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I. INTRODUCERE
Instituția prefectului, prezentă în sistemul administrației publice din România
sfârșitului de secol al XIX-lea și al începutului de secol al XX-lea, dispare vreme de
peste jumătate de veac în perioada comunistă. Ea reapare însă imediat după anul
1989, prin adoptarea Legii nr. 5/ 1990 privind administrarea județelor, municipiilor,
orașelor și comunelor până la organizarea de alegeri locale (publicată în Monitorul
Oficial nr. 92/ 20.07. 1990), apoi a Legii nr. 69/ 1991 a administrației publice locale
(publicată în Monitorul Oficial nr. 79/ 18.04. 1991) și a Constituției României adoptată
în 1991 (republicată în Monitorul Oficial nr. 767/ 31.10. 2003).
Sistemul administrației publice românești a cunoscut, concomitent, un proces de
evoluție și de reformă, intensificat odată cu inițierea procesului de pregătire pentru
aderarea României la Uniunea Europeană, așa încât a apărut o nouă Lege a
administrației publice locale, nr. 215/ 2001, care, și ea la rândul ei, a suferit modificări
și astfel, în anul 2004 a apărut Legea nr. 340 privind prefectul și instituția prefectului,
modificată și ea și republicată în Monitorul Oficial nr. 225/ 24.03. 2008. Conform
prevederilor acesteia, dar și Hotărârii Guvernului României nr. 460/ 05.04.2006 pentru

aplicarea unor prevederi din Legea nr. 340/ 2004 privind prefectul și instituția
prefectului, publicată în: Monitorul Oficial nr. 363/ 26.04. 2006, Instituția Prefectului

este instituție de drept public, cu personalitate juridică, cu patrimoniu și buget propriu.
În calitate de reprezentant al Guvernului pe plan local, prefectul are ca principale
direcții de acțiune: asigurarea aplicării și respectării Constituției, a legilor, a
ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum și a ordinii
publice; desfășurarea de acțiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în
programul de guvernare și dispunerea măsurilor necesare pentru îndeplinirea lor, în
conformitate cu competențele și atribuțiile ce îi revin, potrivit legii; desfășurarea de
acțiuni pentru menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente
cu toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii
tensiunilor sociale; colaborarea cu autoritățile administrației publice locale pentru
determinarea priorităților de dezvoltare teritorială; verificarea legalității actelor
administrative ale consiliului județean, ale consiliului local sau ale primarului;
asigurarea, împreună cu autoritățile și organele abilitate, ducerii la îndeplinire, în
condițiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire și intervenție pentru situații de
urgență; dispunerea măsurilor corespunzătoare pentru prevenirea infracțiunilor și
apărarea drepturilor și a siguranței cetățenilor, prin organele legal abilitate; punerea în
aplicare a politicilor și a actelor normative naționale și comunitare privind integrarea
europeană.
Activitatea instituției a fost condusă în anul 2018 de echipa formată din FabiusTiberiu KISZELY, care ocupă, începând cu data de 3 aprilie 2017, funcția de prefect (în
baza HG nr. 167/2017) și Dorel-Ovidiu BRETEAN, care începând cu data de 21 iulie,
2017, ocupă funcția de subprefect (potrivit HG nr. 507/2017).
Misiunea Prefectului
Reprezentarea Guvernului pe plan local, prin asigurarea respectării obiectivelor
din programul de guvernare.
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I.1. Legislație de bază
Actele normative în baza cărora este organizată și funcționează instituția
prefectului:
→ Articolul 123 din Constituția României;
→ Legea nr. 340/ 2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată;
→ Hotărârea Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor
prevederi ale Legii nr. 340/ 2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu
modificările la zi;
→ Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;
→ Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată;
→ Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
→ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
→ Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului;
→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului
public denumit manager public, aprobată prin Legea nr. 135/2009;
→ Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri
pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul;
→ Hotărârea Guvernului nr. 78/2011 - pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul
funcționarului public denumit manager public;
→ Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților
funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari
publici, cu modificările și completările ulterioare;
→ Ordinul secretarului general al guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităților publice;
→ Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 174/2012 privind aprobarea Planului
sectorial de acțiune pentru implementarea, la nivelul Ministerului Administrației și
Internelor, a Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, precum și
pentru aprobarea Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor
de evaluare la nivelul Ministerului Administrației și Internelor.
→ Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 72/2017 privind aprobarea Planului de
integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în
perioada 2017 - 2020, a Strategiei naționale anticorupție.

*
I.2. Structură organizatorică
Actuala structură organizatorică a Instituției Prefectului - județul Hunedoara este
aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 22/ 21.01.2016. Potrivit acestuia, instituția a
fost organizată în:
(1)
Structuri de specialitate în subordinea directă a prefectului:
1. Colegiul Prefectural;
2. Cancelaria Prefectului (CP);
3. Compartimentul Romi (CR);
4. Compartimentul Financiar-Contabil (CF-C)
5. Compartimentul Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice (CFCRUAAP);
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6. Oficiul Prefectural Petroșani.
(2)
Structuri de specialitate în subordinea subprefectului:
1. Compartimentul Management Public (CMP);
a. Compartiment Afaceri Europene și Relații Internaționale(CAERI);
b. Compartiment Informare, Relații Publice și Registratură (CIRPR)
2. Serviciul Verificare a Legalității, a Aplicării Actelor Normative și Contencios
Administrativ (SVLAANCA):
a. Compartiment Verificare a Legalității, a Aplicării Actelor Normative și
Contencios Administrativ;
b. Compartiment Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu;
c. Compartiment Apostilă și secretariat;
3. Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate (SCSPD);
a. Compartiment Strategii și Programe Guvernamentale;
b. Compartiment Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Situații de
Urgență și Ordine Publică;
c. Compartiment Servicii Comunitare de Utilități Publice.
4. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple
(SPCEEPS):
a. Compartiment Emitere și Evidență Pașapoarte, Probleme de Migrări,
Aplicarea Măsurilor Restrictive și a Acordurilor de Readmisie;
b. Compartiment Informatic;
c. Compartiment Restricții.
5. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea
Vehiculelor (SPCRPCIV):
a. Compartiment Înmatriculare și Evidența Vehiculelor Rutiere;
b. Compartiment Regim Permise de Conducere și Examinări;
c. Compartimentul Informatic.
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II. OBIECTIVE STRATEGICE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 340/ 2004 privind prefectul și instituția
prefectului, cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor
prevederi ale Legii nr. 340/ 2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu
prevederile Programului de guvernare activitatea prefectului vizează îndeplinirea
următoarelor obiective strategice:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

Asigurarea, la nivelul județului Hunedoara, a aplicării și respectării Constituției, a
legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, a
ordinii publice, precum și a Programului de guvernare și a celorlalte documente de
politică publică
Armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate din județul
Hunedoara
Menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate
nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii
tensiunilor sociale
Creșterea calității serviciilor publice în Instituția Prefectului – județul
Hunedoara
Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene la nivelul județului
Hunedoara, prin proiectele depuse și implementate de autorități ale administrației
publice locale, de structuri subordonate acestora și de unele servicii publice
Coordonarea acțiunilor derulate la nivelul județului Hunedoara în scopul
prevenirii și soluționării situațiilor de criză și de urgență, precum și în
vederea desfășurării în bune condiții a intervențiilor și a altor activități necesare
restabilirii situației normale
Utilizarea în condiții de economicitate, eficientă și eficacitate a tuturor
resurselor instituției
Promovarea imaginii Instituției Prefectului – județul Hunedoara și îmbunătățirea
relațiilor de colaborare și de cooperare internă și externă
Creșterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor și bunelor
practici în administrația publică și de implementare a măsurilor care vizează
reforma administrației publice centrale și locale și creșterea calității actului
administrativ
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III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE
III.1. Eficientizare structurală
În cadrul instituției se realizează o planificare lunară a activității serviciilor și
compartimentelor, monitorizări periodice a activităților în vederea îndeplinirii realizării
obiectivelor, rapoarte și planuri săptămânale de activitate (pe servicii și
compartimente), toate acestea fiind prezentate în ședințele operative săptămânale ale
conducerii instituției, pentru care se întocmesc procese-verbale de ședință operativă.
Pe parcursul anului 2018, au plecat din aparatul de specialitate 3 (trei)
funcționari publici, astfel că ne confruntăm cu supraîncărcarea personalului existent cu
volumul de lucrări preluat de la funcționarii care și-au încetat raporturile de serviciu, cu
consecințe negative asupra climatului organizațional.
Mai mult, ținând cont de faptul că în anul 2019 se preconizează ieșirea din
sistem prin pensionarea la limită de vârstă a încă 2 (doi) angajați, se impune realizarea
unei analize instituționale pentru (re)alocarea atribuțiilor, respectiv reanalizarea
portofoliului de atribuții al Instituției Prefectului – județul Hunedoara, prin raportare la
prevederile legale, la competențele profesionale ale angajaților și la nevoia de
îndeplinire a obiectivelor stabilite și asumate. Această analiză constituie o prioritate a
anului 2019.
*
III.2. Gestiunea resurselor umane
În cursul anului 2018, activitatea de resurse umane s-a concretizat în acțiuni
privind salarizarea personalului conform prevederilor Legii nr. 153/2017, privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv OUG nr. 90/2017, a Legii nr.
188/1999 privind statul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și a HG.nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, de normare a personalului din cadrul
unităților administrativ-teritoriale, la nivelul județului, prin aplicarea OUG nr.63/2010
pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, comunicarea numărului maxim de
posturi pentru anul 2018, determinat potrivit anexei care face parte integrantă din
O.U.G. 63/2010, precum și celelalte atribuții specifice acestei activități (eliberare de
adeverințe, planificarea concediilor, întocmirea și urmărirea serviciului de permanentă,
transmiterea situațiilor etc).
Pentru realizarea acestor atribuții au fost întocmite în cursul anului la nivelul
compartimentului un număr total de 56 de ordine ale Prefectului, după cum
urmează,
→
2 ordine detașare personal contractual,
→
2 ordine transfer in interesul serviciului,
→
2 ordine privind reluarea activității funcționarilor publici,
→
2 ordine privind constituirea de comisii,
→
1 ordin mutare funcționar,
→
4 ordine privind acordare de gradații,
→
7 ordine privind acordare de sporuri,
→
15 ordine stabiliri drepturi salariale,
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→
4 ordine încadrare,
→
2 ordine încetare de drept a raporturilor de muncă,
→
3 ordine privind suspendarea activității,
→
3 ordine privind promovarea în funcție,
→
9 alte ordine privind funcționarea instituției.
Au fost întocmite răspunsuri la 45 de radiograme adresate acestui
compartiment din partea unor direcții de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne.
Au fost întocmite 18 răspunsuri privind salarizarea către instituțiile prefectului
din țară.
Zilnic s-au urmărit postările pe portalul direct cu ANFP București și au fost
revizuite 3 proceduri operaționale privind activitatea de resurse umane.
Toate modificările raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici au fost
completate pe portalul ANFP.
Consilierul de etică care face parte din acest compartiment, a făcut raportările
trimestriale și semestriale ANFP-ului conform Ordinului nr.3753/2015, privind
monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a
implementării procedurilor disciplinare.
Au fost înregistrate în termen 63 declarații de avere și 62 declarații de interese,
conform Legii nr.176/2010.
Nu au fost sesizări adresate comisiei de disciplină.
Au fost întocmite și actualizate următoarele evidențe:
- evidența concediilor de odihnă efectuate de funcționarii publici și de personalul
contractual al Instituției Prefectului;
- evidența recuperărilor efectuate de funcționarii publici din Instituția Prefectului,
ca urmare a serviciului de permanență pe instituție;
- evidența cursurilor de formare profesională a funcționarilor publici din Instituția
Prefectului cu încadrare în creditele aprobate prin buget cu această destinație.
Au fost centralizate în termenul legal fișele de evaluare a înalților funcționari
publici, a funcționarilor publici cu statut special, precum și a personalului contractual
din instituție.
Au fost centralizate și comunicate declarațiile de avere și interese ale salariaților
instituției conform Legii nr.144/2007 și a Legii nr.176/2010.
Au fost eliberate un număr de 130 adeverințe, referitoare la vechime în
muncă, drepturi salariale, pentru funcționarii publici și personalul contractual din
Instituția Prefectului, în vederea obținerii unor credite bancare, deduceri personale,
spitalizare, pentru șomaj, pentru recenzori etc.).
Au fost eliberate un număr de 2 adeverințe pentru foștii salariați ai instituției în
vederea recalculării pensiilor .
Au fost actualizate dosarele profesionale pentru funcționarii publici din cadrul
Instituției Prefectului - județul Hunedoara.
S-a răspuns la 245 adrese către Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională
a Funcționarilor Publici, consiliile locale și serviciile publice deconcentrate din județul
Hunedoara, precum și către alte instituții.
Au fost comunicate Direcției Generale de Resurse Umane din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, procesele verbale privind acordarea sporului pentru condiții
vătămătoare pentru anul 2018.
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Lunar au fost comunicate Direcției Generale de Resurse Umane din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, situația posturilor, statele de personal.
A fost întocmit și comunicat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și
Ministerului Afacerilor Interne planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul instituției
pentru anul 2019.
În primul semestru al anului 2018, Instituției Prefectului Județul
Hunedoara, i-a revenit obligația stabilirii numărului maxim de posturi pentru anul 2018
unităților administrativ-teritoriale.
Acestea au fost comunicate prin adrese personalizate atât fiecărei unități, cât și
M.D.R.AP, A.N.F.P. București și Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara.
Trimestrial s-a comunicat Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara
situația privind încadrarea UAT-urilor în numărul de posturi stabilit prin OUG 63/2010.
În cadrul activității de resurse umane, se regăsește și activitatea de salarizare a
personalului din aparatul de specialitate al Prefectului și al serviciilor publice
comunitare.
Activitatea de salarizare în cursul anului 2018, s-a concretizat în întocmirea
lunară a:
→
foilor colective de prezență;
→
statelor de plată, pentru acordarea drepturilor salariale cuvenite salariaților

pentru munca prestată atât pentru aparatul propriu cât și pentru serviciile publice
comunitare;
→
situațiilor recapitulative privind obligațiile unității față de bugetul de stat;
→
propunerilor de angajare, angajamentelor și ordonanțărilor de plată pentru plata
drepturilor salariale;
→
ordinelor de plată pentru plata acestor drepturi pe carduri cât și pentru plata
obligațiilor la bugetul de stat și bugetul de asigurări sociale;
→
cecurilor pentru ridicarea numerar a drepturilor salariale pentru angajații care au
solicitat plata acestor drepturi prin casieria unității;
→
situațiilor reținerilor din salarii pentru fiecare beneficiar în parte;
→
ordinelor de plată pentru plata către beneficiari (creditori) a sumelor datorate de
angajații instituției și reținute pe statul de plată;
→
fluturașilor de salarii;
→
declarațiilor privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe
venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (112), a declarațiilor privind
obligațiile de plată la bugetul de stat (100), precum și a declarațiilor la CASAOPSNAJ;
→
situațiilor statistice;
→
situațiilor privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
→
dosarelor pentru recuperarea indemnizațiilor de concediu medical plătite din
FNUASS;
→
situației lunare privind norma de echipament pentru polițiști;
→
situației lunare privind compensația pentru chirie acordată angajaților serviciilor
publice comunitare;
→
situației privind nivelul minim și maxim al salariilor în vederea publicării acestora
pe site-ul instituției.

În același timp au fost completate lunar certificatele de concediu medical,
calculându-se și acordându-se drepturile care le revin salariaților aflați în incapacitate
temporară de muncă.
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Ca urmare a radiogramei nr. 414618/21.02.2018 a DGL, trimestrial s-a transmis
M.A.I. situația privind norma de hrană și a materialelor de resortul echipamentelor,
acordate personalului instituției.
Datorită faptului că în cursul anului 2017, au avut loc Alegeri Locale parțiale în
municipiile Deva și Lupeni și în comuna Sălașu de Sus, în anul 2018 a fost întocmită și
depusă la Administrația Financiară Declarația 205 cuprinzând veniturile din
indemnizațiile membrilor birourilor electorale de circumscripție, ale birourilor electorale
ale secțiilor de votare, ale experților electorali, precum și ale statisticienilor și
personalului tehnic auxiliar de pe lângă birourile electorale de circumscripție.
În cursul anului 2018 a avut loc Referendumul pentru Revizuirea Constituției din
6-7 octombrie 2018. Au fost întocmite state de plată pentru membrii Biroului Electoral
Județean, pentru membrii birourilor secțiilor de votare, statisticieni, personal tehnic
auxiliar.
Au fost comunicate întregului personal al instituției veniturile de natură salarială
înregistrate de aceștia în anul 2017, pentru completarea declarațiilor de avere.
Au fost întocmite anexele la ordinul prefectului pentru fiecare modificare
intervenită la nivelul personalului serviciilor publice comunitare.
S-a actualizat periodic atât baza de date cât și programele informatice utilizate
pentru calculul drepturilor salariale.
Au fost reînnoite convențiile de virare a salariilor pe carduri cu Raiffeisen Bank,
Banca Română de Dezvoltare și cu Banca Transilvania.
A fost decontată contravaloarea serviciilor turistice din concediul de odihnă, în
limita sumei de 1450 lei, pentru un număr de 28 de persoane din cadrul aparatului
propriu, și un număr de 22 de angajați ai serviciilor publice comunitare din cadrul
instituției.
A fost decontată contravaloarea a 21 ordine de deplasare pentru deplasarea
polițiștilor în concediu de odihnă.
A fost decontată contravaloarea transportului la și de la locul de muncă, în limita
a 70 de kilometri, pentru doi angajați din cadrul serviciilor publice comunitare.
*
III.3. Utilizarea resurselor financiare
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și
instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea
instituției este finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor
Interne și asigură realizarea atribuțiilor prefectului referitoare la calitatea de ordonator
terțiar de credite.
Instituția Prefectului județul Hunedoara și-a organizat activitatea financiarcontabilă, aferentă anului 2018, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității
instituțiilor publice, a Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, a Regulamentului de aplicare, precum și a Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, iar înregistrările în contabilitate s-au
efectuat, cu respectare principiilor contabile legale, exclusiv pe baza documentelor
primare legal și complet întocmite.
Din anul 2005, ca urmare a aplicării prevederilor OG nr. 83/2001 privind
înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare, a fost preluată
activitatea Serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor și
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Regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, bugetul instituției cuprinde
două capitole de cheltuieli și anume: CAP. 51.01.-„Autorități Publice și Acțiuni Externe”
și CAP.61.01 „Ordine Publică și Siguranță Națională”.
Astfel, în cursul anului 2018, Ministerul Afacerilor Interne a repartizat, conform
Legii nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2018 și a actelor
normative cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2018, Instituției Prefectului Jud.
Hunedoara, credite în sumă totală de 7.416,00 mii lei:
pentru capitolul de cheltuieli 51.01 „Autorități Publice și Acțiuni Externe” suma
de 5.335,00 mii lei,
pentru capitolul de cheltuieli 61.01 „Ordine Publică și Siguranță Națională” suma
de 2.081,00 mii lei.
Bugetul Instituției Prefectului Județul Hunedoara în anul 2018, a fost mai mare
cu 143,77% decât bugetul pe anul 2017. Această creștere a bugetului s-a datorat
faptului că în cursul anului 2018 a fost organizat Referendumul de modificare a
articolului 48 din Constituția României .
→
La ambele capitole de cheltuieli 51.01. „Autorități Publice și Acțiuni Externe” și
capitolul 61.01. „Ordine Publică și Siguranță Națională” modul de alocare a creditelor pe
trimestre a fost influențată de cheltuielile de judecată, de cele de personal și materiale.
→
Prin fila de buget 347.342/10.01.2018 a fost transmis unității noastre bugetul
inițial pe anul 2018, defalcat pe capitole, titluri, articole și alineate ale clasificației
bugetare.
→
Prin filele de buget nr. 348.451, 350.952, 352.854, 353964, 354.883, 356.680,
358.878, 361.665,362.986, 363.726,366.029, 366.743, 366.743, 368.421, 368.714,
370.737, 3738.25, 373.281, 372.812, 373.917,376.224, 376.763 /2018, a fost
suplimentat bugetul instituției, la cap. 51.01 „ Autorității publice și acțiuni externe” ,la
cheltuieli materiale, de personal și de judecată, alegeri pentru Referendumul de
modificare a articolului 48 din Constituția României.
→
Prin filele de buget nr. 351.998, 357.905, 361.665, 363.726, 368.421 /2018 a
fost suplimentat bugetul instituției la Cap. 61.01.”Ordine Publică și Siguranță
Națională”, la cheltuieli de personal și cheltuieli de judecată .
→
Pe parcursul anului 2018, au fost transmise ministerului propuneri de modificare
a bugetului pentru cele două capitole de cheltuieli, aprobările fiind cuprinse în filele de
buget 348.451, 350.952, 352.854, 353.964, 354.883 ,356.680, 358.878, 361.665,
362.986, 363.726, 366.029, 366.743, 366.743, 368.421, 368.714, 370.737, 373.825,
373.281, 372.812, 373.917, 376.224, 376.763, 351.998, 357.905, 361.665, 363.726,
368.421.
→
În structură analitică, creditele totale repartizate, la capitolul 51.01.”Autorități
Publice și Acțiuni Externe”, în anul 2018 în sumă de 5.335 mii lei, cuprind credite
pentru plata cheltuielilor de personal, 4.683 mii lei, credite pentru bunuri și servicii în
sumă de 636 mii lei și credite pentru plata despăgubirilor civile în sumă de 16 mii lei .
Din totalul creditelor 1.774 mii lei reprezintă sume destinate referendumului (1.499 mii
lei reprezintă cheltuieli de personal iar 275 mii lei cheltuieli materiale).
→
În structură analitică, la capitolul 61.01.”Ordine Publică și Siguranță Națională”,
au fost repartizate pentru anul 2018, credite pentru cheltuieli curente în sumă totală de
2.081 mii lei, fundamentate pe cheltuieli de personal în sumă de 1.937,00 mii lei,
cheltuieli pentru bunuri și servicii în sumă de 136 mii lei și credite pentru plata
despăgubirilor civile în sumă de 8 mii lei .
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→
Cheltuielile efectuate în cursul perioadei de raportare sau derulat cu respectarea
prevederilor legale și încadrarea în creditele repartizate conform filei de buget final și a
contului de execuție bugetară realizat la 31.12.2018.
→
Astfel, la Capitolul 51.01. ”Autorități Publice și Acțiuni Externe”, au fost achitate
integral drepturile salariale, precum și toate sporurile conform prevederilor Legii
nr.153/2017), pentru funcționarii publici și personalul contractual, precum și obligațiile
aferente acestora la bugetul consolidat al statului.
→
La Capitolul 61.01. ”Ordine Publică și Siguranță Națională” au fost achitate
integral drepturile salariale și toate sporurile conform prevederilor Legii nr.153/2017)
funcționarilor publici cu statut special și a personalului contractual, precum și obligațiile
aferente acestora la bugetul consolidat al statului.

Pentru efectuarea cheltuielilor stabilite în buget, în cursul anului au fost
întocmite 2.023 de ordine de plată, 849 propuneri de angajare de cheltuieli, 849 de
angajamente bugetare și 986 de ordonanțări de plată, conform prevederilor Ordinului
Ministerului Finanțelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,
precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.
→
Au fost asigurate stocurile de materiale necesare activității (rechizite, carburanți,
materiale pentru curățenie, timbre poștale, etc.), atât pentru aparatul de specialitate al
prefectului cât și pentru serviciile publice comunitare. Rulajul debitor al contului 302
“Materiale consumabile” a fost de 12,29 mii lei iar rulajul creditor de 8,43 mii lei.
→
Prin casieria unității au fost făcute plăți în sumă totală de 7.042,.25 mii lei, iar
prin conturile din trezorerie au fost făcute plăți în sumă totală de 7.268,98 mii lei
→
Începând cu luna iulie a anului 2016, conform ordonanței 41/2016, au fost
deschise 2 noi conturi la trezorerie, prin care se desfășoară plățile celor 2 servicii. Astfel
rulajul conturilor a fost de 10.263,24 mii lei. Din totalul sumei de mai sus 5.437,35 mii
lei reprezintă taxă pașapoarte, iar 4.825,89 mii lei reprezintă tarifele aferente
confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanente și
provizorii, precum și contravaloarea permiselor de conducere, a certificatelor de
înmatriculare și a autorizațiilor provizorii. În funcție de destinație, sumele au fost virate
Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, R.A.A.P.P.S-ului
sau Companiei Naționale „Imprimeria Națională”. În cursul anului 2018, au fost
restituite taxe neutilizate de pașaport în valoare 62,17 mii lei, unui număr de 406
persoane iar taxe permise și certificate de înmatriculare în sumă de 0,36 mii lei unui
număr de 6 persoane. Au fost întocmite săptămânal situații privind deconturile la taxele
de pașapoarte, situații privind încasarea tarifelor la taxele și permisele auto, a plăcilor și
transmise la Imprimeria Națională București, la RAAPPS București, respectiv la DRPCIV
București.
→
Menționăm că în cursul anului 2018, au fost achiziționate obiecte de inventar în
valoare de 39,55 mii lei, strict necesare bunei funcționări a instituției. Au fost achitate
integral facturile de utilități la 31.12.2018, Instituția Prefectului județul Hunedoara
respectând astfel prevederile OUG nr. 81/2003, art. 3, alin. 2. Rulajul prin contul de
furnizori fiind de 637,38 mii lei.
→
A fost achitată integral contravaloarea tuturor bunurilor, serviciilor și lucrărilor
executate în cursul perioadei, cu scadența în anul 2018, necontabilizându-se cheltuieli
neeconomicoase de natura majorărilor sau penalităților de întârziere a plăților.
→
Tot în cursul anului 2018 a fost întocmit proiectul de buget pe 2019 precum și
estimările pe 2020-2021.
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→
Au fost întocmite răspunsuri la 14 radiograme adresate acestui compartiment
din partea unor direcții de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne.
→
Pentru desfășurare activității financiar – contabile conform legislației în vigoare
în anul 2018, au fost emise ordine ale prefectului, au fost întocmite proceduri
operaționale, pentru aplicarea sistemului FOREXBUG, privind efectuarea plăților prin
trezorerie, au fost întocmite lunar OPERAȚIUNI PRIVIND CONTROL ANGAJAMENTE
BUGETARE (CAB), s-au efectuat raportări lunare, trimestriale și anuale direct către
Ministerul Finanțelor Publice prin intermediul FOREXEBUG .
→
Lunar au fost întocmite și înaintate Direcției Generale Financiare din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne situații referitoare la monitorizarea cheltuielilor de
personal, execuția bugetului, plăți restante, cereri de deschidere de credite, indicatori
de bilanț, soldurile conturilor de trezorerie.
→
Tot lunar au fost înaintate Trezoreriei Municipiului Deva situații referitoare la
arierate și plăți restante, încadrări în credite bugetare și lunar prognoza ridicărilor de
numerar.
→
Au fost efectuate înregistrările contabile și întocmite registrele contabile,
balanțele de verificare contabilă și extracontabilă.
→
Lunar au fost transmise pe site-ul Institutului Național de Statistică situațiile
privind câștigurile salariale lunare iar trimestrial situațiile privind investițiile efectuate de
către instituție. Direcției județene de Statistică i-am transmis Cercetarea statistică
privind resursele energetice și utilizarea lor în anul 2018.

Instituția Prefectului Județul Hunedoara a întocmit și depus ordonatorului
principal de credite situațiile financiare trimestriale și anuale aferente anului 2018
respectând prevederile OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi și
instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, precum și
a precizărilor din adresele Direcției Generale Financiare.
*
III.4. Activitatea de achiziții publice
și
III.5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații
Pentru desfășurarea în condiții optime a activității aparatului de specialitate al
prefectului și a serviciilor publice comunitare, au fost încheiate contracte sau acte
adiționale, după caz, cu furnizorii de utilități, materiale pentru funcționare, prestări de
servicii și executare de lucrări.
În cursul anului 2018, s-au încheiat 19 contracte cu diverși parteneri în vederea
bunei desfășurări a activității instituției și 5 acte adiționale cu partenerii.
În cursul anului 2018, au fost încheiate 2 contracte subsecvente cu operatorii de
telefonie fixă și mobilă, 1 contract subsecvent pentru energie electrica și 2 contacte pentru
servicii de semnătură digitală în urma acordurilor – cadru încheiate de Ministerul Afacerilor
Interne.
În cursul anului 2018, au fost întocmite 2 certificate constatatoare ale contractelor
subsecvente cu operatorii de telefonie fixă și mobilă în urma acordurilor – cadru încheiate
de Ministerul Afacerilor Interne.
Au fost întocmite 23 note justificative privind achiziția de bunuri și servicii în afara
aplicației SEAP.
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Zilnic a fost consultată platforma SEAP și s-au arhivat documentele aferente
achizițiilor, au fost actualizate dosarele tehnice ale autovehiculelor.
Lunar au fost întocmite următoarele situații :
-

introducere facturi în aplicația informatică;
introducere în aplicația electronică a cantităților de deșeuri;
fișa activități zilnice pentru autovehicule;
situație consum combustibil;
centralizator realizare consum carburanți;
recuperare cheltuieli facturi utilități;
recuperare cheltuieli pașapoarte pentru deplasare la petroșani;
raportare deșeuri;

-

procese-verbale de instruire conducători auto;
raportare consum combustibil;
centralizator cu contracte cu valoare mai mare de 5000 euro;
anexa nr. 10 privind constituirea rezervei de carburant;

-

înzestrarea parcului auto;
situație privind evenimentele rutiere pentru anul în curs;
referat privind constituire rezerva carburant;
fișa de mediu;
dosarul pentru mediu;
realizat RCA, ITP, revizii autoturisme.

Trimestrial au fost întocmite următoarele situații :

Anual au fost întocmite următoarele situații:

S-au elaborat, împreună cu celelalte servicii și compartimente din cadrul aparatului
propriu, proiectul programului de achiziții pentru anul 2019, precum și programul anual de
achiziții pentru anul 2018.
De asemenea, au fost asigurate materialele consumabile, de întreținere și
curățenie, piese de schimb, combustibili și a imprimatelor necesare, achiziționate prin
procedura achiziției directe pe baza testării prețurilor pieței locale în număr de 271.
În cursul anului 2018, s-a răspuns la un număr de 126 radiograme, la 99 de adrese
pe activități de logistică, imobile, parc auto, mediu și IT.
Pentru funcționarea optimă a activității de logistică și a activității de achiziții publice,
în anul 2018 au fost întocmite 14 ordine ale prefectului pentru activitatea de logistică,
respectiv 11 ordine ale perfectului pentru activitatea de achiziții publice.
Tot pentru buna funcționare a activității, au fost prestate servicii de curățenie în
toate spațiile, s-au asigurat servicii de telefonie, prin încheierea contractelor de achiziție
publică a acestor servicii, precum și a lucrărilor de întreținere și reparații a mijloacelor auto
și a celorlalte active din exploatare.
S-au întocmit documentele primare de intrare, mișcare și scoatere din evidențe a
mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar.
S-a încheiat act adițional la contractul de închiriere a spațiilor excedentare aflate în
administrarea Instituției Prefectului recuperându-se integral costurile din refacturarea
cheltuielilor cu utilitățile și veniturile din chiriile negociate pe criteriul cererii și al ofertei
libere de pe piața locală și care s-au constituit venit la bugetul de stat.
Achizițiile s-au efectuat prin metoda achiziției directe bazată pe referatul de
necesitate, referatul privind studiul pieței și eliberare de comandă realizându-se prin
intermediul SEAP.
Toate achizițiile realizate s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale în materie
de achiziții publice.
În cursul anului de raportare, au fost organizate, împreună cu Cancelaria
Prefectului, toate activitățile de protocol și de reprezentare a instituției.
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Pentru asigurarea resurselor IT și a suportului pentru comunicații, nefiind
constituit un compartiment distinct cu atribuții în domeniul IT&C, întreaga activitate este
gestionată de un angajat al Serviciului Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate și
angajați din Compartimentul Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice.
Astfel, sunt activități care se desfășoară cu caracter permanent:
Gestionarea și verificarea adreselor de e-mail ale instituției.
Întreținerea echipamentelor hard și a aplicațiilor software din cadrul instituției.
Actualizarea
site-ului
Instituția
Prefectului-județul
Hunedoara
(https://hd.prefectura.mai.gov.ro)
Întocmire și transmitere declarații D112 la Casa OPSNAJ ptr. serviciile publice
comunitare (lunar)
Alte activități desfășurate pentru realizarea atribuțiilor în domeniul IT&C:
Realizarea măsurilor referitoare la protecția pe internet (radiograma nr.12245/2017)
Realizarea măsurilor referitoare la noile pagini de internet ale instituțiilor prefectului
(dispuse prin radiogramele nr. 682022/2018 și 6107/2018 ) și participarea la
videoconferința organizată de Ministerul Afacerilor Interne referitoare la reorganizarea
unitară a site-urilor web ale prefecturilor
Completarea datelor pe site conform Memorandumului, în urma adresei Ministerului
Consultării Publice nr.58/GP/10.01.2018
Răspuns la radiograma M.A.I. – SS nr.6317/2018 referitoare la administrarea paginii
de internet
Instalarea programului SITFIN vers. 3.9 conform radiogramei M.A.I. – DGF
nr.347591/2018.
Întocmire răspuns radiograma nr.703135/2018 DGCTI referitoare strategia M.A.I. în
domeniul TIC
Realizarea măsurilor dispuse prin radiograma nr.6524/2018 referitoare la noile
pagini de internet ale instituțiilor prefectului
Modificarea programului de salarii al instituției, conform noilor reglementări fiscale
Actualizarea bazei de date în aplicația APOLLO a M.A.I. conform radiogramei
DGCTI, DACTI nr.730558/2018
Luarea măsurilor dispuse prin radiograma M.A.I. - SS nr.7897/2018 – referitoare la
popularea cu date a noilor site-uri
Instalarea noului program de contabilitate al M.A.I. – M.A.I.CONTAB conform
radiogramei DGF nr.350254/2018.
Întocmire și transmitere a ANAF a Declarației 205 pentru anul 2017
Luarea măsurilor dispuse prin radiograma M.A.I. – SS nr.8479/2018 referitoare
reorganizarea unitară a site-urilor
Aplicarea procedurii de schimbare a parolelor de e-mail pe domeniul
www.mai.gov.ro
Luarea măsurilor dispuse prin radiograma M.A.I.-SS-nr.9221/2018 referitoare la
PNDR 2014-2020
Instalarea aplicației „Deschideri credite ver.10.1” conform radiogramei M.A.I. – DGF
nr.352229/2018
Întocmirea adresei către STS – solicitarea implementării utilizatori noi în cadrul SMEC
Întocmirea răspunsului adresa nr.2318/2018 M.A.I. referitoare implementarea
noilor site-uri ale prefecturilor
Implementarea, împreună cu STS, de noi utilizatori în cadrul sistemului SMEC
Întocmire răspuns radiograma DGPI nr.17962937/2018 referitoare interconectarea
SIC-urilor din instituție
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Luarea măsurilor dispuse în urma controlului DGPI
Întocmirea planului de testare a securității pentru SMEC conform măsurilor dispuse în
urma controlului DGPI
Luarea măsurilor dispuse prin radiograma M.A.I. – DGRIP referitoare la noile site-uri
(nr.4690/16.05.2018)
Implementarea unor măsuri din procedura M.A.I.-DGRIP-29 referitoare publicarea
informațiilor pe NPI
Întocmirea răspuns radiograma M.A.I.- DGPI nr.1772165/2018 referitoare CERT-INT
Luarea măsurilor dispuse prin radiograma M.A.I.-DGPI nr.1772150/2018 referitoare
la securitatea cibernetică
Întocmire adresă către primării referitoare la diversificarea metodelor de plată CEC
conform adresei M.A.I. nr.684564/2018
Prelucrare și postare declarații de avere pe noul site al Instituției Prefectului
Publicarea pe site a deciziilor AJFP Hunedoara ptr. echilibrarea bugetelor locale
conform radiogramei M.A.I. 15130/2018
Participare la controlul efectuat de SJPI pentru reacreditare SIC – DS
Luarea măsurilor dispuse prin radiograma M.A.I. nr.15523/ 25.06.2018, referitoare
aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor al UE nr.679/2016
Transmitere la primării a chestionarului STS privind crearea unor adrese de e-mail
securizate
Întocmire adresă către M.A.I.-DGCTI cu privire la strategia M.A.I. în domeniul TIC
Luarea măsurilor dispuse prin radiograma M.A.I. – DGPI nr.1772382/2018 referitoare
la securitatea cibernetică și la publicarea informațiilor pe NPI
Întocmirea documentației pentru acreditarea SIC – IPHD_DS (proceduri și cerințe
specifice)
Luarea măsurilor dispuse prin radiograma M.A.I. nr.19991/2018 referitoare noile siteuri
Luarea măsurilor dispuse prin radiograma M.A.I.-DGPI nr. 1772479/2018 referitoare
la incidente de securitate
Răspuns la radiograma M.A.I. – DGRIP nr.686386/2018 referitoare terminale pentru
videoconferință
Luarea măsurilor dispuse prin radiograma M.A.I. - DGRIP nr.686892/2018 referitoare
noile pagini de internet
Luarea măsurilor dispuse prin radiograma M.A.I. – DGL nr.426339/2018 referitoare
aplicația electronică privind managementul deșeuri
Luarea măsurilor dispuse prin radiograma M.A.I. – DGRIP nr.686928/2018 referitoare
publicarea proiectului SIPOCA 35
Luarea măsurilor dispuse prin radiograma M.A.I. – DGRIP nr.687118/2018 referitoare
modificarea NPI
Întocmirea documentațiilor CSS și PrOpSec pentru acreditarea SIC DS1
Participare împreună cu STS la testarea noilor aplicații implementate le nivelul SMEC
Luarea măsurilor dispuse prin radiograma M.A.I. – DGPI nr.1772575/2018 referitoare
securitatea cibernetică
Prelucrare date in vederea eliberării legitimațiilor de serviciu de la M.A.I. pentru
angajații instituției
Instalarea noilor echipamente de calcul achiziționate
Luarea măsurilor dispuse prin adresa M.A.I. – SS referitoare la modificarea NPI
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IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ
A. CANCELARIA PREFECTULUI
În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018 activitatea Instituției Prefectului –
Județul Hunedoara s-a desfășurat în concordanță cu Legea nr. 340/2004, privind
prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
340/2004, privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare a instituției
prefectului.
Cancelaria Prefectului este un compartiment organizatoric distinct, destinat să
susțină activitatea Prefectului și să faciliteze comunicarea internă și externă a Instituției
Prefectului Județului Hunedoara.
În conformitate cu prevederile legale mai sus amintite, Cancelaria Prefectului a
îndeplinit în totalitate atribuțiile ce-i revin, definindu-se prin funcționalitatea și
complexitatea activității desfășurate.
Astfel:

Prefectul și subprefectul au fost asistați și consiliați în toate problemele de
imagine, relații publice și mass-media, promovând reflectarea corectă și obiectivă în
media a activității acestora și a Instituției Prefectului, aplicând consecvent principiile
transparenței, obiectivității și corectei informări publice;

S-a asigurat culegerea datelor, redactarea și, când a fost cazul,
prezentarea comunicatelor, notelor și discursurilor oficiale ale prefectului și
subprefectului, inclusiv transmiterea de informări, comunicate și note referitoare la
reflectarea în mass-media a activităților specifice instituției;

Au fost elaborate, fundamentate, redactate și editate: luările de cuvânt,
speech-urile, notele și intervențiile orale publice ale prefectului și subprefectului,
conform scopului, intenției și direcției dictate de specificitatea evenimentului.

Au fost organizate și s-a participat la ședințele de lucru ale conducerii
instituției cu angajații instituției, cu reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor
Interne, ai serviciilor publice deconcentrate, ai altor instituții și organizații din județ:

Coordonarea actualizării paginii de internet a instituției și a paginii de
Facebook a instituției, analizarea informațiilor publicate pe aceasta, formularea de
propuneri pentru îmbunătățirea conținutului și a interfeței acesteia.
Evenimentele față de care a fost necesară adoptarea unor atitudini, precum și
transmiterea unor puncte de vedere către opinia publică și nu numai, au fost
numeroase în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2018.
În cadrul Cancelariei Prefectului, modul de abordare a relației cu mijloacele
mass-media, stilul de lucru și politica de comunicare pusă în aplicare s-au axat pe ideea
de deschidere, transparență, rapiditate în reacții în funcție de situațiile apărute, precum
și pe o atitudine clară și fără echivoc adoptată față de termenele sau proiectele proprii
ale Prefectului Județului ori ale Instituției Prefectului, gestionarea cu seriozitate a
acțiunilor privind controlul legalității - efectuate în administrație, sau prezentarea către
opinia publică a rezultatelor unor activități cu termene precise.

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2018 conducerea instituției a participat
la 656 de evenimente, activitatea a fost mediatizată prin 517 postări/distribuiri
pe pagina Facebook a instituției și zilnic a fost actualizat site-ul instituției
secțiunea Agenda Conducerii.
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A.1. Agenda echipei de management a instituției
Data

Eveniment

3 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul Mircea Flaviu Bobora, președintele CJ
Hunedoara.

5 ianuarie

Participare la sediul Primăriei orașului Geoagiu la festivitatea de inaugurare
a activității Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

5 ianuarie

Ședința comisiei județene de aplicare a prevederilor Legii nr. 290/2003
privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru
bunurile acestora sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina
de Nord și Ținutul Herta.

6 ianuarie

În perioada 6 - 13 ianuarie, prefectul județului efectuează, împreună cu o
delegație a județului Hunedoara, o vizită în Republica Populară China la
invitația conducerii Școlii de Afaceri Externe din Ningbo. Din delegație fac
parte Mircea Flaviu Bobora, președintele CJ Hunedoara, prof. Maria
Ștefănie, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean
Hunedoara, prof. Alina Sîrbu, director al Liceului de Arte ”Sigismund
Toduță” Deva și prof. Adela Mateș, director adjunct al Liceului de Arte
”Sigismund Toduță” Deva. Deplasarea, realizată la inițiativa părții chineze,
are scopul de a facilita strategia de dezvoltare ”O Centură și Un Drum” și de
a întări cooperarea și schimburile dintre China și țările Central și Est
Europene, precum și pentru a promova strânsa cooperare dintre regiunea
Ningbo și județul Hunedoara. În data de 11 ianuarie 2018, delegația
județului Hunedoara va fi prezentă la Beijing, la Ambasada României în
China, unde va avea o întrevedere cu domnul ambasador Basil
Constantinescu pe marginea oportunităților de colaborare dintre autoritățile
chineze și Consiliul Județean Hunedoara pe teme concrete cum sunt
dezvoltarea de relații economice cu finalizarea de investiții în zona noastră
de competență administrativă, transfer de know-how în domeniul medicinei
tradiționale chineze, posibilitatea dezvoltării schimburilor de tineri între
Hunedoara și China în sfera educației.

9 ianuarie

Întrevedere cu șeful S.J.P.I Hunedoara.

9 ianuarie

Întrevedere cu primarul comunei Bucureșci.

9 ianuarie

Participare la videoconferința cu dl Secretar de Stat, comisar-șef de poliție
Mihai Dan Chirică, pe tema reorganizării unitare a paginilor web ale
instituțiilor prefectului.

10 ianuarie

Întâlnire cu conducerea Termocentralei Mintia, în vederea remedierii
defecțiunii la sistemul de încălzire centralizată a municipiului Deva

10 ianuarie

Discuții cu reprezentanții Instituției Prefectului județul Gorj și ai
Hidroelectrica, în vederea pregătirii întâlnirii din data de 12 ianuarie, de la
Târgu Jiu.

11 ianuarie

Întrevedere cu șeful SJPI Hunedoara.

12 ianuarie

Participare la ceremonia de înmânare a diplomelor pentru cetățenii de
onoare ai municipiului Orăștie: prof.dr. Dorel Săndesc și jurnalistul Cornel
Nistorescu.

15 ianuarie

Întrevedere cu președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea
Flaviu BOBORA.
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Data

Eveniment

15 ianuarie

Întrevedere cu doamna prof. Mateș Adela Ioana și cu dl. Zhao Qi, profesor
la Liceul de Artă Sigismund Toduță, Deva.

15 ianuarie

Întrevedere cu primarul comunei Buceș.

16 ianuarie

Întrevedere cu primarul municipiului Deva.

16 ianuarie

Întrevedere cu șeful SJPI Hunedoara.

17 ianuarie

Interviu acordat postului de televiziune UNU TV privind vizita de lucru
efectuată în Republica Populară China.

17 ianuarie

Întrevedere cu președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea
Flaviu BOBORA.

17 ianuarie

Întrevedere cu primarul Comunei Sălașu de Sus și cu domnul Sorin Marica,
deputat.

17 ianuarie

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar.

17 ianuarie

Ședința de lucru la Centrul Județean de Comunicare în Situații de Urgență.

17 ianuarie

Videoconferința - M.A.I. cu prefecții, subprefecții și membrii CJSU - cu
participarea doamnei ministru Carmen Daniela Dan.

18 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul Mircea Flaviu Bobora, președintele CJ
Hunedoara.

18 ianuarie

Întrevedere cu primarul Comunei Gurasada.

18 ianuarie

Participare la ședința Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului
Social.

18 ianuarie

Participare la ședința de bilanț a Inspectoratului Județean de Jandarmi

18 ianuarie

Videoconferința - M.A.I. cu prefecții, subprefecții și membrii CJSU - cu
participarea doamnei ministru Carmen Daniela Dan.

19 ianuarie

Întrevedere cu primarul comunei Vălișoara.

22 ianuarie

Întâlnirea grupului de lucru constituit la nivelul instituției prefectului pentru
combaterea faptelor de corupție.

22 ianuarie

Întrevedere cu primarul Comunei General Berthelot.

23 ianuarie

Întrevedere cu domnul Ilie Toma, deputat.

23 ianuarie

Întrevedere cu domnul Viorel Sălan, senator.

23 ianuarie

Vizită de lucru la societatea SC DAR Dräxlmaier Automotive S.R.L –
Hunedoara.

24 ianuarie

Participare la spectacolul folcloric desfășurat în municipiul Deva cu ocazia
zilei de 24 ianuarie 1859, Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub
Alexandru Ioan Cuza.

25 ianuarie

Întrevedere cu primarul Comunei General Berthelot, reprezentantul
Academiei Române și primarul municipiului Deva.

25 ianuarie

Participare la exercițiul „Atentat terorist pe Aeroportul Internațional „Traian
Vuia” Timișoara”.

25 ianuarie

Participare la ședința Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat de Nivel
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Data

Eveniment

Regional desfășurată la Timișoara.
25 ianuarie

Ședință de lucru privind delimitarea ariilor naturale protejate din județul
Hunedoara.

26 ianuarie

Întrevedere cu Codru Rostaș, președintele Asociației Partida Romilor "ProEuropa" din Hunedoara.

26 ianuarie

Participare la ședința de bilanț a Inspectoratului Județean de Poliție.

26 ianuarie

Participare la seminarul de informare organizat de Asociația Română a Apei
– Comitetul Teritorial Olt-Jiu, împreună cu Apa Serv Valea Jiului, la
Petroșani

27 ianuarie

Participare la spectacolul extraordinar "Românii și rutenii la Marea Unire"
desfășurat la Teatrul de Artă din Deva.

29 ianuarie

Participare la ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice.

29 ianuarie

Videoconferință la sediul IPJ - prezentare bilanț Direcția Regim Permise de
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

30 ianuarie

Participare la ședința de bilanț a Inspectoratului județean pentru Situații de
Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara.

30 ianuarie

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar.

31 ianuarie

Participare la cea de-a cincea ediție a Caravanei Smart City, eveniment
organizat de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate alături de
Consiliul Județean Hunedoara și desfășurat sub Înaltul Patronaj al
Ministerului Energiei.

31 ianuarie

Participare la sediul Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara la prima
întâlnire a Biroului Unic din acest an și la Conferința de lansare a proiectului
”Împreună pentru afacerea ta!”, proiect finanțat din Fondul Social European
- Programul operațional Capital Uman 2014-2020.

31 ianuarie

Ședința Colegiului Prefectural.

1 februarie

Participare la Conferința de Presă organizată de Consiliul Județean
Hunedoara având ca temă eliberarea autorizației de construire pentru
proiectul „Conducta de transport gaze naturale Mintia-Brad-Ștei etapa 1,
tronsonul Mintia-Brad”. Realizarea rețelei de transport gaze naturale pe
tronsonul Mintia – Brad este un proiect de mare amploare, realizat de
Transgaz, care are ca finalitate creșterea calității vieții locuitorilor din
municipiul Brad.

1 februarie

Participare la ședința de Evaluare a activității Centrului de Formare Inițială
și Continuă al M.A.I. - Orăștie.

1 februarie

Ședință informativă cu participarea reprezentanților Inspectoratului Școlar
General Hunedoara și ai Sindicatului Învățământ Preuniversitar – Județul
Hunedoara.

2 februarie

Acordare interviu postului de televiziune KTV.

2 februarie

Participare la Hramul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Deva.
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Data

Eveniment

6 februarie

Întâlnire de lucru, la sediul Primăriei Municipiului Hunedoara, cu domnul
Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara.

6 februarie

Ședința Comisiei de Incluziune Socială.

7 februarie

Participare la emisiunea ” Simplu și direct”, moderată de Mircea Mihuleț, la
postul de Televiziune Unu TV .

8 februarie

Participare la deschiderea festivă a Instruirii la nivel național cu inspectorii
școlari generali adjuncți care au atribuții în domeniul politicilor de personal
și inspectorii responsabili cu managementul resurselor umane.

8 februarie

Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

12 februarie

Întâlnire cu Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei.

12 februarie

Întâlnire cu reprezentanții Sindicatului Muntele.

12 februarie

Participare la manifestările culturale prilejuite de Anul Nou Chinezesc - Anul
Câinelui de Pământ.

12 februarie

Ședință de lucru la sediul S.P.C.R.P.C.I.V. – Hunedoara.

13 februarie

Conferință de presă la sediul Instituției Prefectului - județul Hunedoara.

14 februarie

Participare la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara la
ședința de Evaluare a activității desfășurate și a rezultatelor obținute de
Jandarmeria Română în anul 2017.

14 februarie

Ședința Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara, participă
reprezentanți ai mai multor unități administrativ-teritoriale hunedorene,
reprezentanții Sindicatului Învățământ Preuniversitar, filiala județului
Hunedoara și membrii Comisiei de Dialog Social.

15 februarie

Participare la ședința de lucru organizată de Instituția Prefectului Județul
Hunedoara, la sediul Inspectoratului Școlar Județean, cu participarea
Directorului Regional E-Distribuție Banat și a reprezentanților unităților
administrativ-teritoriale din județul Hunedoara. După această întâlnire, au
fost discutate aspecte cu privire la modificările aduse la implementarea
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
aprobate prin HG nr. 123/2002 și la întocmirea documentațiilor aferente
proiectelor de hotărâre a guvernului pentru modificarea și completarea HG
nr. 1352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara.

15 februarie

Interviu acordat postului de televiziune DigiTV cu privire la situația Ariilor
Protejate din județul Hunedoara.

15 februarie

Interviu acordat postului de televiziune UNU TV privind vizita de lucru
efectuată în Republica Populară China.

15 februarie

Participare în municipiul Orăștie la festivitatea de premiere a domnului
Petru NISTORESCU, veteran de război cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de
ani.

15 februarie

Participare la deschiderea Adunării Generale a Asociației Comunelor din
România - filiala Hunedoara.

16 februarie

Participare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara la
ședința de Evaluare a activității Poliției Române desfășurate în anul 2017.
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16 februarie

Ședință Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.)

17 februarie

Întâlnire de lucru la sediul ITM din municipiul Hunedoara.

19 februarie

Întrevedere cu primarul orașului Simeria, domnul Emil Ioan Rîșteiu.

21 februarie

Deplasare în Valea Jiului la o întâlnire de lucru cu reprezentanții
Complexului Energetic Hunedoara și efectuarea unor vizite de lucru la
primăriile din această zonă.

22 februarie

Întâlnire de lucru cu doamna Liliana Țolaș, manager al M.C.D.R. Deva și
doamna dr. Florica Zaharia.

22 februarie

Participare în municipiul Petroșani la Gala Recunoștinței Caritas.

22 februarie

Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice

23 februarie

Întâlnire de lucru la sediul societății SEWS România SRL din municipiul
Deva.

23 februarie

Întâlnire de lucru, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, cu
inspectorii școlari generali din regiunea Vest.

26 februarie

Întâlnire cu Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei.

26 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul ing. Călin Petru Marian, director executiv al
Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara.

26 februarie

Întâlnire operativă, la sediul I.J.J. Hunedoara, cu reprezentanții structurilor
M.A.I. din Județul Hunedoara.

26 februarie

Videoconferința conducerii Ministerului Afacerilor Interne și a conducerii
Ministerului Sănătății cu prefecții și subprefecții având ca temă ”Avertizarea
Cod galben și Cod portocaliu” de vreme rea.

27 februarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Muzeului Civilizației Dacice și Romane
Deva și reprezentanții Auchan Deva.

27 februarie

Participare la „Gala Excelenței Hunedorene”, ediția a II-a. Consiliul Județean
Hunedoara, în parteneriat cu Instituția Prefectului Județului Hunedoara,
Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara, Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Hunedoara, Teatrul de Artă Deva și Centrul de Cultură și
Artă al Județului Hunedoara organizează festivitatea de premiere a celor
mai buni elevi și sportivi hunedoreni.

28 februarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții societății APAPROD S.A. Deva și
reprezentanți ai administrațiilor publice locale din județ.

28 februarie

Participare la manifestările organizate cu ocazia aniversării Zilei Protecției
Civile din România. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara
organizează Ziua Porților Deschise la sediul inspectoratului și în toate
subunitățile, prezentarea autoscării de salvare la înălțime și linia tehnică de
întreținere a echipamentelor.

28 februarie

Ședința Colegiului Prefectural.

28 februarie

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar.

28 februarie

Ședință de lucru cu domnul Florin Oancea, primarul municipiului Deva și
domnul ing. Radu Crișan, director al Direcției Silvice Hunedoara.
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1 martie

Întâlnire cu Egumen Ierom Maxim Moldoveanu, Schitul „Intrarea în Biserică
a Maicii Domnului” și „Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul” – Ohaba.

1 martie

Participare la ședința Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei
Antidrog a județului Hunedoara.

2 martie

Participare în municipiul Vulcan la ședința comună a Comitetului județean
pentru zona montană Hunedoara, a Grupului de lucru pentru elaborarea
strategiei integrate pentru dezvoltarea zonei montane la nivelul județului
Hunedoara și a Grupului de lucru pentru reglementarea accesului și
conduitei în zonele turistice de interes național/local din județul Hunedoara.

2 martie

Participare la ”Cupa Jandarmeriei la Schi - Ediția 2018”, eveniment
organizat de Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Decebal” Hunedoara în
Pasul Vâlcan.

2 martie

Participare la Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazu” din municipiul Vulcan la etapa
județeană (proba practică) a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară
”Tehnologii” pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a. De asemenea au avut
loc și probele practice ale concursurilor profesionale pe meserii pentru elevii
din clasa a XI-a de la învățământul profesional.

5 martie

Întâlnire cu domnul Gheorghe Grec, administrator SC Complex Hotelier
Germisara SRL.

5 martie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Hunedoara.

6 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Gheorghe Grec, administrator SC Complex
Hotelier Germisara SRL și cu domnul Vasile Cărăguț, primarul orașului
Geoagiu.

7 martie

Întâlnire de lucru cu doamna Mara Câmpean, în vederea organizării unui
eveniment cultural în județul Hunedoara.

7 martie

Participare la întâlnirea bibliotecarilor din județul Hunedoara, cu prilejul
decernării premiilor pentru cea mai bună bibliotecă publică municipală,
orășenească și comunală care, în anul 2018, a înregistrat cele mai bune
rezultate. Eveniment organizat de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva.

7 martie

Participare la ședința de lucru organizată de Instituția Prefectului Județul
Hunedoara la sediul Inspectoratului Școlar General, cu participarea
reprezentanților unităților administrativ-teritoriale din județ, reprezentanții
Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara și Reprezentanții Agenției
de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

8 martie

Întâlnire de lucru, la sediul Instituției Prefectului Județul Hunedoara, cu
reprezentanți ai primăriei comunei Lelese, O.C.P.I. Hunedoara, Direcției
Silvice Hunedoara, Ocolului Silvic Hunedoara și ai Ocolului Silvic - Ținutul
Pădurenilor cu privire la Cadastrarea Sistematică.

8 martie

Participare la evenimentul organizat de Asociația Liga Pensionarilor
Hunedoreni, cu ocazia zile de 8 Martie - Ziua Internațională a Femeii.

13 martie

Deplasare în orașul Abrud, județul Alba pentru o întâlnire de lucru având ca
temă grănițuirea în zona Abrud-Ciuruleasa.

14 martie

Participare la vizita de lucru în județul Hunedoara a Viceprim-Ministrului
Viorel ȘTEFAN și a Ministrului Energiei Anton ANTON.
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15 martie

Participare la evenimentul ”Romanian Save and Rescue Forum” dedicat
prezentării de soluții inteligente pentru situații de criză, organizat la Palatul
Parlamentului - Camera Deputaților.

15 martie

Participare la manifestările dedicate marcării în municipiul reședință de
județ a Zilei Maghiarilor de Pretutindeni.

16 martie

Participare la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Pașaportului
Românesc .

17 martie

Având în vedere avertizarea hidrologică Cod Portocaliu prognozate pentru
Bazinul hidrografic Criș în intervalul 18.03.2018, ora 06,00 și 19.03.2018,
ora 12.00, Prefectul județului Hunedoara, Fabius Tiberiu KISZELY a
convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în ședință
extraordinară la sediul Centrului de Management al Situațiilor de Urgență
Hunedoara.

18 martie

Deplasare în comuna Blăjeni pentru verificarea stării drumului DJ 742B.

18 martie

Deplasare, în comuna Râu de Mori, pe DJ 685 Râu de Mori - Barajul Gura
Apelor, pentru verificarea situației privind drumul blocat de bucățile de
stâncă prăbușite de pe un versant.

19 martie

Înregistrare pentru emisiunea ” Simplu și direct”, moderată de Mircea
Mihuleț, la postul de Televiziune Unu TV .

19 martie

Primirea, la sediul Prefecturii Hunedoara, a E.S. Andrei M. Grinkevich,
Ambasadorul Republicii Belarus în România, care efectuează o vizită de
lucru în județul Hunedoara.

20 martie

Participare la conferința intitulată ”Temeiurile credinței creștine”, susținută
de d-l Teodor Baconschi, eveniment organizat de Episcopia Devei și
Hunedoarei.

20 martie

Participare la emisiunea postului Radio Color Orăștie - moderator Mihaela
Cândea.

20 martie

Participare la ședința de lucru organizată de Instituția Prefectului Județul
Hunedoara la sediul Inspectoratului Școlar General, cu participarea
reprezentanților UA-T-urilor din județ, ai O.C.P.I. Hunedoara precum și
reprezentanții S.P.C.R.P.C.I.V. Hunedoara.

21 martie

Întâlnire cu doamna dr. Florica Zaharia, director Muzeul Textilelor din
comuna Băița.

21 martie

Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice.

22 martie

Participare la întâlnirea de lucru organizată de Centrul Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale, având ca temă implementarea proiectelor. La
întâlnire participă reprezentanții legali ai comunelor din județul Hunedoara,
cu care A.F.I.R. a încheiat contracte de finanțare sau ai căror proiecte au
fost selectate pentru finanțare.

22 martie

Participare la sediul Inspectoratului Școlar Județean la întâlnirea grupului de
lucru local din cadrul proiectului Learning by Doing.

22 martie

Ședința Colegiului Prefectural.

23 martie

Participare la evenimentele dedicate sărbătoririi Zilei Poliției Române.
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24 martie

Participare la simpozionul ”Multiculturalism în Valea Jiului” cu tema ”Arc
peste timp, un veac de reîntregire națională” cu participarea extraordinară a
Maestrului Dan Puric.

25 martie

Participare la hramul Bisericii ”Buna Vestire” din Deva.

26 martie

Participare la întâlnirea de lucru organizată de Episcopia Devei și
Hunedoarei cu participarea reprezentanților ASE București, ai Universității
din Trento, ai Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, ai Primăriei
municipiului Deva precum și cu participarea Preasfințitului Părinte Gurie,
Episcopul Devei și al Hunedoarei.

27 martie

Întâlnire de lucru cu doamna Crinela Gafton, director Camerei de Comerț și
Industrie Hunedoara și cu domnul prof. dr. univ. Ioan Radu, directorul
Centrului Teritorial Deva al A.S.E. București.

27 martie

Participare la evenimentul organizat cu ocazia a 50 de ani de existență a
Școlii Gimnaziale "ANDREI ȘAGUNA" Deva (fostă Generală 4).

27 martie

Participare la sediul Inspectoratului Școlar Hunedoara, sala „Spiru Haret” la
prima sesiune de informare a Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.)
Hunedoara. S.J.A. Hunedoara a încheiat un protocol de colaborare cu
Inspectoratul Școlar Hunedoara, în baza căruia, în perioada martie –
decembrie a.c., vor avea loc sesiuni de informare anticorupție cu elevii
claselor a-XI-a și a-XII-a din cadrul liceelor de pe raza județului Hunedoara.

28 martie

În cadrul săptămânii Școala Altfel, elevii clasei a I-a din cadrul Liceului de
Arte ”Sigismund Toduță” din Deva, au vizitat Instituția Prefectului județul
Hunedoara.

28 martie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții D.J.I. Hunedoara.

28 martie

Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

29 martie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara și ai
Primăriei Municipiului Hunedoara.

29 martie

Ședința comisiei județene de aplicare a prevederilor Legii nr. 290/2003
privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru
bunurile acestora sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina
de Nord și Ținutul Herta.

29 martie

Ședința Comisiei de Rechiziții a Județului Hunedoara.

29 martie

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar.

30 martie

Participare la activitățile prilejuite de aniversarea a 110 ani de tradiții ale
Batalionului 53 Geniu ”Scorilo”.

30 martie

Participare la lansarea oficială a proiectului ”Bunătăți de Hunedoara Cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în
sectorul agricol din județul Hunedoara”.

31 martie

Participare la ședința județeană a Asociației Partida Romilor Pro-Europa
Filiala Județeană Hunedoara-Vest.

2 aprilie

Întâlnire operativă, la sediul IPJ Hunedoara, cu reprezentanții structurilor
M.A.I. din Județul Hunedoara.
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3 aprilie

Participare la manifestările dedicate marcării în municipiul reședință de
județ a Zilei Jandarmeriei Române.

3 aprilie

Participare la semnarea unui protocol de colaborare între I.P.J. Hunedoara,
I.J.J. Hunedoara și Primăria Municipiului Deva.

4 aprilie

Deplasare împreună cu prefectul județului Timiș, Eva Andreaș, însoțiți de
reprezentanți ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara și ai
Regionalei CFR Infrastructură Timișoara, reprezentanți ai Inspectoratului
Județean de Poliție Hunedoara și ai Inspectoratului pentru Situații de
Urgență Hunedoara pentru evaluarea în teren a stării Drumului Național 68
A, la limita dintre județele Timiș și Hunedoara.

6 aprilie

Participare în municipiului Lupeni, unde mii de credincioși, locuitori ai Văii
Jiului, autorități locale și județene, parlamentari, ministrul Românilor de
Pretutindeni, au participat la procesiunea “Drumului Crucii” de la Lupeni la
Straja.

10 aprilie

Participare la spectacolul tradițional ”Paște Bun și Luminat” - organizat la
Căminul Cultural din localitatea Homorod - Joseni.

11 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul Emil Rîșteiu, primarul orașului Simeria.

11 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul Mircea Flaviu Bobora, președintele CJ
Hunedoara.

11 aprilie

Întâlnire de lucru cu șeful inspectoratului IPJ Hunedoara, domnul comisar
șef de poliție Bîrlea Ovidiu Gabriel.

12 aprilie

Întâlnire de lucru, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara,
cu domnul comisar șef de poliție Bîrlea Ovidiu Gabriel, șeful inspectoratului .

13 aprilie

Participare la dezbaterea interactivă cu tema ”Responsabilitate și dăruire în
pregătirea viitoarei cariere”, eveniment organizat de Universitatea ”1
Decembrie 1918” din Alba Iulia în parteneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Hunedoara.

13 aprilie

Participare la prăznuirea hramului Mănăstirii Crișan - ”Izvorul Tămăduirii”.

13 aprilie

Participare la ședința Consiliului Județean al Elevilor din Hunedoara.

14 aprilie

Participare la primirea delegației guvernamentale din provincia Shaanxi, una
dintre cele mai dezvoltate regiuni din Republica Populară Chineză.

14 aprilie

Participare la ședința de bilanț a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și
Retragere din județul Hunedoara.

15 aprilie

În urma poluării accidentale a cursului de apă Mureș, produsă în data de
13.04.2018, pe raza localității Iernut, jud. Mureș, forțe din cadrul
Administrației Bazinale de Apă Mureș și Crișuri, a Sistemului de Gospodărire
a Apelor Hunedoara și Arad și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență
Hunedoara sub coordonarea prefectului județului acționează pentru
montarea unor baraje absorbante, acestea fiind amplasate la confluența
râului Căian cu râul Mureș, în zona localității Bejan, comuna Șoimuș.

16 aprilie

Prefectul Județului, Fabius Tiberiu KISZELY a primit vizita elevilor clasei a Ia și a III-a din cadrul Școlii Gimnaziale "Dominic Stanca" Orăștie, eveniment
organizat în cadrul săptămânii Școala Altfel.

17 aprilie

Participare la manifestările dedicate Zilei Veteranilor de Război.
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17 aprilie

Vizită de lucru pe șantierele autostrăzii Lugoj-Deva.

19 aprilie

Deplasare în municipiul București pentru a participa la întâlnirea comitetului
interministerial al cărui scop principal este implementarea proiectului pilot
pentru zonele carbonifere. România a fost inclusă în proiectul pilot pentru
zonele carbonifere al Comisiei Europene, alături de regiuni din Polonia,
Slovacia, Cehia, Grecia, Spania și Germania. Acest program își propune să
finanțeze proiecte pentru zonele afectate de restrângerea activității miniere.

20 aprilie

Întâlnire de lucru, la sediul M.A.I., cu reprezentanții Direcției Generale
Logistica.

20 aprilie

Participare la comemorarea a 16 ani de la dispariția marelui interpret
hunedorean Drăgan Muntean. Slujba de pomenire a avut loc la bustul
artistului aflat la intrarea în Centrul Cultural „Drăgan Muntean”.

23 aprilie

Ședință de lucru cu doamna Croitoru Angela-Maria, comisar șef Garda de
Mediu - Comisariatul Județean Hunedoara, doamna Georgeta BARABAȘ,
director A.P.M. Hunedoara și domnul Adrian Florin BOZDOG, inspector șef
I.T.M. Hunedoara

25 aprilie

Participare la emisiunea Ora exactă - moderată de Lucian MOROGAN la
Antena 1 Deva.

25 aprilie

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar.

25 aprilie

Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

26 aprilie

Ședința Colegiului Prefectural.

27 aprilie

Participare la Adunarea Generală Ordinară a Asociației Intercomunitare
”Țara Zarandului” Leader Gal.

27 aprilie

Participare la deschiderea oficială a sezonului estival în Stațiunea Geoagiu
Băi, în zona Complexului Băile Daco Romane.

27 aprilie

Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice.

29 aprilie

Participare la Misa religioasă oficiată de Excelența Sa Miguel Maury
Buendia, reprezentantul diplomatic permanent al Vaticanului - Nunțiul
Apostolic în România. Evenimentul a avut loc la Biserica Catolică din
Săcărâmb.

2 mai

Vizită de lucru pe șantierele autostrăzii Lugoj-Deva.

3 mai

Participare la sediul Apa Serv Valea Jiului SA la semnarea contractului de
furnizare ”Achiziție Echipamente și utilaje Independente”. Contractul face
parte din Proiectul Major ”Modernizarea Infrastructurii de Apa și Apa Uzată
în județul Hunedoara (Valea Jiului) - 2014-2020, finanțat din Programul
Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

5 mai

Participare la Festivitatea de Premiere a Concursului de Interpretare VocalInstrumentală și Arte Vizuale ”Sigismund Toduță”, ediția a XIX-A.
Eveniment organizat la Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva.

6 mai

Participare la cea de-a X-a ediție a Enduro Panorama, în Ținutul Pădurenilor
din județul Hunedoara, cel mai mare eveniment din România în ce privește
cursele moto.
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7 mai

Întâlnire de lucru cu domnul colonel (r) Dănilă Moldovan, președintele
Asociației Județene „Sarmizegetusa” a Cadrelor Militare în Rezervă și
Retragere cu privire la pregătirea manifestărilor dedicate Zilei Rezervistului.

8 mai

Întâlnire de lucru cu domnul Florin OANCEA, primarul municipiului Deva și
domnul prof. dr. univ. Ioan Radu, directorul Centrului Teritorial Deva al
A.S.E. București.

8 mai

Participare la sediul Inspectoratului Școlar Județean din Deva, la o întâlnire
de lucru între reprezentanți ai Instituției Prefectului - județul Hunedoara, ai
Agenției Județene pentru Ocupare a Forței de Muncă, ai Camerei de Comerț
și Industrie Hunedoara, ai Inspectoratului Școlar Județean și reprezentanți
ai mediului de afaceri din județul Hunedoara.

9 mai

Participare la manifestările consacrate sărbătoririi Zilei de 9 M.A.I. -Ziua
Independenței de Stat a României, Ziua Europei, Ziua Victoriei Coaliției
Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial - ceremonial public
organizat în orașul Simeria.

9 mai

Participare la manifestările consacrate sărbătoririi Zilei de 9 M.A.I. -Ziua
Independenței de Stat a României, Ziua Europei, Ziua Victoriei Coaliției
Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, eveniment organizat în
municipiul Orăștie.

9 mai

Ședință de lucru cu reprezentanți ai A.B.A. Mureș, ai Complexului Energetic
Hunedoara, ai societății ApaProd SA, ai Consiliului Județean Hunedoara, ai
Gărzii de Mediu - Comisariatul Județean Hunedoara și ai Agenției pentru
Protecția Mediului Hunedoara.

10 mai

Participare la evenimentele organizate la Universitatea din Petroșani cu
ocazia împlinirii a 70 de ani de învățământ universitar în Valea Jiului.

11 mai

Întâlnire cu doamna Laura Nazare, campaigner și domnul Alexandru
Mustață, coordonator de campanii, din partea Asociației Bankwatch
România, organizație non-profit, neguvernamentală, de protecție a
mediului.

11 mai

Participare la semnarea Protocolului de colaborare între reprezentanții
entităților din județul Hunedoara recunoscute prin programele UNESCO și
Consiliul Județean Hunedoara.

12 mai

Participare în comuna Baru, la semnarea unei declarații simbolice de unire
cu Republica Moldova. Evenimentul este organizat în vederea celebrării
Centenarului Marii Uniri.

12 mai

Participare la Campania națională “Informare acasă! Siguranță în lume!”
Eveniment organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în sala
Spiru Haret a ISJ Hunedoara.

14 mai

Participare la cursul de pregătire destinat reprezentanților instituției
prefectului, organizat de Centrul Național de Perfecționare pentru
Managementul Situațiilor de Urgență Ciolpani.

15 mai

Participare la premierea cuplurilor care aniversează "Nunta de Aur".

15 mai

Interviu acordat cotidianului Servus Hunedoara.

Pagina 30 din 137

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2018

Data

Eveniment

15 mai

Participare la acțiunea de conștientizare a populației asupra importanței
donării de sânge. Zeci de pompieri militari și angajați ai structurilor ce
aparțin de Ministerul Afacerilor Interne, s-au prezentat la sediul Centrului
Județean de Transfuzii Sanguine pentru a dona sânge.

15 mai

Participare la manifestarea național-bisericească intitulată Biserica și Armata
– demersuri frățești pe pământ hunedorean, organizată de Sectorul Cultural
al Centrului Eparhial și de Filiala Județeană „Sarmizegetusa” Hunedoara a
Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „Alexandru
Ioan Cuza”.

16 mai

Întâlnire cu primarul municipiului Deva, domnul Nicolae Florin Oancea și o
delegație de investitori.

16 mai

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar

17 mai

Participare la manifestările prilejuite de celebrarea Zilei Eroilor.

17 mai

Participare la vernisajul expoziției ”Primul Război Mondial - mărturii
documentare” eveniment organizat de Serviciului Județean Hunedoara al
Arhivelor Naționale.

18 mai

Participare la întâlnirea de lucru dintre Ministrul Fondurilor Europene doamna Rovana Plumb și primarii din Valea Jiului.

18 mai

Participare, în municipiul Petroșani, la reuniunea de lucru a Comitetului
Teritorial Olt-Jiu al Asociației Române a Apei.

20 mai

Participare la cea de-a V-a ediție a Expo-Târgului de la Vața de Jos. Târgul
de la Vața este locul de întâlnire al crescătorilor de animale și al
producătorilor agricoli din zonă.

21 mai

Participare la emisiunea ” Simplu și direct”, moderată de Mircea Mihuleț, la
postul de Televiziune Unu TV .

22 mai

Participare la sesiunea de consultare pentru elaborarea Planului Regional de
Acțiune pentru Urs și Lup din zona coridorului ecologic Munții Apuseni Carpații Meridionali. Eveniment organizat în cadrul Proiectului LIFE Connect
Carpathians.

23 mai

Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice.

23 mai

Ședință de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara și cu
reprezentanții Agenției de Dezvoltare Intercomunitară “Sistemul integrat de
Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”.

24 mai

Participare la aniversarea a 15 ani de existență societății Euro Electric SRL
prilej cu care are loc lansarea unui nou produs ”Stații de încărcare pentru
vehicule electrice”.

24 mai

Participare la deschiderea oficială a salonului auto Deva Auto Show.

25 mai

Ședință Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP)

26 mai

Participare în stațiunea Geoagiu Băi, împreună cu echipajele de intervenție,
la operațiunea de salvare a unui turist aflat în incinta ștrandului din
localitate.
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26 mai

Participare la ediția a IV-a a Târgului European al Castelelor, eveniment
organizat la Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara.

26 mai

Participare la inaugurarea oficială a Muzeului Textilelor, comuna Băița.

27 mai

Participare la zilele comunelor hunedorene Dobra și Sălașu de Sus.

27 mai

Prefectul județului Hunedoara, domnul Fabius Tiberiu Kiszely împreună cu
E.S. dl. Paul Brummell, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord în România au efectuat o vizită în municipiul Brad, sediul
Primăriei, Muzeul Aurului și Galeria "Treptele Romane" de pe Drumul
Aurului de la Brad. Vizita a continuat în comuna Baia de Criș la Panteonul
Moților de la Țebea, la casa muzeu unde s-a stins din viața Eroul Național
Avram Iancu și Mânăstirea Franciscană din centrul comunei.

29 mai

Participare la ședința comisiei de pregătire a ședinței de Fond Funciar.

30 mai

Participare la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara la
evenimentele organizate cu ocazia Zilei Învățătorului.

30 mai

Ședința Colegiului Prefectural.

30 mai

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar.

31 mai

Participare în localitatea Costești la exercițiul de pregătire a câinilor utilitari
din I.G.S.U., participă 14 echipe din toată țara.

31 mai

Participare la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Rezervistului Militar.

31 mai

Participare la sediul CJCCI la deschiderea taberei naționale de pregătire a
câinilor utilitari din IGSU la care participă 14 echipe din toată țara.

1 iunie

Participare în municipiul Vulcan la premierea spectacolului "VALU", susținut
de trupa de teatru The Dreamers.

3 iunie

Participare în localitatea Sântămărie Orlea la Turneul de fotbal dedicat
copiilor și juniorilor (8+13 ani) "Țara Hațegului Junior`s Cup"

3 iunie

Participare la zilele Comunei Lelese.

5 iunie

Participare în municipiul Timișoara la conferința organizată de Institutului
Național de Administrație - ”Oferta programelor de formare continuă pentru
anul 2018”.

6 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Daniel Andronache, vicepreședintele Consiliului
Județean Hunedoara și cu domnul Mihai Panaitescu, director Teatrul de
Artă Deva.

6 iunie

Întâlnire de lucru cu șefii și coordonatorii structurilor de specialitate din
Instituția Prefectului - județul Hunedoara privind analiza stadiului actualizării
procedurilor operaționale.

7 iunie

Participare la deschiderea concursului ”Cupa DHS” organizat în municipiul
Deva.

7 iunie

Participare la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara la
evenimentul organizat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea
inspectoratelor școlare județene - ”Jubileu în anul Centenarului” .

8 iunie

Deplasare în municipiul București, întâlnire de lucru la sediul M.A.I. Direcția Generală Logistică.
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10 iunie

Participare la serbarea câmpenească desfășurată sub genericul "Vorbește
Istoria Neamului" - Piatra Roșie, manifestarea a avut loc în comuna
hunedoreană Boșorod.

11 iunie

Întâlnire cu domnul prof. dr. univ. Ioan Radu, directorul Centrului Teritorial
Deva al ASE București.

11 iunie

Participare la videoconferința M.A.I. cu prefecții, subprefecții precum și cu
șefii serviciilor de pașapoarte și înmatriculări de la nivelul întregii țări - cu
participarea doamnei ministru Carmen Daniela Dan și a domnului Secretar
de Stat, comisar-șef de poliție Mihai Dan Chirică.

12 iunie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții S.G.A. Hunedoara și reprezentanții
A.B.A. Mureș.

13 iunie

Participare în municipiul Deva la spectacolul aniversar ”Împreună, în Anul
Centenar al Marii Uniri” susținut de elevii și cadrele didactice de la Palatul
Copiilor Deva.

13 iunie

Participare în municipiul Orăștie, în comuna Beriu și în comuna Orăștioara
de Sus - sat Ludeștii de Jos, alături de reprezentanți ai I.J.J. “Decebal”
Hunedoara, ai I.S.U. „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara și ai
I.P..J Hunedoara, la campania lansată de M.A.I. „O viață cât un centenar”,
prin care se dorește aducerea în prim-plan a românilor născuți în anul 1918,
anul Marii Uniri.

15 iunie

Întâlnire cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene – Autoritatea de
Management POAD care efectuează o misiune de verificare, privind
distribuția pachetelor cu ajutoare alimentare din cadrul POAD 2015-2016 la
nivelul unor unități administrativ teritoriale din județul Hunedoara.

18 iunie

Participare la o emisiune a postului Radio România - Antena Satelor, având
ca temă campania „O viață cât un centenar”, lansată de M.A.I. prin care se
dorește aducerea în prim-plan a românilor născuți în anul 1918, anul Marii
Uniri.

19 iunie

Participare în comuna Burjuc - sat TISA și în comuna Certeju de Sus - sat
Săcărâmb, alături de reprezentanți ai IJJ “Decebal” Hunedoara, ai ISU
„Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara și ai IPJ Hunedoara, la
campania lansată de M.A.I. „O viață cât un centenar”, prin care se dorește
aducerea în prim-plan a românilor născuți în anul 1918, anul Marii Uniri.

19 iunie

Participare la ședința comisiei de pregătire a ședinței de Fond Funciar.

20 iunie

Deplasare împreună cu reprezentanții ISU Hunedoara în municipiul Hațeg
pentru evaluarea pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteo
periculoase.

21 iunie

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar.

21 iunie

Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice.

22 iunie

Întrevedere cu primarul orașului Simeria, domnul Emil Ioan Rîșteiu.

22 iunie

Ședință de lucru cu reprezentanți ai ABA Mureș și ai Complexului Energetic
Hunedoara.

23 iunie

Participare în comuna Bretea Română la festivalul ”Fiii satului” - ediția a I-a
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2018.

23 iunie

Participare în comuna Sălașu de Sus la Caravana medicală – “Uniți Sub
Tricolor prin Sănătate”, eveniment organizat de Spitalul Clinic Militar de
Urgență Dr. “Victor Popescu” Timișoara.

24 iunie

Participare în comuna Bretea Română la festivalul ”Fiii satului” - ediția a I-a
2018.

24 iunie

Participare la sărbătoarea dedicată Pionierului Aviației Române - Aurel
Vlaicu. Eveniment organizat la Complexul Memorial ”Aurel Vlaicu” din satul
Aurel Vlaicu.

25 iunie

Întrevedere cu primarul municipiului Deva, domnul Florin Oancea și cu
doamna prof. dr. Maria Ștefănie, inspector școlar general.

26 iunie

Participare la manifestările prilejuite de celebrarea Zilei Drapelului.

26 iunie

Ședință Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.).

27 iunie

Participare la sesiunea interactivă de informare deschisă – „Împreună
Susținem Învățarea la Locul de Muncă în Formarea Profesională”, din cadrul
proiectului Learning by Doing, Camera de Comerț și Industrie Hunedoara.

28 iunie

Deplasare în Valea Jiului, localitatea Vulcan, cartier Paroșeni pentru
evaluarea situației privind pagubele generate de ursul brun.

28 iunie

Ședința Colegiului Prefectural.

29 iunie

Participare la sfânta liturghie de la Catedrala Episcopala, în ziua de
prăznuire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

30 iunie

Participare la întâlnirea de lucru cu mediul de afaceri și reprezentanți ai
administrației publice, organizată în colaborare cu Agenția pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului
Timișoara, împreună cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat

30 iunie

Videoconferința - M.A.I. - Comandamentul de inundații în sistem de
videoconferință cu autoritățile locale din județele aflate sub avertizări
meteorologice de ploi abundente - cu prefecții, subprefecții și membrii CJSU
- cu participarea doamnei ministru Carmen Daniela Dan.

1 iulie

Participare la ce-a de 46-a ediție a manifestării „Întâlnirea moților cu
istoria”, manifestare cu caracter religios, cultural, istoric și patriotic comuna Buceș, localitatea Dupăpiatră.

1 iulie

Participare la Zilele comunei Băița.

2 iulie

Întrevedere cu comandantul Batalionului 26 Cercetare Supraveghere
Montană Brad.

2 iulie

Întrevedere cu directorul Penitenciarului Deva.

2 iulie

Participare la videoconferința prim-ministrului, doamna Viorica Dăncilă,
alături de miniștrii Carmen Daniela Dan și Petre Daea, tema fiind legată de
pagubele produse de recentele inundații și de necesitatea evaluării situației
de pe teren.
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4 iulie

Întrevedere cu reprezentanți ai E-Energie și ai Inspectoratului Școlar
Județean, pe teme legate de învățământul dual.

4 iulie

Participare la Penitenciarul Deva, la un eveniment desfășurat în cadrul
proiectului „Organizarea unor schimburi de experiență și diseminarea
modelelor profesionale de bună practică în domeniul reintegrării sociale a
persoanelor private de libertate și a întâlnirii de lucru cu reprezentanți ai
instituțiilor publice și ai organizațiilor neguvernamentale locale pe semestrul
I 2018.

6 iulie

Participare la ședința operativă convocată de secretarul de stat dr. Raed
Arafat și secretarul de stat Mihai Dan Chirică la care au participat în sistem
videoconferință prefecții din județele vizate de avertizările hidrometeorologice care vor intra în vigoare începând de sâmbătă. La
videoconferință au mai participat inspectorul general al I.G.S.U., general de
brigadă Dan- Paul Iamandi, reprezentanți ai Ministerului Apelor și Pădurilor,
Administrației Naționale de Meteorologie, Institutului Național de Hidrologie
și Gospodărire a Apelor, precum și ai structurilor centrale și teritoriale ale
M.A.I.

8 iulie

Participare la ședința comandamentului de urgență convocat de Ministrul
Afacerilor de Interne, Carmen Dan la care au participat în sistem
videoconferință prefecții din județele aflate sub avertizări meteorologice și
hidrologice.

8 iulie

Participare la zilele comunei Ghelari.

9 iulie

Participare la Palatul Cultural ”Minerul” din municipiul Lupeni la o dezbatere
pe tema problemelor actuale ale delincvenței juvenile în contextul socioeconomic al Văii Jiului.

9 iulie

Participare la vernisajul expoziției personale de artă decorativă ”Reflexii în
timp” a artistului Ion Tămâian.

10 iulie

Participare la întâlnirea cu reprezentanții sindicatului Vidaflex, eveniment
organizat de Crucea Galbenă Deva.

11 iulie

Întâlnire de lucru cu președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul
Mircea Flaviu Bobora, Primarul comunei Baia de Criș, domnul Mihaiu Liviu
Gorcea, doamna Liliana Țolaș, manager Muzeul Civilizației Dacice și Romane
- Deva și domnul Ciprian Roman, manager Centrul de Cultură și Artă al
Județului Hunedoara.

11 iulie

Participare la emisiunea ” Simplu și direct”, moderată de Mircea Mihuleț, la
postul de Televiziune Unu TV .

12 iulie

Înregistrare pentru emisiunea ” Vorbește lumea”, moderată de Mircea
Goian, la postul de Televiziune KTV.

12 iulie

Participare la festivitatea de deschidere a Subunității de Pompieri din
comuna Totești.

12 iulie

Participare la vernisajul expoziției ”Încoronarea Suveranilor României Mari
Alba Iulia, 15 octombrie 1922, eveniment organizat la Palatul Magna Curia.

12 iulie

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar.
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13 iulie

Participare în orașul Petrila, pe Stadionul Parângul Lonea, la etapa
interjudețeană a ”Concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și
private pentru situații de urgență”, competiție organizată de Inspectoratul
pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara". Cele mai bune echipaje
din cadrul serviciilor voluntare și private de pompieri din 7 județe ale țării sau întrecut în îndemânare.

16 iulie

Întrevedere cu domnul Marcel Socol, director executiv Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Hunedoara.

17 iulie

Participare la videoconferința organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale
ți Administrației Publice cu prefecții și subprefecții.

18 iulie

Deplasare în Valea Jiului la mina Lupeni.

19 iulie

Participare la Conacul General Berthelot din comuna cu același nume, la
evenimentul "100 de ani de la Marea Unire. Contribuția Franței și a Misiunii
Militare Franceze condusă de Generalul Henri Mathias Berthelot la
refacerea, dotarea și instruirea Armatei Române în Primul Război Mondial".
Manifestare organizată de Academia Română în cadrul Programului dedicat
Centenarului Marii Uniri.

20 iulie

Participare la ”Sărbătoarea Taragotului” ediția a VII-a, eveniment organizat
în comuna Vața de Jos, jud. Hunedoara.

21 iulie

Participare la cea dea III-a ediție a evenimentului cultural-istoric ”Zilele
Daco-Romane!”, manifestare organizată în stațiunea Geoagiu Băi, oraș
Geoagiu, jud. Hunedoara.

23 iulie

Deplasare în satul Mesteacăn, sat aparținător municipiului Brad, precum și
în comuna Vața de Jos. pentru evaluarea pagubelor produse ca urmare a
fenomenelor meteo periculoase.

23 iulie

Întâlnire operativă, la sediul IPJ Hunedoara, cu reprezentanții structurilor
M.A.I. din Județul Hunedoara.

23 iulie

Participare la deschiderea festivă a Concursului Național ”Democrație și
toleranță”, eveniment organizat în sala ”Spiru Haret” a Inspectoratului
Școlar Județean Hunedoara.

25 iulie

Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai transportatorilor din județele
Hunedoara și Gorj.

25 iulie

Participare la ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice.

26 iulie

Participare la videoconferința M.A.I. cu prefecții, subprefecții precum și cu
șefii S.P.C.E.E.P.S. de la nivelul întregii țări - cu participarea domnului
Secretar de Stat, comisar-șef de poliție Mihai Dan Chirică.

26 iulie

Ședința Colegiului Prefectural.

27 iulie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții structurilor M.A.I. din Județul
Hunedoara.

28 iulie

Participare la inaugurarea Centrului Arheologic de la Grădiștea de Munte,
comuna Orăștioara de Sus.

29 iulie

Participare la manifestările prilejuite de celebrarea Zilei Imnului Național.
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30 iulie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Crucii Roșii - Filiala Hunedoara și
reprezentanții DJST Hunedoara.

30 iulie

Întâlnire operativă, la sediul I.P.J. Hunedoara, cu reprezentanții structurilor
M.A.I. din Județul Hunedoara.

30 iulie

Participare la operațiunile de salvare a doi turiști blocați pe o stâncă în
Cheile Crivadiei, situat pe raza Parcului Național Grădiștea MunceluluiCioclovina. În operațiunile de salvare au fost implicate echipaje de pompieri
de la Detașamentul Petroșani, de alpiniști de la Detașamentul Deva, de
salvamontiști Salvaspeo și jandarmi ai I.J.J. Hunedoara.

31 iulie

Deplasare in comuna Vața de Jos, unde, ca urmare a fenomenelor meteo
periculoase au fost inundate 3 localități.

1 august

Deplasare împreună cu reprezentanții ISU Hunedoara, în localitatea Sibișel,
comuna Beriu, zona se află foarte aproape de cota de inundații.

1 august

Participare, în municipiul Brad, la ceremonialul militar religios, prilejuit de
aniversarea a 95 de ani de tradiții militare a Batalionului 26 Cercetare
Supraveghere Montană ”Avram Iancu”.

2 august

Distribuire de ajutoare familiilor afectate de inundațiile din data de 31 iulie
a.c., din comuna Vața de Jos.

5 august

Participare în municipiul Lupeni la aniversarea a 25 de ani de la
Inaugurarea Bisericii Penticostale ”Maranata”.

6 august

Participare în municipiul Petroșani și municipiul Lupeni la manifestările
organizate cu ocazia Zilei Minerului.

7 august

Participare la deschiderea Taberei de Excelență de Centenar.

7 august

Participare la videoconferința organizată pe tema măsurilor ce se impun
pentru prevenirea și combaterea epidemiei de pestă porcină. La
videoconferință au participat ministrul Apărării Naționale, domnul Mihai
Fifor, ministrul Agriculturii, domnul Petre Daea, secretarul de stat, șef al
Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, domnul dr. Raed Arafat, ministrul Apelor și Pădurilor, domnul Ioan
Denes, Dr. Geronimo Răducu Brănescu – Președinte al ANSVSA.

9 august

Ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (C.L.C.B.) .

10 august

Participare la închiderea Taberei de Excelență de Centenar.

10 august

Participare, în orașul Hațeg, la deschiderea oficială a ”FESTIVALULUI
ROMAN DACIA FELIX SUB SEMNUL ACVILEI”, ediția a III-a.

11 august

Participare la Zilele Comunei Sântămărie Orlea.

12 august

Participare în comuna Mărtinești, sat Dâncu Mic la evenimentul ”Fiii
Satului”.

12 august

Participare la Zilele Comunei Sântămărie Orlea.

13 august

Întâlnire cu gestionarii fondurilor de vânătoare pentru prezentarea Planului
de măsuri pentru prevenirea introducerii pestei porcine africane în
efectivele de animale de pe teritoriul județului Hunedoara.
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13 august

Participare la deschiderea oficială a Taberei Naționale de Fotografie,
Cultură, Tradiții și Civilizație Dacică și Romană - ediția a XI-a - seria 1 Centrul de Agrement Costești.

13 august

Primirea vizitei reprezentanților Lions Club Deva Sarmizegetusa și a
reprezentanților clubului Lions înfrățit- New Century Lions Club of East
Anglia and District 105EA.

14 august

Întâlnire de lucru, La Panteonul Moților de la Țebea, în vederea stabilirii
detaliilor organizatorice a Serbărilor Naționale Țebea 2018. La eveniment au
participat reprezentanți ai organizatorilor: Instituția Prefectului județul
Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara și Primăria comunei Baia de Criș,
precum și reprezentanți ai altor instituții sau structuri implicate în
organizarea și desfășurarea evenimentului.

14 august

Participare la Zilele orașului Geoagiu.

15 august

Participare la Zilele orașului Geoagiu.

18 august

Participare la închiderea oficială a Taberei Naționale de Fotografie, Cultură,
Tradiții și Civilizație Dacică și Romană - ediția a XI-a - seria 1 - Centrul de
Agrement Costești.

19 august

Participare la Festivalul "Istorie, Natură, Cultură" de la Costești (com.
Orăștioara de Sus).

20 august

Participare la deschiderea oficială a Taberei Naționale de Fotografie,
Cultură, Tradiții și Civilizație Dacică și Romană - ediția a XI-a - seria 2 Centrul de Agrement Costești.

20 august

Ședință de lucru cu doamna Croitoru Angela-Maria, comisar șef Garda de
Mediu - Comisariatul Județean Hunedoara.

21 august

Întâlnire de lucru, verificare în teren a situației drumurilor naționale și a
autostrăzii împreună cu reprezentanții SDN Deva.

21 august

Participare la deschiderea oficială a Taberei Naționale de Prim Ajutor Ediția a III a - Centrul de Agrement Căprioara

22 august

Participare la conferința de lansare a proiectului „Ocupare prin calificare”
finanțat de FSE prin POCU 2014-2020. Eveniment organizat de AJOFM
Hunedoara în parteneriat cu Fundația Mara Deva.

23 august

Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara și ai
Muzeului Civilizației Dacice și Romane.

23 august

Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice.

24 august

Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara și ai
Muzeului Civilizației Dacice și Romane.

24 august

Participare la lansarea etapei a doua a Campaniei naționale “Informare
acasă! Siguranță în lume!” etapa a doua, eveniment organizat de Ministerul
pentru Românii de Pretutindeni, în sala Spiru Haret a ISJ Hunedoara.

25 august

Participare la ceremonialul „De la război, la Marea Unire”. Manifestarea are
loc la 1.621 de metri altitudine, în Pasul Vâlcan.
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26 august

Participare la cea de-a 38-a ediție a Festivalului Pădurenilor „Drăgan
Muntean” - Poienița Voinii- 2018

26 august

Participare la închiderea oficială a TABEREI NAȚIONALE DE FOTOGRAFIE,
CULTURĂ, TRADIȚII ȘI CIVILIZAȚIE DACICĂ ȘI ROMANĂ - ediția a XI-a seria 2 - Centrul de Agrement Costești.

27 august

Întâlnire de lucru cu doamna Liliana Țolaș, manager al MCDR Deva.

27 august

Participare la festivitatea de deschidere a Taberei Naționale de Chimie,
ediția a XIV-a.

28 august

Întâlnire de lucru la sediul Centrului Integrat Județean de Intervenție la o
întâlnire de lucru cu reprezentanții structurilor M.A.I. din județul Hunedoara,
reprezentanții SJA Hunedoara și ai DSP Hunedoara.

29 august

Ședința Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara

29 august

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar.

30 august

Participare la ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice

30 august

Participare la ședința de lucru, organizată de Instituția Prefectului Județul
Hunedoara cu participarea reprezentanților UA-T-urilor din zona Hațeg,
reprezentanții OCPI Hunedoara precum și reprezentanții DSVSA Hunedoara.

30 august

Participare la videoconferința organizată de Agenția Națională de Cadastru
și Publicitate Imobiliară, având ca temă Legea cadastrului și a publicității
imobiliare, nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cu participarea prefecților, subprefecților, primarii unităților administrativ
teritoriale, precum și conducerea oficiilor teritoriale ale Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

31 august

Ședință Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP)

31 august

Ședința Colegiului Prefectural.

3 septembrie

Întâlnire de lucru, La Panteonul Moților de la Țebea, în vederea stabilirii
detaliilor organizatorice a Serbărilor Naționale Țebea 2018.

3 septembrie

Ședință de lucru cu primarii și secretarii unităților administrativ- teritoriale
din zona Brad.

4 septembrie

Participare în localitatea Costești, comuna Orăștioara de Sus la deschiderea
oficială a Simpozionului ”Patrimoniul cultural național în anul centenarului.
Cooperare judiciară și strategii de investigare”

4 septembrie

Primirea vizitei domnului Ioan LUCIAN, președintele Uniunii Naționale a
Patronatului Român.

4 septembrie

Ședință de lucru cu primarii și secretarii unităților administrativ- teritoriale
din zona Orăștiei.

6 septembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții DSVSA Hunedoara.

7 septembrie

Întâlnire de lucru cu personalul din cadrul Instituției Prefectului județul
Hunedoara și din cadrul Consiliului Județean Hunedoara pentru organizarea
în bune condiții a ceremonialului depunerii de coroane din cadrul Serbărilor
Naționale Țebea 2018.
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7 septembrie

Participare în comuna Luncoiu de Jos la întâlnirea dintre reprezentanții
autorităților publice locale GAL Țara Zarandului și reprezentanți ai
autorităților publice județene care, alături de Mircea Radu și echipa „Povești
cu gust” vor analiza oportunitățile de dezvoltare și promovare a teritoriului
Țării Zarandului, prin intermediul celor două proiecte „Povești cu Gust de
Hunedoara” și „Hunedoara necunoscută”.

8 septembrie

Participare în localitatea Țebea, com. Baia de Criș, la ședința
Comandamentului pentru organizarea Serbărilor Naționale Țebea 2018.

9 septembrie

Serbările Naționale Țebea 2018.

10 septembrie

Participare la deschiderea festivă a anului școlar 2018-2019 la Liceul
Tehnologic "Nicolaus Olahus" din Orăștie.

10 septembrie

Participare la festivitatea de deschidere a anului școlar 2018-2019 la Liceul
Tehnologic "Constantin Bursan" din Hunedoara.

10 septembrie

Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

12 septembrie

Participare la Conferința Regională „Zilele Medicale ale Spitalului Municipal
Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara”.

13 septembrie

Participare în municipiul Petroșani la conferința la nivel înalt <<Regiunile
carbonifere din România în tranziția energetică>>, organizată de
Confederația Sindicală Națională MERIDIAN în parteneriat cu Comisia
Consultativă pentru Mutații Industriale din Comitetul Economic și Social
European și cu Universitatea din Petroșani.

13 septembrie

Activarea planului roșu de intervenție – incendiu în localitatea Petrila, str. 8
Martie, la un bloc de locuințe

15 septembrie

Participare în localitatea Geoagiu Băi, la festivitatea de premiere a
Concursului Național de Echipaje de Ambulanță, ediția a VIII-a.
Evenimentul este organizat de Serviciul de Ambulanță Județean Hunedoara,
în parteneriat cu Asociația ProAmbulanța.

17 septembrie

Înregistrare pentru emisiunea „Ora exactă”, moderată de Lucian Morogan,
la postul de televiziune Antena 1 Deva.

21 septembrie

Participare la ceremonia de deschidere a anului universitar 2018-2019 a
Facultății de Asistență Generală - Extensia Deva, din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie "Victor Babeș" Timișoara.

24 septembrie

Participare la sediul Centrului de zi pentru persoanele vârstnice, din orașul
Simeria, la prezentarea serviciilor de îngrijire medicală și asistență socială la
domiciliu oferite de organizația Caritas Alba Iulia.

24 septembrie

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar

25 septembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții DRPD Craiova.

25 septembrie

Participare la Centrul de Dezvoltare Durabilă Țara Hațegului – Retezat al
Academiei Române din comuna cu General Berthelot, județul Hunedoara, la
simpozionul științific "Pe urmele Generalului Henri Mathias Berthelot în
România". Eveniment organizat de Academia Română.

25 septembrie

Participare la ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice.
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25 septembrie

Ședința Colegiului Prefectural.

25 septembrie

Ședință de lucru cu primarii și secretarii unităților administrativ- teritoriale
din Valea Jiului.

26 septembrie

Participare la ședința Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea
activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea
Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018. Ședința, în sistem
videoconferință, a fost condusă de ministrul afacerilor interne, Carmen Dan,
în calitate de președinte al Comisiei.

27 septembrie

Ședință de lucru cu reprezentanții structurilor M.A.I. din Județul Hunedoara
privind organizarea referendumului din 6-7 octombrie 2018.

28 septembrie

Ședință de lucru cu reprezentanții structurilor M.A.I. din Județul Hunedoara
privind organizarea referendumului din 6-7 octombrie 2018.

29 septembrie

Participare la festivalul „Hunedoara Gastronomică”, eveniment organizat în
localitatea Cristur.

1 octombrie

Participare la deschiderea festivă a noului an de activități la Palatul Copiilor
Deva.

1 octombrie

Participare la festivitatea de deschidere a anului universitar 2018/2019 la
Universitatea din Petroșani.

2 octombrie

Participare la festivitatea de deschidere a anului universitar 2018/2019 la
Academia de Studii Economice - Centrul Teritorial Deva.

2 octombrie

Participare la ședința comisiei de pregătire a ședinței de Fond Funciar.

2 octombrie

Primirea vizitei unei delegații formate din reprezentanți ai primăriei orașului
Arras, Franța, profesori universitari de la Université d’Artois, din Arras,
precum și profesori universitari din conducerea Academiei de Studii
Economice București.

3 octombrie

Participare în sala „Spiru Haret” a Inspectoratului Școlar Județean
Hunedoara din Deva la o conferința duhovnicească „Pocăința – reînnoirea
suflării de viață în inima omului” susținută de către Părintele Zaharia
Zaharou de la Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia.

3 octombrie

Participare la evenimentul „Familiile fericite nu cunosc violența”, organizat
de Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara în parteneriat cu Asociația
Filantropia Ortodoxă Deva, Primăria municipiului Deva și Serviciul Public
Administrare Cetate.

3 octombrie

Participare la lucrările Conferinței „Despre Educația Viitorului Acum”.
Eveniment organizat în parteneriat de Inspectoratul Școlar Județean
Hunedoara, Asociația Dascălilor Hunedoreni și Sindicatul Învățământului
Preuniversitar Județul Hunedoara.

3 octombrie

Participare la masa rotundă cu tema „Rolul învățământului superior
economic în dezvoltarea economico-socială a județului Hunedoara. Bune
practici internaționale”. Eveniment organizat de Academia de Studii
Economice București și Primăria municipiului Deva.

3 octombrie

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar.

4 octombrie

Întâlnire de lucru la sediul primăriei orașului Aninoasa.
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4 octombrie

Întâlnire de lucru privind stadiul pregătirilor pentru sezonul rece cu
reprezentanți ai Complexului Energetic Hunedoara (CEH), primarii
municipiilor Petroșani și Deva și viceprimarul municipiului Vulcan.

4 octombrie

Participare la ședința Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea
activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea
Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018. Ședință, în sistem
videoconferință, condusă de ministrul afacerilor interne, Carmen Dan.

5 octombrie

Coordonarea procesului de distribuire pe trasee a buletinelor de vot și a
celorlalte materiale destinate desfășurării referendumului național pentru
revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018.

5 octombrie

Participare la festivitatea de decernare a premiilor ”Iancu de Hunedoara”,
ediția a II-a, eveniment organizat de Inspectoratul Școlar Județean
Hunedoara în parteneriat cu Universitatea de Vest Timișoara.

6 octombrie

Coordonarea desfășurării referendumului național pentru revizuirea
Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018. Permanență la sediul
Instituției Prefectului - județul Hunedoara și la Centrul Județean de
Comunicare de la Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara

7 octombrie

Coordonarea desfășurării referendumului național pentru revizuirea
Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018. Permanență la sediul
Instituției Prefectului - județul Hunedoara și la Centrul Județean de
Comunicare de la Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara

8 octombrie

Predarea spre păstrare la Centrul de Formare Inițială și Continuă a M.A.I. a
materialelor predate de președinții birourilor electorale ale secțiilor de
votare Biroului Electoral de Circumscripție 22 Hunedoara

9 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții DSP Hunedoara și ISJ Hunedoara.

9 octombrie

Întâlnire operativă cu reprezentanții structurilor M.A.I. și CMJ din Județul
Hunedoara.

10 octombrie

Participare la Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești - Ziua
Porților Deschise în Agricultura Hunedoreană 2018. Eveniment găzduit în
campusul agricol al Direcției pentru Agricultură Hunedoara.

10 octombrie

Ședință de lucru cu reprezentanții structurilor M.A.I. și CMJ din Județul
Hunedoara

11 octombrie

Participare în municipiul Alba Iulia, la Conferința Națională ”Administrația
Publică la 100 de ani de la Marea Unire”.

15 octombrie

Întâlnire operativă cu reprezentanții structurilor M.A.I., C.M.J . și ai UM
01794 Deva.

15 octombrie

Ședință de lucru cu reprezentanții D.S.V.S.A., G.M. - C.J.H. precum și
reprezentanții A.P.M.Hunedoara.

16 octombrie

Participare la deschiderea exercițiului de mobilizare pentru verificarea
stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare,
condus de MAPN în cooperare cu M.A.I..
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16 octombrie

Ședința de lucru cu reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri
Craiova, Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, Secției de
Drumuri Județene Târgu Jiu, Secției de Drumuri Județene Deva,
Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara – Serviciul rutier și Straco
Grup SRL .

17 octombrie

Participare la exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii
populației, economiei și a teritoriului pentru apărare, exercițiu condus de
MAPN în cooperare cu M.A.I..

19 octombrie

Participare la Conferința Națională ”Rolul profesiilor liberale în societatea
românească”. Eveniment organizat de UPLR în localitatea Geoagiu Băi.

19 octombrie

Participare la bilanțul exercițiului de mobilizare pentru verificarea stadiului
pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare, condus de
MAPN în cooperare cu M.A.I..

22 octombrie

Participare la festivitatea de decernare de diplome a cursanților de limba
chineză.

23 octombrie

Ședință de lucru cu reprezentanții OCPI Hunedoara, DS Hunedoara și
reprezentanții Primăriei Comunei Certeju de Sus.

24 octombrie

Participare în municipiul Vulcan la activitățile organizate de Inspectoratul
de Jandarmi Județean ,,Decebal” Hunedoara prilejuite de ,,Centenarul Marii
Uniri”. (Ceremonie de depunere coroane de flori la Monumentul Eroilor de
la Pasul Vâlcan în cinstea eroilor căzuți în Primul Război Mondial,
prezentarea filmului documentar ,,Pentru eroii care ne-au lăsat o țară”,
realizat de Echipa Națională de Intervenție în zona montană a Jandarmeriei
Române, la Cinematograful municipal Vulcan și conferința de presă având
ca temă: ,,Informare privind structurile montane de jandarmi ale I.J.J.
Hunedoara, competențele teritoriale și materiale ale acestora precum și
retrospectiva rezultatelor obținute în decursul acestui an”.)

25 octombrie

Participare la Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria” - Deva la
evenimentul ” Recviem pentru eroii hunedoreni ai Marii Uniri”, activitate
desfășurată în cadrul Proiectului ”ROMÂNIA ÎN AN CENTENAR”.

25 octombrie

Participare la evenimentele organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei
Române.

25 octombrie

Participare la evenimentul festiv "Eroi în Panteonul Moților de la Țebea 100 de ani de la Marea Unire".

26 octombrie

Participare la sediul Universității din Petroșani, sala Senatului, la
prezentarea Proiectului „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului
National de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria- RomâniaUngaria-Austria” . Eveniment organizat de SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE
TRANSPORT GAZE NATURALE “TRANSGAZ” S.A.

27 octombrie

Participare în municipiul Brad la semnarea ordinului de începere a lucrărilor
la conducta de transport gaze naturale etapa I – tronson Mintia-Brad, emis
de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” SA
Mediaș (SNTGN TRANSGAZ S.A). Documentul va fi semnat în prezența
conducerii SNTGN TRANSGAZ S.A., a oficialităților județene și a
constructorului lucrării CIS GAZ S.A. precum și a subantreprenorului
CONDMAG S.A.
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28 octombrie

Participare în Comuna Ribița la evenimentul ”Omagiu Lui Crișan” ediția a
XL-a.

29 octombrie

Activarea planului roșu de intervenție – pe DN 7, în județul Hunedoara, pe
raza localității Tătărăști s-a răsturnat un autocar cu 72 de persoane, care
venea din Spania

29 octombrie

Participare la Conferința Centrului Regional Pentru Dezvoltarea Serviciilor
Sociale, eveniment organizat la Parcul de Afaceri Simeria.

29 octombrie

Participare la ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice

30 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții OCPI Hunedoara, ai DS Hunedoara și
domnul Inășescu Vasile, primarul comunei Orăștioara de Sus.

31 octombrie

Participare la ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică (A.T.O.P.).

31 octombrie

Ședința Colegiului Prefectural

1 noiembrie

Întâlnire cu reprezentantul Asociației Partida Romilor ”Pro Europa” - filiala
județului Hunedoara

1 noiembrie

Interviu acordat postului de televiziune UNU TV privind vizita de lucru
efectuată pe autostrada Lugoj - Deva, Lotul IV Ilia-Șoimuș

2 noiembrie

Întâlnire de lucru, cu reprezentanți ai Complexului Energetic Hunedoara
(CEH), și reprezentanții primăriilor Petroșani, Deva și Vulcan, privind
furnizarea agentului termic.

2 noiembrie

Participare la Centrul de Agrement Căprioara, la festivitatea de închidere a
Taberei ”ARC” Centenar 2018 - seria I

4 noiembrie

Participare la Centrul de Agrement Căprioara, la festivitatea de deschidere a
Taberei ”ARC” Centenar 2018 - seria a II-a.

5 noiembrie

Întâlnire de lucru cu toți factorii implicați în organizarea manifestărilor
dedicate Zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României.

5 noiembrie

Participare la evenimentul omagial organizat de Consiliul Local Hunedoara,
dedicat constituirii la data de 5 noiembrie 1918, a primului Consiliu Național
Român și a Gărzii Naționale Române din comitatul/județul Hunedoara.

5 noiembrie

Ședință de lucru cu doamna Croitoru Angela-Maria, comisar șef Garda de
Mediu - Comisariatul Județean Hunedoara, doamna Georgeta BARABAȘ,
director Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara.

6 noiembrie

Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar.

6 noiembrie

Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

6 noiembrie

Ședință de lucru cu doamna Croitoru Angela-Maria, comisar șef Garda de
Mediu - Comisariatul Județean Hunedoara, doamna Georgeta BARABAȘ,
director Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara precum și
reprezentanții ArcelorMittal Hunedoara S.A.

8 noiembrie

Interviu acordat postului de televiziune UNU TV privind vizita de lucru
efectuată pe autostrada Lugoj - Deva, Lotul IV Ilia-Șoimuș
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8 noiembrie

Participare, la invitația Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, la
lucrările evenimentului intitulat “100 de ani de Natură – 100 de ani de
Istorie”. Evenimentul, sub deviza Patriot PRO Patrimoniu, dedicat
Centenarului României, a fost organizat la Centrul de Conferințe Râul Mare
– Brazi, din comuna Râu de Mori, județul Hunedoara.

9 noiembrie

Participare la Adunarea Generală și Consiliul Director al Filialei Județene
Hunedoara a Asociației Comunelor din România, eveniment organizat în
orașul Călan.

9 noiembrie

Participare, la invitația conducerii Bisericii Unitariene Maghiare, la
evenimentul organizat cu prilejul aniversării a 450 de ani de la proclamarea
edictului libertății și a toleranței religioase, la Dieta de la Turda din 1568.

12 noiembrie

Întâlnire cu reprezentanții E-Distribuție Banat și doamna Maria Ștefănie,
inspector școlar general Hunedoara.

12 noiembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Crișuri.

13 noiembrie

Participare la emisiunea “Investiți în România!”, moderator și producător
Sorin Burtea, difuzată în direct pe TVR Internațional.

13 noiembrie

Participare la întâlnirea de lucru a prefecților din județele Alba, Hunedoara
și Vâlcea cu reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP)
Timișoara, DRDP Cluj și DRDP Craiova, precum și reprezentanți ai
Inspectoratelor Județene de Poliție. Agenda de lucru a cuprins analiza
problemelor legate de pregătirea pentru sezonul de iarnă 2018-2019 a DN
7A și DN 67C.

14 noiembrie

Participare la manifestările organizate cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului.

15 noiembrie

Participare la Simpozionul Regional AFIR DEZVOLTAREA DURABILĂ A
MEDIULUI RURAL, eveniment organizat cu prilejul a 18 ani de activitate.

15 noiembrie

Participare, în orașul Petrila, la dezvelirea monumentului ridicat în cinstea
salvatorilor minieri care și-au jertfit viața în minele din Valea Jiului.
Eveniment organizat de Asociația Salvatorilor Minieri și de Suprafață.

16 noiembrie

Participare la Sesiunea de informare în vederea deschiderii apelului de
proiecte pentru programul ”Start-up Nation” 2018. La dezbateri au
participat, doamna Natalia Elena INTOTERO, ministrul pentru Românii de
Pretutindeni, domnul Ștefan Radu OPREA, ministrul pentru Mediul de
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, domnul Mircea Flaviu BOBORA,
președintele Consiliului Județean Hunedoara.

16 noiembrie

Participare la Târgul de Turism al României - Ediția de Toamnă desfășurat
în cadrul Complexului Romexpo București.

19 noiembrie

Întâlnire de lucru cu toți factorii implicați în organizarea manifestărilor
dedicate Zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României.

19 noiembrie

Participare la ședința Grupului de lucru mixt pentru problemele romilor.

20 noiembrie

Comisia de Dialog Social cu reprezentanții ArcelorMittal Hunedoara S.A.

20 noiembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții SGA Hunedoara.
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20 noiembrie

Participare la întâlnirea Grupului de Lucru Mixt având ca temă Evaluarea
Măsurilor din Domeniul EDUCAȚIE, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.
18/ 2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a
cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 –
2020.

20 noiembrie

Participare la deschiderea stagiului de formare „Etică și Integritate
organizațională în M.A.I.”, desfășurat la sediul Centrului de Formale Inițială
și Continuă al Ministerului Afacerilor Interne, din municipiul Orăștie.

20 noiembrie

Participare la evenimentul „60 DE ANI DE EDUCAȚIE PRIN ARTĂ” organizat
de Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” din Deva. Scopul evenimentului a fost
promovarea celor 60 de ani de activitate în domeniul educației vocaționale
de artă din județul Hunedoara.

20 noiembrie

Participare la recepția finală a lucrărilor de construcții aferente extinderii
instalației de desprăfuire oțelărie, turn de răcire, stingător de scântei și
exhaustor din hala oțelăriei din cadrul ArcelorMittal Hunedoara S.A.

20 noiembrie

Participare la ședința lărgită a Comitetului Local de Dezvoltare a
Parteneriatului
Social
(C.L.D.P.S.)
Hunedoara.
Ședința are ca scop promovarea învățământului dual și informarea cu
privire la calendarul acțiunilor referitoare la fundamentarea proiectului
planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020.

21 noiembrie

Întâlnire de lucru cu toți factorii implicați în organizarea manifestărilor
dedicate Zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României.

21 noiembrie

Participare la Simpozionul cu tema „Centenarul energeticii românești”.
Manifestarea a fost pusă sub semnul împlinirii unui secol de la Marea Unire
din 1 Decembrie 1918. În cadrul simpozionului vor fi prezentate
comunicările: „Centenarul energeticii românești”, susținută de prof. Dr. ing.
Victor Vaida, personalitate de marcă a energeticii românești, fost președinte
al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei și fost
președinte al RENEL, precum și comunicarea cu tema „Cărbunele în
strategia energetică a României”, susținută de prof. Dr. ing. Dumitru Fodor,
membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România.

21 noiembrie

Prefectul județului Hunedoara, Fabius Tiberiu KISZELY a convocat Comitetul
Județean pentru Situații de Urgență în ședință extraordinară la sediul
Instituției Prefectului județul Hunedoara, având următoarea ordine de zi:
1. Analiza situației Drumului Național DN7A și măsurile ce urmează a fi
luate
având
în
vedere
sezonul
de
iarnă
2018-2019.
2. Analiza pregătirilor pentru sezonul de iarnă 2018-2019 în județul
Hunedoara.

22 noiembrie

Participare la ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice.

23 noiembrie

Participare la festivitatea de premiere a celor mai performante firme din
județ.
"TOPUL FIRMELOR DIN JUDEȚUL HUNEDOARA", eveniment aniversar,
desfășurat sub semnul Centenarului Marii Uniri și a 25 de ani de excelență
în afaceri, organizat de Camera de Comerț și Industrie Hunedoara.
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26 noiembrie

Participare la dezvelirea bustului lui Avram Iancu în Sala Transilvania a
Guvernului României. Bustul dezvelit în sediul Guvernului României
reprezintă darul brădenilor pentru întreaga națiune română.

26 noiembrie

Participare la ședința festivă organizată de Inspectoratul de Poliție al
Județului Hunedoara, cu ocazia aniversării Zilei Naționale a României.

27 noiembrie

Întâlnire de lucru cu toți factorii implicați în organizarea manifestărilor
dedicate Zilei de 1 Decembrie - Ziua Națională a României.

27 noiembrie

Participare la evenimentul organizat de reprezentanții asociațiilor de
veterani de război și ale cadrelor militare în rezervă și retragere din județul
Hunedoara cu ocazia Centenarului Marii Uniri.

28 noiembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții serviciilor/compartimentelor din
Instituția prefectului, în vederea organizării Ședinței Solemne a Colegiului
Prefectural.

29 noiembrie

Coordonarea repetiției generale pentru parada militara de 1 Decembrie.

29 noiembrie

Participare la Ședința Omagială a Consiliului Județean Hunedoara, dedicat
Centenarului Marii Uniri - „Hunedoara și Marea Unire” care a avut loc în
Sala Mare a Teatrului de Artă Deva.

29 noiembrie

Ședința Solemnă a colegiului Prefectural, eveniment dedicat Centenarului
Marii Uniri. Cu această ocazie, prefectul și subprefectul județului va acorda
medalii aniversare prefecților și subprefecților, pentru activitatea depusă în
slujba administrației publice hunedorene, reprezentanților asociațiilor de
veterani de război și ale cadrelor militare în rezervă și retragere, precum și
elevilor cu merite deosebite în activitatea școlară.

30 noiembrie

Participare în Sala Dietei a Castelului Corvinilor din Hunedoara, la Recepția
de Gală oferită de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Hunedoara cu
ocazia Centenarului Marii Uniri.

30 noiembrie

Participare la sfințirea și arborarea drapelului național pe catargul ridicat la
intersecția DN 66 cu DN66 A, la Iscroni. Eveniment dedicat Centenarului
Marii Uniri.

30 noiembrie

Participare, în comuna Sântămărie-Orlea, la manifestările dedicate Zilei
Naționale a României

1 decembrie

Participare la paradă militară organizată în municipiul Deva cu ocazia Zilei
Naționale a României.

1 decembrie

Participare la paradă militară organizată în municipiul Hunedoara cu ocazia
Zilei Naționale a României.

1 decembrie

Participare la paradă militară organizată în municipiul Orăștie cu ocazia Zilei
Naționale a României.

3 decembrie

Întrevedere cu domnul Ionel Botoroagă, fost subprefect al județului în
perioada 1990-1993. Cu această ocazie i-a fost înmânată o medalie
aniversară.

4 decembrie

Întâlnire de lucru, cu reprezentanți ai Complexului Energetic Hunedoara
(CEH), privind furnizarea agentului termic.
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4 decembrie

Participare la evenimentul organizat la Timișoara cu ocazia împlinirii a 20 de
ani de la constituirea Regiunii de Dezvoltare Vest și a Consiliului pentru
Dezvoltare Regională Vest.

5 decembrie

Participare la concertul extraordinar de colinde susținut de corala
„Sacerdotes” a Episcopiei Devei și Hunedoarei în Catedrala „Sfântul Ierarh
Nicolae” din Deva.

6 decembrie

Interviu acordat postului de televiziune DigiTV cu privire la construcția
conductei de gaze naturale din cadrul Proiectului BRUA, din coridorul
Bulgaria-România-Ungaria-Austria.

7 decembrie

Întrevedere cu domnul Petru Vaidoș, președintele CNS “CARTEL ALFA” Filiala județeană Hunedoara și cu domnul Bozdog Adrian, inspector șef ITM
Hunedoara.

7 decembrie

Participare la cea de-a V-a ediție a conferinței teologico-istorice anuale
„Pătimitori și pătimire în închisorile comuniste”, organizată de Episcopia
Devei și Hunedoarei.

7 decembrie

Participare la festivitatea de premiere a elevilor și echipelor câștigătoare la
nivelul județului la secțiunea "Sport pentru sănătate" organizat de DJST
Hunedoara în cadrul Programul Național de utilitate publică ”ROMÂNIA ÎN
MIȘCARE” .

9 decembrie

Participare la evenimentele organizate de SC APAPROD SA Deva cu ocazia
închiderii Proiectului de investiții ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de
apă și apă uzată în județul Hunedoara”, realizat în cadrul Programului
Operațional Sectorial Mediu.

10 decembrie

Participare la ceremonia de închidere a Proiectului de investiții ”Extinderea
și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”,
realizat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu.

11 decembrie

Participare la prima ediție a „GALEI VOLUNTARIATULUI”, eveniment
organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara, în
parteneriat cu Instituția Prefectului Județul Hunedoara și Inspectoratul
Școlar Județean Hunedoara.

12 decembrie

Participare la ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice.

13 decembrie

Participare la ședința Comisiei Județene de Fond Funciar.

14 decembrie

Participare la conferința „Strategia de Dezvoltare a Țării Zarandului Progres
prin Asociere și Cooperare”, eveniment organizat de Asociația
Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL.

14 decembrie

Ședința Extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

15 decembrie

Participare la emisiunea Puterea cuvântului", moderată de Ramona
Roșulescu la postul de televiziune Kapital TV.

15 decembrie

Participare la Gala Sportului Simerian. Eveniment organizat de Clubul
Sportiv CFR Simeria.

15 decembrie

Verificare în teren a situației privind starea drumurilor, a circulației rutiere, a
rețelelor electrice și de alimentare cu apă a localităților din județ, având în
vedere avertizările meteo cod portocaliu de ninsori abundente și viscol.
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16 decembrie

Verificare în teren a situației privind starea drumurilor, a circulației rutiere, a
rețelelor electrice și de alimentare cu apă a localităților din județ, având în
vedere avertizările meteo cod portocaliu de ninsori abundente și viscol.

17 decembrie

Întâmpinarea grupului de colindători de la Colegiul National Decebal Deva.

17 decembrie

Întâmpinarea grupului de colindători de la grădinița nr. 6 Deva.

17 decembrie

Întâmpinarea grupului de colindători de la Școala Andrei Șaguna Deva.

17 decembrie

Interviu acordat postului de televiziune INFOHD.

17 decembrie

Ședința Colegiului Prefectural

18 decembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentați ai Consiliului Județean Hunedoara,
Primăriei Deva, Primăriei Hunedoara, Primăriei Simeria privind programele
de dezvoltare prioritare pentru zona metropolitană Deva-SimeriaHunedoara.

18 decembrie

Întâmpinarea grupului de colindători de la Liceul de Arte ”Sigismund
Toduță” Deva

18 decembrie

Întâmpinarea grupului de colindători de la Școala Generală ”Andrei Șaguna”
Deva

18 decembrie

Întâmpinarea grupului de colindători de la Școlii Gimnaziale din comuna
Băița

18 decembrie

Participare la sediul Inspectoratului Școlar Județean la Ședința C.L.D.P.S.
(Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social).

19 decembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Administrației Naționale ,,Apele
Române” - Administrația Bazinală de Apă Crișuri, Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Hunedoara, Primăriei Buceș.

19 decembrie

Întâmpinarea grupului de colindători de la Colindători de la Clubul Sportivi
„Elite Center” Hunedoara

19 decembrie

Întâmpinarea grupului de colindători de la Grupul ”Ziene Sânziene” de la
Liceul Tehnologic din Călan condus de Violeta Deminescu

19 decembrie

Întâmpinarea grupului de colindători de la Școala Anghel Saligny Simeria

19 decembrie

Participare la activitatea de informare anticorupție susținută de ofițeri din
cadrul Serviciului Județean Anticorupție Hunedoara (S.J.A.), avându-i ca
grup țintă pe elevii claselor IX-XII din instituții de învățământ liceal
hunedorean.

20 decembrie

Întâlnire de lucru cu privire la transportul bolnavilor cu afecțiuni psihiatrice
care necesită internare nevoluntară. La această întâlnire au participat
reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara,
Serviciului de Ambulanță al Județului Hunedoara, Spitalului Județean de
Urgență Deva, Spitalului Municipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara,
Spitalului de Urgență Petroșani și ai Spitalului de Psihiatrie Zam, IPJ
Hunedoara, IJJ Hunedoara, ISU Hunedoara.

20 decembrie

Întâmpinarea grupului de colindători de la Clubul Sportiv CFR Simeria.

20 decembrie

Întâmpinarea grupului de colindători de la Colegiului Național Decebal
Deva.
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20 decembrie

Întâmpinarea grupului de colindători de la Școala Andrei Șaguna Deva.

20 decembrie

Ședința Extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

22 decembrie

Participare la ceremonia publică de Comemorare a Eroilor Martiri și
Aniversării a 29 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989,
organizată cu ocazia Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății.

23 decembrie

Activarea Planului Roșu de Intervenții după un accident feroviar produs în
zona Comunei Sântămărie-Orlea (între localitățile Ciopeia și Ohaba).

27 decembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Administrației Naționale ,,Apele
Române” - Administrația Bazinală de Apă Crișuri, Oficiului de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Hunedoara și ai Primăriei Buceș.

În cursul anului 2018 au fost realizate 656 de evenimente ale Instituției
Prefectului – județul Hunedoara.

Evenimente pe arii de activitate

 Acordarea de audiente cetățenilor
– 43
 Întâlnire operativă cu șefii și coordonatorii structurilor de specialitate din













Instituția Prefectului - județul Hunedoara
– 52
Întâlniri de lucru cu structurile Ministerului Afacerilor Interne
– 48
Participarea la verificări în teren
– 34
Întâlniri de lucru cu autorități publice locale
– 47
Întâlniri de lucru S.P.D./Inst./O.N.G.
– 81
Organizarea, primirea delegațiilor naționale și internaționale
–7
Participare emisiuni TV/Radio
– 19
Conferințe de presă/Comunicate de presă/Informări/Invitații de presă – 78
Participări la ședințe de lucru organizate în sistem de videoconferință – 16
CDS/CP/L290/CJFF/CJSU/CCDCPPV
– 53
Evenimente militare-religioase
– 27
Alte activități sociale, culturale, publice
– 151
Postări/distribuiri pe pagina FB
– 517

A.2 Principalele comunicate de presă, informări, alocuțiuni și luări de
poziție
 Totodată au fost transmise 49 de comunicate de presă, informări, luări de
poziție față de situații, 25 invitații de presă precum și 19 participări la
emisiuni TV și Radio.
o Comunicate de presă în ceea ce privește întâlnirea cetățenilor județului
Hunedoara cu reprezentanți ai Biroului Teritorial Alba-Iulia a Instituției
Avocatul Poporului
o Comunicat de presă cu privire la semnarea ordinului de începere a lucrărilor la
conducta de transport gaze naturale etapa I – tronson Mintia-Brad, emis de
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” SA Mediaș
(SNTGN TRANSGAZ S.A). În vederea creșterii siguranței alimentării cu gaze
naturale a consumatorilor din vestul țării, respectiv din județele Hunedoara,
Arad și Bihor, este necesară și oportună construirea unei conducte de
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transport gaze naturale pe direcția Mintia – Brad – Ștei, care va interconecta
conducta de transport gaze naturale DN 400/300 Cefa – Căpâlna – Beiuș –
Ștei cu conducta de transport gaze naturale DN 300 Simeria – Mintia. Prin
realizarea acestei interconectări se va asigura în același timp echilibrarea
Sistemului Național de Transport (SNT), alimentarea cu gaze naturale a
localităților de pe traseul conductei, precum și creșterea flexibilității SNT
pentru preluarea vârfurilor de consum, din zona de vest a țării. Obiectivul de
investiție proiectat se va amplasa pe teritoriul județului Hunedoara, în
extravilan și intravilan, pe teritoriile administrative ale localităților
aparținătoare comunelor Vețel, Șoimuș, Băița, Vălișoara, Luncoiu de Jos,
Ribița și municipiul Brad
Comunicat de Presă privind prezentarea proiectului “DEZVOLTAREA PE
TERITORIUL ROMÂNIEI A SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE
NATURALE
PE
CORIDORUL
BULGARIA-ROMÂNIA-UNGARIA-AUSTRIA,
PODIȘOR – SMG HORIA ȘI 3 NOI STAȚII DE COMPRIMARE (JUPA, BIBEȘTI
ȘI PODIȘOR)” (Proiectul BRUA - FAZA 1). În județul Hunedoara, lungimea
traseului are 79 km, iar valoarea investiției se ridică la aproximativ 43 mil.
Euro, fiind prevăzute 16 tronsoane, care vor traversa 10 unități
administrative-teritoriale: Vulcan, Bănița, Baru, Pui, Sălașu de Sus, Sântămărie
Orlea, Hațeg, Totești, Densuș și Sarmizegetusa
Comunicat de presă privind Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Informare de presă privind Planul de măsuri pentru prevenirea introducerii
pestei porcine africane în efectivele de animale de pe teritoriul județului
Hunedoara, plan aprobat de membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor
(C.L.C.B.)
Comunicat de presă privind situația epidemiologică de la nivelul României
privind pesta porcină africană precum și a menținerii măsurilor de prevenire a
apariției pestei porcine africane în județul Hunedoara
Comunicat de presă privind suspendarea de către Autoritatea Națională
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor, pe o perioadă
nedeterminată, a tuturor târgurilor de animale autorizate sanitar veterinar de
pe teritoriul României
Informare de presă privind lansarea Campaniei Ministerului Afacerilor Interne „O
viață cât un centenar”, prin care se dorește aducerea în prim-plan a românilor
născuți în anul 1918, anul Marii Uniri. Șase hunedoreni care au împlinit sau
urmează să împlinească în anul 2018 venerabila vârstă de 100 de ani, au primit
vizita prefectului județului Hunedoara, Fabius Tiberiu Kiszely, însoțit de
reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean "Decebal" Hunedoara, ai
Inspectoratului pentru Situații de Urgenta „Iancu de Hunedoara” al județului
Hunedoara și ai Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara
Informare de presă privind distribuirea de ajutoare familiilor afectate de
inundațiile din comuna Vața de Jos
Informări de presă cu privire la organizarea comisiilor de examinare pentru
proba de traseu pentru obținerea permisului auto
Comunicate de presă ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Comunicat de presă privind Vizita de lucru pe Lotul 3 al Autostrăzii LugojDeva a Ministrului Transporturilor, Lucian Șova și a ambasadorului Spaniei,
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Ramiro Fernández Bachiller însoțiți de prefecții județelor Hunedoara și Timiș,
președintele Consiliului Județean Hunedoara, directorul general al Companiei
Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și de directorul
general regional al Direcție Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP)
o Conferință de presă privind perspectivele dezvoltării zonelor montane din
județ, activitatea și strategia Comitetului județean pentru zona montană
Hunedoara
o Comunicat de presă privind semnarea protocolului de colaborare semnat de
șeful Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, Ovidiu Gabriel Bîrlea, șeful
Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, Robert Iulian Vîță și primarul
municipiului Deva, Florin Nicolae Oancea, prin care se vor asigura echipaje mixte
pentru a crește gradul de siguranță a populației și pentru a reduce fenomenul
infracțional în zonele cele mai vulnerabile
Instituția Prefectului - Județul Hunedoara a participat/a primit vizita mai multor
delegații administrative sau ale oamenilor de afaceri cu scopul de a crește investițiile în
județul Hunedoara.

În perioada 6-13 ianuarie, prefectul județului, împreună cu o delegație a
județului Hunedoara, a efectuat o vizită în Republica Populară China la invitația
conducerii Școlii de Afaceri Externe din Ningbo. Din delegație au făcut parte, domnul
Mircea Flaviu Bobora, președintele CJ Hunedoara, doamna prof. Maria Ștefănie,
inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, doamna prof.
Alina Sîrbu, director al Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” Deva și doamna prof. Adela
Mateș, director adjunct al Liceului de Arte ”Sigismund Toduță” Deva. Deplasarea,
realizată la inițiativa părții chineze, are scopul de a facilita strategia de dezvoltare ”O
Centură și Un Drum” și de a întări cooperarea și schimburile dintre China și țările
Central și Est Europene, precum și pentru a promova strânsa cooperare dintre regiunea
Ningbo și județul Hunedoara. În data de 11 ianuarie 2018, delegația județului
Hunedoara a fost prezentă la Beijing, la Ambasada României în China, unde a avut loc
o întrevedere cu domnul ambasador Basil Constantinescu pe marginea oportunităților
de colaborare dintre autoritățile chineze și Consiliul Județean Hunedoara pe teme
concrete cum sunt dezvoltarea de relații economice cu finalizarea de investiții în zona
noastră de competență administrativă, transfer de know-how în domeniul medicinei
tradiționale chineze, posibilitatea dezvoltării schimburilor de tineri între Hunedoara și
China în sfera educației.

Participare la întâlnirea de la București a comitetului interministerial al
cărui scop principal este implementarea proiectului pilot pentru zonele carbonifere.
România a fost inclusă în proiectul pilot pentru zonele carbonifere al Comisiei
Europene, alături de regiuni din Polonia, Slovacia, Cehia, Grecia, Spania și Germania.
Acest program își propune să finanțeze proiecte pentru zonele afectate de restrângerea
activității miniere.

Participare la sediul Apa Serv Valea Jiului SA la semnarea contractului de
furnizare ”Achiziție Echipamente și utilaje Independente”. Contractul face parte din
Proiectul Major ”Modernizarea Infrastructurii de Apa și Apa Uzată în județul Hunedoara
(Valea Jiului) - 2014-2020, finanțat din Programul Operațional Infrastructura Mare
2014-2020.

Participare în municipiul Petroșani la conferința la nivel înalt <<Regiunile
carbonifere din România în tranziția energetică>>, organizată de Confederația
Sindicală Națională MERIDIAN în parteneriat cu Comisia Consultativă pentru Mutații
Industriale din Comitetul Economic și Social European și cu Universitatea din Petroșani.
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Participare la întâlnirea de lucru dintre Ministrul Fondurilor Europene doamna Rovana Plumb și primarii din Valea Jiului.

Participare la Conferința Centrului Regional Pentru Dezvoltarea Serviciilor
Sociale, eveniment organizat la Parcul de Afaceri Simeria.

Participare la sediul Universității din Petroșani, sala Senatului, la
prezentarea Proiectului „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de
Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria- România-Ungaria-Austria” . Eveniment
organizat de SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE “TRANSGAZ”
S.A.

Participare la conferința „Strategia de Dezvoltare a Țării Zarandului
Progres prin Asociere și Cooperare”, eveniment organizat de Asociația Intercomunitară
„Țara Zarandului” LEADER GAL.

Întâlnire de lucru cu reprezentați ai Consiliului Județean Hunedoara,
Primăriei Deva, Primăriei Hunedoara, Primăriei Simeria privind programele de
dezvoltare prioritare pentru zona metropolitană Deva-Simeria-Hunedoara.

Participare la masa rotundă cu tema „Rolul învățământului superior
economic în dezvoltarea economico-socială a județului Hunedoara. Bune practici
internaționale”. Eveniment organizat de Academia de Studii Economice București și
Primăria municipiului Deva.

Participare în comuna Luncoiu de Jos la întâlnirea dintre reprezentanții
autorităților publice locale GAL Țara Zarandului și reprezentanți ai autorităților publice
județene care, alături de Mircea Radu și echipa „Povești cu gust” vor analiza
oportunitățile de dezvoltare și promovare a teritoriului Țării Zarandului, prin intermediul
celor două proiecte „Povești cu Gust de Hunedoara” și „Hunedoara necunoscută”.

Participare la întâlnirea de lucru cu mediul de afaceri și reprezentanți ai
administrației publice, organizată în colaborare cu Agenția pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Timișoara, împreună cu
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Participare la întâlnirea de lucru organizată de Centrul Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale, având ca temă implementarea proiectelor. La întâlnire
participă reprezentanții legali ai comunelor din județul Hunedoara, cu care AFIR a
încheiat contracte de finanțare sau ai căror proiecte au fost selectate pentru finanțare.

Participare la vizita de lucru in județul Hunedoara a Viceprim-Ministrului
Viorel ȘTEFAN și a Ministrului Energiei Anton ANTON .

Primirea, la sediul Prefecturii Hunedoara, a E.S. Andrei M. Grinkevich,
Ambasadorul Republicii Belarus în România, care efectuează o vizită de lucru în județul
Hunedoara.

Participare la primirea delegației guvernamentale din provincia Shaanxi,
una dintre cele mai dezvoltate regiuni din Republica Populară Chineză.

Primrea vizitei în județul Hunedoara a E.S. dl. Paul Brummell,
ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România. În
municipiul Brad, a fost vizitat sediul Primăriei, Muzeul Aurului și Galeria "Treptele
Romane" de pe Drumul Aurului de la Brad. Vizita a continuat în comuna Baia de Criș la
Panteonul Moților de la Țebea, la Casa Muzeu unde s-a stins din viața Eroul Național
Avram Iancu și Mânăstirea Franciscană din centrul comunei.

Primirea vizitei domnului Ioan LUCIAN, președintele Uniunii Naționale a
Patronatului Român. Agenda discuțiilor a cuprins subiecte de interes pentru dezvoltarea
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comunități locale, fiind prezentate aspecte ce țin de activitatea și implicarea
confederațiilor patronale în procesul de atragere de investitori și sprijinirea mediului de
afaceri, în accesarea fondurilor europene și în trasarea perspectivelor de dezvoltare ale
societății. Totodată, au fost prezentate și unele exemple de succes ale implicării Uniunii
Naționale a Patronatului Român alături de municipalități din țară, unul dintre ele fiind
sprijinul în atragerea de fonduri europene pe care confederația patronală l-a acordat
Primăriei Municipiului Oradea.

Primirea vizitei unei delegații formate din reprezentanți ai primăriei
orașului Arras, Franța, profesori universitari de la Université d’Artois, din Arras, precum
și profesori universitari din conducerea Academiei de Studii Economice București.

Participare la ședința Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat de
Nivel Regional desfășurată la Timișoara.

Participare la cea de-a cincea ediție a Caravanei Smart City, eveniment
organizat de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate alături de Consiliul
Județean Hunedoara și desfășurat sub Înaltul Patronaj al Ministerului Energiei.

Participare la sediul Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara la prima
întâlnire a Biroului Unic din acest an și la Conferința de lansare a proiectului ”Împreună
pentru afacerea ta!”, proiect finanțat din Fondul Social European - Programul
operațional Capital Uman 2014-2020.

Participare la sediul Inspectoratului Școlar Județean din Deva, la o
întâlnire de lucru între reprezentanți ai Instituției Prefectului - județul Hunedoara, ai
Agenției Județene pentru Ocupare a Forței de Muncă, ai Camerei de Comerț și Industrie
Hunedoara, ai Inspectoratului Școlar Județean și reprezentanți ai mediului de afaceri
din județul Hunedoara.

Vizită de lucru la sediul companiei SC DAR Dräxlmaier Automotive S.R.L..
Activitatea Dräxlmaier Hunedoara constă în producția de cablaje electrice, piese din
elastomer și termoplast și în asamblarea componentelor electronice. Au fost discutate
problemele privind recrutarea forței de muncă ( montatori subansambluri pentru
unitatea de producție din Hunedoara).

Participare în municipiul Vulcan la ședința comună a Comitetului județean
pentru zona montană Hunedoara, a Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei
integrate pentru dezvoltarea zonei montane la nivelul județului Hunedoara și a Grupului
de lucru pentru reglementarea accesului și conduitei în zonele turistice de interes
național/local din județul Hunedoara.

Participare la întâlnirea de lucru organizată de Episcopia Devei și
Hunedoarei. La această întâlnire au participat reprezentanți ai ASE București,
Universității din Trento, Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, Primăriei
municipiului Deva precum și Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și al
Hunedoarei.

Participare la Târgul de Turism al României - Ediția de Toamnă desfășurat
în cadrul Complexului Romexpo București.

Întâlnire de lucru, verificare în teren a situației drumurilor naționale și a
autostrăzii împreună cu reprezentanții SDN Deva.

Ședința de lucru cu reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri
Craiova, Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, Secției de Drumuri
Județene Târgu Jiu, Secției de Drumuri Județene Deva, Inspectoratului de Poliție
Județean Hunedoara – Serviciul rutier și Straco Grup SRL
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Participare la întâlnirea de lucru a prefecților din județele Alba, Hunedoara
și Vâlcea cu reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara,
DRDP Cluj și DRDP Craiova, precum și reprezentanți ai Inspectoratelor Județene de
Poliție. Agenda de lucru a cuprins analiza problemelor legate de pregătirea pentru
sezonul de iarnă 2018-2019 a DN 7A și DN 67C.

Deplasare în orașul Abrud, județul Alba pentru o întâlnire de lucru având
ca temă grănițuirea în zona Abrud-Ciuruleasa.

Vizită de lucru la sediul societății SEWS din municipiul Deva. Au fost
discutate problemele privind recrutarea forței de muncă.
Instituția Prefectului - Județul Hunedoara a fost prezentă, pe lângă participările
la emisiuni pe teme administrative, sau în funcție de eveniment, și în jurnalele de știri
ale posturilor locale și naționale de radio și televiziune, ceea ce a asigurat o creștere
semnificativă a gradului de recunoaștere a instituției și a persoanei Prefectului în rândul
comunității.
Activitatea Instituției Prefectului Județului a fost semnalată și reținută de
mijloacele de informare mass media în mod constant.

Numărul aparițiilor în presa scrisă și on-line în perioada 01 ianuarie - 31
decembrie 2018 a fost de 303 apariții. Dintre care 119 pozitiv, 3 negativ, 181 neutru.
Impact

Publicație

Pozitiv Negativ Neutru

Glasul Hunedoarei
Mesagerul Hunedorean
Ziarul Hunedoreanului
Servus Hunedoara
Replica
Hunedoara Libera
Gazeta de Dimineata
Ziarul Văii Jiului
Cronica Văii Jiului
Avântul liber
Ziarul Exclusiv
Agerpres
Informația Văii Jiului
HunedoaraMea.ro
Pressalert
Ziar de Hunedoara
TOTAL

13
9
3
14
6
28
8
2
6
10
6
5
7
0
0
2
119

1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

23
25
12
24
2
39
9
8
4
6
4
9
4
2
1
9
181

A.3. Corespondență
Cancelaria Prefectului a desfășurat o intensă activitate cu privire la gestionarea
situațiilor de urgență, în colaborare cu compartimentul de specialitate din cadrul
instituției, cu autoritățile administrației publice locale și Inspectoratul pentru Situații de
Urgență Hunedoara.
S-a asigurat buna desfășurare a videoconferințelor, în funcție de ordinea de zi a
acestora.
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De asemenea, s-au întocmit adrese, procese verbale, s-au verificat și s-a dat
răspuns în termenul legal, la scrisori și petiții ale cetățenilor adresate Prefectului
județului Hunedoara. Au fost întocmite din oficiu sau repartizate Cancelariei Prefectului
un număr de 135 lucrări care au fost soluționate astfel:
12 prin redirecționare
123 au fost soluționate direct
Au fost asigurate condițiile de desfășurare a evenimentelor cu caracter festiv,
omagial sau comemorativ, fiind realizate următoarele acțiuni:
 09 mai - Ziua Europei
 21 mai - Ziua Eroilor
 26 iunie - Ziua Drapelului Național
 29 iunie – Ziua Imnului Național
 9 septembrie – Serbările Naționale de la Țebea
 25 octombrie – Ziua Armatei Române
 29 noiembrie – Ședința solemnă a Colegiului Prefectural, eveniment

dedicat Centenarului Marii Uniri

 01 decembrie – Ziua Națională a României (paradă militară în municipiile

Deva și Hunedoara și în orașul Orăștie)

 22 decembrie - Ziua Victoriei Revoluției Române din Decembrie 1989
Zilnic s-au monitorizat materialele jurnalistice cu referire directă sau indirectă la
Instituția Prefectului Județul Hunedoara și la prefectul Fabius Tiberiu KISZELY pentru
informarea prefectului.
Cancelaria Prefectului, prin activitatea desfășurată, a urmărit promovarea unei
imaginii corecte a prefectului și a instituției prefectului prin intermediul relației cu presa
și în cadrul aparițiilor publice ale prefectului, creșterea gradului de transparență a
activității prefectului prin informarea continuă cu privire la activitatea instituției și
furnizarea unui spectru larg de informații de interes public.
A.4 Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale pentru
îmbunătățire a situației romilor
Dat fiind faptul că nici în anul 2018 postul din Compartimentul Romi nu a fost
ocupat, problematica acestei minorități naționale prin aplicarea prevederilor HG nr.
18/2015 Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației romilor a continuat să
rămână în atribuțiile unui funcționar public din Compartimentul Afaceri Europene și
Relații Internaționale, care face parte și din biroul județean pentru romi.
Coordonarea tehnică a experților locali pentru romi s-a reflectat în următoarele
activități:
Solicitare și centralizare documente primite de la instituțiile implicate în vederea
întocmirii Informării anuale privind combaterea discriminării romilor în județul Hunedoara
(adresa nr. 1.243/06.02.2018)
Participare închidere proiect educațional “Informează-te! Viitorul îți aparține” Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, în parteneriat cu
-
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Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Agenția Națională Împotriva Traficului de
Persoane – Centrul Regional Alba Iulia - 31.05.2018
Elaborarea și transmiterea către Agenția Națională pentru Romi a graficului de
reuniuni ale Grupului de Lucru Mixt - 06.06.2018
Comunicare ANR – tabel resurse umane implicate în procesul de incluziune a
romilor la nivel local și județean. Comunicare componență a Grupului de lucru mixt
(GLM) pentru implementarea în județul Hunedoara a Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020
Convocare ședință GLM la Timișoara – Întâlnire de lucru regională Eficientizarea
procesului de implementare a politicilor publice destinate incluziunii sociale a cetățenilor
români aparținând minorității romilor – 25 iulie 2018 (adresa nr. 6.775/19.07.2018) și
participare la acest eveniment
Solicitare date, centralizare informații și elaborare răspuns la Radiograma nr.
DGRIP 685988/04.09.2018 privind utilizarea limbilor minorităților naționale în instituțiile
publice în perioada 2014-2018 – (datele au fost centralizate și comunicate prin adresa nr.
8.393/05.09.2018)
Solicitare date prin completare de chestionare pentru monitorizarea implementării
Strategiei Naționale „o societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016-2020”
- 69 UA-T – centralizare date și sprijin pentru completare - 6.893/27.08.2018
Elaborare răspuns la Radiograma nr. DGRIP 685988/04.09.2018 privind utilizarea
limbilor minorităților naționale în instituțiile publice în perioada 2014-2018 (centralizare
date SPD) - 8.393/05.09.2018
Solicitare date, centralizare date pentru întocmirea raportului de monitorizare și
evaluare măsuri prevăzute în HG nr. 18/2015 pentru aprobarea strategiei GR de
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 8.769/18.09.2018
Comunicarea ANR a raportului de monitorizare și evaluare măsuri din domeniul
EDUCAȚIE, prevăzute în HG nr. 18/2015 pentru aprobarea strategiei GR de incluziune a
cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 – (raportul
însoțește adresa nr. 8.769/16.10.2018)
Convocare ședință instituții-membre în Grupul de Lucru Mixt - 11.073/14.11.2018
Comunicare răspuns ANR referitor la Ordinul pentru actualizare componenței BJR
și GLM, baza de date cu persoane care activează în domeniul incluziunii persoanelor de
etnie romă, existența planurilor locale pentru incluziune - 11.320/11.12.2018
Participare la Seminarul „Planificarea, monitorizarea și evaluarea politicilor publice
pentru romi”, organizat de Agenția Națională pentru Romi în perioada 10-11 decembrie
2018 la București; studiu și formulare de propuneri asupra proiectului de ”Manual de
proceduri; coordonarea metodologică a procesului de implementare a politicilor publice
pentru romi” care va fi supus consultării membrilor birourilor județene pentru romi.

B. CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI
În structura organizatorică a instituției nu există compartiment distinct al
Corpului de Control astfel încât activitatea de control este detaliată la punctul C.2.
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C. CONTROLUL LEGALITĂȚII,
CONTENCIOS ADMINISTRATIV

AL

APLICĂRII

ACTELOR

NORMATIVE

ȘI

C.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)

C.1.1 TEMATICA ABORDATĂ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția
prefectului, republicată, consilierii juridici din cadrul Compartimentului Verificarea
Legalității, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ au ținut evidența
actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale și
județene ce au fost transmise prefectului, exercitându-și dreptul de control cu privire la
legalitatea unui număr de 32.425 de acte administrative adoptate sau emise de
autoritățile administrației publice locale și județene, astfel:
- 25.368 de dispoziții emise de Președintele Consiliului Județean și de primarii
unităților administrativ teritoriale;
- 7.057 de hotărâri adoptate de Consiliul Județean și de Consiliile locale;
Activitatea de verificare a legalității impune verificarea următoarelor
aspecte cu caracter general ale actelor administrative:
a)
respectarea termenelor de comunicare a actelor administrative către prefect,
conform prevederilor art. 48, alin. 2 și ale art. 115, alin. 2 din Legea nr.215/2001
republicată cu modificările și completările ulterioare, astfel:
b)
competența autorității publice locale sau județene de a emite sau adopta actul
administrativ prin raportare la obiectul reglementat prin acesta și la atribuțiile
autorității publice locale sau județene prevăzute de art. 36, art. 63, art. 64. art. 65,
art. 66, art. 91 și art. 104 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
c)
îndeplinirea cvorumului necesar adoptării hotărârii de către consiliul local sau
județean, în conformitate cu dispozițiile art. 45, 97 și 98 din Legea nr.215/2001.
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d)
conformitatea cu actele normative în vigoare, în sensul că obiectul reglementat
prin actul administrativ să fie în concordanță cu prevederile legale în temeiul cărora a
fost emis sau adoptat actul administrativ.
e)
în cazul actelor administrative cu caracter normativ îndeplinirea procedurii
pentru asigurarea transparenței decizionale de către autoritățile administrației publice
locale, în conformitate cu prevederile art.49, alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată
cu modificările și completările ulterioare și art.6 din Legea nr.52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică.
f)
în procesul de adoptare sau emitere a actelor administrative, autoritățile
administrației publice locale trebuie să asigure conformitatea actului administrativ cu
normele instituite de Uniunea Europeană, conform prevederilor art.148 alin.2 din
Constituția României și a prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea
Europeană, aprobat prin Legea nr. 157/2005 - Legea I și Legea II.
g)
motivarea în drept, prin raportarea la actul normativ cu caracter special care
reglementează situația dată și la cel în baza căruia se adoptă sau se emite actul
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administrativ. Raportarea la actul normativ cu caracter special care reglementează
situația dată, precum și la cel în baza căruia se adoptă sau se emite actul
administrativ se face prin indicarea articolelor (alineat, literă etc.), din actul normativ
care reglementează situația de fapt, care a făcut necesară adoptarea sau emiterea
actului administrativ.
h)
verificarea aspectelor de formă ale actelor administrative, prevăzute de Legea
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Verificarea hotărârilor adoptate de consiliile locale sau consiliul
județean vizează următoarele aspecte:
a)
respectarea termenului legal de comunicare către prefect a hotărârilor;
b)
antetul emitentului;
c)
sigiliul consiliului local;
d)
semnătura președintelui de ședință;
e)
semnătura secretarului, care contrasemnează pentru legalitate;
f)
numărul de înregistrare al actului administrativ și data adoptării;
g)
îndeplinirea cvorumului prevăzut de lege necesar adoptării hotărârii de către
consiliul local sau județean;
h)
existența actelor premergătoare hotărârilor de consiliu local/județean, care
trebuie să aibă antetul instituției, număr de înregistrare, data emiterii și trebuie să
poarte toate semnăturile și, după caz, stampilă, după cum urmează:
prezența consilierilor la ședință, după cum este consemnată în procesul-verbal al

ședinței;
proiectul de hotărâre însoțit de expunerea de motive a inițiatorului;
anunțul referitor la elaborarea proiectului de act administrativ cu caracter
normativ, cu respectarea termenului de cel puțin 30 de zile de la înregistrarea
proiectului.
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, cu
respectarea termenului de elaborare de 30 de zile de la înregistrarea proiectului,
conform art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
expunerea de motive a inițiatorului, raportul compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului
local vor fi fundamentate, indicând în concret, situația care a determinat inițierea
demersurilor și baza legală aplicabilă și vor fi însoțite de documentele, acolo unde
situația o impune;
documentația aferentă, în funcție de obiectul hotărârii adoptate, acolo unde este
cazul (ex: acte de proprietate, rapoarte de expertiză, rapoarte de evaluare, studii de
fezabilitate etc);

i)
titlul actului administrativ care trebuie să reflecte măsurile dispuse prin
acesta;
j)
preambulul actului administrativ care trebuie să fie redactat în forma
prevăzută și impusă de știința administrației și dreptul administrativ, a normelor de
tehnică legislativă aplicabile, dat fiind motivarea în drept și în fapt;
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k)
partea dispozitivă să fie redactată clar, concis, la obiect, pe înțelesul celor
cărora li se adresează actul administrativ, cu respectarea normelor legale în vigoare în
acest sens;
l)
în cazul hotărârilor de consiliu local/județean, semnăturile și sigiliul consiliului
local/consiliului județean trebuie să fie aplicate pe fiecare anexă a actului
administrativ supus controlului de legalitate;
m)
competența consiliului local sau județean de a adopta hotărârea prin
raportare la obiectul acesteia și la atribuțiile consiliului local sau județean, precum și
la atribuțiile date prin Constituția României, legi și alte acte normative;
n)
procesul verbal al ședinței anterioare, aprobat în ședința pentru care se
comunică hotărârile adoptate;
o)
o copie a procesului-verbal al ședinței afișat la sediul primăriei și, după caz,
pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale, în termen de 3 zile de la
terminarea ședinței, semnat de secretar.
Verificarea dispozițiilor emise de primari sau de președintele
consiliului județean vizează următoarele aspecte:
a)
respectarea termenului de comunicare către prefect a dispozițiilor;
b)
sigiliul primarului, respectiv al președintelui CJ;
c)
semnătura primarului, respectiv al președintelui CJ sau a înlocuitorilor de
drept/delegat (în cazul consiliului Județean și a municipiului reședință de județ) ai
acestora.
d)
avizul de legalitate confirmat prin semnătura secretarului unității administrativ
teritoriale;
e)
numărul de înregistrare al actului administrativ și data emiterii;
f)
referatul de motivare în care sunt indicate documentele care au impus
emiterea actului administrativ și care sunt nominalizate în preambulul acestuia;
g)
competența primarului/președintelui CJ de a emite dispoziția, prin raportare la
obiectul acesteia, la atribuțiile primarului/ președintelui CJ, precum și la atribuțiile
conferite prin Constituția României, legi și alte acte normative;
h)
documentele care au impus emiterea actului administrativ și care sunt
nominalizate în preambulul acestuia.

C.1.2 PRINCIPALELE DEFICIENȚE CONSTATATE
a. Cu privire la adoptarea hotărârilor consiliilor locale:
Cu toate că actele administrative adoptate de consiliul județean (conform art. 98
din Legea nr. 215/2001), respectiv de către consiliile locale, trebuie comunicate în
termenul prevăzut de art. 48, alin 2, din Legea administrației publice locale
nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 10 zile
lucrătoare, se constată din nou, că unii secretari nu comunică la termen hotărârile fiind
emise în acest sens atenționări : ex. Mărtinești, Dobra, Băița, Orăștie, Certeju de Sus,
Lăpugiu de Jos, Pui, Șoimuș, Teliucu Inferior Vața de Jos, Burjuc, Sarmizegetusa,
General Berthelot, Bănița.
au fost adoptate hotărâri cu privire la concesionarea unor imobile terenuri
proprietate privată fără a se preciza care este modalitatea de concesionare (licitație
publică sau concesionare directă), fiind încălcate dispozițiile Legii nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
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au fost adoptate hotărâri cu încălcarea prevederilor Legii nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 863,art.
866 din Codul civil, referitor la modul de dobândire a proprietății publice a unităților
administrative - teritoriale și ale drepturilor reale corespunzătoare proprietății publice;
au fost încălcate prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
au fost aprobate facilități fiscale unor categorii de contribuabili care nu au fost
prevăzuți în Codul fiscal, încălcându-se astfel prevederile art. 456, alin. (2) și (3) și a
art. 464 alin. (2) și (3) din acest act normativ;
încălcarea unor prevederi ale Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea
Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și
completările ulterioare - din modul de formulare și întocmire a raportului informării și
consultării publicului nu rezultă că sunt respectate datele necesare privind transparența
decizională. În aceste rapoarte nu se specifică data la care s-au afișat anunțurile de
consultare a publicului în diverse etape, putând afirma că acestea, sunt de fapt, un
tipizate care poate fi utilizat oricând, nespunând nimic din ceea ce impune legea.
aplicarea necorespunzătoare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului
și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că au fost prelungite
Planurile urbanistice generale, fără avizul arhitectului șef al județului ;
nu se respectă formatul aprobat prin Ordinul nr. 281/2016 privind stabilirea
formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual
al achizițiilor sectoriale, prin intermediul căruia a fost aprobat conținutul și forma
programul achizițiilor publice și anexa privind achizițiile directe, fapt care duce la
concluzia că achizițiile directe trebuie cuprinse separat, nu în programul anual al
achizițiilor publice;
au fost adoptate hotărâri privind constatarea situației juridice a unor terenuri
intravilan, sens în care indicăm faptul că Titlul X din Legea nr.247/2005 a fost abrogat
în întregime, prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, tot prin același act normativ a fost modificat și titlul Legii
nr.213/1998, respectiv ” Legea privind bunurile proprietate publică”. Regimul juridic al
bunurilor din domeniul public este prevăzut în Codul civil.
nu se respectă termenele speciale privind transparența în ceea ce privește
aprobarea și/sau rectificarea bugetelor, aprobarea contului anual de execuție a
acestuia, în continuare, prevederile art.8, art. 19, alin.2 coroborat cu art. 39 din Legea
nr. 273/2006, nu sunt respectate.
au fost încălcate prevederile, art. 112, alin. 6-8 din Legea nr.1/2011 a educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la schimbarea destinației
bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar;
s-au adoptat hotărâri cu încălcarea prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările
ulterioare, respectiv nu se respectă termenul de punere în aplicare a actelor
administrative prin care s-au stabilit sancțiunile contravenționale;
au fost încălcate prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, republicată, ale Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind
regimul juridic al drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.
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au mai fost situații de adoptare a unor hotărâri cu privire la reorganizarea
aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice, fără respectarea avizului
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, potrivit dispozițiilor Legii privind Statutul
funcționarilor publici nr.188/1999, cu modificările și completările ulterioare.
b. Cu privire la dispozițiile emise de primari
au fost încălcate normele de tehnică legislativă, aprobate prin Legea nr.24/2000,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că nu există
concordanță între titlul și dispozitivul actului;
primarii au emis dispoziții care nu respectă prevederile Legii nr.215/2001,
republicată cu modificările și completările ulterioare, cu privire la competența materială,
a autorității executive a administrației publice locale;
nu sunt prevăzute modalitățile legale de contestare a actului administrativ,
cerință impusă de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare, sau dacă această cerință este îndeplinită este menționată ceea
cu caracter general, fără să se verifice că unele acte normative, prevăd proceduri
speciale de contestare;
dispozițiile prin care au fost numite comisiile de concurs și de soluționare a
contestațiilor la concursurile pentru ocuparea unor funcții publice, au fost emise cu
încălcarea termenului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și
completările ulterioare;
au fost emise dispoziții prin care s-a stabilit dreptul la acordarea indemnizației de
hrană, cu încălcarea Legii nr.153/2017 și a Ordonanței Guvernului nr. 91/2018.

C.1.3 MĂSURILE PROPUSE
Raportat la prevederile legale în materie și la deficiențele constatate, pentru
actele considerate nelegale sau necorespunzătoare din punct de vedere al tehnicii
legislative, s-a procedat după caz, la discutarea cu secretarul și primarul UAT-ului a
situației apreciată ca nelegală, iar dacă nu s-au remediat deficiențele constatate a fost
întocmită și transmisă procedură prealabilă scrisă solicitându-se reanalizarea actelor
administrative în scopul completării, modificării sau revocării, după cum urmează:
un număr total de 83 de proceduri prealabile sau atenționări privind
neconformitatea actelor administrative cu normele legale, din care s-au efectuat 20 de
proceduri/atenționări pentru dispoziții emise de către primari și 63 de
proceduri/atenționări pentru hotărâri adoptate de către consiliile locale;
un număr de 65 de acte au fost revocate, completate, modificate sau au fost
comunicate precizări din care a rezultat legalitatea actelor criticate.
Nu a fost revocată, ca urmare a procedurii efectuate Hotărârea nr.
18/2018 adoptată de către Consiliul local al municipiului Lupeni, prin urmare
împotriva acestei hotărâri s-a formulat acțiune în contencios administrativ.
Pentru remedierea deficiențelor constatate s-a solicitat secretarilor unităților
administrativ - teritoriale să acorde o atenție mai mare modului de redactare a actelor
administrative adoptate sau emise, încadrării în fapt și în drept a acestora, inclusiv a
referatelor de specialitate. De asemenea se vor comunica obligatoriu toate actele
preparatorii care au stat la baza adoptării /emiterii actelor administrative. Se va avea în
vedere în primul rând respectarea pe lângă regulamentul de organizare și funcționare a
consiliilor locale - acestea trebuie reanalizate și puse în concordanță cu toate
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modificările aduse legii administrației publice locale - și a prevederilor Legii nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă la adoptarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională
precum și a actelor normative cu caracter special care reglementează activitatea
supusă dezbaterii consiliului local.
S-a recomandat ca pentru viitor dispozițiile comunicate și referatele care au stat
la baza emiterii acestora, să fie motivate corespunzător în fapt, și în drept, întrucât
motivarea insuficientă a acestora ar putea atrage calificarea lor ca fiind nelegale.
Au fost înainte atenționări cu privire la comunicarea cu întârziere a actelor
administrative pentru următoarele unități administrativ-teritoriale: Mărtinești,
Dobra, Băița, Orăștie, Certeju de Sus, Lăpugiu de Jos, Pui, Șoimuș, Teliucu Inferior
Vața de Jos, Burjuc, Sarmizegetusa, General Berthelot, Bănița.
Sunt unități administrativ – teritoriale, la care postul de secretar este vacant,
atribuțiile secretatului fiind exercitate temporar, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.
188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare de către un funcționare
public din aparatul de specialitate al primarului, de ex. : Baru, Bulzeștii de Sus, Bunila,
Cerbăl, Ilia, Luncoiu de Jos, Lunca Cernii de Jos, Mărtinești, Sântămăria Orlea,
Sarmizegetusa și unde este necesar să fie demarate de către primari procedurile de
ocupare a posturilor vacante.
*
C.2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la
Instituția Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața
locului

C.2.1.A. CONTROALE DE FOND
-

în cursul anului 2018 consilierii juridici din Compartimentul Verificarea Legalității,
a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ au efectuat 24 de
controale de fond după cum urmează:

Nr.
crt.

Ordinul/
Împuternicirea
de control

Obiectivele
controlului

Entitatea
controlată

Modul
de încheiere
a controlului

1.

Ordinul nr. 63/
19.02.2018

Control de
fond

Șoimuș

Nota nr.
5994/25.06.2018

Răspuns cu privire la
modul de îndeplinire a
măsurilor dispuse nr.
7323/01.08.2018 și
11815/04.12.2018

2.

Ordinul nr. 63/
19.02.20118

Control de
fond

Râu de
Mori

Nota nr.
3156/02.04.2018

Efectuare recontrol în
perioada 2122.11.2018

3.

Ordinul nr. 159/
18.06.20118

recontrol
de fond

Râu de
Mori

Nota nr.
11434/23.11.2018

-

4.

Ordinul nr.
63/19.02.2018

Control de
fond

Tomești

Nota nr.
4546/14.05.2018

- Răspuns cu privire la
modul de îndeplinire a
măsurilor dispuse nr.
11359/21.11.2018

5.

Ordinul nr.
159/18.06.2018

Control de
fond

Sântămărie
Orlea

Nota nr. 7467/
06.08.2018

Răspuns cu privire la
modul de îndeplinire a
măsurilor dispuse nr.

Modalități
de valorificare
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Nr.
crt.

Ordinul/
Împuternicirea
de control

Obiectivele
controlului

Entitatea
controlată

Modul
de încheiere
a controlului

Modalități
de valorificare

8852/18.09.2018,
10007/17.10.2018,
10763/06.11.2018,
328/10.01.2019
6.

Ordinul
63/19.02.2018

Control de
fond

Răchitova

Nota nr.
3854/23.04.2018

- Răspuns cu privire la
modul de îndeplinire a
măsurilor dispuse nr.
12600/20.12.2018

7.

Ordinul nr.
63/19.02.2018

Control de
fond

Densuș

Nota nr.
6242/02.07.2018

Răspuns cu privire la
modul de îndeplinire a
măsurilor dispuse nr.
7205/30.07.2018,
7366/02.08.2018,
7205/30.07.2018,
8419/05.09.2018,
166/07.01.2019,
208/08.01.2019

8.

Ordinul nr. 159/
18.06.2018

Control de
fond

Hărău

Nota nr. 7933/
22.08.2018

-

9.

Ordinul
63/19.02.2018

Control de
fond

Hunedoara

Nota nr.
2627/19.03.2018

- Răspuns cu privire la
modul de îndeplinire a
măsurilor dispuse nr. 1
0254/23.10.2018

10.

Ordinul
159/18.06.2018

Control de
fond

Bunila

Nota nr.
7716/13.08.2018

-

11.

Ordinul
159/18.06.2018

Control de
fond

Bretea
Română

Nota nr.
6964/27.07.2018

-

12.

Ordinul
63/19.02.2018

Control de
fond

Rapoltu
Mare

Nota nr.
4098/02.05.2018

- Răspuns cu privire la
modul de îndeplinire a
măsurilor dispuse nr.
7030/24.07.2018

13.

Ordinul
63/19.02.2018

Control de
fond

Toplița

Nota nr.
4768/21.05.2018

-

14.

Ordinul
63/19.02.2018

Control de
fond

Blăjeni

Nota nr.
5620/14.06.2018

-

15.

Ordinul
63/19.02.2018

Control de
fond

Călan

Nota nr.
5016/29.05.2018

-

16.

Ordinul
63/19.02.2018

Control de
fond

Pui

Nota nr.
3645/16.04.2018

-

17.

Ordinul
159/18.06.2018

Control de
fond

Boșorod

Nota nr.
674216.07.2018

- Răspuns cu privire la
modul de îndeplinire a
măsurilor dispuse nr.
8518/07.09.2018
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Nr.
crt.

Ordinul/
Împuternicirea
de control

Obiectivele
controlului

Entitatea
controlată

Modul
de încheiere
a controlului

18.

Ordinul
63/19.02.2018

Control de
fond

Lunca
Cernii de
Jos

Nota nr.
2942/26.03.2018

-

19.

Ordinul
159/18.06.2018

Control de
fond

Totești

Nota nr.
7200/30.07.2018

- Răspuns cu privire la
modul de îndeplinire a
măsurilor dispuse nr.
7200/24.09.2018

20.

Ordinul
63/19.02.2018

Control de
fond

Pestișu Mic

Nota nr.
3454/10.04.2018

- Răspuns cu privire la
modul de îndeplinire a
măsurilor dispuse nr.
6543/09.07.2018

21.

Ordinul
63/19.02.2018

Control de
fond

Petrila

Nota nr.
2124/02.03.2018

- Răspuns cu privire la
modul de îndeplinire a
măsurilor dispuse nr.
3214/03.04.2018,
4409/09.05.2018,
5589/13.06.2018,
7749/13.08.2018

22.

Ordinul
63/19.02.2018

recontrol
de fond

Mărtinești

Nota nr.
2050/01.03.2018

-

23.

Ordinul
159/18.06.2018

recontrol
de fond

Uricani

Nota nr.
11142/15.11.2018

-

24.

Ordinul
159/18.06.2018

recontrol
de fond

Dobra

Nota nr.
10616/02.11.2018

- Răspuns cu privire la
modul de îndeplinire a
măsurilor dispuse nr.
11738/03.12.2018,
187/07.01.2019

Modalități
de valorificare

C.2.1.B. CONTROALE TEMATICE
-

în cursul anului 2018 consilierii juridici din cadrul Compartimentului Verificarea
Legalității, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ au efectuat 4
controale tematice după cum urmează:

Nr.
crt.

Ordinul/
Împuternicirea
de control

1.

Ordinul nr.
253/31.10.2018

Control tematic
cu privire la
soluționarea
petiției nr.
6856/2018

Brănișca

2.

Ordinul nr.
235/11.10.2018

Control tematic
cu privire la
soluționarea
petiției nr. 56
CR/2018

Proces-verbal de
Sântămărie Raportul nr.
Orlea
10019/17.10.2018 constatare la fața
locului, întocmit răspuns
petentului, întocmit
adresă către Avocatul
Poporului și către
primarul comunei

Obiectivele
controlului

Entitatea
controlată

Modul
de încheiere
a controlului

Modalități
de valorificare

Nota nr.
Întocmit răspuns
11282/20.11.2018 petentului
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Nr.
crt.

Ordinul/
Împuternicirea
de control

3.

Ordinul nr.
173/04.07.2018

Control
tematic cu
privire la
soluționarea
petițiilor nr.
33CR și 34
CR

Pui

Nota nr.
6528/09.07.2018

Întocmit răspuns
petentului, adresă către
Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale,
adresă către
Secretariatul General al
Guvernului, adresă
către Primăria comunei
Pui nr.
6565/10.07.2018

4.

Ordinul nr.
79/05.03.2018

Control
tematic cu
privire la
soluționarea
petiției nr.
51J/2018

Lăpugiu de
Jos

Nota nr. 51J/2018

Întocmit răspuns
petentului, adresă către
primăria comunei

Obiectivele
controlului

Entitatea
controlată

Modul
de încheiere
a controlului

Modalități
de valorificare

*
C.3. Instruirea secretarilor unităților administrativ-teritoriale cu privire la
aplicarea actelor normative nou apărute
Trimestrial au fost convocate ședințe de instruire cu primarii și secretarii
unităților administrativ – teritoriale care au avut ca tematică :
prezentarea modului de realizare a amenajamentului pastoral în
conformitate cu prevederile Legii nr. 44/2018 pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991;
noutăți cu privire la campania de acordare a subvențiilor APIA, martie iunie 2018;
analiza unor aspecte referitoare la aplicare prevederilor Ordonanței Guvernului
nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare și a
Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
aprobate prin Ordinul comun nr.289/ 147/ 7325/ 2017/ 437/ 1136/ 2018/ 1588/ 2017/
3/ 2018 publicat în Monitorul Oficial nr.62/22.01.2018 ;
discutarea deficiențelor constatate, cu ocazia verificării legalității
actelor administrative emise și adoptate de către autoritățile administrației publice
locale și măsuri în vederea remedierii acestora;
aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2018 pentru modificarea și
completarea legii fondului funciar nr.18/1991, și a legilor fondului funciar;
instruire cu privire la modul de realizare a verificărilor solicitate de către
Ministerul Afacerilor Interne, la cererea Ministerului Finanțelor Publice, a dosarelor
persoanelor care au formulat cereri în temeiul legilor cu caracter reparatoriu, în
vederea identificării unor eventuale acordări de măsuri reparatorii persoanelor
condamnate în temeiul Legii nr.312/1945 pentru urmărirea și sancționarea celor
vinovați de dezastrul țării sau de crime de război, precum și a celor care au optat
pentru despăgubiri, în temeiul Legii reformei agrare din anul 1921;

Pagina 66 din 137

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2018

încheierea protocolului de cooperare privind schimbul de informații între
organele fiscale locale și organele competente privind înmatricularea/ înregistrarea/
radierea mijloacelor de transport, încheiat între unitatea administrativ teritorială,
Instituția Prefectului – județul Hunedoara și Direcția Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor;
au fost transmise în teritoriu un număr de 9 circulare, cu referire la aprobarea
bugetelor unităților administrative –teritoriale, deficiențele constatate cu ocazia verificării
legalității actelor administrative emise și adoptate de către autoritățile administrației
publice locale și măsuri în vederea remedierii acestora, normele tehnice de completare a
registrului agricol, modul de actualizare și completare a inventarului domeniului public al
unităților administrativ – teritoriale, stabilirea taxelor și impozitelor locale, aplicarea
legilor fondului funciar, aplicarea unor prevederi ale Legii nr.215/2001 etc.
*
C.4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești
În anul 2018, consilierii juridici au asigurat reprezentarea Prefectului și a
Instituției Prefectului, a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor și a celor două servicii publice comunitare în 119 cauze noi,
la care s-au adăugat cauzele înregistrate și nesoluționate din anii trecuții, astfel că la
sfârșitul anului 2018, situația litigiilor se prezintă după cum urmează:

5

fond

2

1

5

apel
recurs
altă cale extraordinară
de atac
Curtea de Apel
instanță de:
fond
apel

37

recurs
altă cale extraordinară
de atac
Înalte Curte de
Casație și Justiție
instanță de:
apel
recurs
altă cale extraordinară
de atac
Curtea
Constituțională
Total cauze aflate
pe rol
Total cauze

7

5

4

1

1

7

3

1

1

1

2

3

Anul în
curs

1

Anii
anteriori

74

25

Anul în
curs

Tribunal instanță de:

Alt obiect

15

Anul în
curs

48

Anii
anteriori

Anii
anteriori

154

Anul în
curs

Judecătorie instanță
de fond

Legea nr.
290/2003

Anul în
curs

Pașapoarte

Anii
anteriori

Înmatriculări

Anul în
curs

Contencios
administrativ

Anii
anteriori

Fond
funciar

Anii
anteriori

Obiectul dosarului
Instanța

29
7
5

1

1

5

1

1

1

347
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În toate cauzele s-au analizat acțiunile și documentele depuse, au fost solicitate
actele necesare, s-a formulat apărarea prin întocmirea și transmiterea la termen a
întâmpinărilor, au fost depuse note de ședință, obiecțiunii la expertize și s-au exercitat
căile de atac, prevăzute de către Codul de procedură civilă, acolo unde a fost cazul.
*
C.5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și/sau normativ
Pentru realizarea atribuțiilor conferite de legislație prefectului, în anul 2018 au fost
emise 304 ordine.
Total

304

SVLAANCA

35

Fond funciar

118

CFCRUAAP

98

SCSPD

29

CAERI

9

CMP

6

SPCEEPS

2

SPCRPCIV

1

Anulate

1

CIRPR

5

*
C.6. Întocmirea/avizarea proiectelor de hotărâri de guvern
Număr
Nr. Activitate Obiect
înregistrare
crt.
Proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea unei sume Nr. 6507/2018
1. Întocmire
din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut
în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unor
unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara,
pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii
locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse
de inundațiile din luna iunie 2018.
2.

Întocmire

Proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea unei sume Nr. 6740/2018
din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut
în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale ale unor
unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara,
pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii
locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse
de inundațiile din luna iunie 2018.

3.

Întocmire

Proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume Nr. 8708/2018
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru
echilibrarea bugetului local al municipiului Brad, județul
Hunedoara, în vederea menținerii continuității funcționării
sistemului centralizat de termoficare, în iarna 2018-2019.
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Număr
Nr. Activitate Obiect
înregistrare
crt.
Proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume Nr. 10173/2018
4. Întocmire
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, bugetelor locale
ale unor unități administrativ-teritoriale din județul
Hunedoara, pentru acordarea de compensații financiare ca
urmare a facilităților acordate persoanelor fizice și juridice,
obligatoriu, prin actele normative aflate în vigoare.
5.

Întocmire

Proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume Nr. 12625/2018
din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut
în bugetul de stat pe anul 2018, bugetului orașului
Aninoasa, județul Hunedoara, în vederea reabilitării și
consolidării unui număr de 30 imobile afectate de căderile
masive de zăpadă din perioada 15-18.12.2018.

6.

Avizare

Proiecte de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și
completarea unor anexe la HG nr. 1352/2001 privind
atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum
și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul
Hunedoara.

7.

Avizare

Proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru județul
Hunedoara și alocarea acesteia bugetului local al orașului
Simeria, pentru finanțarea unor investiții publice.

8.

Avizare

Proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume Nr. 3991/2018
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru județul
Hunedoara și alocarea acesteia bugetului local al orașului
Simeria, pentru finanțarea unor investiții publice.

9.

Avizare

Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor Nr. 9703/2018
monumente istorice, cuprinse în Lista patrimoniului mondial
UNESCO, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și
Identității Naționale, precum și transmiterea acestora din
administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în
administrarea Consiliului Județean Hunedoara.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1161/2018
1802/2018
4267/2018
4685/2018
4686/2018
5223/2018
7086/2018
7162/2018
8705/2018
8755/2018
10356/2018
11353/2018
3211/2018

*
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C.7. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină
În anul 2018 la nivelul Comisiei județene de disciplină pentru analizarea și
propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităților
administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare Hunedoara, nu au fost
înregistrate sesizări.
Prin Ordinul Prefectului nr. 302/20.12.2018 a fost modificată componența
Comisiei de disciplină de la nivelul județului Hunedoara.
*
C.8. Activitatea desfășurată de Comisia județeană de atribuire de denumiri
Comisia Județeană pentru Atribuire de Denumiri Hunedoara funcționează în
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările
și completările ulterioare.
Pe parcursul anului 2018 Comisia Județeană pentru Atribuire de Denumiri s-a
întrunit într-un număr de 10 ședințe. Ședințele au fost convocate la solicitările
unităților administrativ teritoriale pentru schimbare sau atribuire de denumiri, pentru
reorganizarea comisiei județene din motive de schimbare de membrii propuși de către
instituțiile ale căror angajați fac parte din comisie.
Comisia județeană pentru atribuire de denumiri s-a mai întrunit pentru
întocmirea raportului de activitate pentru anul precedent, precum și pentru soluționarea
adresei Primăriei municipiului Brad referitoare la nemulțumirea atribuirii unui aviz
nefavorabil de către comisie unei schimbări de denumiri.
În cuprinsul anului 2018 Comisia Județeană pentru Atribuire de Denumiri a
eliberat 8 avize, din care 7 favorabile pentru comuna Baru 2, municipiul Deva 1,
orașul Petrila 1, municipiul Petroșani 3 și unul nefavorabil pentru municipiul Brad.
*
C.9. Activitatea de contencios administrativ
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Hunedoara sub nr. 3250/97/2018,
Prefectul județului Hunedoara, a solicitat anularea Hotărârii nr. 18/2018 privind
aprobarea Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros
asupra unor terenuri din domeniul privat al municipiului Lupeni ocupate de
construcții, adoptată de către Consiliul local al municipiului Lupeni cu nerespectarea
prevederilor legale aflate în vigoare; prin Sentința nr. 1160/CA/2018, instanța de fond a
admis cererea și a procedat la anularea Hotărârii nr. 18/2018, momentan nefiind
formulată vreo cerere de recurs împotriva acestei sentințe.
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Hunedoara sub nr. 4180/97/2017 un
consilier local din cadrul Consiliului local al comunei Șoimuș a contestat Ordinul
Prefectului județului Hunedoara nr. 24/2017 prin care a fost constatată încetarea
de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilieri local în cadrul
Consiliului local al comunei Șoimuș și declară ca vacant mandatul de consilier local.

Instanța de fond a pronunțat sentința civilă nr. 545/CA/02.05.2018 prin care a respins
acțiunea ca neîntemeiată. Sentința a rămas definitivă întrucât reclamantul nu a mai
exercitat calea recursului.
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Tot, pe rolul Tribunalului Hunedoara, au fost contestate alte două ordine
emise de Prefectul județului Hunedoara, de încetare a mandatelor de
consilierii locali în Consiliul local al municipiului Deva, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului, la solicitarea partidelor ai căror membrii erau, una dintre

cauze fiind suspendată până la soluționarea litigiului pe care respectivul îl are cu
partidul, iar în cealaltă cauză, s-a renunțat la acțiune.

Pe rolul Curții de Apel Alba-Iulia s-au aflat în curs de soluționare cererile de
contestație în anulare și, respectiv, revizuire, formulate împotriva Deciziei civile nr.
1050/2017, pronunțată de Curtea de Apel Alba-Iulia în dos. nr. 4997/97/2014*, dosar
care a avut ca obiect soluționarea cererii formulate de către contestatoare/revizuentă în
baza prevederilor Legii nr. 290/2003; ambele cereri au fost respinse.
Pe rolul Curții de Apel București se află în curs de soluționare și dosarul
înregistrat sub nr. 38749/3/2017 având ca obiect cererea formulată de către de către
unul dintre managerii publici din cadrul instituției prefectului, având ca obiect acordarea
unor drepturi salariale.
Sunt în curs de judecare la Tribunalul Argeș și Tribunalul Hunedoara, 6 cauze în
care funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituției au
solicitat de asemenea acordarea unor drepturi salariale, în temeiul Legii
salarizării nr.153/2017 și a Deciziei Curții Constituționale nr. 749/2016.
Instituția Prefectului județul Hunedoara, a formulat o acțiune în justiție pe
rolul Tribunalului Hunedoara, pentru recuperarea unei sume de bani achitată necuvenit
unui funcționar public.

D. URMĂRIREA APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE CU CARACTER REPARATORIU
D.1. Aplicarea legilor fondului funciar
Potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 și a Legii nr. 1/2000 privind reconstituirea
și constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și cu
vegetație forestieră, pe teritoriul administrativ al Județului Hunedoara, s-au depus
cereri de către persoanele fizice și juridice în baza cărora trebuiau eliberate un număr
de 70.804 titluri de proprietate, pentru suprafața totală de 169.806 ha din care
102.345 ha terenuri agricole și 67.461 ha terenuri cu destinație forestieră.
Până pe data de 31.12.2018, au fost emise un număr total de 86.716 de
titluri de proprietate pentru suprafața de 290.948 ha, din care 56.531 titluri cu 144.472
ha pentru terenurile agricole și 30.185 cu 146.476 ha pentru terenurile cu vegetație
forestieră. Numai în anul 2018 au fost emise un număr total de 392 de titluri
de proprietate pentru suprafața de 3.062 ha, din care 318 titluri cu 1.760 ha pentru
terenurile agricole și 74 cu 1.302 ha pentru terenurile cu vegetație forestieră.
Conform Legii nr. 247/2005, s-au depus în vederea reconstituirii dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor agricole și cu vegetație forestieră un număr de
19.789 cereri. Până la data actuală au fost soluționate de către comisiile locale 19.760
cereri din care 787 respinse de comisiile locale, iar 9.325 cereri au fost validate de
Comisia Județeană, fiind emise în total 4562 titluri cu 70762 ha din care 1426 titluri cu
24.688 ha agricol și 3.136 titluri cu 46.074 ha forestiere. Numai în anul 2018 au fost
emise 42 de titluri de proprietate pentru suprafața de 2.377 ha, din care 16 titluri cu
1.386 ha pentru terenurile agricole și 26 cu 991 ha pentru terenurile cu vegetație
forestieră.
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Pe parcursul anului 2018 au fost convocate un număr de 12 ședințe ale
Comisiei Județene de aplicare a legilor fondului funciar fiind emise 150 de
hotărâri.
De asemenea s-au emis 44 ordine ale prefectului privind modificările și
completările comisiilor locale și 2 ordine pentru comisia județeană și 71 de ordine ale
prefectului privind solicitări de trecere a terenului din proprietatea Statului în
proprietatea unor persoane fizice.
În anul 2018 funcționarii publici din cadrul Compartimentului de aplicare a legilor
fondului funciar au întocmit 112 răspunsuri la petițiile adresate organelor centrale,
județene și în urma prezentării în audiență.
În vederea întocmirii unor răspunsuri pertinente și la obiect sau pentru
efectuarea unor controale de specialitate, specialiștii din cadrul Compartimentului de
fond funciar au efectuat un număr de 47 deplasări în localitățile județului.
În anul 2018 s-a transmis Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților Direcția pentru Coordonarea și Controlul aplicării Legislației în Domeniul Restituirii
Proprietății Funciare, un dosar de despăgubiri (de la Comuna Bănița ).
O situație deosebită s-a ivit odată cu modificarea Legii nr.18/1991, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, întrucât prin Legea nr.231/2018, au fost
modificate unele dispoziții ale legii, cu impact asupra activității Comisiei județene
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și a comisiilor
locale, fiind instituit un nou termen de 60 de zile de depunere a cererilor de către
persoanele fizice și juridice îndreptățite. În termenul legal la nivelul județului au fost
depuse un număr de 9.143 de cereri, care sunt în curs de analizare la comisiile locale,
urmând să fie ulterior înaintate spre validare și emitere a titlurilor de proprietate.
Activitatea privind aplicarea legilor fondului funciar este prezentată sintetic astfel:

1. Titluri de eliberat la L18 + L1
2. Titluri emise la L18 + L1

- Total nr. - 70804 - 169806 ha
- Total nr. - 86716 - 290948 ha

3. Titluri emise la L 247

- Total nr. - 4562 - 70762 ha

4. Nr. ședințe Comisie județeană

- Total - 12

5. Hotărâri emise de Comisie județeană

- Total - 150

6. Ordine ale Prefectului

- Total - 215

7. Nr. scrisori soluționate

- Total - 112

8. Control privind activitatea Comisiilor locale

- Total - 3

9. Deplasări în teren

- Total - 47

10. Dosare transmise către ANRP

- Total - 1
*

D.2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Urmare a radiogramei nr. 680400/2006, lunar până în data de 25 ale lunii, se
raportează situația statistică privind stadiul de soluționare a notificărilor formulate
potrivit Legii nr. 10/2001 cu datele centralizate transmise de către autoritățile
administrației publice locale. La ultima raportare, transmisă Autorității Naționale pentru
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Restituirea Proprietăților, rezultă că în județul Hunedoara se aflau înregistrate un
număr de 2.754 de notificări, din care:
-

241 notificări soluționate prin restituirea în natură;

-

834 notificări soluționate prin restituirea în echivalent (acțiuni titluri,
despăgubiri bănești sau despăgubiri în condițiile legii speciale Titlu VII din Legea
nr. 247/2005);

-

9 notificări soluționate prin compensarea cu alte bunuri sau servicii;

-

131 notificări soluționate prin combinarea măsurilor reparatorii;

-

1267 notificări respinse;

-

0 notificări nesoluționate;

-

262 notificări direcționate.

Urmare intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 81/2007,
respectiv a Legii nr. 165/2013, lunar până la data de 10 a lunii se transmite răspunsul
la adresa nr.719243/20.09.2007, la Autoritatea Națională pentru Restituirea
Proprietăților, Secretariatul Comisiei Centrale Naționale pentru Compensarea Imobilelor,
comunicându-se numărul dosarelor notificărilor înaintate de către autoritățile
administrativ teritoriale asupra cărora s-a exercitat controlul de legalitate și care au fost
apreciate ca fiind legale de către Instituția Prefectului.
Din raportare aferentă lunii decembrie 2018, rezultă faptul că de la apariția
OUG nr. 81/2007 și până la sfârșitul anului 2018 au fost transmise spre verificare de
către autoritățile administrativ teritoriale un număr de 356 de dosare cu notificări,
pentru toate fiind efectuată verificarea legalității, din care un număr 72 de dosare au
fost restituite autorităților emitente, 283 de dosare au fost transmise către Autoritatea
Națională pentru Restituirea Proprietăților fiind predate pe bază de proces-verbal, de
asemenea un dosar aferent unei notificări a fost respins.
Pentru toate dosarele restituite s-au întocmit adrese de restituire în care a fost
explicat pe larg motivul restituirii, actele cu care trebuie completate dosarele și alte
considerente valabile pentru fiecare dosar în parte.
Deși, la nivelul județului Hunedoara, din raportările transmise către ANRP,
rezultă că toate notificările au fost soluționate, menționăm că cele 72 de dosare
restituite autorităților emitente necesită reanalizarea și după caz, revocarea,
modificarea sau completarea dispoziției de soluționare a notificării.
*
D.3. Aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma
aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7
septembrie 1940
La nivelul Comisiei județene pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003
Hunedoara, în anul 2017 a fost finalizată soluționarea cererilor care au fost depuse de
către petenți în temeiul prevederilor Legii nr. 9/1998.
*
D.4. Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau
compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora,
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sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul
Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România
și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
În baza prevederilor acestei legi, au fost înregistrate la Instituția Prefectului –
județul Hunedoara un număr total de 299 dosare; după repartizarea acestora - în
decursul anului 2007 - membrilor Secretariatului tehnic al Comisiei pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 290/2003, s-a procedat la analiza și verificarea acestor dosare
(care vizau inițial existența actelor doveditoare depuse, iar în cazul în care se constata
faptul că acestea nu sunt suficiente în vederea pronunțării unei soluții de admitere sau
respingere, se proceda la solicitarea scrisă a unor acte doveditoare în completare); s-a
procedat apoi la întocmirea câte unui referat de specialitate pentru fiecare dosar,
conform Instrucțiunilor transmise de către Autoritatea Națională pentru Restituirea
Proprietăților – Serviciul pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003.
Dosarele care aveau întocmit referatul de specialitate, cu propunere de
respingere sau de admitere, după caz, au fost supuse ulterior analizei și verificării
Comisiei județene pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003, care s-a întrunit în
mai multe ședințe de lucru.
În Monitorul Oficial al României nr. 910 din 15 decembrie 2014, a fost publicată
Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de
soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de
compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în
urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie
1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații
cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și
a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris
la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative.
În baza prevederilor Legii nr. 164/2014, la începutul anului 2015, în toate
dosarele nesoluționate, au fost expediate adrese privind completarea dosarelor de către
petenți, cu acte necesare în vederea soluționării acestora, fiind acordat și un termen de
decădere în acest sens, de 6 luni de zile de la data primirii adresei de către petenți.
După împlinirea termenelor acordate petenților, Comisia județeană pentru
prevederilor Legii nr. 290/2003 Hunedoara, a procedat la soluționarea dosarelor
nesoluționate, dar și a celor în care hotărârile comisiei au fost anulate, parțial sau
integral, de către instanțele de judecată, în măsura în care hotărârile judecătorești au
fost comunicate, iar dosarele originale au fost restituite de către Autoritatea Națională
pentru Restituirea Proprietăților.
S-au constatat anumite neclarități legate de aplicarea noilor prevederi legale,
privind modul de soluționare a cererilor petenților și referitoare la stabilirea valorii
bunurilor imobile pentru care au fost solicitate despăgubiri în baza prevederilor Legii nr.
290/2003, prin raportare la valorile și limitele prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2 ale
Legii nr. 164/2014, fapt pentru care au fost întocmite adrese de îndrumare, care au
fost expediate Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.
În decursul anului 2018, s-au desfășurat un număr de două ședințe ale
Comisiei județene pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003 Hunedoara, în
cadrul cărora au fost dezbătute un număr de două cereri ale petenților, dintre care o
cerere s-a aflat în reanalizare, ca urmare a admiterii cererii de chemare în judecată
formulată împotriva hotărârii prin care a fost formulată propunerea de respingere,
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dosarul original fiind restituit de către Autoritatea Națională pentru Restituirea
Proprietăților, iar o cerere s-a aflat într-o primă analiză, ca urmare a depunerii ultimelor
acte de către continuatorii autorului inițial al cererii.
Au fost adoptate astfel două hotărâri ale Comisiei județene pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 290/2003 Hunedoara, prin care au fost formulate Autorității
Naționale pentru Restituirea Proprietăților, propuneri de acordare către petenți a
compensațiilor prevăzute de Legea nr. 164/2014, dosarele fiind ulterior înaintate
acestei autorități, în vederea validării sau invalidării hotărârilor respective.
Astfel, la nivelul Comisiei județene pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
290/2003 Hunedoara, în anul 2018 a fost finalizată soluționarea tuturor cererilor care
au fost depuse de către petenți în temeiul prevederilor Legii nr. 290/2003.
*
D.5. Activități desfășurate pentru buna organizare a referendumului național
În temeiul Legii nr. 151/2018 privind revizuirea Constituției și în conformitate cu
prevederile art. II alin. (1) din OUG pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000
privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru
buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituție nr.
86/2018, în zilele de 6 și 7 octombrie 2018, a avut loc referendumul național pentru
revizuirea Constituției.
În județul Hunedoara, au fost organizate 524 secții de votare, la un număr de 388
514 locuitorii cu drept de vot, cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea
referendumului fiind suportate din bugetul de stat.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnicoorganizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare
a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018,
personalul din cadrul instituției prefectului a fost implicat în următoarele activității
principalele:
→
a fost emis Ordinul nr.226/19.09.2018 privind asigurarea sediului Biroului Electoral
de Circumscripție nr.22 – Județul Hunedoara. Sediul este în municipiul Deva, str.1
Decembrie 1918, nr.28, camera 1 bis, la Instituția Prefectului – județul Hunedoara; Biroul a
fost dotat cu mijloace de comunicații internet, birotică, papetărie;
→
Prefectul județului Hunedoara a emis Ordinul nr.228/20.09.2018 privind constituirea
comisiei tehnice, grupului tehnic de lucru și a secretariatului, Ordinul nr. 229/20.09.2018
privind stabilirea dimensiunii ștampilelor de control ale biroului județean și birourilor
secțiilor de votare, Ordinul nr. 230/20.09.2018 privind asigurarea personalului tehnic
auxiliar;
→
a fost transmisă primarilor Circulara nr. 8439/20.09.2018 prin care li s-a adus la
cunoștința acestora care sunt sarcinile ce le revin autorităților și instituțiilor publice cu
privire la organizarea și desfășurarea referendumului național din 6 și 7 octombrie 2018;
→
a fost confecționată ștampila de control a Biroului Electoral de Circumscripție nr.22județul Hunedoara, și cele 524 ștampile de control ale birourilor secțiilor de votare;
→
au fost achiziționate toate materiale necesare procesului electoral – tuș, tușiere,
papetărie etc, care au fost împachetate pe secții de votare și unității administrativ –
teritoriale în vederea distribuirii lor primarilor;
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→
a fost organizată instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare,
în două sesiuni, reprezentanții instituției prefectului asigurând spațiile necesare și
convocarea lor;
→
au fost preluate de la R.A. Monitorul Oficial buletinele de vot, ștampilele cu
mențiunea ,, VOTAT,, timbrele autocolante, ghidul și afișele AEP, care au fost numărate și
împachetate pe secții de votare și unități administrative-teritoriale și apoi transportate la
primării, conform graficul de distribuire a buletinelor de vot și a celorlalte materiale,
aprobat de prefect în data de 5 octombrie 2018.
→
a fost asigurat personalul tehnic auxiliar pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție
nr.22 – județul Hunedoara, în toată perioada electorală 20.09.2018- 7.10.2018, personal
care a participat la activitatea de secretariat, administrative și relații cu publicul.

E. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE
E.1. Activitatea Colegiului Prefectural al județului Hunedoara
Colegiul Prefectural al județului Hunedoara funcționează în temeiul prevederilor
art. 22 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și este condus de către Prefectul județului
Hunedoara.
Colegiul Prefectural al județului Hunedoara își desfășoară activitatea în
conformitate cu prevederile art. 12 – art. 14 și Anexei 3 din Hotărârea Guvernului
nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul și
instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare și Procedurii
PO_SCSPD_04 nr. 6.516/30.06.2017.
Activitatea desfășurată în anul 2018 de către Colegiul Prefectural al județului
Hunedoara a urmărit îndeplinirea scopului acestuia, așa cum este prevăzut în Hotărârea
Guvernului nr. 460/2006, acela de asigurare a coordonării activității serviciilor
publice deconcentrate din județ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea
atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale
celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului
Hunedoara.
Acțiunile realizate în cadrul lucrărilor Colegiului Prefectural al județului Hunedoara
pe parcursul anului 2018 au vizat îndeplinirea atribuțiilor conferite de lege, și care privesc
armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate din județ, precum și
implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune ale
Guvernului la nivelul județului sau al localităților acestuia.

E.1.1. NUMĂRUL ȘEDINȚELOR DE LUCRU
Membrii Colegiului Prefectural al județului Hunedoara au fost convocați și s-au
întrunit în anul 2018 în 12 ședințe de lucru lunare, în cadrul cărora au fost analizate
39 de tematici după cum urmează:
Nr.
crt.

1.

Data
ședinței
Colegiului
prefectural

Ordinea de zi a ședinței de lucru

31.01.2018 1. Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate în anul
2017 de Instituția Prefectului - Județul Hunedoara.
2. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2017 de Agenția
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara. Măsuri pentru
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Nr.
crt.

Data
ședinței
Colegiului
prefectural

2.

28.02.2018

3.

22.03.2018

4.

26.04.2018

5.

30.05.2018

Ordinea de zi a ședinței de lucru

îmbunătățirea activității.
3. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2017 de Agenția
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Măsuri pentru
îmbunătățirea activității.
4. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2017 de Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara; Măsuri pentru
îmbunătățirea activității.
1. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2017 de Direcția de
Sănătate Publică a județului Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea
activității.
2. Raport privind activitatea desfășurată în anul 2017 de Casa
Județeană de Asigurări de Sănătate Hunedoara; Măsuri pentru
îmbunătățirea activității.
1. Informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate
și autoritățile administrației publice locale pentru creșterea gradului de
siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ în
semestrul I al anului școlar 2017-2018 (material comun întocmit de ISJ
Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara).
2. Informare privind măsurile ce se întreprind în perioada Sărbătorilor
Pascale 2018 pentru prevenirea și combaterea practicilor care dăunează
sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor și
pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de
siguranță a cetățenilor (material întocmit de Comisariatul Județean
pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara; Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara; Inspectoratul de
Poliție Județean Hunedoara; Inspectoratul de Jandarmi Județean
Hunedoara și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara)
1. Prezentarea Planului de acțiuni pe anul 2018 pentru realizarea în
județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
2018-2020.
2. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2017 de
Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara; Măsuri pentru
îmbunătățirea activității.
3. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2017 de Casa
Județeană de Pensii Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
1. Raport privind activitatea desfășurată de Agenția pentru Protecția
Mediului Hunedoara în anul 2017. Măsuri pentru îmbunătățirea
activității.
2. Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Comisariatul
Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu în anul 2017. Măsuri
pentru îmbunătățirea activității.
3. Activitatea de informare anticorupție cu ocazia zilei DGA – 30 mai
2018.
4. Diverse
4.1. Informare referitoare la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
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Nr.
crt.

6.

7.

8.

9.

Data
ședinței
Colegiului
prefectural

Ordinea de zi a ședinței de lucru

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
4.2. Informare privind monitorizarea implementării Legii nr. 544/2001 la
nivelul serviciilor publice deconcentrate din județul Hunedoara.
28.06.2018 1. Informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate
și autoritățile administrației publice locale pentru creșterea gradului de
siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ în
anul școlar 2017-2018 (material comun întocmit de ISJ Hunedoara, IPJ
Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara).
2. Raport privind activitatea desfășurată de Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Hunedoara în anul 2017. Măsuri pentru îmbunătățirea
activității.
3. Raport privind activitatea desfășurată de Biroul Vamal Hunedoara în
anul 2017. Măsuri pentru îmbunătățirea activității.

26.07.2018 1. Raport privind activitatea desfășurată de Direcția pentru Agricultură a
județului Hunedoara în semestrul I 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea
activității.
2. Raport privind activitatea desfășurată de Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Hunedoara în
semestrul I 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
3. Raport privind activitatea desfășurată de Oficiul Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara în semestrul I 2018. Măsuri
pentru îmbunătățirea activității.
4. Prezentarea Ordinului M.A.I nr. 62/2018 din 13 iunie 2018 privind
organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de
educație pentru promovarea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor
Interne.
5. Diverse – Informare privind situația deosebit de gravă constatată la
Cetatea dacică de la Costești – Cetățuie (comuna Orăștioara de Sus),
semnalată de Institutul Național al Patrimoniului prin adresa
nr.3234/20.07.2018.
31.08.2018 1. Prezentarea Raportului semestrial privind stadiul de implementare a
Planului de acțiuni pe anul 2018 pentru realizarea în județul Hunedoara a
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.
2. Informare privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și
autoritățile administrației publice locale pentru începerea în condiții de
siguranță a anului școlar 2018-2019 (material comun întocmit de ISJ
Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara).
3. Informare privind situația autorizării sanitare a unităților de învățământ
din județul Hunedoara la începutul noului an școlar 2018-2019.
25.09.2018 1. Raport privind activitatea desfășurată de Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Hunedoara pe 8 luni 2018. Măsuri pentru
îmbunătățirea activității.
2. Raport privind activitatea desfășurată de Agenția Națională de
Îmbunătățiri Funciare – Unitatea de Administrare Hunedoara pe 8 luni
2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
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Nr.
crt.

Data
ședinței
Colegiului
prefectural

Ordinea de zi a ședinței de lucru

10. 31.10.2018 1. Raport privind activitatea desfășurată de Direcția Județeană pentru
Cultură Hunedoara pe 9 luni 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea
activității.
2. Raport privind activitatea desfășurată de Comisariatul Județean
pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara pe 9 luni 2018. Măsuri
pentru îmbunătățirea activității.
3. Raport privind activitatea desfășurată de Direcția Sanitară Veterinară
și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara pe 9 luni 2018. Măsuri
pentru îmbunătățirea activității.
4. Diverse
4.1. Clarificări legate de procedura de suspendare a AIM la SC
ArcelorMittal SA Hunedoara.
4.2. Transferul deșeurilor de pe facilitatea de stocare temporară Deva la
CMID Bârcea Mare.
11. 29.11.2018 Ședința Solemnă dedicată celebrării Centenarului Marii Uniri
1918-2018
12. 17.12.2018 1. Prezentarea principalilor indicatori economico-sociali ai județului
Hunedoara pe primele 9 luni ale anului 2018.
2. Raport privind rezultatele acțiunii de verificare a stării tehnice și
funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva
inundațiilor din județul Hunedoara, desfășurată în perioada 19-20
noiembrie 2018.
3. Informare privind modul în care este asigurată protecția unităților de
învățământ preuniversitar de la începutul anul școlar 2018-2019.
(material comun întocmit de ISJ Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ
Hunedoara și ISU Hunedoara).
4. Stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea, asigurarea ordinii
publice și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și pentru
protecția consumatorilor premergător și în timpul Sărbătorilor de iarnă
2018-2019 (material întocmit de Inspectoratul de Poliție Județean
Hunedoara; Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara;
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara; Comisariatul
Județean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara și Direcția
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara)
De asemenea, s-au întocmit și transmis la M.A.I.-DGRIP un număr de 12
rapoarte lunare privind activitatea Colegiului Prefectural, ca urmare a radiogramei
M.A.I. nr. 1966064/DGICIP/06.11.2016.

E.1.2. NUMĂRUL HOTĂRÂRILOR ADOPTATE
În cadrul lucrărilor, Colegiul Prefectural al județului Hunedoara a adoptat un
număr de 22 hotărâri, conform art. 7 din Anexa 3 la HG nr. 460/2006, cu modificările
și completările ulterioare, după cum urmează:
Nr.
crt.

Data

Conținutul Hotărârii Colegiului Prefectural

1.

31.01.2018

Hotărârea nr.1/31.01.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Agenția Județeană
pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara
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Nr.
crt.

Data

Conținutul Hotărârii Colegiului Prefectural

2.

31.01.2018

3.

31.01.2018

4.

28.02.2018

5.

28.02.2018

6.

22.03.2018

7.

26.04.2018

8.

26.04.2018

9.

26.04.2018

10.

30.05.2018

11.

30.05.2018

12.

28.06.2018

13.

28.06.2018

14.

26.07.2018

15.

26.07.2018

16.

25.09.2018

17.

25.09.2018

Hotărârea nr.2/31.01.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara
Hotărârea nr.3/31.01.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret Hunedoara
Hotărârea nr.4/28.02.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția de Sănătate
Publică a județului Hunedoara
Hotărârea nr.5/28.02.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de
Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara
Hotărârea nr.6/22.03.2018
privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea calității
alimentelor și apărarea sănătății publice, precum și pentru menținerea,
asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a
cetățenilor, în perioada Sărbătorilor Pascale 2018
Hotărârea nr.7/26.04.2018
privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2018 pentru realizarea în
județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
2018-2020
Hotărârea nr.8/26.04.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Inspectoratul Teritorial
de Muncă Hunedoara
Hotărârea nr.9/26.04.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Casa Județeană de
Pensii Hunedoara
Hotărârea nr.10/30.05.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Agenția pentru Protecția
Mediului Hunedoara
Hotărârea nr.11/30.05.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Serviciul Comisariatul
Județean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu
Hotărârea nr.12/28.06.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Hunedoara
Hotărârea nr.13/28.06.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Biroul Vamal Hunedoara
Hotărârea nr.14/26.07.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția pentru
Agricultură Județeană Hunedoara
Hotărârea nr.15/26.07.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Hunedoara
Hotărârea nr.16/25.09.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Hunedoara
Hotărârea nr.17/25.09.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Agenția Națională de
Îmbunătățiri Funciare – Unitatea de Administrare Hunedoara
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Nr.
crt.

Data

Conținutul Hotărârii Colegiului Prefectural

18.

31.10.2018

19.

31.10.2018

20.

31.10.2018

21.

17.12.2018

22.

17.12.2018

Hotărârea nr.18/31.10.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția Județeană
pentru Cultură Hunedoara
Hotărârea nr.19/31.10.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Comisariatul Județean
pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara
Hotărârea nr.20/31.10.2018
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara
Hotărârea nr.21/17.12.2018
pentru aprobarea Planului de măsuri pentru remedierea deficiențelor
constatate sau pentru reducerea riscului la inundații, stabilit cu ocazia
acțiunii de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile din
județul Hunedoara
Hotărârea nr.22/17.12.2018
privind stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea, asigurarea ordinii
publice și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și pentru protecția
consumatorilor premergător și pe timpul Sărbătorilor de iarnă 2018-2019

E.1.3. NUMĂRUL SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE MEMBRE ÎN COLEGIUL PREFECTURAL
Ca urmare a precizărilor din radiograma M.A.I. nr.24051/03.12.2018, înregistrată
la Instituția Prefectului - județul Hunedoara cu nr.11772/04.12.2018, privind
reprezentanții autorităților și instituțiilor publice care trebuie să participe permanent la
ședințele colegiului prefectural, în cadrul unui sistem unitar de reprezentare la ședințe,
pentru eficientizarea procesului decizional la nivel local, a fost emis Ordinul
Prefectului nr. 292/12.12.2018 privind modificarea componenței Colegiului
Prefectural al județului Hunedoara.
Astfel, componența Colegiului Prefectural al județului Hunedoara, așa cum este
aprobată prin Ordinul Prefectului nr.292/12.12.2018, este alcătuită dintr-un număr de
30 membrii: prefect, subprefect, conducătorii servicii publice deconcentrate/instituții
publice ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din
subordinea Guvernului, care își au sediul în județul Hunedoara, și se prezintă astfel:
- prefect
- subprefect
- 9 servicii publice deconcentrate
- 1 serviciu public descentralizat
- 1 serviciu public
- 17 instituții publice
De asemenea, un număr de 6 servicii/instituții publice sunt invitate
permanenți la lucrările Colegiului Prefectural.

E.1.4. NUMĂRUL

SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE/INSTITUȚII PUBLICE CARE AU
PREZENTAT RAPOARTE DE ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR DE LUCRU ALE COLEGIULUI
PREFECTURAL

În cadrul ședințelor de lucru ale Colegiului Prefectural desfășurate pe parcursul
anului 2018 un număr de 25 de servicii publice deconcentrate/instituții publice
au prezentat rapoarte de activitate.
*
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E.2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor
financiare privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice
deconcentrate
Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind
execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate se desfășoară în temeiul
prevederilor art.8, alin (1) și alin (2) din Legea nr.340 din 12 iulie 2004 privind prefectul
și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a
Hotărârii nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind
prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare.
Această activitate este desfășurată la nivelul Instituției Prefectului - Județul
Hunedoara prin intermediul Comisiei județene pentru verificarea situațiilor
financiare ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe
ale administrației publice centrale din subordinea guvernului, comisie numită prin ordin
al Prefectului.
Din anul 2017 este în vigoare Ordinul Prefectului nr.294/21.09.2017 de numire a
comisiei județene pentru verificarea situațiilor financiare.
Activitatea desfășurată în anul 2018 de către Comisia județeană pentru
verificarea situațiilor financiare a urmărit îndeplinirea scopului acesteia, așa cum este
prevăzut la art.8, alin (1) și alin (2) din Legea nr.340 din 12 iulie 2004 privind instituția
prefectului și a Hotărârii nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii
nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului: „Conducătorii serviciilor publice

deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale
din subordinea Guvernului au obligația să transmită prefectului proiectul de buget.” iar
”situațiile financiare privind execuția bugetară, întocmite de serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale
din subordinea Guvernului, se transmit prefectului pentru avizare”.

Această activitate a fost formalizată la nivelul Instituției Prefectului Județul
Hunedoara prin procedura internă PI_SCSPD_07 cu nr. 6.515/30.06.2017 –
„Examinarea și avizarea proiectelor de buget și a situațiilor financiare întocmite de
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale
administrației publice centrale din subordinea guvernului, organizate la nivelul județului
Hunedoara”.
Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind
execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate în anul 2018 se prezintă
astfel:

E.2.1. AVIZAREA PROIECTELOR DE BUGET
La nivelul județului Hunedoara sunt 12 servicii publice deconcentrate/instituții
publice dintre care 4, respectiv Casa Județeană de Pensii Hunedoara, Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara, Direcția Județeană pentru Cultură
Hunedoara și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara, nu
întocmesc proiecte de buget la nivel de serviciu public deconcentrat.
În urma adreselor înaintate de către Instituția Prefectului Județul Hunedoara
SPD-urilor pentru prezentarea spre avizare a proiectelor de buget pentru anul 2019
conform prevederilor art.8, alin (1) din Legea nr.340 din 12 iulie 2004, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, au fost primite spre avizare 7 proiecte de
buget, fiind emise de către Prefect 7 avize anuale pentru acestea.
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E.2.2. AVIZAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE TRIMESTRIALE
În ceea ce privește avizarea situațiilor financiare trimestriale, au fost transmise
următoarele adrese privind prezentarea spre avizare a acestora conform prevederilor
art.8, alin (2) din Legea nr.340 din 12 iulie 2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare: adresa nr.6704/13.07.2018 (avizarea la 31.12.2017),
nr.6704/13.07.2018 (avizarea la 31.03.2018), nr.11625/28.11.2018 (avizarea la
30.06.2018), nr. 11625/28.11.2018 (avizarea la 30.09.2018), iar în urma verificării
situațiilor financiare primite spre avizare au fost emise 39 de avize consultative
pentru situațiile financiare privind execuția bugetară pentru următoarele perioade de
raportare: 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018 și 30.09.2018.
*
E.3. Activitatea Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara
Activitatea Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara pe parcursul anului
2018
s-a
realizat
conform
prevederilor
Procedurii
PO_SCSPD_06
nr.6517/30.06.2017 și a urmărit dezvoltarea și consolidarea parteneriatului și a
dialogului social între administrația publică, sindicate și patronate.

E.3.1. NUMĂRUL ȘEDINȚELOR DE LUCRU
Activitatea Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara s-a desfășurat în 3
ședințe și 1 consultare. Minutele ședințelor au fost transmise secretarului de stat
responsabil pentru dialog social din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și
Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile
Prefectului.
Nr.
crt.

Data ședinței
C.D.S.

1.

14.02.2018

Ordinea de zi a ședinței

1.Comasarea unor unități de învățământ prin hotărâri ale consiliilor
locale.

Temă de interes național

2.Analiza implicațiilor aplicării noilor prevederi ale Codului fiscal
asupra angajaților din județul Hunedoara.

Temă de interes local

2.

29.08.2018

Prezentarea proiectului Legii privind sistemul public de pensii.

3.

20.11.2018

Deblocarea negocierilor salariale la ArcelorMittal Hunedoara S.A.

Temă de interes național
Temă de interes local

E.3.2. NUMĂRUL PARTENERILOR SOCIALI MEMBRII AI COMISIEI DE DIALOG SOCIAL
Componența Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara, aprobată prin
Ordinul Prefectului nr.199/26.07.2017, este următoarea:
- 12 reprezentanți ai administrației publice;
- 5 reprezentanți ai sindicatelor numiți de confederațiile sindicale reprezentative la
nivel național;
- 4 reprezentanți ai patronatelor numiți de confederațiile patronale reprezentative
la nivel național.
*
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E.4. Acțiuni de protest
Acțiunile de protest au fost monitorizate cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi
Județean Hunedoara „Decebal”, sindicatelor și agenților economici implicați. Acestea au
avut loc după cum urmează:
Nr.
crt.

Data acțiunii

Descriere

2.

11.02.2018 și
04.03.2018
13.02.2018

3.

13.02.2018

4.

16.04.2018

5.

29.06.2018

6.

29.06.2018

7.

10.07.2018

8.

27.07.2018-02.08.2018

9.
10.

18.03; 15.04; 06.05;
24.06; 01.07; 15.07;
05.08.2018
13.08.2018

Protest autorizat pentru stoparea defrișărilor ilegale - în
Piața Victoriei din municipiul Deva
Protest al angajaților Parchetului de pe lângă Judecătoria
Petroșani – în fața instituției: 15 persoane
Protest al angajaților Judecătoriei Hunedoara – în fața
instituției: 18 persoane
Protest al angajaților Tribunalului Hunedoara – în fața
instituției: 7 persoane
Protest ”Împotriva modificării legilor justiției” – pe platoul
din fața Casei de Cultură din municipiul Petroșani
Protest ”Împotriva modificării legilor justiției” – pe platoul
din fața Casei de Cultură din municipiul Hunedoara
Protest spontan al muncitorilor de la Exploatarea Minieră
Vulcan, care au refuzat să intre în subteran
Grevă de avertisment și miting de protest declanșate de
Sindicatul Național Sport și Tineret la D.J.S.T. Hunedoara
Protest ”Salvăm pădurile României” – în Piața Victoriei din
municipiul Deva

11.

11.10.2018

1.

Protest spontan al sindicatelor Solidaritatea și SLIEDM de la
Complexul Energetic Hunedoara – Termocentrala Mintia –
în curtea întreprinderii: 60 de persoane
Protest al Federației Operatorilor Români de Transport,
membrii filialei Hunedoara, prin încetarea activității de
transport interjudețean și județean

A fost înaintată o informare la Ministerul Tineretului și Sportului privitor la o
acțiune de protest.
*
E.5. Activitatea Comitetului de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice a județului Hunedoara
În anul 2018 Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice (CCDCPPV) s-a întrunit în 12 ședințe lunare, în cadrul cărora sau îndeplinit scopurile și atribuțiile CCDCPPV prevăzute la art. 4 și art. 5 din HG nr.
499/2004 și în Procedura PO_SCSPD_05 nr.6518/30.06.2017.
Nr.
crt.

1.

Data ședinței
C.C.D.C.P.P.V.

09.01.2018

Ordinea de zi a ședinței

1. Prezentarea Raportului de activitate al Comitetului Consultativ de
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Hunedoara pe
anul 2017.
2. Prezentarea și aprobarea Programului de activitate al Comitetului
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
Hunedoara pe anul 2018.
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Nr.
crt.

Data ședinței
C.C.D.C.P.P.V.

2.

22.02.2018

3.

21.03.2018

4.

27.04.2018

5.

23.05.2018

6.

21.06.2018

7.

25.07.2018

8.

23.08.2018

9.

25.09.2018

10.

29.10.2018

11.

22.11.2018

12.

12.12.2018

Ordinea de zi a ședinței

1. Noutăți legislative în domeniul asigurărilor sociale. Situația la zi a
aplicării Legii nr. 155/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
2. Evoluția valorii punctului de pensie, a cuantumului pensiilor și a
puterii lor de cumpărare, a numărului de pensionari în perioada 1
ianuarie 2010 – 31 octombrie 2017.
3. Dezbatere pe proiectul legii pensiilor.
1. Informare privind asistența medicală comunitară în județul Hunedoara
2. Farmaciile hunedorene între necesar și existent; modul de procurare
și eliberare a medicamentelor în regim compensat și gratuit - dezbatere.
1. Informare privind condițiile acordării pachetului de servicii medicale de
bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice și
paraclinice în anul 2018.
2.1. Prezentarea situației programelor ce au fost derulate pe structura de
finanțare de anul precedent prin legea 350 a finanțării activităților nonprofit de interes general (la nivel statistic, impact)
2.2. Oportunitățile de finanțare regională a programelor sociale din
județ, dezvoltate de către asociații și fundații ce privesc serviciile sociale.
Activități social-filantropice în sprijinul persoanelor vârstnice
desfășurate de cultele religioase din județul Hunedoara.
Asigurarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice și altor
persoane aflate în dificultate. Vizită de documentare la Centrul de
Îngrijire și Asistență Brănișca.
Drepturile veteranilor, văduvelor de război și văduvelor veteranilor de
război prevăzute în lega nr. 44/1994 și modul de rezolvare a acestora
de către organele de decizie locale.
Modificări legislative: Legea 17/2000 privind asistența socială a
persoanelor vârstnice.
Întâlnire cu vârstnicii municipiului Petroșani reprezentative din județul
Hunedoara. Dialog interactiv cu participarea membrilor CCDCPPV, a
conducerii primăriei, a persoanelor cu responsabilități în viața socială
(polițist, preot, medic) și un număr de minim 30 de vârstnici.
1. Îngrijirea persoanelor vârstnice și îngrijirea persoanelor vârstnice la
domiciliu – un segment prioritar în dezvoltarea serviciilor sociale din
județul Hunedoara.
2. Dezbatere pe tema: asistența și îngrijirea persoanelor vârstnice la
domiciliu. Invitați: furnizori de servicii de asistență și îngrijire la domiciliu.
Măsurile întreprinse de poliție în sprijinul persoanelor vârstnice,
pentru preîntâmpinarea riscurilor la care sunt expuse aceste
persoane.
Informare privind condițiile acordării pachetului de servicii medicale
de bază în asistența medicală primară în anul 2018.
*
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E.6. Activitatea de monitorizare a serviciilor publice deconcentrate
Monitorizarea activității desfășurate de serviciile publice deconcentrate se
realizează în conformitate cu Procedura PO_SCSPD_13, nr. 825/25.01.2018

privind monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale
celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului,
organizate la nivelul județului Hunedoara, pentru un număr de 17 servicii publice
deconcentrate/instituții publice.
Astfel, în anul 2018, consilierii Serviciului Conducerea Serviciilor Publice
Deconcentrate au întocmit un număr de 204 (17 x 12 luni) rapoarte lunare de
monitorizare a activității desfășurate de serviciile publice deconcentrate/instituții
publice din județ.
*
E.7. Programe și strategii guvernamentale
În anul 2018 s-au realizat următoarele acțiuni care au avut ca obiectiv
monitorizarea aplicării programelor și strategiilor guvernamentale:
1. Întocmirea și transmiterea la M.A.I.-DGRIP a machetei de raportare Priorități -

obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în
Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.
53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului și stadiul realizării în semestrul
II 2017, conform radiogramei M.A.I. nr.2.326.889/DGRIP/21.09.2017 - Raport

sem. nr.1050/31.01.2018.
2. Întocmirea și transmiterea la M.A.I.–DGRIP a Planului de acțiuni pe anul 2018

pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare 2018-2020 – Planul anual de acțiuni nr.3051/29.03.2018.
3. Întocmirea și transmiterea la M.A.I.-DGRIP a machetei de raportare Priorități obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în
Programul de guvernare în semestrul I 2018, conform radiogramelor M.A.I.
nr.2326889/DGRIP/2017 și nr.684865/DGRIP/2018 – Raport sem. nr.
6133/31.07.2018.
4. Întocmirea și transmiterea la M.A.I.–DGRIP a Raportului privind starea
economico-socială a județului Hunedoara pe anul 2017, conform radiogramei
M.A.I. nr.2324794/DGRIP/2017 și nr.684865/DGRIP/2018 – Raport anual nr.
4617/15.05.2018.
5. Monitorizarea Programului Național de Dezvoltare Locală, conform
prevederilor OUG nr. 28/2013 la solicitarea MDRAP.
6. Monitorizarea Programului de construcții locuințe sociale pentru anul
2018, conform prevederilor Legii nr. 144/1996, la solicitarea MDRAP.
7. Monitorizarea Programului de construcții locuințe sociale destinate
chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari pentru
anul 2018, conform prevederilor OUG nr. 74/2007, la solicitarea MDRAP.
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F. MODUL DE APLICARE LA NIVELUL JUDEȚULUI A PROGRAMULUI DE
GUVERNARE 2018-2020 STABILIT ÎN ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA
PARLAMENTULUI NR. 1/2018 PENTRU ACORDAREA ÎNCREDERII
GUVERNULUI
Prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2018 din 29 ianuarie 2018 s-a
acordat încrederea Guvernului pentru realizarea Programului de Guvernare 2018-2020,
prevăzut în anexa nr. 2 la hotărâre. Programul de Guvernare cuprinde viziunea
Guvernului și Programul de politici publice pentru perioada 2018–2020.
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1), pct.1, lit. d) din Hotărârea
Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind
prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, Instituţia
Prefectului – Judeţul Hunedoara a întocmit Planul de acţiuni pe anul 2018 pentru
realizarea în judeţul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare 2018-2020, document înregistrat cu nr. 3051/29.03.2018, care s-a
aprobat prin Hotărârea de Colegiu Prefectural nr. 7/2018.
În acest scop, Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara a solicitat prin adresa
1637/16.02.2017 de la serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivel județean,
instituții publice, autorităţi ale administraţiei publice locale, societăţi naţionale cu
sediul/filiale la nivelul judeţului Hunedoara (din domeniul energiei, mineritului,
transportului rutier și feroviar) materiale care să cuprindă proiecte / acţiuni
proprii pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.
Proiectele/ acţiunile propuse pentru anul 2018 de instituţiile implicate s-au
centralizat și s-a întocmit Planul anual de acțiuni pentru realizarea în județul
Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.
La realizarea Planului județean au fost implicați un număr de 75 actori locali:
-

Consiliul Județean Hunedoara;
56 de primării;
15 servici publice deconcentrate/instituții publice;
3 societăţi naţionale: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere. – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara; Compania
Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. – Sucursala Regională Timișoara;
Hidroelectrica SA - Sucursala Hidrocentrale Hațeg.

Planul de acţiuni pe anul 2018 cuprinde un număr de 465 de proiecte/acțiuni
pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare 2018-2020, dintre care se pot exemplifica la realizări:
1. Investiții în economie
Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Hațeg
- programat 2.959 mii euro
- realizat în anul 2018: 1.286 mii euro, grad de realizare 43,5%
2. Număr de firme înființate în anul 2018
Oficiul Registrului Comerțului Hunedoara
- românești: 1718
- străine: 37
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3. Investiții în turism
Oficiul județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale:
- programat: 10 proiecte în valoare de 210 mii euro
- realizat: 10 proiecte în valoare de 219 mii euro, grad de realizare 104,3%
4. Programe/proiecte de promovare a locațiilor și serviciilor turistice
Primăria Municipiului Hunedoara
- programat: 3 proiecte în valoare de 2.030 mii euro
- realizat: 1.120 mii euro, grad de realizare 55,2 %
5. Rata șomajului pe județ
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara
- programat: 4%
- realizat: 3.30%
6. Persoane asistate social
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Hunedoara
- 6095 persoane
7. Programe privind construcția locuinţe sociale
Primăria Municipiul Vulcan
- programat: 96 locuințe sociale
- realizat: 49 locuințe sociale: grad de realizare 51%
8. Investiții în educație
Primăria Comunei Băița
-„Extindere, modernizare si dotare a unitatii de invatamant preuniversitar Scoala
Gimnaziala Clasele I-VIII din satul Baita, comuna Baita, jud. Hunedoara” - PNDL II,
grad de realizare 50%
9. Investiții în sănătate
Reabilitare/modenizare/extindere spitale judetene, ambulatorii de specialitate, UPU,
centre comunitare integrate medico-sociale: 3.460 mii euro, grad de realizare 100 %
- Spitalul de Urgenta Petrosani: 322 mii euro
- Spitalul Municipal Hunedoara: 238 mii euro
- Spitalul Județean de Urgență Deva : 2.900 mii euro
10. Program de susţinere pentru produse deficitare
Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara
- Aplicarea HG 39/2017 – „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de
susţinere a produsului tomate în spaţii protejate” – 135 mii euro
- Aplicarea HG 500/2017 - „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de
susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii” - 67 mii euro.
- Aplicarea HG 9/2018 – ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de
susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea
producerii cărnii de porc'' – 5,5 mii euro.
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11. Program de încurajare activităţi din zona montană. Programele Fondul European
pentru Garantare Agricolă și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara
- 220 beneficiari / 2.339 mii euro
12. Programe pentru protecția mediului ce privește parcurile naturale, conservarea
biodiversității și a patrimoniului natural
- Proiectul „Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureș
între Brănișca și Ilia și a planului de management pentru ROSPA0132 Munții Metaliferi
și ariile naturale protejate conexe” derulat de Asociația pentru Promovarea Valorilor
Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei “Excelsior” Arad, în parteneriat cu Agenţia
pentru protecţia Mediului Hunedoara, în perioada 01.09.2017-31.08.2020.
- valoare proiect – 1.609 mii euro
- realizat: 732 mii euro, grad de realizare 45,5%
13. Investiții în rețeaua rutieră:
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere –
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara
-Proiectare și execuție autostradă Lugoj – Deva, Lot 3: km 56+220 – 77+361
Termen: 2019, grad de realizare 92,50%
-Proiectare și execuție autostradă Lugoj – Deva, Lot 4: km 77+361 – 99+500
Termen: 2019, grad de realizare 94,10%
14. Consiliul Județean Hunedoara
1.Modernizare DJ 687, Sântuhalm – Hunedoara – Călan (km 13+050 - km
22+791); 9,74 km
Stadiu: Achizitie proiectare si execuție – finalizat
2.Modernizare Culoar Trafic Mureş Nord: DN 7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna
– Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Şoimuş – Brănişca – Sârbi - DN
7 (Ilia); 65,85 km
Stadiu: Achizite proiectare și consultanță - în curs
*
În anul 2018 Instituția Prefectului a realizat următoarele acțiuni care au avut ca
obiectiv urmărirea modului de aplicare la nivelul județului a Programului de Guvernare:
Întocmirea și transmiterea la M.A.I.-DGRIP a machetei de raportare Priorități obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în
Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 53/2017
pentru acordarea încrederii Guvernului și stadiul realizării în semestrul II 2017, conform
1.

radiogramei M.A.I. nr. 2.326.889/ DGRIP/ 21.09.2017 - Raport semestrial nr.
1.050/ 31.01.2018.
2.
Întocmirea și transmiterea la M.A.I.-DGRIP a Planului de acțiuni pe anul 2018

pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare 2018-2020 – Planul anual de acțiuni nr. 3.051/ 29.03.2018.
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3.
Aprobarea Planului anual de acțiuni pentru realizarea în județul Hunedoara a
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în Colegiului Prefectural prin
Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 7/26.04.2018.
4.
Întocmirea și transmiterea la M.A.I.-DGRIP a machetei de raportare Priorități -

obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în
Programul de guvernare 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2018
pentru acordarea încrederii Guvernului și stadiul realizării în semestrul I 2018, conform
radiogramelor MAI nr. 2326889/ DGRIP/ 2017 și nr.684865/ DGRIP/ 2018 – Raport
semestrial nr. 6.133/ 31.07.2018.
5. Prezentarea Raportului semestrial privind stadiul de implementare a Planului de
acțiuni pe anul 2018 pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în
Programul de Guvernare în ședința Colegiului Prefectural al județului Hunedoara
din data de 31.08.2018.
6.
Întocmirea machetei de raportare Priorități - obiective principale și Planul de

acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020,
aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului
și stadiul realizării în semestrul II 2018, conform radiogramelor MAI nr. 2326889/
DGRIP/ 2017 și nr. 684865/ DGRIP/ 2018.


G. MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
G.1. Numărul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Hunedoara
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara a fost convocat în anul
2018 în 14 ședințe, în cadrul cărora au fost dezbătute și analizate următoarele
aspecte:
Nr.
crt.

Data ședinței
CJSU

1.

17.01.2018

2.

30.01.2018

3.

08.02.2018

4.

26.02.2018

Ordinea de zi a ședinței

1. Prezentarea principalelor măsuri adoptate de către instituțiile cu
responsabilități în domeniul gestionării situațiilor de urgență
generate de fenomene meteorologice periculoase (vânt puternic,
zăpadă troienită).
1. Evaluarea activității Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență în anul 2017.
1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a „Planului de măsuri
pentru prevenirea introducerii pestei porcine africane în efectivele
de animale de pe teritoriul județului Hunedoara” (Proiect de
hotărâre C.J.S.U.).
2. Prezentarea Procesului verbal al Grupului de suport tehnic pentru
gestionarea situațiilor de urgență generate de furtuni și viscol, ca
urmare a deplasării în teren la monumentul istoric Sarmizegetusa
Regia-Grădiștea de Munte, precum și constatarea unei stări
potențial generatoare de situații de urgență (Proiect de hotărâre
C.J.S.U.).
3. Analiza impactului produs de Hotărârea Consiliului județean
Hunedoara nr. 248/2017 privind aprobarea închiderii/restricției
temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri
județene pe perioada iernii 2017/2018.
1. Prezentarea “Concepției naționale de răspuns în caz de inundații”
avizată de către Departamentul pentru Situații de Urgență și
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Nr.
crt.

Data ședinței
CJSU

5.

17.03.2018

6.

28.03.2018

7.

25.04.2018

8.

06.07.2018

9.

10.09.2018

10.

06.11.2018

Ordinea de zi a ședinței

elaborată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
2. Prezentarea principalelor măsuri adoptate de către instituțiile cu
responsabilități în domeniul gestionării situațiilor de urgență
generate de fenomene meteorologice periculoase (rafale de vânt,
val de frig).
1. Stabilirea măsurilor ce se impun a fi adoptate pe timpul
avertizării hidrologice COD PORTOCALIU emisă pentru bazinul
hidrografic Crișul Alb pentru perioada 18.03.2018, ora 06:00 –
19.03.2018, ora 12:00.
1. Prezentarea adresei Hidroelectrica S.A., nr. 26554 din
13.03.2018, respectiv 27973 din 15.03.2018, referitoare la lucrările
de punere în siguranță, în regim de urgență la “Amenajarea
hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbești”.
2. Prezentarea “Programului acțiunii de verificare a modului în care
au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute
șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de
scurgere a apelor mari”.
1. Prezentarea procesului verbal privind alunecările de teren
produse în comuna Râu de Mori, pe DJ 685 în amonte de barajul
Gura Apelor, întocmit de către Grupul de suport tehnic pentru
gestionarea situațiilor de urgență generate de alunecări de teren în
data de 16.04.2018.
1. Prezentarea și aprobarea Situației privind pagubele produse la
obiectivele de infrastructură locală din județul Hunedoara, afectate
de inundațiile din perioada 27.05.-30.06.2016, care urmează să fie
propuse în proiectul de act normativ ce va fi elaborat de Consiliul
Județean Hunedoara și Instituția Prefectului – județul Hunedoara în
vederea obținerii de sume din Fondul de intervenție la dispoziția
Guvernului.
2. Prezentarea situației epidemiologice privind pesta porcină
africană și măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea introducerii
în județul Hunedoara a bolii.
1. Prezentarea situației epidemiologice privind pesta porcină
africană și măsurile luate la nivelul județului Hunedoara.
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Proiectului de hotărâre
privind interzicerea pe teritoriul județului Hunedoara a târgurilor și
expozițiilor de animale de interes zootehnic (porcine, ovine, caprine,
păsări, cabaline și bovine) începând cu data de 10.09.2018, pe o
perioadă nedeterminată.
1. Prezentarea stadiului pregătirilor pentru iarna 2018-2019 pe
drumurile naționale și județene din județul Hunedoara.
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a „Planului general de
măsuri privind gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului
de iarnă pe teritoriul județului Hunedoara, 2018 – 2019”.(Proiect de
Hotărâre C.J.S.U.).
3. Prezentarea situației privind alimentarea cu agent termic a
beneficiarilor sistemului centralizat de termoficare în municipiile
Deva, Petroșani și Vulcan, precum și constatarea unei stări potențial
generatoare de situații de urgență (Proiect de Hotărâre C.J.S.U.).
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Nr.
crt.

Data ședinței
CJSU

11.

21.11.2018

12.

23.11.2018

13.

14.12.2018

14.

20.12.2018

Ordinea de zi a ședinței

1. Analiza situației drumului național D.N. 7A și măsurile ce trebuie
luate avându-se în vedere sezonul de iarnă 2018-2019 (Proiect de
hotărâre CJSU).
2. Analiza pregătirilor privind sezonul de iarnă 2018-2019.
1. Analizarea posibilității asigurării apei potabile către Centrul de
Agrement „Căprioara”, de către I.S.U. Hunedoara, având în vedere
solicitările repetate ale Direcției Județene pentru Sport și Tineret
Hunedoara.
1. Prezentarea principalelor măsuri adoptate de către instituțiile cu
responsabilități în domeniul gestionării situațiilor de urgență
generate de fenomene meteorologice ( ninsori abundente, strat
semnificativ de zăpadă, viscol), vizate de codul portocaliu pentru
perioada 15 decembrie, ora 06:00 – 16 decembrie, ora 12:00.
1. Analiza situației și stabilirea măsurilor ce se impun privind
gestionarea situației existente la acoperișurile coloniilor (blocuri tip
P+1) din localitatea Aninoasa, str. Libertății, unde datorită stratului
semnificativ de zăpadă depus pe acoperișuri, există riscul de
prăbușire al acestora și afectarea structurii de rezistență a clădirilor.

*
G.2. Numărul hotărârilor adoptate
În anul 2018 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara a adoptat
un număr de 10 hotărâri, după cum urmează:
Nr.
crt.

Data

Detalii

1.

17.01.2018

2.

08.02.2018

3.

08.02.2018

4.

28.03.2018

5.

06.07.2018

Hotărâre privind aprobarea „Planului de măsuri pentru prevenirea și
limitarea efectelor negative generate de fenomenele meteorologice
periculoase prognozate pentru intervalul 17.01.2018, ora 18.00 18.01.2018, ora 12.00.”
Hotărâre privind constatarea unei stări potențial generatoare de
situații de urgență creată de arborii care pot cădea pe
amplasamentul monumentului istoric Sarmizegetusa Regia –
Grădiștea de Munte și care pun în pericol vizitatorii, personalul care
administrează monumentul și monumentul istoric.
Hotărâre privind constatarea unei stări potențial generatoare de
situații de urgență creată de arborii care pot cădea pe
amplasamentul monumentului istoric Sarmizegetusa Regia –
Grădiștea de Munte și care pun în pericol vizitatorii, personalul care
administrează monumentul și monumentul istoric.
Hotărâre privind inițierea în regim de urgență a demersurilor de
către Hidroelectrica S.A. pentru obținerea autorizației de execuție a
lucrărilor pentru punerea în siguranță a Amenajării Hidroenergetice
a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești.
Hotărâre pentru aprobarea „Situației privind pagubele produse la
obiectivele de infrastructură locală din județul Hunedoara, afectate
de inundațiile din luna iunie 2018, care urmează să fie propuse în
proiectul de act normativ ce va fi elaborat de Consiliul Județean
Hunedoara și Instituția Prefectului - județul Hunedoara în vederea
obținerii de sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului”.
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6.

10.09.2018

7.

06.11.2018

8.

06.11.2018

9.

21.11.2018

10.

23.11.2018

Hotărâre privind interzicerea pe teritoriul județului Hunedoara a
târgurilor și expozițiilor de animale de interes zootehnic (porcine,
ovine, caprine, păsări, cabaline și bovine) pe o perioadă
nedeterminată.
Hotărâre privind solicitarea de punere în siguranță a drumului
național DN7A pe teritoriul județului Hunedoara.
Hotărâre privind aprobarea „Planului general de măsuri privind
gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului de iarnă pe
teritoriul județului Hunedoara 2018 - 2019”.
Hotărâre privind solicitarea de punere în siguranță a drumului
național DN7A și asigurarea circulației pe timp de iarnă, pe teritoriul
județului Hunedoara.
Hotărâre privind asigurarea apei potabile către Centrul de Agrement
“Căprioara”, aparținând Direcției Județene pentru Sport și Tineret
Hunedoara, de către I.S.U. Hunedoara.

*
G.3. Numărul de ordine emise de prefect
În anul 2018, Prefectul județului Hunedoara a emis un număr de 6 ordine pe
linia prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, în calitate de președinte al
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara.
Nr.
crt.

Numărul și data
emiterii
ordinului

1.

29/05.02.2018

2.

86/21.03.2018

3.

191/02.08.2018

4.

212/06.09.2018

5.

213/07.09.2018

6.

232/25.09.2018

Conținutul ordinului prefectului

Ordin privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul
situațiilor de urgență, pentru anul 2018, în județul Hunedoara.
Ordin privind constituirea comisiei de verificare a modului în
care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și
întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea
secțiunilor de scurgere a apelor mari, pe teritoriul județului
Hunedoara.
Ordin privind reactualizarea și modificarea componenței comisiei
pentru evaluarea și validarea pagubelor produse în urma
fenomenelor hidrometeorologice periculoase, la nivelul județului
Hunedoara în cazul pagubelor produse la locuințe, anexe
gospodărești și alte obiective sociale sau economice.
Ordin pentru reactualizarea componenței Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență Hunedoara, a Grupurilor de suport
tehnic și aprobarea Regulamentului privind organizarea,
atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență Hunedoara.
Ordin privind reactualizarea componenței Centrului Local de
Combatere a Bolilor al județului Hunedoara și modificarea
Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea
centrului local.
Ordin pentru închiderea pe o perioadă nedeterminată a tuturor
târgurilor și oboarelor de animale de pe teritoriul județului
Hunedoara.
*
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G.4. Planuri aprobate
În anul 2018, Prefectul județului Hunedoara a aprobat un număr de 16 planuri
în domeniul situațiilor de urgență, după cum urmează:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Planul de analiză și acoperire a riscurilor;
Planul de evacuare în situații de urgență al județului Hunedoara;
Planul de măsuri pentru prevenirea introducerii virusului pestei porcine africane
în efectivele de animale de pe teritoriul județului Hunedoara;
Planul de acțiune pentru prevenirea și limitarea efectelor negative generate de
fenomenele hidrologice periculoase prognozate pentru bazinul hidrografic Criș
pentru intervalul 18.03.2018, ora 06:00 – 19.03.2018, ora 12:00;
Planul de prevenire și intervenție în situații de urgență nucleară și radiologică al
județului Hunedoara;
Planul de apărare în situația producerii unei situații de urgență provocată de
seisme și/sau alunecări de teren pe teritoriul județului Hunedoara;
Planul general de măsuri specifice sezonului de iarnă pe teritoriul județului
Hunedoara 2018 – 2019;
Planul de acțiune pentru reducerea riscului de incendii produse la fondul
forestier, miriști, vegetație uscată și resturi vegetale pe teritoriul județului
Hunedoara 2018“;
Planul județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare
necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2018” ;
Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2018;
Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea efectelor negative generate de
fenomenele meteorologice periculoase prognozate pentru intervalul 17.01.2018,
ora 18.00 – 18.01.2018, ora 12.00;
Planul de organizare și desfășurare al exercițiului pentru antrenarea structurilor
specializate în gestionarea situațiilor de urgență generate de accidente pe timpul
transportului rutier - testarea Planului Roșu la nivelul județean;
Planul organizării și desfășurării exercițiului de cooperare cu forțe și mijloace în
teren în cazul situațiilor de urgență generate de incendiu în fondul forestier;
Planul organizării și desfășurării exercițiului de cooperare cu forțe și mijloace în
teren în cazul situațiilor de urgență generate de un accident feroviar;
Planul de măsuri și acțiuni pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate pe
anul 2018;
Planul județean de apărare împotriva inundațiilor fenomenelor meteorologice
periculoase, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale pe
cursurile de apă (2018-2021).

H. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN JUDEȚ PENTRU
ASIGURAREA ORDINII PUBLICE

Activitatea pentru asigurarea ordinii publice în județ s-a realizat prin conlucrarea
cu unitățile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, respectiv
Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, Inspectoratul de Jandarmi Județean
Hunedoara „Decebal” și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara”
al județului Hunedoara. Monitorizarea acestei activități s-a realizat prin:
1. Aprobarea Planului-cadru de asigurare și restabilire a ordinii publice în
județul Hunedoara în anul 2018.
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2. Aprobarea Planului unic de ordine și siguranță publică al județului
Hunedoara în anul 2018.
3. Participare la semnarea protocolului de colaborare dintre Inspectoratul de Poliție
Județean Hunedoara, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara și UA-T
Municipiul Deva, prin care se vor asigura echipaje mixte pentru a crește gradul
de siguranță a populației și pentru a reduce fenomenul infracțional în zonele cele
mai vulnerabile – 3 aprilie 2018
4. Participare la exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului
pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare, condus
de MAPN în cooperare cu M.A.I. (15-19 octombrie 2018)
5. Urmărirea aplicării prevederilor Planului Teritorial Comun de Acțiune al
Județului Hunedoara pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a
personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele
adiacente unităților de învățământ preuniversitar (PTCA) nr. 8340/07.09.2016 și
nr. 8581/2018.
6. Elaborarea și aprobarea prin ordin al Prefectului a Sistemului-cadru de asigurare

a protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și a personalului didactic din
unitățile de învățământ preuniversitar în anul școlar 2018-2019, conform

prevederilor art.2 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile
de învățământ, cu modificările ulterioare.
7. Analize trimestriale privind modul în care este asigurată protecția unităților de
învățământ din județ de către ISJ Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și
ISU Hunedoara, conform prevederilor art.6 din Legea nr.35/2007, în 4 ședințe
de lucru ale Colegiului Prefectural:
- în ședința Colegiului Prefectural din data de 22.03.2018 s-a prezentat
informarea privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și
autoritățile administrației publice locale pentru creșterea gradului de
siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ în
semestrul I al anului școlar 2017-2018;
- în ședința Colegiului Prefectural din data de 28.06.2018 s-a prezentat
informarea privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și
autoritățile administrației publice locale pentru creșterea gradului de
siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ în anul
școlar 2017-2018;
- în ședința Colegiului Prefectural din data de 31.08.2018 s-a prezentat
informarea privind activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și
autoritățile administrației publice locale pentru desfășurarea în condiții de
siguranță a noului an școlar 2018-2019;
- în ședința Colegiului Prefectural din data de 17.12.2018 s-a prezentat
informarea privind modul în care s-a asigurat protecția unităților de
învățământ preuniversitar de la începutul anului școlar 2018-2019.
8. Informări lunare trimise de Inspectoratul de Poliție Județean privind
activitățile desfășurate de structurile de menținere a ordinii publice (IPJ
Hunedoara, IJJ Hunedoara și Polițiile locale) în incinta și zonele adiacente
unităților de învățământ preuniversitar din județ.
9. Au fost stabilite măsurile care s-au luat în perioada Sărbătorilor Pascale
2018 pentru asigurarea calității alimentelor și apărarea sănătății publice,
precum și pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de
siguranță a cetățenilor, în ședința Colegiului Prefectural din data de 22.03.2018,
și aprobate prin HCP nr.6/2018.
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10. Au fost stabilite măsurile care s-au luat pentru menținerea, asigurarea ordinii
publice și creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, premergător și în
contextul Sărbătorilor de iarnă 2018-2019, în cadrul ședinței Colegiului
Prefectural din data de 17.12.2018, și aprobate prin HCP nr. 22/2018.
11. Informări săptămânale trimise de Inspectoratul de Jandarmi Județean
Hunedoara privind manifestările religioase-comemorative, de protest, sportive și
promoționale la care IJJ Hunedoara a asigurat ordinea publică.
12. Informări trimise de Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara privind
posibile stări conflictuale și acțiuni de protest declanșate pe raza județului
Hunedoara.
13. Informări săptămânale trimise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență
privind situația intervențiilor executate.

I. ACTIVITĂȚI PENTRU URMĂRIREA MODULUI DE APLICARE A UNOR
ACTE NORMATIVE
I.1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în
unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare
Activitatea pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea
siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare, s-a realizat prin
conlucrarea cu unitățile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne,
respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, Inspectoratul de Jandarmi
Județean Hunedoara „Decebal”, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de
Hunedoara” al județului Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.
Monitorizarea acestei activități s-a realizat prin:
- Urmărirea aplicării prevederilor Planului Teritorial Comun de Acțiune al
Județului Hunedoara pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a
personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele
adiacente unităților de învățământ preuniversitar (PTCA) nr. 8340/07.09.2016 și
nr.8581/2018.
- Analize trimestriale privind modul în care este asigurată protecția unităților de
învățământ din județ de către ISJ Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și
ISU Hunedoara, conform prevederilor art.6 din Legea nr.35/2007, în 4 ședințe
de lucru ale Colegiului Prefectural.
- Informări lunare trimise de Inspectoratul de Poliție Județean privind
activitățile desfășurate de structurile de menținere a ordinii publice (IPJ
Hunedoara, IJJ Hunedoara și Polițiile locale) în incinta și zonele adiacente
unităților de învățământ preuniversitar din județ.
- Ședințe lunare ale grupului de lucru care implementează PNCA pentru
creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea
delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ
preuniversitar.
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Detalierea activităților este redată în tabelul următor:
Nr.
crt.

Data

1.

09.03.2018

2.

22.03.2018

3.

28.06.2018

4.

05.07.2018

5.

31.08.2018

6.

14.09.2018

7.

23.10.2018

8.

31.10.2018

9.

17.12.2018

Activitatea

Întocmirea și transmiterea la M.A.I. a Informării privind activitățile

desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației
publice locale pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în
zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, în semestrul
I al anului școlar 2017-2018.
Prezentarea în Colegiul Prefectural a Informării privind activitățile
desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației
publice locale pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în
zonele adiacente unităților de învățământ în semestrul I al anului
școlar 2017-2018.
Prezentarea în Colegiul Prefectural a Informării privind activitățile
desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației
publice locale pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în
zonele adiacente unităților de învățământ în anul școlar 2017-2018.
Întocmirea și transmiterea la M.A.I. a Informării referitoare la
activitățile desfășurate în anul școlar 2017-2018 de structurile
deconcentrate și autoritățile administrației publice locale pentru
creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente
unităților de învățământ preuniversitar din județul Hunedoara,
conform radiogramei M.A.I. nr. 7574/11.08.2016.
Prezentarea în Colegiul Prefectural a Informării privind activitățile

desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației
publice locale pentru desfășurarea în condiții de siguranță a noului an
școlar 2018-2019.
Întocmirea și transmiterea la M.A.I. a Informării privind activitățile
desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației
publice locale pentru derularea în condiții de siguranță a noului an
școlar 2018-2019.
Întocmirea Ordinului Prefectului privind reactualizarea componenței
grupului de lucru care implementează PNCA pentru creșterea gradului
de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea
delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de
învățământ preuniversitar.
Elaborarea și aprobarea prin ordin al Prefectului a Sistemului-cadru de

asigurare a protecției unităților școlare, a siguranței elevilor și a
personalului didactic din unitățile de învățământ preuniversitar în anul
școlar 2018-2019.
Prezentarea în Colegiul Prefectural a Informării privind modul în care
s-a asigurat protecția unităților de învățământ preuniversitar de la
începutul anului școlar 2018-2019.
*

I.2. Aplicarea dispozițiilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului
pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 640/2017 a fost întocmit Ordinul
Prefectului nr.225/19.09.2018 privind actualizarea Comisiei pentru aplicarea
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prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 640/2017, pentru aprobarea Programului
pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, la nivelul județului Hunedoara pentru
anul școlar 2018-2019 - ca urmare a emiterii H.G. nr.533/2018 privind stabilirea
bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017
- 2023 pentru anul școlar 2018 - 2019, precum și modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 640/2017.
Au fost transmise la M.A.I. informări trimestriale privind Stadiul programului

de verificare a unităților de învățământ, din punct de vedere sanitar veterinar ca
urmare a inspecțiilor efectuate de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor la cantinele grădinițelor, școlilor și liceelor, cât și în toate unitățile de
învățământ înscrise în programul „Cornul și laptele”.

În județul Hunedoara au fost încheiate de către Consiliul Județean Hunedoara,
contracte pentru furnizarea de produse pentru anul școlar 2018-2019. Distribuția
produselor se face în toate unitățile de învățământ din județul Hunedoara care
școlarizează elevi în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Consiliul Județean
Hunedoara, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, a organizat în
luna mai 2018, ca măsuri educative ale Programului pentru școli al României, excursii
tematice la ferme și livezi. De asemenea, la nivelul unităților de învățământ s-au
organizat proiecte, concursuri și activități tematice de promovare a unei alimentații
sănătoase și degustări de fructe și legume. A fost înaintată o informare Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind stadiul implementării Programului pentru școli al
României 2017-2023, în cursul anului 2018.
*
I.3. Implementarea Programului
Dezavantajate – POAD

Operațional

Ajutorarea

Persoanelor

Comunicarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene (MDRAPFE), autoritatea de management pentru POAD, a datelor
de contact ale colegilor din Grupurile de lucru POAD ale localităților Beriu, Brad și Dobra
pentru efectuarea unui sondaj Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES),
precum și ale persoanei desemnate din instituție, pentru asigurarea comunicării cu
aceștia;
Transmitere către toate unitățile administrativ-teritoriale a circularei Ministerului
Fondurilor Europene nr. 80/MM/11.01.2018, referitoare la studiul efectuat de IRES;
Discuții purtate cu membrii grupurilor de lucru POAD ai unităților administrativteritoriale pentru clarificări ale Rapoartelor sintetice pentru POAD 2015/2016 (21 UA-T)
conform adresei autorității de management înregistrată la nr. 386/11.01.2018;
Comisia Europeană a aprobat în data de 20.02.2017 prin Decizia C(2017)1086,
modificarea Programului Operațional de Ajutorare a Persoanelor Dezavantajate 20142020 (POAD), aprobat inițial de Comisia Europeană în noiembrie 2014 prin Decizia nr.
C(2014) 9102. Corespunzător modificărilor aduse POAD, a fost redactat Ghidul
solicitantului, document care a fost transmis tuturor Instituțiilor prefectului. Tot ca
urmare a modificării Programului Operațional POAD, Autoritatea de Management POAD
din cadrul Direcției Generale Programe Europene Capital Uman a transmis spre
consultare textul proiectului de modificare a HG 799/2014. Astfel, Instituția noastră a
solicitat un punct de vedere de la partenerii de implementare din aparatul de
specialitate al primarilor, centralizând propunerile formulate de aceștia și formulând, la
rândul său, propuneri de modificare a legislației, pentru a elimina din neajunsurile
-
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implementării POAD, constatate în anii anteriori. Punctul de vedere a fost comunicat
solicitantului prin adresa nr. 1.192/09.02.2018;
Pregătirea unui material destinat Conferinței de presă și participării la emisiuni
TV a conducerii instituției, cu privire la aplicarea POAD în anul 2017 și la perspectivele
din anul 2018 (modificări legislative, distribuire pachete, modificări cu privire la tipul de
beneficiari vizați);
Comunicarea adresată autorităților administrației publice locale cu privire la
informații referitoare la termenul de păstrare în arhivă a documentelor generate de
implementarea POAD, prin adresa nr. 2.674/21.03.2018;
Actualizarea bazei de date cu persoanele responsabile și comunicarea efectuată
către autoritatea de management cu privire la desemnarea membrilor grupurilor de
lucru POAD prin dispozițiile celor 69 de primari ai județului Hunedoara, dar și a Grupului
județean de lucru POAD Hunedoara constituit prin Ordinul Prefectului nr. 128/ 2018;
Solicitarea de date referitoare la implementarea în județul Hunedoara a POAD
(cu privire la beneficiarii eligibili) de la instituțiile partenere: Casa Județeană de Pensii,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Agenția Județeană de Plăți
și Inspecție Socială (adresa nr. 4.131/03.05.2018) în vederea fundamentării POAD
2014-2020;
Comunicarea adresată Ministerului Fondurilor Europene, cu privire la numărul de
distribuții considerat oportun pentru implementarea corespunzătoare a POAD, dar și cu
privire la propunerea de a modifica tipul intervenției (de la pachete cu alimente, la
tichete valorice), în scopul diminuării riscurilor implicate de transportul, depozitarea și
manipularea pachetelor, și al reducerii riscului de stigmatizare a beneficiarilor
(propuneri înaintate prin adresa nr. 4.042/03.05.2018);
Comunicare AM POAD date referitoare la beneficiarii sprijinului alocat în cadrul
programului (adresa 4.131/10.05.2018):
 2.790 de persoane care beneficiază de venit minim garantat;
 2.600 de persoane care beneficiază de alocație pentru susținerea familiei;
 4.989 de persoane cu handicap grav, din care 2.530 persoane cu pensie de
invaliditate, urmaș, etc., precum și 114 persoane salariate la momentul evaluării
(și implicit a emiterii ultimului certificat de încadrare in grad și tip de handicap);
 7.179 de persoane cu handicap accentuat din care 3.448 persoane cu pensie de
invaliditate, urmaș, etc., precum și 597 persoane salariate la momentul evaluării
(și implicit a emiterii ultimului certificat de încadrare în grad și tip de handicap);
S-a furnizat numărul de pensionari de invaliditate, urmaș și salariați întrucât de la
momentul evaluării până la momentul comunicării informațiilor statutul social al
acestora ar fi putut deveni „fără venit".


99 de persoane care beneficiază de indemnizație de veterani de război, văduve
de război și urmașii acestora și care nu beneficiază de pensii din sistemul public.
Casa Județeană de Pensii Hunedoara nu poate preciza câți dintre aceștia
beneficiază de pensii din sistemul pensiilor militare deoarece nu au acces la
această bază de date.
Centralizare date finale referitoare la implementare POAD 2018, având în vedere
urgența începerii POAD 2017- 2018 - verificarea și actualizarea datelor pentru cele 3
categorii de beneficiari eligibili conform Ghidului Solicitantului POAD „Acordarea de
ajutoare alimentare și produse de igienă în cadrul POAD 2017/2018.
Pregătirea și participarea la vizita la fața locului, de verificare, efectuată de
AM POAD în județul Hunedoara pentru unitățile administrativ-teritoriale: Lupeni, Călan,
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Bucureșci, Mărtinești, Cerbăl, în data de 15 iunie 2018. S-a comunicat notificarea
5.353/07.06.2018. Pregătire documente misiune de verificare POAD, corespondență
electronică.
Verificarea datelor de contact pentru distribuția POAD 2018 (adrese livrare, total
beneficiari, persoane împuternicite să semneze documentele de recepție, numere de
telefon)
Transmitere solicitare și POAD din Ministerul Fondurilor Europene – referitoare
la verificarea documentelor doveditoare ale eligibilității unor persoane din
lista suplimentară POAD 2014, persoane cuprinse în lista-eșantion pentru
județul Hunedoara (13 persoane din UA-T Petrila, Buceș, Sarmizegetusa, Cârjiți) .

J. ALTE ACTIVITĂȚI
J.1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control în domeniul situațiilor de
urgență
În anul 2018 s-au desfășurat 2 acțiuni de control în domeniul situațiilor de
urgență, astfel:
- Acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au
fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea
secțiunilor de scurgere a apelor mari pe teritoriul județului Hunedoara (PVnr.1103/RF/03.05.2018);
- Acțiunea de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice
cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare, din județul
Hunedoara (PV- nr. 5423/21.11.2018).
*
J.2. Rezolvarea solicitărilor adresate instituției de către alte entități publice
În 2018 au fost rezolvate 132 solicitări adresate instituției de alte entități publice, din
care:
 solicitări adresate de autorități publice locale/instituții publice locale:
15
 solicitări adresate de autorități publice teritoriale/instituții publice teritoriale: 27
 solicitări adresate de autorități publice centrale/instituții publice centrale:
90
Le amintim pe cele mai relevante:
Transmitere la toate unitățile administrativ-teritoriale a invitației ANAF de utilizare a
aplicației PatrimVen (adresa nr 571/17.01.2018)
Comunicare DRPCIV - material Primăria Geoagiu - documentația elaborată de
unitatea administrativ – teritorială referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza orașului
Geoagiu, care nu se supun înmatriculării - 3.074/30.03.2018
Sprijin SVLAANCA - date cu privire la unitățile administrativ-teritoriale solicitate de
MDRAP - 3.001/29.03.2018
Adresă M.A.I. cu privire la participarea prefectului la concursul național de admitere la
Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare
categoriei înalților funcționari publici, anul 2018 - 5000/25.05.2018
Solicitarea unui punct de vedere cu privire la cuprinsul Manualului Prefectului, demers
inițiat de M.A.I. DGRIP - 11.369/23.11.2018

Pagina 100 din 137

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2018

Pregătire studiu privind „Utilizarea sistemelor informatice pentru îmbunătățirea
performanței instituțiilor publice. Studiu de caz – Instituția Prefectului – județul Hunedoara”
- Întocmire Memoriu necesar obținerii sporului pentru condiții de muncă, conform
H.G.917/ 2018, în baza condițiilor și sarcinilor de muncă desfășurate în serviciile și
compartimentele Instituției Prefectului – județul Hunedoara
Comunicare M.A.I. DGMRU - Chestionarul pentru identificarea nevoilor de
perfecționare profesională a înalților funcționari publici – prefecți și subprefecți,
completat de prefectul și subprefectul județului Hunedoara (1.630/28.02.2018)
Comunicare la M.A.I. DGRIP a persoanelor desemnate pentru participare la
cursuri organizate de Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen (Strategii de
comunicare și dezvoltare personală (cod C127) și Terminologie de limbă engleză
specifică domeniului IT&C – nivel B1 conform CEFR/ CECRL (cod C146)) (adresa nr.
1.702/28.02.2018)
Comunicare SS-M.A.I. punct de vedere cu privire la oportunitatea suspendării
activității la punctul mobil de lucru Petroșani (adresa nr. 2.543/23.03.2018)
Transmiterea la toate UA-T a circularei ANFP, nr. 4835/2018 - format standard
cu privire la salarizarea funcționarilor publici, modul integrat al sistemului de
management al funcțiilor publice (adresa nr. 772/23.01.2018)
Comunicare chestionar „Provocările actului managerial in vederea respectării
regulilor de protocol diplomatic, in contextul alinierii la standarde europene” –
27.04.2018
Adresa către toate UA-T cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 75/1994
(privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor
cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice) și ale HG nr. 1157/2001
(pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului
național și folosirea sigiliilor cu stema României) - îndrumare aplicare prevederi legale
Comunicarea circularei ANFP privind personale de contact in relația cu UA-T 4.947/24.05.2018
Comunicare - Informare „Metodologie de publicare a datelor deschise” – CJHD,
UA-T, SPD (însoțită de adresa nr. 6.760/ 16.07.2018)
Solicitare sprijin deblocare situație juridică a clădirii Centrului de Afaceri Teliucu
Inferior, județul Hunedoara – Ministerul Economiei (prin adresa nr. 6.129/29.06.2018)
Adresa către toate UA-T pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 22/2018 (pentru
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor
măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul
României) și ale Legii nr. 146/2016 (pentru modificarea Legii nr. 102/1992 privind
stema țării și sigiliul statului) - îndrumare aplicare prevederi legale (adresa nr.
4.357/08.05.2018)
Comunicare Administrația județeană a Finanțelor Publice a adresei de solicitare a
decizii reechilibrare bugete locale pentru a fi postate pe pagina de internet (adresa nr.
5.842/21.06.2018)
Comunicare informații SGG referitoare la implementarea proiectului „Starea
Națiunii - construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice”
(adresa nr. 5.712/21.06.2018)
Comunicarea ofertei Institutului Național de Administrație de programe de
perfecționare pentru anul 2018
-
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Redactare memoriu cu privire la salarizarea angajaților și la poziționarea
instituției prefectului în arhitectura instituțională din România
Întocmire referat privind propunerea de măsuri pentru îmbunătățirea relației cu
cetățenii la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor
-

Simple Hunedoara - 9.107/25.09.2018.
J.3. Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
Activitatea de monitorizare a Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
se desfășoară pe baza prevederilor Hotărârii nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru
aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de
utilități publice.
Această activitate este formalizată la nivelul Instituției Prefectului - județul
Hunedoara prin Procedura Operațională PO_SCSPD_03 nr. 6514/30.06.2017
privind monitorizarea progresului măsurilor și acțiunilor cuprinse în Planul multianual de
dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice.
În cadrul Serviciului Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate funcționează
Compartimentul Servicii Comunitare de Utilități Publice cu următoarele atribuții:
- monitorizarea măsurilor și acțiunilor cuprinse în Strategia națională și în Planul
multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice;
- urmărirea activității desfășurate de unitățile municipale și unitatea județeană
pentru monitorizarea serviciilor comunitare;
- primirea și transmiterea rapoartelor de activitate ale unităților municipale și ale
unității județene către unitatea centrală de monitorizare, precum și autorităților
de management care gestionează instrumentele structurale și programele
operaționale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice.
Acțiunile realizate în cadrul Compartimentului Servicii Comunitare de Utilități
Publice pe parcursul anului 2018, în ordine cronologică și care au urmărit realizarea
atribuțiilor enumerate mai sus, sunt următoarele:
1.
Completarea părții aferente SCUP din chestionarul de autoevaluare a stadiului de
implementare la 31.12.2017 a standardelor de control intern/managerial
nr.807/23.01.2018;
2.
Întocmirea și înaintarea adresei nr.7225/30.07.2018 către UA-T vizate privind
situația depozitelor de gunoi neconforme din județul Hunedoara în urma adresei MFE
nr.7225/27.07.2018;
3.
Întocmirea și înaintarea adresei nr.9964/16.10.2018 către Primăriile municipiilor
Deva, Petroșani și Vulcan cu privire la solicitarea CEH SA privind asigurarea agentului
termic în iarna 2018-2019;
4.
Transmitere către UA-T cu sistem centralizat de încălzire a machetei MDRAP
127966/MDRAP/01.11.2018 privind „Studiu pentru înființarea la nivel național a unui nou
mecanism de sprijin pentru producătorii de energie în cogenerare de înaltă eficiență”
prin adresa nr.10061/02.11.2018;
5.
Întocmirea și înaintarea adresei nr.68CR/06.12.2018 pentru exprimarea
punctelor de vedere ale UA-T Județul Hunedoara, Supercom SA, APM Hunedoara, GNMSCJ Hunedoara și Salubritate SA cu privire la petiția nr.68CR/28.11.2018;
6.
Colectarea informațiilor de la CJ Hunedoara, SUPERCOM SA București, ADI
Deșeuri, Salubritate SA Deva, APM Hunedoara și GNM-SCJ Hunedoara și comunicarea
răspunsului nr.68CR/20.12.2018 cu privire la situația activității la CMID Bârcea Mare.
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7.
Întocmirea și înaintarea adresei nr.12147/17.12.2018 către Primăria Petroșani cu
privire la întreprinderea măsurilor legale pentru furnizarea de către CEH a agentului
termic în sezonul rece 2018-2019;
8.
Întocmirea și înaintarea adresei nr.12155/17.12.2018 către UA-T, ADI și
operatori de apă și epurare ape uzate din județ cu privire la scrisoarea de infringement a
Comisiei Europene;
9.
Participarea la întâlnirile de lucru cu ABA Crișuri, OCPI și Primăria Buceș pe tema
proiectului de investiții „Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara” din
21.12.2018 și 27.12.2018. Întocmirea minutei întâlnirii.

V. SUPORT DECIZIONAL
V.1.

Control

intern
managerial.
Registrul
Registrul procedurilor

riscurilor.

V.1.1. Controlul Intern Managerial
Activitatea desfășurată în anul supus evaluării de Comisia de Monitorizare,
constituită prin ordin al prefectului și care funcționează în baza regulamentului aprobat
prin ordin al prefectului.
În îndeplinirea cerințelor Standardului de control intern managerial nr. 7 monitorizarea performanțelor) în instituție a avut loc, la fel ca în fiecare an,
activitatea de evaluare a îndeplinirii obiectivelor instituționale, dar și cele ale prefectului
și subprefectului. Astfel, în urma consultării șefilor de structuri și discuțiilor pentru
întocmirea în mod corespunzător a raportului și a sintezei a fost comunicată Direcției
Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului (DGRIP) din Ministerul Afacerilor
Interne (M.A.I.) data ședinței de evaluare a activității desfășurate de Instituția
Prefectului – județul Hunedoara în anul 2017 (prin adresa nr. 516/19.01.2018)
În urma centralizării informațiilor cuprinse în rapoartele de activitate întocmite
de fiecare dintre structurile de specialitate a fost elaborat atât Raportul de activitate al
instituției, care a fost prezentat în Ședința Colegiului Prefectural (în prezența membrilor
acestuia și a presei), cât și Sinteza Raportului de activitate (nr. 1.070/31.01.2018).
Ambele documente au fost publicate pe pagina de internet a instituției și au fost
comunicate către M.A.I. DGRIP, însoțite de adresa nr. 1.075/01.02.2018.
În luna ianuarie au fost inaugurate noile pagini de internet ale instituțiilor
prefectului, astfel că a avut loc o operațiune amplă de pregătire pentru publicare a
ordinelor prefectului pentru constituirea diferitelor comitete și comisii care funcționează
pe lângă instituție, sau în care angajați ai instituției sunt membri, dar și a documentelor
care rezultă din activitatea acestora.
Rapoartele privind activitatea prefecților și a subprefecților care au exercitat
aceste funcții pe parcursului anului 2017, conform prevederilor legale și cerințelor din
radiograma M.A.I. DGRIP referitoare la întocmirea și transmitere rapoartele de evaluare
a prefectului și subprefectului (682.461/01.02.2018, înregistrată la nr. 56/01.02.2018),
au fost pregătite și transmise către M.A.I. DGRIP (format hârtie și electronic, însoțite de
adresa nr. 1.125/27.02.2018)
 Raport de activitate al domnului Valer UNGUR – Prefect al județului
Hunedoara în perioada 01.01 – 30.03.2017;
-
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Raport de activitate al domnului Fabius Tiberiu KISZELY – Subprefect al
județului Hunedoara în perioada 01.01 – 02.04.2017;
 Raport de activitate al domnului Fabius Tiberiu KISZELY – Prefect al județului
Hunedoara în perioada 03.04 – 31.12.2017;
 Raport de activitate al domnului Dorel Ovidiu BRETEAN – Subprefect al
județului Hunedoara în perioada 21.07 – 31.12.2017
Programul propriu de dezvoltare a sistemului de control intern managerial a fost
supus unui proces de monitorizare, în urma activității de autoevaluare, fiind întocmit și
păstrat la secretariatul Comisiei Raportul de monitorizare la 31.12.2017 a planului de
acțiuni pentru implementarea PROGRAMULUI de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial în Instituția Prefectului – județul Hunedoara în anul 2017 (nr. 1.476 /
12.02.2018).
Strâns legat de cerințele pentru standardul 7, trebuie amintite activitățile
parcurse pentru implementarea Standardului 5 – Obiective, respectiv a
Standardului 6 – Planificarea:
În ceea ce privește obiectivele stabilite pentru anul 2018, pentru prefecți și
subprefecți, acestea sunt stabilite de ministrul afacerilor interne, acțiune care a avut loc
în anul 2018, în luna ianuarie. Ordinele ministrului afacerilor interne nr. 5 /.31.01.2018
pentru stabilirea obiectivelor operaționale, a termenelor de realizare, precum și a
indicatorilor de performanță, în vederea evaluării performanțelor profesionale
individuale ale prefecților și subprefecților pentru anul 2017 și nr. 6/ 31.01.2018 pentru
stabilirea obiectivelor operaționale, a termenelor de realizare, precum și a indicatorilor
de performanță, în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale ale
prefecților și sub prefecților pentru anul 2018, au fost comunicate, pentru a fi luate la
cunoștință și aplicate corespunzător, tuturor structurilor instituției prin nota internă
înregistrată la nr. 1.125/14.02.2018.
În procesul de planificare instituțională, a fost lansat procesul de consultare cu
șefii de servicii și coordonatorii de compartimente, în vederea actualizării Planului
strategic instituțional 2018 (care cuprinde obiective specifice, indicatori, termene
și responsabili) prin adresa nr. 4.358/08.05.2018.
Planul strategic al Instituției Prefectului – județul Hunedoara și Planul de acțiuni
pentru îndeplinirea obiectivelor instituției în anul 2018 elaborat pe baza propunerilor
primite a fost supus avizării și aprobării de către conducerea instituției (fiind apoi
înregistrat la nr. 5.349/06.06.2018).
Programul propriu de dezvoltare a sistemului de control intern
managerial pentru anul 2018 a fost elaborat în concordanță cu Programul de
dezvoltare a Sistemului de Control intern managerial în M.A.I.. Pentru aceasta au fost
analizate activitățile și indicatorii cuprinși în documentul comunicat prin adresa nr.
3821/10.04.2018, a fost întocmită documentația (Referat nr 3821/10.04.2018) pentru
aprobarea propriului program (prin Ordin al Prefectului nr. 113/17.04.2018), a fost
elaborat programului propriu, toate documentele fiind supuse aprobării conducerii
instituției, iar apoi comunicate M.A.I. Program Control intern managerial pentru anul 2018.
*
-
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În îndeplinirea cerințelor Standardului 15 - Evaluarea sistemului de
control intern managerial (SCIM), activitatea Comisiei și a secretariatului tehnic a
vizat:
Culegerea, centralizarea și comunicarea către M.A.I. DGRIP și Corpul de Control
al Ministrului (CCM) a datelor și a informațiilor privind stadiul implementării la data de
31.12.2017 a sistemului de control intern managerial propriu la nivelul Instituției
Prefectului – județul Hunedoara (adresa nr. 512/17.01.2018)
Organizarea ședinței Comisiei de Control Intern Managerial și comunicarea
tuturor membrilor a Notei-raport întocmită cu ocazia reuniunii pregătitoare a Comisiei
de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
Control intern/managerial din data de 19.01.2018 (material înregistrat la nr.
698/19.01.2018)
Întocmirea proiectului chestionarului de autoevaluare a SCIM și acordarea de
sprijin tuturor compartimentelor de specialitate pentru completarea datelor din cu
informații concrete și care reflectă în mod obiective activitatea desfășurată pe această
linie.
Întocmirea situației sintetice a rezultatelor autoevaluării și a raportului
conducătorului instituției asupra sistemului de control intern managerial al Instituției
Prefectului – județul Hunedoara, comunicare documentelor la M.A.I. DGRIP și CCM (nr.
782/23.01.2018; 771/23.01.2018; 512/23.01.2018).
*
-

În vederea aplicării prevederilor legale care vizează activitatea de control intern
managerial în instituțiile publice, pe parcursul anului 2018, activitatea secretariatului
comisiei a vizat, succint, următoarele aspecte:
Comunicarea Chestionarului completat privind analiza problemelor întâmpinate
în procesul de implementare a sistemului de control intern managerial, conform
prevederilor O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare. Comunicarea
persoanei desemnate pentru participare la cursuri (prin adresa nr. 1.744/ 28.02.2018)
Diseminarea în rândul structurilor cu atribuții a Dispoziției secretarul general al
Ministerului Afacerilor Interne nr. 5575/15.02.2018 pentru implementarea standardului
SM.A.I.-T nr. 002/2018 Articole de încălțăminte pentru polițiști. Sisteme de realizare și
materii prime utilizate la confecționare, precum și Dispoziția secretarul general al
Ministerului Afacerilor Interne nr. 5576/15.02.2018 pentru implementarea standardului
SM.A.I.-MA nr. 001/2018 Forma de prezentare și structura standardelor M.A.I.,
document înregistrat la nr. 1.764/20.02.2018.
Diseminarea în rândul structurilor cu atribuții a radiogramei M.A.I.
982893/27.02.2018 referitoare la activități pentru realizarea obiectivelor operaționale
ale prefecților și subprefecților, în vederea intensificării acțiunilor de control (controale
tematice și valorificarea informațiilor disponibile în petiții și sesizări primite de la
cetățeni) și a Proiectului Ordinului ministrului afacerilor interne privind soluționarea
petițiilor, primirea în audiență și consilierea cetățenilor în cadrul Ministerului Afacerilor
Interne (circularele interne nr. 1.962 și 1.992/28.02.2018)
Comunicarea, prin adresa nr. 2.372/09.03.2018, către M.A.I. DGRIP a unui
punct de vedere cu privire la experiența implementării instrumentelor de management
(CAF; ISO) în Instituția Prefectului – județul Hunedoara
-
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Analiza modificărilor legislative survenite în urma publicării în Monitorul Oficial al
României nr.387/7 mai 2018, a Ordinului secretariatul general al guvernului nr.
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
Organizarea în data de 06.06.2018 a ședinței extraordinare a Comisiei de
monitorizare (desemnată în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării
metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial) –
întocmirea procesului-verbal al ședinței (nr. 5.354/06.06.2018).
Diseminarea adresei Secretarului de stat pentru relația cu instituțiile prefectului
nr. 14.555/11.06.2018 referitoare deficiențele constatate cu ocazia misiunilor de
audit public intern desfășurate de Direcția Audit Public Intern în domeniile: Buget și
evidență financiar-contabilă; Resurse umane; Conducerea serviciilor publice
deconcentrate; Juridic și la recomandările formulate de auditori pentru remedierea
acestora – (adresa nr. 5.540/13.06.2018)
Analiza conținutului adresei nr. 666853/02.08.2018 a Corpului de Control al
Ministrului Afacerilor Interne, referitoare la modificările survenite în legislația incidentă.
Participare la ședința filialei județene a Asociației Comunelor din România pentru
prezentarea unui material referitor la asigurarea auditului public intern prin cooperare,
conform HG 1183/2012;
Elaborarea documentației privind necesitatea actualizării prin Ordin al Prefectului
a componenței structurii cu atribuții de monitorizării, coordonării și îndrumării
metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al
Instituției Prefectului – județul Hunedoara și a reglementării modului de organizare și
funcționare a acesteia, prin Ordin al Prefectului (document înregistrat la nr.
7.562/07.08.2018)
Difuzarea concluziilor misiunilor de audit efectuate de Direcția Audit Public Intern
din M.A.I. la instituțiile prefectului (6.922/06.08.2018)
Răspuns la radiograma M.A.I. 685.883/24.08.2018 privind informații legate de
-

instrumente de management, sistem IT, sisteme de management electronic al
documentelor și arhivă (punctul de vedere însoțit de adresa nr. 8.067/30.08.2018)

Comunicare adresei referitoare la aplicarea Ordinului M.A.I. nr. 138/2016,
privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne (nota
internă nr. 9.140/27.09.2018)
Solicitarea efectuării de către toate structurile de specialitate a unei evaluări
intermediare a gradului de îndeplinire a obiectivelor generale, operaționale și specifice
(nota internă nr. 10.503/31.10.2018)
Difuzarea unui material elaborat, destinat membrilor Comisiei de monitorizare,
„Lista actelor normative reprezentative cuprinse în componenta „referințe principale” a
fiecărui standard de control managerial intern și a altor reglementări aplicabile
standardelor, în conformitate cu prevederile legale ale O.S.G.G. nr. 600/2018” (material
documentar înregistrat la nr. 11.462/23.11.2018)
Comunicarea adresată membrilor Comisiei de monitorizare cu privire la obligațiile
legale referitoare la sistemul de control intern managerial: prevederi legate de
organizarea Comisiei (comasarea celor două comisii existente până la intrarea în
vigoare a OSGG 600/2018; Ordin; Regulament; Procedură; Fișele posturilor membrilor
comisiei; Procese-verbale / minute; Documente (Program SCIM, documente planificare,
Registru Riscuri, Planuri de implementare etc. – conform prevederilor legale)
- prevederi legate de MANAGEMENTUL RISCURLOR;
-

- prevederi legate de PROCEDURILE DOCUMENTATE;
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- prevederi legate de RAPORTAREA ASUPRA STADIULUI DE IMPLEMENTARE
Analiză, centralizarea de propuneri și transmiterea unui punct de vedere cu
privire la cuprinsul Manualului Prefectului, solicitat de Secretarul de stat pentru relația
cu instituțiile prefectului și comunicat prin adresa nr. 11.369/05.12.2018.
Elaborarea documentației (referat nr. 12.269/13.12.2018) privind necesitatea
actualizării prin Ordin al Prefectului a componenței structurii cu atribuții de
monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării
sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului – județul Hunedoara și
a reglementării modului de organizare și funcționare a acesteia, prin Ordin al
Prefectului, care a fost aprobat, înregistrat la nr. 298/13.12.2018 și comunicat
membrilor Comisiei.
Comunicarea către structurile interesate a concluziilor misiunilor de audit
efectuate de M.A.I. la instituțiile prefectului care au avut ca obiectiv evaluarea modului
de organizare și desfășurare a procesului electoral și la recomandările formulate de
auditori pentru remedierea acestora - 12.674/28.12.2018
Solicitarea adresată structurilor de specialitate pentru întocmirea raportului de
activitate pentru anul 2018 (nr. 12.719/28.12.2018)
Reevaluarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile, în cadrul Comisiei constituite
conform Ordinului Prefectului nr. 324/13.10.2017, respectiv: Inventarul funcțiilor
sensibile identificate la nivelul Instituției Prefectului - județul Hunedoara, la data de
28.12.2018 (nr. 12.770/28.12.2018), Lista persoanelor care ocupă funcțiile
sensibile identificate la nivelul Instituției Prefectului - județul Hunedoara, la data de
28.12.2018 (nr. 12.771/28.12.2018), care cuprinde 10 persoane care ocupă funcții
pentru care gradul de sensibilitate a fost apreciat ca moderat și Planul pentru
asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile identificate la
nivelul Instituției Prefectului - județul Hunedoara (nr. 12.772/28.12.2018). Planul
cuprinde activități pentru diminuarea riscurilor pentru 50 de funcții din aparatul de
specialitate al prefectului (inclusiv pentru serviciile publice comunitare).
*
-

V.1.2. Registrul riscurilor
Managementul riscurilor este o componentă integrată a SCIM, iar aplicarea
managementului riscurilor răspunde cerințelor standardelor în vigoare, având ca
obiective:
a) Stabilirea unui set unitar de reguli privind activitățile desfășurate în cadrul procesului
de gestionare a riscurilor la nivelul Instituției Prefectului județul Hunedoara din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne;
b) Prezentarea competențelor și a responsabilităților pentru întocmirea, avizarea și
aprobarea documentelor referitoare la registrul de riscuri.
În Registrul de Riscuri actualizat în anul 2018, înregistrat la nr.
12.717/27.12.2018, sunt luate în evidență 24 de riscuri.
În anul 2019 o prioritate o constituie reevaluarea riscurilor care pot afecta
îndeplinirea obiectivelor, conform Procedurii de sistem privind managementul riscurilor
la nivelul structurilor M.A.I – cod. PS-M.A.I.-CCM-06, Ediția 1, revizia 0 (PS-M.A.I.-CCM06_Ediția 1_revizia 0_privind managementul riscurilor la nivelul M.A.I.), comunicată de
ordonatorul principal de credite în luna noiembrie însoțite de nota-internă
10.973/23.11.2018.
*
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V.1.3. Registrul Procedurilor
Procedurile aplicabile în Instituția Prefectului – județul Hunedoara sunt
operaționale, elaborate de instituție și de sistem, comunicate de M.A.I.. Cele două tipuri
de proceduri sunt înregistrate în registre separate.
În luna mai, 2018, au intervenit modificări ale legislației aplicabile, astfel că
Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităților publice a abrogat în mod expres prevederile Ordinului secretarului general al
Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităților publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 22
iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare.
Cele mai importante modificări au vizat, modul de funcționare a comisiei,
gestionarea riscurilor, dar și modelul-cadru al procedurii operaționale.

Totodată, Ministerul Afacerilor Interne, a supus procedurile aplicabile în
întregul minister unui proces de consultare. A fost analizat conținutul și au fost
formulate și transmise punctul de vedere și propunerile instituției cu privire la 9
proiecte ale procedurilor de sistem comunicate de M.A.I.:
Procedura de sistem privind acordul și atestatul de securitate la incendiu pentru
construcțiile cu caracter special ale ministrului afacerilor interne PS-DGL-ISU/…/
comunicată cu adresa nr. 4.311.888/18.12.2017, supusă consultării (nu a mai fost
comunicat alt document în urma încheierii procesului de consultare);
Procedura de sistem privind autorizarea ca diriginte de șantier a personalului din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne și atribuțiile acestora PS-M.A.I.-DGL-… comunicată
cu adresa nr. 443.125/11.04.2018, supusă consultării (nu a mai fost comunicat alt
document în urma încheierii procesului de consultare);
Proiectul procedurii privind emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor
de construire/ desființare (comunicată în data luna februarie 2018);
Proiectul procedurii de sistem privind emiterea acordului pentru intervenții în
timp asupra construcțiilor existente ale Ministerului Afacerilor Interne (comunicată în
data luna martie 2018 – adresa nr. 2.994/30.02.2018);
Proiectul procedurii privind publicarea informației pe noile pagini de internet ale
instituțiilor prefectului - etapele 1 și a 2-a (comunicată în data luna martie 2018 –
adresa nr. 2.953/30.03.2018);
Proiectul Procedurii de sistem privind autorizarea ca diriginte de șantier a
personalului din cadrul ministerului afacerilor interne și atribuțiile acestora, comunicată
cu adresa DGL nr. 443.125/11.04.2018;
Proiectul Procedurii de sistem privind activitatea de accesare a fondurilor externe
nerambursabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne Ediția I, Revizia 23.07.2018;
Proiectul procedurii de sistem privind procedurarea activităților la nivelul
structurilor M.A.I. (adresa nr. 7.971/28.08.2018);
Proiectul procedurii privind organizarea și desfășurarea procesului de
autoevaluare a sistemului de control intern managerial, precum și modalitatea de
întocmire, aprobare, prezentare a raportului anual al conducătorului entității publice
M.A.I. asupra sistemului de control intern managerial - 11.540/03.12.2018.

11 proceduri de sistem comunicate de M.A.I. pentru aplicare,
difuzate structurilor de specialitate:
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Procedura de sistem privind acordul și atestatul de securitate la incendiu pentru
construcțiile cu caracter special ale ministrului afacerilor interne PS-DGL-ISU/…/
comunicată cu adresa nr. 4.311.888/18.12.2017, supusă consultării (nu a mai fost
comunicat alt document în urma încheierii procesului de consultare)
Procedura de sistem privind autorizarea ca diriginte de șantier a personalului din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne și atribuțiile acestora PS-M.A.I.-DGL-… comunicată
cu adresa nr. 443.125/11.04.2018, supusă consultării (nu a mai fost comunicat alt
document în urma încheierii procesului de consultare)
Procedura de sistem privind publicarea informațiilor pe noile pagini de internet
ale instituțiilor prefectului, cod PS-M.A.I.-DGRIP-29, nr. 684.048/ 08.05.2018,
comunicată Instituției Prefectului – județul Hunedoara prin adresa nr. 13.083/
11.05.2018, înregistrată cu nr. 4.559/ 14.05.2018
Procedura de sistem privind emiterea acordului pentru intervenții în timp asupra
construcțiilor existente ale ministerului afacerilor interne, cod. PS-M.A.I.-DG-30,
comunicată prin adresa nr. 443.548/04.06.2018 și înregistrată cu nr. 5.335/06.06.2018;
Procedura de sistem privind modalitatea de aprobare a participării structurilor
M.A.I. la procedura de selecție în vederea implicării în proiectele de înfrățire
instituțională și proiectele de asistență tehnică finanțare de Uniunea Europeană și de
realizare a activităților ce vizează implementarea acestora, cod PS-M.A.I.-DGAESRI-38,
nr. (înregistrată la nr. 761.215/07.08.2018, comunicată Instituției Prefectului – județul
Hunedoara prin adresa nr. 761.215/22.08.2018, înregistrată cu nr. 8.017/24.08.2018)
Procedura de sistem privind autorizarea responsabililor cu urmărirea comportării
în timp a construcțiilor din patrimoniul Ministerului afacerilor interne cod. PS-M.A.I.DGL-41, nr. 444.325/06.05.2018, comunicată prin adresa nr. 444.361/12.09.2018 și
înregistrată cu nr. 8.719/13.09.2018;
Procedura de sistem privind realizarea unor obiective de investiții M.A.I. prin
Compania Națională de Investiții PS-M.A.I.—DGL-35 (înregistrată la nr.
444.515/03.10.2018, comunicată instituției noastre cu adresa nr. 444.516/03.10.2018,
înregistrată la nr. 9.540/04.10.2018)
Procedura de sistem privind managementul riscurilor la nivelul structurilor M.A.I
– cod. PS-M.A.I.-CCM-06, Ediția 1, revizia 0 (PS-M.A.I.-CCM-06_Ediția 1_revizia
0_privind managementul riscurilor la nivelul M.A.I./05.11.2018) însoțită de adresa nr.
22.779/09.11.2018, înregistrată la nr. 10.973/23.11.2018
Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul entităților publice
M.A.I. – cod. PS-M.A.I.-CCM-44, Ediția 1, revizia 0 (PS-M.A.I.-CCM-44_Ediția 1_revizia
0_Procedura procedurilor/06.11.2018) însoțită de adresa nr. 22.779/09.11.2018,
înregistrată la nr. 10.973/23.11.2018
Procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție în cadrul
structurilor M.A.I. – cod. PS-DGA-01, înregistrată la nr. 2.564.300/07.12.2018,
comunicată instituție noastre cu adresa 687.82/DGRIP/14.12.2018, înregistrată la
nr.12.335/17.12.2018
Procedura de sistem privind evaluarea incidentelor de integritate în cadrul
structurilor M.A.I. – cod. PS-DGA-02, înregistrată la nr. 2.564.301/07.12.2018,
comunicată instituție noastre cu adresa 687.82/DGRIP/14.12.2018, înregistrată la
nr.12.335/17.12.2018
-

Pentru procedurile operaționale întocmite de structurile instituției
procesul de actualizare a fost continuat în anul 2018, utilizându-se până la modificarea
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legislației modelul-cadrul aprobat prin procedură internă, care, odată cu primirea și
difuzarea procedurii de sistem aplicabilă în M.A.I. și-a încetat aplicabilitatea.
Astfel, evidența procedurilor operaționale și a proceduri de sistem se face în
registre electronice separate, înregistrate la nr. 19/06.06.2018 și 20/06.06.2018 în
Registrul Unic.
Au fost refăcute evidențele activităților procedurale și ale procedurilor aplicabile
în cele două servicii publice comunitare și în serviciile și compartimentele instituției,
astfel:
 La Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor
Simple Hunedoara – 48 de proceduri de sistem și 19 proceduri
operaționale;
 La Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea
Vehiculelor Hunedoara – 36 de proceduri operaționale;
 Pentru Serviciile și compartimentele instituției – 79 de proceduri
operaționale și 24 proceduri de sistem.
*
-

V.2 Etică și conduită
-

Consilierul de etică care face parte din Compartimentul RUAAP, a făcut
raportările trimestriale și semestriale ANFP-ului conform Ordinului nr. 3753/2015,
privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici
și a implementării procedurilor disciplinare.
*
V.3 Protecția informațiilor clasificate

Conform prevederilor din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor
clasificate și H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România, au fost desfășurate în anul 2018 activități având ca
obiectiv:
apărarea informațiilor clasificate împotriva acțiunilor de compromitere, sabotaj,
sustragere, distrugere neautorizată sau alterare;
prevenirea accesului neautorizat la astfel de informații, a cunoașterii și
diseminării lor ilegale;
înlăturarea riscurilor și vulnerabilităților ce pot pune în pericol protecția
informațiilor clasificate;
asigurarea cadrului procedural necesar protecției informațiilor clasificate;
autorizarea accesului la informațiile clasificate absolut necesare îndeplinirii
atribuțiilor de serviciu (principiul "nevoii de a cunoaște").
întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informații clasificate și
anexelor necesare și supunerea acestuia avizării instituțiilor abilitate;
monitorizarea activității de aplicare a normelor de protecție a informațiilor
clasificate și a modului de respectare a acestora;
consilierea conducerii instituției în legătură cu toate aspectele privind securitatea
informațiilor clasificate;
informarea conducerii instituției despre vulnerabilitățile și riscurile existente în
sistemul de protecție a informațiilor clasificate și propunerea de măsuri pentru
înlăturarea acestora;
-
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au fost organizate activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la
informații clasificate;
a fost asigurată păstrarea și a fost organizată evidența certificatelor de
securitate și a autorizațiilor de acces la informații clasificate;
a fost actualizată permanent evidența certificatelor de securitate și a
autorizațiilor de acces;
au fost întocmite și actualizate listele informațiilor clasificate elaborate sau
păstrate de unitate, pe clase și niveluri de secretizare;
au fost efectuate, cu aprobarea conducerii instituției, două controale privind
modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate la SPCEEPS
și SPCRPCIV.
*
-

V.4 Prevenirea și combaterea corupției
Începând din luna iulie a anului 2017 consilierul de integritate a fost desemnată
o persoană din cadrul Compartimentului Management Public, Compartimentul
Informare, Relații Publice și Registratură.
În acest sens, au fost realizate o serie de activități specifice domeniului
integrității și prevenirii faptelor de corupție la nivelul instituției, după cum urmează:
-

-

-

-

În luna ianuarie 2018 a fost finalizată acțiunea de monitorizare a riscurilor de
corupție pentru anul 2017 și de revizuire a registrului riscurilor de corupție.
În ceea ce privește aplicarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public, precizăm faptul că sunt îndeplinite cerințele legale,
toate informațiile fiind disponibile atât la avizierul instituției cât și publicate pe
pagina de internet a instituției. În anul 2018 nu au existat reclamații administrative
care să vizeze activitatea din instituție, răspunzându-se în termen la toate solicitările
de informații de interes public.
Cu sprijinul Serviciului Județean Anticorupție Hunedoara s-au organizat instruiri în
domeniul prevenirii corupției destinate angajaților din aparatul de specialitate (în
data de 06.06.2018 respectiv în data de 23.10.2018 cu personalul ce desfășoară
activități din domeniul achizițiilor publice și suport logistic).
În cursul anului 2018, la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara nu au
fost semnalate situații de funcționari publici care să fi săvârșit abateri disciplinare.
Datorită faptului că în anul 2018 aplicația informatică de monitorizare a riscurilor de
corupție dezvoltată de Direcția Generală Anticorupție a fost modificată, activitatea
specifică privind realizarea documentelor și introducerea informațiilor necesare în
aplicație a fost suspendată, urmând a fi organizate sesiuni de instruiri pentru
utilizarea aplicației, instruiri care până în prezent nu au fost organizate la nivelul
instituțiilor prefectului.
De asemenea, prin activitățile specifice desfășurate, la nivelul instituției, s-a avut în
vedere și implementarea măsurilor prevăzute în Planul de Integritate al Ministerului
Afacerilor Interne aprobat prin O.M.A.I. 72/2017. Printre cele mai importante
aspecte din activitatea Instituției Prefectului – județul Hunedoara, legate de
progresele realizate în anul 2018 în ce privește implementarea Planului de
Integritate al Ministerului Afacerilor Interne, conform O.M.A.I. nr. 72/2017 se
numără:
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1. Măsura 1.1.2 (Diversificarea canalelor de comunicare publică în mediul online, în

2.

3.

4.

5.

scopul unei mai bune informări a publicului larg asupra activităților, structurilor
M.A.I. și a măsurilor de creștere a integrității la nivelul M.A.I.):
→ Activitatea de promovare în mediul online a activității Instituției Prefectului-județul
Hunedoara a fost realizată în anul 2018 prin intermediul paginii web a instituției
“www.prefecturahunedoara.ro”, și a noii pagini web “hd.prefectura.mai.gov.ro”
→ Pentru o perioadă de timp cele două pagini web au funcționat în paralel.
→ De asemenea în anul 2018 a fost utilizat canalul de comunicare publică în mediul
online contul “Prefectura Hunedoara” deschis pe rețeaua de socializare Facebook.
Măsura 1.1.3 (Facilitarea accesului la informațiile de interes public prin publicarea
unor seturi de date în format deschis - open data)
→ Pe pagina web a Instituției Prefectului-județul Hunedoara se regăsesc seturi de
date în format deschis cu privire la informații de interes public așa cum acestea
sunt definite în art. 5 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public.
→ Menționăm faptul că seturile de date respectă formatul descris în Memorandumul
privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes
public.
→ Totodată informațiile mai sus menționate sunt actualizate periodic in funcție de
modificările survenite.
Măsura 1.2.1 (Publicarea în format deschis și accesibil cetățenilor a datelor privind
bugetul instituției și modul de executare a acestuia)
→ Date referitoare la veniturile și cheltuielile Instituției Prefectului – județul
Hunedoara sunt publicate pe pagina web, acestea fiind actualizate lunar (execuția
bugetară) sau ori de câte ori au fost înregistrate modificări.
Măsura 2.1.7 (Transmiterea către Ministerul Justiției a listei incidentelor de
integritate și a măsurilor de remediere alături de rezultatele evaluării SCIM și de
indicatorii aferenți fiecărui standard de control managerial intern la nivelul
structurilor M.A.I. )
→ În anul 2018, la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara nu au fost
înregistrate incidente de integritate, astfel că nu a fost cazul de transmitere către
Ministerul Justiției a vreunei liste cu astfel de date;
→ De asemenea, până la momentul realizării prezentului raport, rezultatele evaluării
SCIM precum și indicatorii aferenți fiecărui standard de control managerial intern
pentru anul 2018 nu au fost transmiși Ministerului Justiției.
Măsura 2.2.2 (Creșterea nivelului de pregătire profesională a consilierului de
integritate )
→ În anul 2018, consilierul de integritate din cadrul Instituției Prefectului – județul
Hunedoara nu a participat la nici o instruire sau program de formare profesională
destinate activității specifice consilierului de integritate;
→ De menționat este faptul că în anul 2018 aplicația MARC a fost schimbată, însă
până în acest moment nu a fost efectuată nici o sesiune de instruire cu privire
la noua aplicație la care consilierul de integritate din Instituția Prefectului – județul
Hunedoara să fi fost convocat, chiar dacă prin adresa 2564539/13.12.2018
Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
precizează că: “… anul 2018 a fost caracterizat prin multiple sesiuni de
instruire cu privire la utilizarea noii versiuni a aplicației MARC…”.

Pagina 112 din 137

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2018

6. Măsura 3.1.3 (Creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului implicat
în derularea achizițiilor publice)
→ În anul 2018, la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara au avut loc
două sesiuni de instruire cu personalul implicat în derularea achizițiilor publice
susținute de către un reprezentant al Serviciului Județean Anticorupție Hunedoara
în data de 06.06.2018 respectiv în data de 23.10.2018.
7. Măsura 3.2.2 (Înregistrarea audio-video a probelor de concurs pentru ocuparea
funcțiilor vacante)
→ În cursul anului 2018, la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara nu au
fost organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante;
8. Măsura 3.3.5 (Realizarea, din oficiu, de analize periodice privind legalitatea

prelucrării datelor cu caracter personal în bazele de date disponibile la nivelul
structurilor)
→ Pe parcursul anului 2018, la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara a
fost realizată o singură analiză privind legalitatea prelucrării datelor cu caracter
personal.
→ Urmare a acestei analize efectuate a fost întocmit un raport ce a fost transmis
către ORPDRP și la ANPDCP;
9. Măsura 3.3.6 (Creșterea numărului de controale inopinate cu privire la modul de
transpunere în practică a modalității de gestionare și păstrare a informațiilor
clasificate)
→ În fiecare an sunt planificate controale privind protecția informațiilor clasificate,
acțiuni cuprinse în Planul unic de control al M.A.I.. În acest sens, se efectuează
controale inopinate în cazul în care sunt sesizate vulnerabilități sau riscuri cu
privire la protecția datelor cu caracter personal;
→ În cursul anului 2018 nu au fost sesizate vulnerabilități și riscuri care să necesite
controale inopinate, în afara celor planificate.
10. Măsura 5.3.3 (Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru
încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor
publice )
→ În anul de referință 2018 nu au existat sesizări depuse la Comisia de disciplină a
Instituției Prefectului – județul Hunedoara care să vizeze încălcarea standardelor
etice sau de conduită, astfel că nu a fost cazul de aplicare vreunor sancțiuni
funcționarilor publici din cadrul instituției.
11. Măsura 5.3.4 (Utilizarea la nivelul instituțiilor publice a infrastructurii dezvoltate în
cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele naționale, precum și
pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin
L25/2014, cu modificările și completările ulterioare )
→ În anul de referință 2018 la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara nu
au existat situații care să necesite aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea
prevederilor legale privind sistemul național de raportare.
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VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE
VI.1. Serviciul Public Comunitar
Pașapoartelor Simple Hunedoara

pentru

Eliberarea

și

Evidența

VI.1.1. Compartimentul PAȘAPOARTE
În perioada analizată, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple Hunedoara a procesat un număr de 27.331 cereri de eliberare
de pașapoarte, astfel:
NUMĂR

CERERI PAȘAPOARTE

PE
16.026
268

PT
-

MDOC
4.426
947

Pașapoarte temporare

-

5.573

-

Pașapoarte temporare – CRDS

-

85

-

Cereri refuzate
TOTAL

2

4

-

16.296

5.662

5.373

Pașapoarte electronice
Pașapoarte electronice – CRDS

Situația totală a cererilor procesate trimestrial în anul 2018, comparativ cu
trimestrele
anilor
anteriori,
se
prezintă
conform
graficului
alăturat.
6,165

2018 - 27.331

8,060

5,396

2017 - 25.075

7,277

4,190

2016 - 21.151

3,030

2015 - 16.435

3,807

2013 - 13.236

2,590

3,567

2012 - 13.771

2,536

3,970

2011 - 14.992

2,841

0

7,411

4,758

2,624

2,200

7,734

5,445

2014 - 13.476

2010 - 14.388

8,434

4,648
4,664
5,000

5,577
4,702
4,511

4,672
4,670

4,105
3,070

2,343
2,595

5,030

2,235

5,197
5,196

2,306
2,328

10,000

15,000
T.1

T.2

T.3

20,000

25,000

30,000

T.4

Numărul de cereri înregistrate anual la nivelul serviciului păstrează trendul
crescător început în anul 2014, între factorii care influențează această creștere putem
enumera:
deschiderea la 01.01.2014 a pieței muncii pe teritoriul Uniunii Europene pentru
cetățenii români;
- expirarea pașapoartelor simple cu valabilitatea de 10 ani emise din anul 2006
(perioada februarie 2006-ianuarie 2010 pentru titularii de peste 25 de ani).
Din punctul de vedere al tipului de pașaport solicitat, pașaportul electronic
păstrează poziția dominantă în preferințele solicitanților, cu un procent de 79,28% în
acest an.
-
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Ponderea tipurilor de paşaport
în numărul de cereri

70%

5,659

7,205

4,662

4,721

4,498

4,319

4,578

80%

6,046

90%

5,431

100%

8,942

8,978

11,714

2011
61,15%

2012
66,57%

2013
67,43%

2014
66,62%

2015
71,23%

21,667

9,116

20%

8,549

30%

7,303

40%

16,489

50%

17,896

60%

10%
0%
2010
54,70%

PE

2016
77,96%

2017
71,27%

2018
79,28%

PT

Pentru rezolvarea cererilor s-a menținut un flux bine organizat, de la primirea
cererilor la eliberarea pașapoartelor, a fost respectată metodologia de lucru, legile și
ordinele în vigoare, urmărind permanent exigențele legate de operativitate.
În perioada analizată au fost efectuate verificări în vederea avizării (re)stabilirii
domiciliului în România pentru 101 solicitanți.
În activitatea pe linie de pașapoarte au fost sancționate contravențional un
număr de 184 de persoane ca urmare a încălcării regimului pașapoartelor, fiind
aplicate un număr de 162 de amenzi în valoare de 6.875 lei, gradul de încasare a
amenzilor aplicate fiind de 84,44% (5.805 lei).
S-a asigurat în cursul anului personalizarea unui număr de 5.677 pașapoarte
temporare, fiind rebutate 8 pașapoarte temporare, ce reprezintă un procent de 0,14%
din numărul total personalizat, 7 rebuturi tehnologice (3 datorate imprimantei și 4
laminatorului) și un rebut de emitere.
Punctul de lucru Petroșani
În cursul perioadei supuse analizei, prin Punctul de lucru Petroșani, lucrătorii
serviciului au preluat 1.228 de cereri și au livrat 1.072 de pașapoarte electronice
cetățenilor din Valea Jiului.
PETROȘANI

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Cereri

485

1.576

1.594

1.519

1.691

1.825

1.743

1.228

Eliberări

422

1.868

1.888

1.689

1.609

1.914

1.861

1.072

La data de 01.03.2018 a devenit operațional sistemul de programare on-line pe
platforma www.epasapoarte.ro și pentru punctul mobil Petroșani, iar în prezent este
folosit la capacitate maximă.
VI.1.2. Compartimentul INFORMATICĂ
Nu au fost probleme deosebite în funcționarea aplicației de pașapoarte; au fost
făcute 36 de solicitări la HelpDesk, din care 24 în vederea efectuării corecțiilor în
bazele de date și 12 pentru cauze tehnice.
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Din luna august a anului 2016 s-a vacantat funcția de ofițer informatician din
cadrul Compartimentului Informatică și încă nu s-a reușit încadrarea
VI.1.3. Compartimentul RESTRICȚII
În perioada supusă analizei au fost luate în evidență un număr de 755 de
persoane – suspendări ale dreptului la liberă circulație (56 cu pașapoarte valabile, 246
cu pașapoarte expirate și 453 nedeținători de pașaport). Au fost efectuate 26 de acțiuni
în teren, fiind retrase 20 de pașapoarte de la persoanele împotriva cărora a fost
dispusă măsura suspendării dreptului la libera circulație.
În baza sentințelor judecătorești, au fost operate mențiuni în bazele de date cu
privire la 262 de persoane cercetate penal.
De asemenea, au fost efectuate mențiuni în bazele de date cu privire la 13
persoane dispărute de la domiciliu (UG), 34 de persoane ale căror pașapoarte au fost
găsite pe teritoriul altor state, 57 de adopții, precum și 257 de persoane, cetățeni
români aflați în dificultate în străinătate (arestate, accidentate, internate în spital ori
decedate).
Au fost operate mențiuni cu privire la 100 persoane față de care s-a dispus
revocarea urmăririi generale.
Pe linia colaborării cu organele de urmărire penală, au fost furnizate la cerere
date despre 153 de persoane aflate în bazele de date.
Lucrătorii compartimentului au înaintat către Parchetul competent teritorial două
lucrări privind comiterea unor fapte penale de fals material în înscrisuri oficiale.
De asemenea, a fost depistat la ghișeu și predat lucrătorilor din cadrul IPJ
Hunedoara, un cetățean care figura dispărut de la domiciliu.
ARHIVĂ OPERATIVĂ
În această perioadă au fost arhivate electronic, prin scanare, un număr de 4.676
mape personale din arhiva operativă.
Nu a fost realizată măsura dispusă în urma Inspecției Corpului de Control al
M.A.I., aceea de obținere a unui spațiu suplimentar pentru întreaga arhivă a serviciului
(operativă și curentă).
RELAȚIA CU CETĂȚEANUL
Zilnic, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor
Simple Hunedoara interacționează cu foarte mulți cetățeni prin intermediul lucrătorilor
de la ghișeu. Programul de lucru cu publicul este în conformitate cu HG nr.1.723 din
2004.
În perioada analizată SPCEEPS Hunedoara a intrat în contact cu peste 21.959
de cetățeni, care au solicitat eliberarea unui pașaport simplu electronic sau
temporar, dar și cu 15.676 cetățeni cărora li s-a livrat documentul de călătorie
Sistemul de transmitere a pașaportului electronic prin curier a fost solicitat
în această perioadă de către 4.347 cetățeni.
Din luna noiembrie 2017 a fost introdus sistemul de programare on-line pe
platforma gestionată de către Direcția Generală de Pașapoarte www.epasapoarte.ro.
Deoarece numărul programărilor este mare, raportat la numărul cererilor primite zilnic
la ghișeu, inclusiv la Petroșani, putem concluziona că sistemul de programare on-line
este eficient și duce la creșterea calității serviciului oferit cetățeanului.
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Facem precizarea că din anul 2010, cetățenii români care se găsesc în
străinătate pot depune actele pentru eliberarea de pașapoarte și la misiunile
diplomatice și oficiile consulare ale României. Ca dovadă, în cursul acestui an au
fost 5.415 cereri depuse în acest fel pentru eliberarea de pașapoarte simple
electronice.
Au fost primite și soluționate un număr de 20 petiții. Nu există reclamații sau
sugestii făcute de cetățeni pentru îmbunătățirea calității serviciului prestat.
*
VI.2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor
În anul 2018, activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara a avut ca obiectiv îndeplinirea
principalelor atribuții legale, menționate in O.G. nr. 83/2001 cu modificările și
completările ulterioare:
- evidența, editarea și eliberarea permiselor de conducere, examinarea candidaților
în vederea obținerii unei/ unor categorii de permis de conducere, evidența
vehiculelor înmatriculate, eliberarea certificatelor de înmatriculare, autorizarea
pentru circulație provizorie, confecționarea plăcuțelor cu numere de înmatriculare.
- administrarea sistemului informatic în vederea gestionării și actualizării Registrului
Național de Evidență a Vehiculelor înmatriculate și a posesorilor de permise de
conducere.
Prin exercitarea atribuțiilor executate anterior, serviciul a acționat în special
pentru îmbunătățirea calității serviciului public, prin diminuarea timpilor de emitere a
documentelor specifice, asigurarea aplicării unitare a cadrului normativ existent,
precum și pentru îmbunătățirea și completarea acestuia.
De asemenea, în plan interinstituțional a continuat procesul de deschidere și
interoperativitate, în vederea valorificării superioare a bazelor de date administrate de
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor
Hunedoara pentru necesitățile legale ale altor instituții publice.
VI.2.1. Activitatea desfășurată pe linie de permise de conducere și examinări
auto
În cursul anului 2018 au fost eliberate 21.622 permise de conducere, față de
24.312 în anul 2017.
Conform metodologiei în vigoare, au fost preschimbate 438 de permise de
conducere eliberate de autoritățile străine cu documente similare românești.
Toate permisele de conducere au fost preschimbate numai după confirmarea
autenticității lor.
De asemenea au fost verificate și dezactivate permisele de conducere românești
preschimbate cu documente similare în străinătate.
Conform Dispoziției D.R.P.C.I.V., au fost trimise în copie spre verificare
certificatele medicale depuse pentru preschimbarea permiselor de conducere.
Activitatea de examinare s-a desfășurat în conformitate cu prevederile O.M.A.I.
nr. 268/ 2010 și a dispozițiilor emise de Direcția Regim Permise de Conducere și
înmatriculare a Vehiculelor București.
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La proba teoretică a examenului pentru obținerea permisului de conducere au
fost examinați 14.468 candidați față de 16.208 în anul 2017, fiind declarați admiși
7.359 și respinși 7.109, procentul de promovabilitate fiind de 50,86 %.
Pentru proba de traseu au fost examinați 10.133 de candidați, fiind admiși
7.027, procentul de promovabilitate fiind de 69,35 %.
SITUAȚIA PE EXAMINATORI SE PREZINTĂ ASTFEL:
Nr.
crt.
1.

Cms.-șef MARTIN Ovidiu

2.

Grad, Nume, prenume

Admiși

%

1.919

1.603

83,53

Cms.-șef MELTIȘ Marius

1.534

1.117

72,82

3.

Scoms. SINCOVICI Cristian

1.033

696

67,38

4.

Subinsp. IRIMIE Marius

729

448

61,45

5.

Ag.-șef pr. SPINEAN Dan

1.370

950

69,34

6.

Ag-șef adj. PETRILA Cristian

1.925

1.293

67,17

7.

Ag. STANCU Laurențiu

1.417

720

50,81

9.927

6.827

68,77

TOTAL

Examinați

Nu au fost înregistrate contestații privind examenul la proba practică.
În prezent sunt atestați 5 lucrători, plus șeful serviciului, 3 ofițeri și 3 agenți din
care un ofițer este din cadrul Compartimentului înmatriculări. Conform Dispoziției
D.R.P.C.I.V., candidaților declarați “respinși” la proba practică li se înmânează o copie a
anexei de examinare.
VI.2.2. Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculare și evidență a
vehiculelor
În cursul 2018 au fost efectuate 31.999 de înmatriculări, față de 32.766
în aceeași perioadă a anului 2017. Au fost radiate 21.225 autovehicule față de
18.106 în aceeași perioadă a anului 2017.
Pentru definitivarea dosarului de înmatriculare au fost atribuite 16.394 de
autorizații provizorii de circulație, față de 21.469 în 2017.
Parcul auto la data de 31.12.2018 este de 168.612 de vehicule, dintre care 134.926
autoturisme.
De la operaționalizarea sistemului EUCARIS, sunt verificate vehiculele provenite
din import, cele cu documente lipsă au fost trimise la D.R.P.C.I.V. București pentru
verificare. Sunt verificate în aplicația R.A.R. cărțile de identitate ale vehiculelor.
Faptul că Serviciul Impozite și Taxe aplică prevederile Codului Fiscal privind
scoaterea de la impunere a mijloacelor auto în baza actului de înstrăinare, a determinat
reducerea numărului persoanelor care solicitau radierea.
Au fost efectuate aproximativ 4.500 de verificări în baza de date la solicitarea
altor unități M.A.I., a Serviciilor Impozite și Taxe, a judecătoriilor, a societăților de
insolvență și a executorilor judecătorești.
Nu au fost cazuri de certificate de înmatriculare pierdute prin poștă, motivul
returnării fiind lipsa titularului de la domiciliu.
După intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016,
taxele aferente eliberării permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și
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autorizațiilor de circulație provizorie, s-au încasat la ghișeele serviciului, valoarea totală
fiind de 2.480.232 lei.
VI.2.3. Control și Îndrumare metodologică
În cursul 2018 au fost efectuate 8 controale ale comisiei de examinare,
urmărindu-se respectarea timpilor de examinare și efectuarea manevrelor obligatorii.
Cu ocazia controalelor efectuate au fost depistate autovehicule cu R.C.A sau
I.T.P. expirate, examinarea fiind amânată.
În cazul dosarelor de înmatriculare, toate documentele primite sunt verificate de
ofițerii responsabili pe linie.
A fost reprelucrat art. 7 din O.M.A.I. nr. 1501/2006 și Legea 9/2013.
După verificarea dosarelor depuse pentru casarea vehiculelor, s-a constatat că
au fost cerute în unele cazuri documente în plus față de prevederile O.M.A.I. nr.
1501/2006.
Întrucât după verificarea anexelor de examinare s-a constatat că au fost
persoane examinate după depășirea numărului de puncte de penalizare pentru a fi
declarat “respins”, s-a solicitat ca examinarea să se întrerupă la depășirea punctajului.
Lunar, șeful serviciului a efectuat controale pe linia de muncă înmatriculări
vehicule și eliberare permise de conducere.
De la începutul anului 2018, solicitările pentru preschimbarea permiselor de
conducere, examinarea în vederea obținerii permisului de conducere și mai ales
înmatriculările de autovehicule au crescut foarte mult, necesitând luarea unor decizii la
nivelul serviciului, care să ducă la scurtarea timpilor de așteptare la ghișee sau pentru
programare la proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere.
Astfel, s-au restricționat concediile de odihnă ale lucrătorilor în această perioadă,
la nevoie s-a prelungit programul de lucru, iar ofițerii specialiști au efectuat activități de
lucru cu publicul, reușindu-se atingerea obiectivelor prioritare:
- reducerea timpilor de așteptare la ghișee;
- fără nemulțumiri și reclamații din partea cetățenilor;
- programarea pentru susținerea probei practice a examenului pentru obținerea
permisului de conducere în timp cât mai scurt (de la 2-3 zile până la maximum 30 de zile).

VI.2.4. Prevenirea și combaterea infracționalității, a corupție. Resurse
Umane
Cu ocazia verificării autenticității și valabilității permiselor de conducere eliberate
de autoritățile străine, au fost depistate în 20 de cazuri de eliberare a unor duplicate
ca urmare a declarării permiselor de conducere pierdute, deși acestea erau predate
altor state pentru preschimbare.
Dosarele au fost înaintate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva pentru
continuarea cercetărilor.
În cazul a 11 autovehicule cu semnalare în sistemul SINS, dosarele au fost
înaintate la I.P.J. Hunedoara, pentru continuarea cercetărilor și 2 semnalări în E-ASF
Interpol.
Într-un număr de 120 cazuri, pentru absența unor documente, dosarele au fost
înaintate Direcției Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor București
conform art.7 alin 5 din O.M.AI. nr. 1501/2006. Vehiculele au fost verificate în portalul R.A.R.
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De asemenea au fost verificate 1.223 de certificate medicale depuse la
eliberarea permiselor de conducere și 4.860 de persoane cu handicap la solicitarea
Direcției Județene de Asistență Socială.
Au fost prelucrate comunicatele emise de D.G.A. București.
A fost revizuit Registrul riscurilor de corupție la nivelul Instituției Prefectului și
inventariate “funcțiile sensibile”.
După reducerea funcțiilor în statul de funcțiuni mai sunt prevăzute 15 funcții, din
care o funcție de ofițer și o funcție de agent neocupate. Nu au fost cadre sancționate.
Au fost dezbătute lunar temele stabilite la pregătirea profesională.
Au fost soluționate 38 petiții și au fost primite 208 persoane în audiență.
Periodic, au fost prezentate în presă materiale cuprinzând actele necesare pentru
eliberarea documentelor și au fost publicate date statistice.
În continuare, pentru îmbunătățirea activității se vor lua următoarele măsuri:
1. Instruirea ofițerilor și agenților care participă în comisiile de examinare a
candidaților care solicită permis de conducere;
2. Analiza aplicării prevederilor O.M.A.I. nr. 163/2011;
3. Întocmirea notelor de sarcini lunare pentru cele două compartimente;
4. Analiza lunară a modului de îndeplinire a sarcinilor stabilite;
5. Verificarea permiselor de conducere străine preschimbate;
6. Însușirea Dispozițiilor primite de la D.R.P.C.I.V. București;
7. Susținerea temelor stabilite la pregătirea profesională;
8. Verificarea modului de eliberare a certificatelor de înmatriculare și a
permiselor de conducere;
9. Verificarea societăților de dealeri autorizați privind modul de eliberare a
autorizațiilor provizorii de circulație și al condițiilor de atribuire;
10. Desfășurarea activităților conform metodologiei de identificare a riscurilor și
vulnerabilităților la corupție în structurile M.A.I.
11. Verificarea certificatelor medicale depuse la preschimbarea permiselor de
conducere;
12. Participarea la ședința trimestrială a Comisiei de Siguranță Rutieră;
13. Arhivarea documentelor primite;
14. Încasarea contravalorii permiselor de conducere.

VII. COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
VII.1. Relații Internaționale
Activitatea de relații internaționale s-a concentrat în anul 2018 pe patru direcții:
primirea vizitelor oficiale anunțate, pregătirea vizitelor delegaților instituției în alte
state, pregătirea evenimentelor care vor avea loc în anul 2019 în semestrul în care
România va exercita președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene și acțiuni de
mediatizare, centralizare, comunicare adresate autorităților administrației publice locale.
VII.1.1. Vizite primite
Pregătirea vizitei Ambasadorului Republicii Belarus în județul Hunedoara –
19.03.2018 – invitare instituții interesate, informare M.A.I. - 2.503/12.03.2018 și
desfășurarea de acțiuni subsecvente acestei vizite (informarea Camerei de Comerț și
-
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Industrie a județului Hunedoara și a Consiliului Județean Hunedoara cu privire la
oportunitatea colaborării cu companii din Belarus și de a stabili relații de cooperare
interregională cu una dintre regiunile din Belarus, de a dezvolta proiecte comune
economice, culturale, educaționale)
Participare la întrevedere și informare M.A.I. cu privire la întrevederea conducerii
instituției cu Excelența Sa, domnul Andrei GRINKEVICH, Ambasadorul Extraordinar și
Plenipotențiar al Republicii Belarus luni, 19 martie, 2018
Participarea în data de 26 mai 2018, la inaugurarea oficială a Muzeului Textilelor,
comuna Băița. Cu această ocazie, Prefectul județului s-a întâlnit cu E.S. dl. Paul
Brummell, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord și cu E.S. dl. Hans Klemm, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al
Statelor Unite ale Americii în România. Prefectul județului Hunedoara, domnul
Fabius Tiberiu Kiszely împreună cu E.S. dl. Paul Brummell, ambasadorul Regatului
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România au efectuat în 27 mai o
vizită în municipiul Brad, sediul Primăriei, Muzeul Aurului și Galeria "Treptele Romane"
de pe Drumul Aurului de la Brad. Vizita a continuat în comuna Baia de Criș la Panteonul
Moților de la Țebea, la casa muzeu unde s-a stins din viața Eroul Național Avram Iancu
și Mânăstirea Franciscană din centrul comunei.
Ulterior vizitei, au fost transmise celor două ambasade scrisori de mulțumire
pentru onoarea de a ne fi alături la evenimentul pe care instituția noastră l-a sprijinit
(adresele nr. 5.022/29.05.2018 și 5.023/29.05.2018)
Primirea în 2 octombrie 2018 a vizitei unei delegații formate din
reprezentanți ai primăriei orașului Arras, Franța, profesori universitari de la
Université d’Artois, din Arras, precum și profesori universitari din conducerea Academiei
de Studii Economice București. Participare în data de 3 octombrie 2018 la masa
rotundă cu tema „Rolul învățământului superior economic în dezvoltarea economicosocială a județului Hunedoara. Bune practici internaționale”. Eveniment organizat
de Academia de Studii Economice București și Primăria municipiului Deva.
Participarea la evenimentele care au avut loc cu ocazia Ediției de iarnă a
programului de tabere „ARC” Centenar (pentru elevii de etnie română din regiunile
istorice aflate în afara granițelor țării.), organizat de Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni (MRP) și Ministerul Tineretului și Sportului (MTS).
VII.1.2. Vizite efectuate/ pregătite
Pregătirea documentației în vederea deplasării în interes de serviciu, în
Republica Populară Chineză, a prefectului județului Hunedoara, în perioada 6-13
ianuarie 2018 (corespondență M.A.I.- Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații
Internaționale, Ministerul Afacerilor Interne, în vederea semnării și transmiterii
documentației necesare).
Întocmire și comunicare la M.A.I.-DAERI a informării privind deplasarea în
interes de serviciu, în Republica Populară Chineză a prefectului județului Hunedoara,
domnul Fabius-Tiberiu KISZELY, în perioada 6-13 ianuarie 2018 (nr. 530/16.01.2018)
Corespondență purtată cu reprezentanții Universității din Trento și ai ASE
București pentru pregătirea vizitei delegației române în Regiunea Trentino, Italia.
Comunicare delegat Universitatea din Trento pentru pregătirea vizitei delegației române
în luna iulie 2018, transmiterea descrierii succinte a județului Hunedoara și a
parteneriatelor externe existente, precum și o prezentare a fiecărei instituții invitate să
participe la vizita din luna iulie 2018 (Consiliul Județean Hunedoara, Primăria
Municipiului Deva, Academia de Studii Economice București, Inspectoratul Școlar
-
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Județean Hunedoara și Instituția Prefectului – județul Hunedoara). Întreaga activitate,
de primire și diseminare invitații, discuții partea română (cu administrația publică
locală), pregătirea deplasării delegației, pregătirea programului pentru cele 3 zile de
vizită, corespondență cu gazdele italiene, dar și întâlnirea subsecventă din 18 iulie
2018, a fost gestionată de reprezentantul instituției noastre.
Având în vedere programul conducerii instituției, au fost transmise scrisori
Provinciei autonome Trento regrete pentru imposibilitatea de a participa a
prefectului.
VII.1.3. Pregătirea exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene de
către România
Solicitare de la unitățile administrativ-teritoriale a datelor referitoare la
organizarea evenimentelor dedicate exercitării de către România a Președinției
Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2019 (spații destinate
organizării de evenimente, capacități de cazare, alte detalii care să corespundă
criteriilor de organizare) (adresa nr. 12.825/04.01.2018). Informațiile au fost
comunicate Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului însoțite de poze
ale spațiilor corespunzătoare și de o scurtă prezentare a celor mai importante obiective
turistice din județul Hunedoara.
Consultare Primăria Municipiului Deva și Consiliul Județean Hunedoara cu privire
la promovarea coordonatelor și identității vizuale a Președinției Consiliului Uniunii
Europene în primul semestru al anului 2019 (adresa nr. 4.627/16.05.2018)
Pregătirea lucrării de amplasare a mash-urilo pentru marcarea preluării de către
România a Președinției consiliului Uniunii Europene 2019 - 10-14.12.2018
Răspuns la adresa Ministerului Afacerilor Interne referitoare la campania de
promovare a coordonatelor și a identității vizuale ale Președinției Române a Consiliului
Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019, am identificat două spații care pot
asigura o vizibilitate crescută unui mash de mari dimensiuni - 4.627/21.05.2018
Estimare costuri montare/ demontare mash mari dimensiuni PRES RO (adresa
nr. 6.379/06 și 16.07.2018)
Corespondență purtată cu Consiliul Județean Hunedoara cu privire la adresa
M.A.I. nr. 18002/09.08.2018 – MASH PRES UE 2019 (adresele nr. 7.664/10 și
13.08.2018)
Continuare corespondență amplasare Mash PRES RO 2019 – comunicare punct
de vedere cu privire la clădirile pe care urmează să fie amplasate (administrare, punct
de vedere autoritate locală) - 10.002/17.10.2018
Corespondență purtată cu Ministerul Tineretului și Sportului cu privire la
evenimentul programat a se desfășura în județul Hunedoara în semestrul în care
România va deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene - 27.09.2018
Solicitare punct de vedere cu privire la amplasarea de mash-uri de mari
dimensiuni (Direcția pentru Cultura) (Punctul de vedere - necesar în vederea eliberării
acordului de amplasare de către Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului,
autorizații construcții al Primăriei Deva).
-

VII.1.4. Activități care privesc administrațiile publice locale:
Comunicare M.A.I.-DAERI informare semestrială cu privire la activitatea de relații
internaționale a instituției (294/10.01.2018)
-
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Solicitare date, pentru a fi comunicate Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, privind proiectele și documentele de cooperare ale UA-T din
județul Hunedoara cu autorități similare din alte țări (luna noiembrie 2018 – adresa nr.
9.700/16/25.10.2018)
*
-

VII.2. Activitatea de cooperare instituțională
VII.2.1. Grupul județean de lucru pentru elaborarea Strategiei antidrog și
Grupul de lucru pentru delincvență juvenilă
Solicitare și centralizare pentru Agenția Națională Antidrog – Serviciul
Observatorul Român de Droguri și Toxicomanie de date pentru acțiuni de control
SNPP substanțe și/ produse noi cu efecte psihoactive dăunătoare sănătății, altele decât
cele reglementate (SNPP) – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al
Județului Hunedoara (adresa nr. 12.430/05.01.2018). Instituția Prefectului – județul
Hunedoara are o relația de colaborare solidă cu Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Hunedoara ca structură teritorială a Agenției Naționale Antidrog și
are ca responsabilitate implementarea politicilor antidrog în județul Hunedoara.
Convocare (prin adresa nr. 1.829/23.02.2018) ședința Grupului județean de
lucru pentru elaborarea Strategiei antidrog a județului Hunedoara – 01.03.2018 Prezentarea membrilor grupului de lucru; Prezentarea stadiului de realizare a
activităților desfășurate în anul 2017, prevăzute în Strategia Județeană Antidrog 2013 2020 și a Planului de Acțiune 2017 - 2020 pentru implementarea Strategiei Județene
Antidrog; Prezentarea rezultatelor Studiului privind consumul de tutun, alcool și droguri
ilicite în rândul elevilor din învățământul liceal și profesional din județul Hunedoara și
Dezbateri pe marginea activităților realizate în anul 2017 și stabilirea activităților
prioritare pentru anul 2018, precum și dezbateri pe marginea studiului.
Participare la ședința Grupului județean de lucru pentru elaborarea Strategiei
antidrog a județului Hunedoara din data de 01.03.2018
Solicitare și centralizare pentru Agenția Națională Antidrog – Serviciul
Observatorul Român de Droguri și Toxicomanie de date pentru acțiuni de control
SNPP substanțe și/ produse noi cu efecte psihoactive dăunătoare sănătății, altele decât
cele reglementate (SNPP) desfășurate în județ în perioada ianuarie-iunie 2018 de
serviciile publice cu competență în materie (Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția
pentru Agricultură, Direcția de Sănătate Publică, Oficiul pentru Protecția
Consumatorilor, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Serviciul
Județean de Ambulanță). Au fost desfășurate 17 controale (5 dosare penale, 23
persoane cercetate, 5 persoane reținute), iar răspunsul a fost comunicat prin adresa nr.
6.095/28.06.2018.
Organizarea ședinței din data de 19 octombrie 2018 a Grupului de lucru
constituit prin Ordinul nr. 219 din 12.09.2018 al Prefectului județului Hunedoara,
privind prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, cu rolul de a sprijini decizia
managerială la nivelul UA-T din județul Hunedoara și a instituțiilor cu atribuții în
domeniu și de a formula propuneri pentru îmbunătățirea practicilor și a cadrului
normativ în domeniul de referință. Întocmirea și transmiterea minutei ședinței Grupului
de lucru pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile în data de 05.11.2018.
Propunere modificare legislație expertiză medico-legală pentru stabilirea
discernământului minorului care a săvârșit fapte de natură penală.
-

VII.2.2. Comitetul Județean pentru Zona Montană Hunedoara
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Transmitere la Agenția Zonei Montane a documentației întocmite de unitățile
administrativ-teritoriale aflate în afara zonei montane (așa cum a fost ea definită în PNDR),
în vederea completării criteriilor de cuprindere și a extinderii beneficiarilor (adresa nr.
12.726/27.12.2017)
Organizarea, în comun cu Agenția Județeană pentru Protecția Mediului, a ședinței
de lucru din data de 25 ianuarie 2018, privind analiza limitelor ariilor naturale protejate din
județul Hunedoara, conform proiectului INSPIRE (Directiva nr. 2007/2/CE a Parlamentului
European și a Consiliului de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în
Europa, pentru a sprijini politicile comunitare de mediu, și de politici sau activități care pot
avea un impact asupra mediului). A fost transmisă invitația nr. 708/22.01.2018;
Promovarea modificărilor la proiectul de Lege a muntelui. Adresa transmisă la
sfârșitul anului 2017 a fost retransmisă parlamentarilor aleși în județul Hunedoara, în
vederea promovării interesului județului;
Transmitere la Agenția Zonei Montane a documentației transmisă de comuna
Lăpugiu de Jos pentru susținerea încadrării unității administrativ-teritoriale în zona
montană (adresa nr. 577/19.02.2018);
Organizarea ședinței comune din data de 2 martie 2018, a Comitetului Județean
pentru Zona Montană Hunedoara, a Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei
integrate pentru dezvoltarea zonei montane la nivelul județului Hunedoara și a Grupului de
lucru pentru reglementarea accesului și conduitei în zonele turistice de interes național/
local din județul Hunedoara. Pregătirea Procesului-verbal al ședinței comune a Comitetului
Județean pentru Zona Montană Hunedoara, a Grupului de lucru pentru elaborarea
Strategiei integrate pentru dezvoltarea zonei montane la nivelul județului Hunedoara și a
Grupului de lucru pentru reglementarea accesului și conduitei în zonele turistice de interes
național/ local din județul Hunedoara – elaborarea Raportului privind activitatea
Comitetului județean pentru zona montană Hunedoara în anul 2017, elaborarea Proiectului
listei Obiectivelor ale strategiei și a ghidului de acces și conduită în zonele turistice
din județul Hunedoara.
Comunicare către Agenția Zonei Montane a propunerilor formulate în cadrul
Comitetului județean pentru zona montană Hunedoara de Direcția pentru Agricultură
Județeană Hunedoara, referitoare la pachetul legislativ pentru zona montană adoptat de
Senatul României – adresa nr. 2.542/19.03.2018
Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 133 din 12.06.2017 prin care a fost
constituit Grupul de lucru pentru reglementarea accesului și conduitei în zonele
turistice de interes național și local din județul Hunedoara, pentru definitivarea
materialului documentar adresat autorităților locale s-a organizat în data de 9 mai 2018,
ședința de lucru a grupului.
Transmitere către unitățile administrativ-teritoriale din zona montană, Forumul
Montan din România - Filiala Hunedoara, Grupurile de acțiune locală și membrii Comitetului
Județean pentru Zona Montană Hunedoara (adresa nr. 6.206/02.07.2018) a oportunității
de organizare a unor cursuri – Consilier pentru dezvoltare rurală în zona montană –
Centralizare propuneri persoane participante la curs organizat de Agenția Zonei Montane.
Solicitarea sprijinului membrilor Comitetului Județean pentru Zona Montană și
instituțiilor partenere (Consiliul Județean Hunedoara, Centrul de Cultură și Artă al județului,
de Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara cu privire la participarea la EDIȚIA a
XI-a a Convenției Europene a Munților, organizată de Euromontana (Asociația Europeană a
Regiunilor Montane) și Agenția Zonei Montane, cu sprijinul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, în contextul Anului Centenar 2018 și Anului European al Patrimoniului
Cultural, și are ca temă „PATRIMONIUL CULTURAL, MOTOR AL CREATIVITĂȚII, INOVĂRII
-
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ȘI DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE PENTRU VIITORUL ZONELOR MONTANE”.
Evenimentul este cu atât mai însemnat, având loc în anul Centenarului României, 2018,
care coincide și cu adoptarea de către Parlamentul României a noii Legi a Muntelui
(invitația a fost comunicată partenerilor prin adresa nr. 8.134/04.09.2018)
VII.2.3. Cooperări cu autorități și instituții ale administrației publice centrale
și locale
Organizarea primei etape din 12 mai 2018 a Campaniei Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni „Informare acasă! Siguranță în lume!”. Diseminarea
materialelor Campaniei prin intermediul la Compartimentul Apostilă și la SPCEEPS.
Participarea la întâlnirea Inspectoratului Școlar Județean cu elevii din Brad în 22 mai
2018
Sprijin organizare Campanie a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni „Informare
acasă! Siguranță în lume!” – 12 mai 2018, IȘJ (adresa nr. 4.211/08.05.2018)
Invitarea universităților reprezentate în județ (Universitatea din Petroșani, Facultatea
de Inginerie Hunedoara, Centrul Teritorial Deva al Academiei de Studii Economice
București). Participare la campanie în data de 12.05.2018.
Organizarea etapei a doua a campaniei Ministerului pentru Românii de Pretutindeni
Județul Hunedoara în 24 august, 2018, (invitația nr. 7.390/13.08.2018).
Corespondență follow-up pentru Campania „Informare acasă! Siguranță în lume!” –
liste prezență, dovadă comunicare materiale UA-T, invitații etc.
Participarea la Simpozionul Științific "Pe urmele Generalului Henri Mathias Berthelot în
România" în data de 25 septembrie 2018
Participarea la Conferința Națională Patriot ProPatrimoniu, organizată de Agenția
Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) în județul Hunedoara, în data de 8
noiembrie 2018
Mediatizarea Competiției celor mai bune practici din administrația publică din
România, organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici (prin intermediul
adresei nr. 5.924/25.06.2018)
Comunicare UA-T - Oferta Institutului Național de Administrație de programe de
perfecționare pentru anul 2018
Participare la Conferința națională ” Administrația publică la 100 de ani de la
Marea Unire” - 10-11 octombrie 2018. Au fost pregătite materiale informative pentru a
fi prezentate de reprezentanții Instituției Prefectului județul Hunedoara în cadrul
Conferinței, materiale care au fost ulterior comunicate M.A.I., conform adresei nr.
86738/DGRIP/15.10.2018.
-

VII.2.4. Cooperări cu autorități și instituții județene
În vederea susținerii intereselor privind promovarea patrimoniului
județului Hunedoara, au fost încheiate acorduri – cadru de parteneriat pentru
realizarea unor acțiuni comune cu:
-

o
o
o
o
o
o
o

Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice „Sarmizegetusa Regia”
Muzeul Civilizației Dacice și Romane – Deva
Primăria Municipiului Deva
Primăria Municipiului Hunedoara
Institutul Național de Cercetare-dezvoltare în Silvicultură - Stațiunea Simeria
Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „MINVEST” S.A. Deva
Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA – Direcția Silvică Hunedoara

Organizarea unei ședințe comune de lucru a Instituției Prefectului Județul
Hunedoara, la sediul Inspectoratului Școlar Județean, cu participarea
-
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Directorului Regional E-Distribuție Banat și a reprezentanților unităților
administrativ-teritoriale din județul Hunedoara. După această întâlnire, au fost discutate
și aspecte cu privire la modificările aduse la implementarea Legii nr.544/2001 privind
liberul acces la informațiile de interes public aprobate prin HG nr. 123/2002 și la
întocmirea documentațiilor aferente proiectelor de hotărâre a guvernului pentru
modificarea și completarea HG nr. 1352/2001 privind atestarea domeniului public al
județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul
Hunedoara (15 martie 2018)
Comunicare E-Distribuție material referitor la cazurile sociale din municipiul
Orăștie care necesită sprijin pentru racordarea la energie electrică
Solicitare, prin adresa nr. 2.370/09.03.2018, sprijin Serviciului Județean al
Arhivelor Naționale pentru elaborarea unor materiale documentare care să prezinte
istoricul și să marcheze importanța instituției prefectului în sistemul administrației
publice românești - un material de promovare, tip mapă, dedicat Centenarului Marii
Uniri, și care să cuprindă poze, documente și alte informații reprezentative perioadei
1918 – 2018 și o lucrare care să prezinte istoricul instituției prefectului de la înființarea
județului și până în prezent.
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Hunedoara
(C.L.D.P.S.) – organizat la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Au avut loc trei
ședințe de lucru în care s-au analizat și avizat Planurile de școlarizare pentru
învățământul liceal tehnologic, profesional și dual, pentru anul școlar 2019-2020.
Comisia de Incluziune Socială a județului Hunedoara – organizată la
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara. În ședința din
06.02.2018 a fost prezentat spre consultare Planul de acțiuni al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pentru anul 2018.
Comisia Județeană de Acțiune Împotriva Violenței în Sport Hunedoara
– organizată la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara. S-a emis ordinul
prefectului nr.89/22.03.2018 de modificare a componenței comisiei.

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE
Activitatea a vizat, în anul 2018, cu preponderență, realizarea de acțiuni de
informare menite să crească gradul de cunoaștere a documentelor privind integrarea
europeană adoptate la nivel central, a mecanismelor instituționale, legislative și
financiare, ale Uniunii Europene, a politicilor comunitare a programelor de finanțare
externă (europeană și internațională), prin documentarea unui Buletin Informativ
săptămânal care se publică pe pagina de internet a instituției și prin transmiterea știri
urgente privind finanțări, ghiduri PO, PNDR aflate în consultare publică/aprobate,
propuneri de parteneriate („Europa pentru cetățenii”) și realizarea de acțiuni de
monitorizare.
În ceea ce privește documentarea Buletinului informativ, în anul 2018 au
fost editate și postate pe pagina de internet în secțiunea „Buletin Informativ”, un
număr de 52 buletine de informare postate pe pagina de internet în secțiunea
„Buletin Informativ”. Acestea însumează un total de 825 pagini din care 467 de
pagini cu informație europeană; 1.092 de articole reprezentând 65 % din
conținutul buletinelor informative săptămânale. Totodată au fost prezentate pe scurt în
conținut 211 de acte normative publicate în Monitorul Oficial al României.
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Diseminarea în teritoriu a informațiilor legate de elaborarea bugetelor locale
pentru anul 2018 – și înregistrarea excedentelor bugetare (către cele 23 de UA-T care
au semnate contracte de finanțare și cărora li s-au eliberat sume în avans prin PNDR și
către Consiliul Județean Hunedoara) (adresa nr. 1.342/08.02.2018) - primăriile
comunelor Baru, Băcia, Bănița, Beriu, Brănișca, Bretea-Română, Buceș, Crișcior,
Densuș, Hărău, Ilia, Lelese, Luncoiu de Jos, Orăștioara de Sus, Pui, Ribița, Râu de Mori,
Romos, Sarmizegetusa, Sălașu de Sus, Sântămăria Orlea, Totești, Vețel

Diseminarea în teritoriu, prin mijloace electronice, a informațiilor finanțatorilor
pentru mediul rural:
o Clarificări privind decontarea TVA pentru proiectele de investiții in infrastructura de
irigații finanțate prin PNDR 2020 – ianuarie 2018
o Precizări referitoare la procedura de achiziții pentru beneficiarii publici ai PNDR 2020
– februarie 2018;
o Investițiile asociate patrimoniului cultural finanțate prin PNDR 2020 - martie 2018
o Modelul de cerere pentru autorizația de mediu disponibil pentru beneficiarii
submăsurilor 6.1 și 6.3 din PNDR 2020 - martie 2018
o Comunicare informații furnizate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR
Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 - ordinul nr.
2476/19.03.2018 de modificare și completare a formei de contract anexată la
Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conține condiții generale
pentru accesarea fondurilor în cadrul programului - martie 2018
o Oportunități de finanțare eeagrants (Granturile Spațiului Economic European (SEE)
și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului
Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic
European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul
și Sudul Europei și statele baltice) – aprilie 2018
o Oportunitățile acordate prin Programul de finanțare al Comisiei Europene wifi4eu
(adresa 3.424/10.04.2018)
o Noile prevederi pentru achizițiile derulate de beneficiarii publici ai PNDR 2020 – mai
2018
o Lansarea unui portal unic cu informații despre fondurile europene pentru agricultura
și dezvoltare rurala – mai 2018
o Publicarea pe pagina oficiala de internet, www.afir.info<http://www.afir.info>, a
Ghidurilor consultative pentru 4 submăsuri de finanțare din PNDR 2020 – mai 2018
o Sprijinul financiar disponibil prin PNDR 2020 pentru investiții in zona montana – mai
2018
o Publicarea versiunii finale a Ghidului solicitantului pentru submăsurile 6.1 și 6.3 pe
pagina de internet – mai 2018
o Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru submăsurile 6.1 și 6.3 din PNDR
2020 – iulie 2018
o Comunicat de presă privind ”Fondul European de Investiții (FEI) a selectat patru
bănci din România în cadrul primului acord de finanțare în domeniul agricol din
România. Cele patru bănci - Banca Comercială Română, procredit Bank, Raiffeisen
Bank și unicredit Bank vor acorda finanțări în valoare de peste 150 milioane de
euro, din care 87 milioane de euro de la bugetul Uniunii Europene, pentru peste
1.300 de fermieri și întreprinzători din mediul rural” – septembrie 2018
o Finanțarea infrastructurii secundare de irigații prin intermediul submăsurii 4.3 din
PNDR 2020 – septembrie 2018
o Lansarea de către CE a primei cereri de proiecte prin programul "wifi4eu", prin care
și municipalitățile din România vor putea solicita finanțare pentru instalarea de
puncte de acces public și gratuit la internet wireless. Vor fi acordate bonuri în
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valoare de 15.000 euro fiecare pentru primele 2.800 de municipalități din Uniunea
Europeană – noiembrie 2018
o Publicarea versiunii consultative a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1a Investiții in exploatații pomicole – noiembrie 2018

Participarea
angajaților
din
compartimentul
de
specialitate
la
videoconferințele lunare organizate de Ministerul Afacerilor Interne cu privire la
proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile.
*

În vederea monitorizării proiectelor finanțate din fonduri externe
nerambursabile și a sprijinirii autorităților locale, s-au întreprins demersuri atât la
autoritățile administrației publice locale, cât și la organisme intermediare sau autorități
de management.
Sprijin acordat campaniei de depunere a cererilor de plată pentru anul 2018 la
APIA (adresa nr. 1.541/14.02.2018)

Solicitare stadiu la zi al realizării proiectelor finanțate din fonduri externe
nerambursabile – de la Agenția de Dezvoltare Regională Vest, Consiliul Județean
Hunedoara și celelalte 69 de unități administrativ-teritoriale din județ (adresa nr.
1.827/22.02.2018)

Organizarea în data de 28 februarie 2018 a unei întâlniri de lucru a APAPROD și
ADI AquaPrest cu primăriile comunelor Baru, Băcia, Bretea-Română, Hărău, Pui, Râu de
Mori, Romos, Sarmizegetusa, Sântămăria Orlea, Totești și Vețel în vederea integrării
proiectelor acestora pentru realizarea rețele de apă și / sau apă uzată cu Master Planul
județean de apă și apă uzată (Convocarea a fost realizată prin adresa nr.
1.852/22.02.2018)

Organizarea unei întâlniri de lucru cu directorul executiv al Direcției pentru
Agricultură Județeană Hunedoara în vederea organizării unei ședințe comune cu
primarii și secretarii UA-T (26.02.2018)

Pregătirea întâlnirii Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
(CRFIR) cu beneficiari publici din județ în data de 22 martie 2018, la invitația nr.
2.753/21.03.2018. Analiza proiectelor depuse pentru finanțare prin PNDR județ – 62
proiecte în valoare de 67.684.520 lei (27.03.2018).

Centralizare informații referitoare la proiectele autorităților administrației publice
locale eligibile pe axele 4.1, 5.1.și 6.1 din POR (investiții începute și care pot fi preluate
spre finanțare din POR) 9 proiecte – în valoare de 2.481.475,51 lei (adresa nr.
5.807/21.06.2018)

Formularea de observații pentru elaborarea Memoriului adresat domnului Paul
STĂNESCU - Viceprim - ministru, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, pentru includerea în lista de priorități de dezvoltare finanțate de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a proiectului destinat modernizării în
regim de urgență a DN74 Abrud–Brad și comunicarea Memoriului în atenția Prefecturii
Alba

Corespondență purtată cu reprezentanții Cancelariei Primului Ministru în vederea
organizării de aceștia a unei întâlniri tehnice cu reprezentanții Comisiei Europene pentru
dezvoltarea de proiecte-pilot în Valea Jiului (în luna aprilie). Participare la întâlnirea
comitetului interministerial al cărui scop principal este implementarea proiectului pilot
pentru zonele carbonifere. Acest program își propune să finanțeze proiecte pentru
zonele afectate de restrângerea activității miniere.
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Colectare date privind capacitatea serviciilor publice de asistență socială de a
utiliza tehnologiile informaționale și de comunicație (TIC) - grant SRSS/C2018/016
(adresa nr. 4.642/17.05.2018)


Solicitarea adresată Ministerului Culturii și Identității Naționale – Departamentul
Identitate Națională pentru clarificări referitoare la proiectul depus de instituție pentru
celebrarea Centenarului Marii Uniri. Refacerea FIȘEI TEHNICE pentru susținerea de
către beneficiar a manifestării/acțiunii/proiectului „Marea Unire și Primul Război Mondial
vii în conștiința hunedorenilor”, comunicarea fișei către Ministerul Afacerilor Interne și
Ministerul Culturii și Identității Naționale (adresa nr. 4.265/04.05.2018). Deplasare
București - întâlnire de lucru la sediul M.C.I.N. pentru promovarea proiectelor destinate
marcării Centenarului Marii Uniri în județul Hunedoara

Comunicare M.A.I. DGL și DGRIP răspuns la solicitarea formulată prin
intermediul circularei nr. 422.188/ 27.07.2018, referitoare la Programul de investiții în
domeniul culturii, aprobat prin OUG nr. 76/2018 (răspuns transmis prin intermediul
adresei nr. 7.239/06.08.2018)

Solicitare adresată unui număr de 10 UA-T (Municipiul Deva, Municipiul Lupeni,
Municipiul Orăștie, Municipiul Vulcan, Orașul Aninoasa, Orașul Geoagiu, Comuna Hărău,
Comuna Sălașu de Sus, Comuna Sântămărie Orlea, Comuna Zam) documente necesare
pentru a fi depuse în cadrul apelului de proiecte POR/10/2018/10/ 10.1 a/APC/7 regiuni
și POR/10/2018/ 10/10.1a/APC/BI, respectiv, POR/10/2018/ 10/10.1 b/APC/7 regiuni și
POR/10/2018/ 10/10.1 b/APC/BI (adresa nr. 7.567/08.08.2018)

Comunicare documente solicitate de MEN pentru 10 UAT (Municipiul Deva,
Municipiul Lupeni, Municipiul Orăștie, Municipiul Vulcan, Orașul Aninoasa, Orașul
Geoagiu, Comuna Hărău, Comuna Sălașu de Sus, Comuna Sântămărie Orlea,
Comuna Zam) documente necesare pentru a fi depuse în cadrul apelului de proiecte


POR/10/2018/10/ 10.1 a/APC/7 regiuni și POR/10/2018/10/ 10.1a/APC/BI, respectiv,
POR/10/2018/10/ 10.1 b/APC/7 regiuni și POR/10/2018/10/ 10.1 b/APC/BI (Hotărârea

C.L. - câte 3 exemplare originale semnate și ștampilate ale Acordului de parteneriat
încheiat cu Ministerul Educației Naționale; Declarației de eligibilitate și Declarației de
angajament) – documentele au fost însoțite de adresa nr. 7.567/ 21.08.2018
*
Participare la videoconferința organizată de Direcția Fonduri Externe
Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne și comunicarea de date referitoare la
clădirea în care își are sediul SPCRPCIV. S-a întocmit adresa nr. 3.148/30.03.2018 prin
care instituția și-a manifestat interesul pentru promovarea unui proiect prin POR
axa 5.1., sub condiția eligibilității instituției ca solicitant.
Pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare a clădirii s-a înaintat o scrisoare Agenției
pentru Dezvoltare Regională Vest pentru clarificări cu privire la eligibilitatea instituției
prefectului, ca solicitant, pentru un proiect care să vizeze reabilitarea clădirii SPCRPCIV
prin POR, axa 5, prioritatea 5.1 (3.299/04.04.2018). S-a analizat “Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent Axei 5 Prioritatea de investiții 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”, în
vederea stabilirii criteriilor de eligibilitate.
De asemenea, s-a formulat o solicitare de sprijin, adresată Direcție Generale
pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, Direcției Fonduri Externe Nerambursabile și
Direcției Generale Logistice din Ministerul Afacerilor Interne, cu privire la eligibilitatea
proiectului pentru reabilitarea clădirii în care își desfășoară activitatea SPCRPCÎV prin
POR, axa 5, prioritatea 5.1 (solicitarea formulată prin adresa nr. 3.924/24.04.2018 a fost
însoțită de pozele clădirii, extrase din Monitorul Oficial al României)
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Comunicare M.A.I.-DFEN, DGRIP și DGL a răspunsului primit de la Agenția de
Dezvoltare Regională Vest cu privire la eligibilitatea proiectului de reabilitare a clădirii
SPCRPCÎV (prin adresa nr. 4.168/03.05.2018). Analiză “Ghidul Solicitantului - Condiții
specifice de accesare a fondurilor aferent Axei 5 Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea,
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” și a procedurii
M.A.I. referitoare la întocmirea proiectelor cu finanțare externă de structurile M.A.I..
Comunicare Primăria Mun. Deva pentru stabilirea datelor preliminare încheierii unui acord
de parteneriat. Corespondență electronică cu DFEN și DGRIP - Participare la
videoconferința M.A.I.-DFEN. Comunicare Primăria Deva – adresa nr. 46057/29.05.2018 –
scrisoare intenție participare proiect comun.

Răspuns la solicitarea M.A.I. formulată prin intermediul circularei nr.
686.198/20.09.2018, s-au formular propuneri și s-au comunicat solicitantului datele
referitoare la ideile de proiecte pe care dorim să le promovăm până la sfârșitul cadrului
financiar 2014-2020 și pe perioada următorului cadru financiar 2021-2027 (însoțite de
adresa nr. 8.968/28.09.2018

Pregătirea întâlnirii cu reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara, și ai
Primăriilor Deva, Simeria, Hunedoara pentru a răspunde solicitării Băncii Mondiale cu
privire la proiectele prioritare pentru o eventuală zonă metropolitană DEVA. În urma
întâlnirii s-au comunicat solicitantului propunerile de proiecte prioritare pentru dezvoltarea
zonei metropolitane Deva (Simeria-Hunedoara), însoțite de adresa nr. 12.126/21.12.2018.

-

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
IX.1. Informare și relații publice
În anul 2018, au fost înregistrate 15 petiții formulate în temeiul Legii
544/2001 (11 dintre ele transmise prin mijloace electronice). 6 au fost soluționate
favorabil petentului, 7 redirecționate către instituțiile competente, 1 a primit un
răspuns nefavorabil, iar o alta un răspuns parțial-favorabil.
Începând din luna noiembrie a anului 2018 la nivelul Instituției Prefectului –
județul Hunedoara a fost desemnat prin Ordinul Prefectului nr.269/2018 expertul local
din cadrul proiectului “Guvernare transparentă, deschisă, și participativă – standardizare,
armonizare, dialog îmbunătățit” SIPOCA35.
Odată cu desemnarea expertului local, au fost desfășurate o serie de activități
pentru diseminarea rezultatelor proiectului și livrabilelor din cadrul activităților 6 și 11.
Principalele activități desfășurate în luna decembrie 2018 au fost:
-

-

Realizare corespondență cu coordonatorul activităților specifice din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne;
Întocmire adrese către unitățile administrativ teritoriale din județul Hunedoara
referitoare la actualizarea datelor privind Rețeaua națională din administrația publică
locală cu atribuții pe Legea 544/2001 respectiv Legea 52/2003.
Întocmire adrese individuale pentru a invita personalul responsabil cu
implementarea Legii 544/2001 și a Legii 52/2003 la o întâlniri având ca scop
diseminarea Procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de
interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței
decizionale și a Ghidului explicativ pentru elaborarea și implementarea unitară a
procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public
în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale.
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-

Realizarea unui număr de 7 întâlniri cu reprezentanții municipiilor din județul
Hunedoara pentru diseminarea celor două documente menționate anterior.
Introducerea datelor colectate de la primăriile din județul Hunedoara în baza de
date care constituie Rețeaua națională din administrația publică locală cu atribuții pe
Legea 544/2001 respectiv Legea 52/2003.
*
IX.2. Activitatea de soluționare a petițiilor și audiențelor

Primirea, înregistrarea, păstrarea și repartizarea petițiilor și corespondenței către
compartimentele de specialitate, organizarea și desfășurarea audiențelor, înregistrarea și
soluționarea cererilor făcute în baza Legii nr. 544/2001, înregistrarea, expedierea și
păstrarea ordinelor emise de Prefectul județului se realizează în cadrul Compartimentului
Informare, Relații Publice, Registratură și Registratură. Activitatea de soluționare a petițiilor și
cererilor, însă, este o activitate complexă, în majoritatea cazurilor fiind necesare constituirea
de comisii mixte, la care participă persoane din mai multe structuri de specialitate, dar și
delegați din partea serviciilor deconcentrate competente în domeniul vizat de sesizare.
În 2018 prin Registratura generală a Instituției Prefectului au fost înregistrate un
număr de 12773 de documente ce reprezintă documente oficiale primite sau transmise
de către Instituția Prefectului - județul Hunedoara, în ușoară scădere față de anul
2017 precedenți când s-au înregistrat un număr de 12.861 documente, respectiv în
creștere față de anul 2016 când au fost înregistrate un număr de 12.583 documente.
A scăzut numărul petițiilor adresate Instituției Prefectului – județul Hunedoara
de la 538 în 2016 la 505 în 2017 respectiv la 446 în anul 2018.
După tematica solicitărilor, ponderea cea mai ridicată din totalul petițiilor o
reprezintă diferite cereri și solicitări urmate de cele care au ca subiect legile fondului
funciar, retrocedările terenurilor preluate abuziv de regimul comunist.
Un număr semnificativ de petiții au fost depuse simultan atât la Instituția
Prefectului cât și la alte instituții și autorități cum ar fi Guvernul României sau
Președinția României, fără a se aștepta soluționarea petițiilor depuse în termenul legal;
Unele scrisori au necesitat verificări complexe, motiv pentru care au avut loc
deplasări în teren ale specialiștilor în fond funciar și a altor funcționari, fiind solicitat și
sprijinul primăriilor și a altor instituții pentru soluționarea acestora. Aceste motive au
condus uneori la depășirea termenului legal de soluționare.
diferite cereri
263
cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate abuziv de
regimul comunist
reveniri

123
58

Din totalul de 446 petiții, au fost primite:
2

-

Parlamentul României

-

Guvernul României

-

Administrația Prezidențială

-

instituții de stat

38

-

persoane juridice

53

-

persoane fizice (cetățeni români)

29
4

320
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106

-

e-mail

-

anonime

-

redirecționate pentru competentă soluționare

1
295

Din cele soluționate:
comunicate petenților precizările necesare privind posibilitatea legală de
soluționare/returnate
în curs de soluționare
-

69
11
49

clasate direct
538

505

527

600

499

500

2016

400

446

446

300

2017

2018

200
100

0
Scrisori adresate instituţiei
-

-

Soluţionate în termen

cetățeni consiliați de personalul de
relații cu publicul
din care: au depus petiții

900

86,87%

150

16,66 % din numărul celor care au
fost consiliați

primiți în audiență de conducerea
instituției/ structurii
dintre petițiile depuse (33)
o soluționate pozitiv:
o soluționate negativ:
o competența a fost
declinată:

136

13,12 %

reîndrumați către alte instituții/
structuri M.A.I. pentru competentă
soluționare

15
0
18
18

2%

Numărul cetățenilor primiți în audiență de conducerea Instituției Prefectului județul Hunedoara în anul 2018 a fost de 136 de persoane față de 176 de persoane
în 2017, față de 196 în 2016. Acest fapt se explică și prin numărul mare de persoane
consiliate de personalul din cadrul Compartimentului Informare, Relații Publice,
Registratură care au consiliat și îndrumat un număr de 900 de persoane fie că cetățenii
s-au prezentat personal la sediul instituției sau au fost consiliați și îndrumați prin
intermediul convorbirilor telefonice.
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196

176
531

200

2016

150

2017

100
50

2018

0
PERSOANE PRIMITE ÎN AUDIENŢĂ

Activitatea specifică de gestionare a Arhivei Instituției Prefectului – județul
Hunedoara
Referitor la activitatea specifică de gestionare a Arhivei Instituției Prefectului în anul
2018 s-a efectuat o lucrare de selecție pentru documentele aferente anilor 2006-2014
aflate în arhivă care au fost înlăturate ca nefolositoare (509 volume), expirându-le
termenele de păstrare prevăzute în Nomenclatorul arhivistic al instituției, avizat de
Serviciul Județean Hunedoara al Arhivelor Naționale.
Au fost preluate în anul 2018 spre păstrare în arhiva instituției 1930 volume cu
documente create de către serviciile și compartimentele Instituției Prefectului - județul
Hunedoara, precum și primite de la unitățile administrativ teritoriale din județ, instituții
centrale sau locale.
Au fost puse la dispoziția funcționarilor din instituție un număr de 62 volume de
documente pentru studiu și efectuarea de copii și adeverințe.
*
IX.3. Apostilarea documentelor
INSTITUȚIA
PREFECTULUI
JUDETUL
HUNEDOARA

Număr cereri

Număr acte

Luna

Total

Persoane
fizice

Persoane
juridice

Total

Persoane
fizice

Persoane
juridice

ianuarie

111

75

36

164

116

48

februarie

98

87

11

131

116

15

martie

132

97

34

175

134

41

aprilie

96

78

18

137

109

28

mai

140

119

21

167

125

42

iunie

124

104

20

186

160

26

iulie

225

171

54

300

231

69

august

247

193

54

344

280

64

septembrie

150

108

42

198

146

52

octombrie

165

128

37

229

172

57

noiembrie

134

94

40

176

122

54

decembrie

66

46

20

98

68

30

TOTAL:

1688

1300

387

2305

1779

526
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X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/
PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII
X.1. Dificultăți identificate
Nereglementarea statutului de serviciu public deconcentrat pentru toate structurile
administrative ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din
subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, a dus la
situații în care unele instituții publice să nu dea curs unor solicitări ale prefectului.
Arhiva Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența
Pașapoartelor Simple (SPCEEPS) Hunedoara este insuficientă din punct de vedere al
spațiului, în prezent fiind identificat un spațiu învecinat ce aparține Consiliului Local Deva,
spațiu care ar fi foarte potrivit dacă s-ar obține pentru extindere.
La nivelul SPCEEPS mai este nevoie de două sisteme PC cu imprimantă și scaner,
înlocuirea surselor neîntreruptibile defecte, precum și un copiator (xerox). De asemenea,
trebuie identificată o soluție pentru punerea în funcțiune și asigurarea service-ului pentru
grupul electrogen.
Sediul serviciului are asigurată (în parte sau chiar total) plata utilităților printr-un
protocol cu Compania Națională „Imprimeria Națională”, dar mai are nevoie de unele
reparații minore, în special în zona destinată publicului, cum ar fi:
o
o
o
o
o
o

igienizare/zugrăvit interior;
repararea plăcilor de gresie care s-au desprins;
repararea treptelor care s-au stricat;
înlocuirea plăcilor de tavan fals deteriorate;
spălarea/curățarea geamurilor;
repararea hidroizolației.

Toate aceste lucruri vor trebui prinse în proiectul de buget, buget în care ar
trebui să se evidențieze și sume pentru ordine publică.
Gradul de încadrare al SPCEEPS este de 80%, dar există o tendință de
migrare spre I.P.J. Hunedoara a polițiștilor din serviciu, din motive de diferențe salariale și
de încadrare în condiții de muncă.
În perioada analizată a fost ocupată prin concurs o funcție vacantă de ofițer, dar s-a
și vacantat o funcție prin mutarea unui ofițer, la SPCEEPS;
Migrarea accelerată a personalului specializat și calificat din instituția prefectului
către celelalte instituții și autorități publice (3 persoane, din totalul de 35 de
funcționari publici, reprezentând aproximativ 10% din personalul instituției)
Dificultatea încadrării posturilor vacante cu personal specializat din alte instituții sau
autorități publice locale din cauza lipsei motivației salariale și a volumului mare de muncă
(ex.: au fost efectuate demersuri pentru încadrarea prin transfer pentru ocuparea
posturilor vacante, dar ne-am lovit de refuzul funcționarilor publici încadrați la alte instituții
publice – autorități publice locale municipii, orașe comune, inclusiv a celor încadrați la
servicii publice deconcentrate ale ministerelor, motivul fiind veniturile salariale mult mai
mici, uneori chiar la jumătate de care beneficiază personalul angajat în instituțiile
prefectului) ;
Încadrarea posturilor vacante cu personal venit din mediul privat, care, de regulă,
promovează greu concursurile de recrutare și necesită o perioadă destul de îndelungată de
adaptare la specificul activității și la rigorile funcției publice;
Supraîncărcarea personalului existent cu volumul de lucrări preluat de la funcționarii
care și-au încetat raporturile de serviciu, cu consecințe negative asupra climatului
organizațional.
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X.2. Propuneri de eficientizare a activității
Aprobarea Listei serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte
organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul
unităților administrativ-teritoriale, conform prevederilor art.4 alin. (2) din Legea 340/2004,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cuprinderea și alocarea în bugetul instituției a sumelor necesare soluționării
dificultăților cu care se confruntă SPCEEPS, buget în care ar trebui să se evidențieze și
sume pentru ordine publică.
Se impune identificarea unor soluții pentru reabilitarea integrală sau relocarea
sediului Serviciului Public Comunitar Regim Permise Conducere și
Înmatricularea Vehiculelor, având în vedere vechimea și gradul ridicat de uzură atât a
spațiilor în care funcționează efectiv serviciu, cât și instalațiilor utilitare care îl deservesc;
Deși în ultimii patru ani numărul de cereri a crescut aproape exponențial, numărul
de posturi a rămas constant și atunci s-ar impune reanalizarea numărului de funcții
prin prisma respectării prevederilor Anexei 14 din Instrucțiunile M.A.I. nr. S/107 din 2013
privind constituirea și dimensionarea unor componente organizatorice specifice unităților
M.A.I.;
Reanalizarea portofoliului de atribuții al Instituției Prefectului – județul
Hunedoara, prin raportare la prevederile legale, la competențele profesionale
ale angajaților și la nevoia de îndeplinire a obiectivelor stabilite și asumate. Va
fi necesară o realocare de atribuții, revizuirea Regulamentului de Organizare și
Funcționare, a structurii organizatorice și a fișelor posturilor, pentru a răspunde
acestor nevoi de eficiență și eficacitate.

XI. OBIECTIVE 2019
În conformitate cu prevederile Legii nr. 340/ 2004 privind prefectul și instituția
prefectului, cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor
prevederi ale Legii nr. 340/ 2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu
prevederile Programului de guvernare, în anul 2019, în vederea realizării misiunii
de reprezentare a Guvernului în teritoriu, activitatea prefectului va avea în vedere
îndeplinirea următoarelor obiective strategice:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Asigurarea, la nivelul județului Hunedoara, a aplicării Programului de guvernare și
a celorlalte documente de politică publică, a aplicării și respectării Constituției, a
legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative și a
ordinii publice
Organizarea eficientă și în condiții de legalitate a proceselor electorale din anul
2019
Utilizarea în condiții de economicitate, eficientă și eficacitate a tuturor resurselor
instituției
Armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate din județul Hunedoara
Menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate
nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii
tensiunilor sociale
Îmbunătățirea performanței serviciilor publice în Instituția Prefectului – județul
Hunedoara (apostilă, pașapoarte, permise de conducere, înmatriculare și evidență
a vehiculelor), prin utilizarea sistemelor informatice
Promovarea imaginii Instituției Prefectului – județul Hunedoara și îmbunătățirea
relațiilor de colaborare și de cooperare internă și externă
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VIII.
IX.

X.

Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene la nivelul județului
Hunedoara, prin proiectele depuse și implementate de autorități ale administrației
publice locale, de structuri subordonate acestora și de unele servicii publice
Coordonarea acțiunilor derulate la nivelul județului Hunedoara în scopul prevenirii
și soluționării situațiilor de criză și de urgență, precum și în vederea desfășurării în
bune condiții a intervențiilor și a altor activități necesare restabilirii situației
normale
Creșterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor și bunelor practici în
administrația publică și de implementare a măsurilor care vizează reforma
administrației publice centrale și locale și creșterea calității actului administrativ.

XII. CONCLUZII

Instituția Prefectului – județul Hunedoara a stabilit ca priorități în activitatea
anului 2019 continuarea implementării măsurilor de îmbunătățire a activității, măsuri
asupra cărora se impune acordarea unei atenții deosebite.
Dintre acestea menționăm: implementarea sistemului unic de planificare și
evaluare a activității personalului de conducere și a funcționarilor din subordine, pentru
îmbunătățirea activității de management din instituție, acordând o atenție sporită
îmbunătățirii comunicării și colaborării cu întregul personal al acesteia, precum și
promovând munca în echipă între diferitele compartimente; actualizarea procedurilor
necesare realizării principalelor atribuții ce revin instituției prefectului, urmărirea
modului de realizare a sarcinilor ce revin fiecărui serviciu public deconcentrat din
programul de Guvernare; realizarea acțiunilor de control la sediul autorităților
administrației publice locale, privind modul de exercitare de către primari a atribuțiilor
delegate și executate de către aceștia în numele statului și a modului de îndeplinire de
către secretari a atribuțiilor ce le revin din Legea nr. 215/2001, republicată, precum și
din alte acte normative.
De asemenea, anul 2019 fiind marcat de două procese electorale importante:
alegerile pentru Parlamentul European, în mai 2019, și alegerile pentru
Președintele României, la sfârșitul anului 2019, prin prisma prerogativelor legale
care îi revin prefectului, ne vom asigura că cele două activități se vor desfășura în
condiții de legalitate și eficiență.
Ne propunem să răspundem cu celeritate cetățenilor care se adresează instituției
noastre fie în scris, fie prin prezentarea la audiențe, și să îi îndrumăm pe aceia care
prezintă probleme din domenii care depășesc sfera noastră de competență către
instituțiile cu atribuții legale specifice acestora.
Avem, de asemenea, în vedere întărirea colaborării cu toți partenerii
instituționali, conducerea serviciilor publice deconcentrate, intensificarea activității de
relații internaționale, continuarea demersurilor de eficientizare și de organizare a
activității pe principiile calității, al răspunderii și responsabilității, al eficienței și
eficacității, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control intern managerial și
eficientizarea măsurilor de monitorizare a problematicii minorităților naționale. Vom
acorda o atenție crescută aplicării măsurilor de prevenire și combatere a corupției, de
promovare a eticii și integrității în administrația publică.
Vom continua să analizăm cu exigență toate actele emise și adoptate de
autoritățile administrației publice locale supuse controlului de legalitate, dar, în aceeași
măsură, vom intensifica acțiunile de îndrumare și instruire a secretarilor unităților
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administrativ-teritoriale și a celorlalți specialiști din aparatul de specialitate al primarilor.
În acest sens, ne propunem pentru anul 2019 schimbarea abordării în ceea ce
privește activitatea de instruire/ îndrumare a autorităților administrației
publice locale, prin organizarea, în continuare a sesiunilor trimestriale de
instruire, dar și prin organizarea unor întâlniri periodice în teritoriu, pe zone
și teme de interes specifice.
O atenție sporită vom acorda activității de informare a tuturor categoriilor de
potențiali beneficiari ai instrumentelor structurale. Cu precădere însă vor fi informate
autoritățile administrației publice locale asupra oportunităților de finanțare, asupra
modificării reglementărilor specifice domeniilor eligibile sectorului public și vom acorda
sprijin membrilor echipelor de proiect din autoritățile administrației publice locale
pentru instruire și schimburi de experiență.

Ne dorim să contribuim, prin îndrumare, comunicare continuă și monitorizare, la
implementarea fără probleme și a celei de a treia ediții a Programului Operațional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2017/2018, astfel încât toate categoriile
de beneficiari prevăzute de actele normative naționale și europene să primească
sprijinul acordat de Uniunea Europeană.
Nu în ultimul rând, ne propunem o implicare activă a Instituției Prefectului –
județul Hunedoara în dezvoltarea locală, atât prin participarea la procesul de planificare
strategică la nivelul județului, prin sprijinul acordat autorităților publice locale în
actualizarea documentelor lor de programare, cât și prin consultarea structurilor de
specialitate pentru identificarea unor idei de proiecte care să contribuie la dezvoltarea
și promovarea comunităților locale și a județului Hunedoara pentru actuala perioadă de
programare (2014-2020).

PREFECT,
Fabius-Tiberiu KISZELY

SUBPREFECT,
Dorel-Ovidiu BRETEAN

Pagina 137 din 137

