
R a p o r t  d e  e va lu a r e  a  ac t iv i t ă ț i i  I n st i tu ț i e i  P r e f e ctu lu i  –  ju d e țu l  Hu n e d o a r a  pe n t r u  a n u l  2 01 9  

  

 

Pagina 1 din 121 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

RRaappoorrtt  ddee  eevvaalluuaarree  aa  aaccttiivviittăățțiiii    

IInnssttiittuuțțiieeii  PPrreeffeeccttuulluuii  ––  jjuuddeețțuull  

HHuunneeddooaarraa  

  ppeennttrruu  aannuull  22001199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deva 

Ianuarie, 2020 

 

 

 



R a p o r t  d e  e va lu a r e  a  ac t iv i t ă ț i i  I n st i tu ț i e i  P r e f e ctu lu i  –  ju d e țu l  Hu n e d o a r a  pe n t r u  a n u l  2 01 9  

  

 

Pagina 2 din 121 

 

 



R a p o r t  d e  e va lu a r e  a  ac t iv i t ă ț i i  I n st i tu ț i e i  P r e f e ctu lu i  –  ju d e țu l  Hu n e d o a r a  pe n t r u  a n u l  2 01 9  

  

 

Pagina 3 din 121 

 

CUPRINS 

I. INTRODUCERE ......................................................................................................... 5 

I.1. LEGISLAȚIE DE BAZĂ .................................................................................................................. 6 
I.2. STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ ...................................................................................................... 6 

II. OBIECTIVE STRATEGICE ........................................................................................ 8 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE .............................................. 9 

III.1. EFICIENTIZARE STRUCTURALĂ ..................................................................................................... 9 
III.2. GESTIUNEA RESURSELOR UMANE ................................................................................................. 9 
III.3. UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE ......................................................................................... 12 
III.4. ACTIVITATEA DE ACHIZIȚII PUBLICE ........................................................................................... 16 
III.5. ASIGURAREA RESURSELOR LOGISTICE, IT ȘI COMUNICAȚII ................................................................ 16 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ ...................................... 18 

A. CANCELARIA PREFECTULUI .................................................................................................... 18 
B. CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI .................................................................................... 52 
C. CONTROLUL LEGALITĂȚII, AL APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV ...... 52 

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) 52 
C.2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la Instituția Prefectului care au 
necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului ....................................................................... 57 
C.3. Instruirea secretarilor unităților administrativ-teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou 
apărute ......................................................................................................................................... 58 
C.4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești ................................................... 59 
C.5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și/sau normativ ...................................... 60 
C.6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină ......................................................................... 61 
C.7. Activitatea desfășurată de Comisia județeană de atribuire de denumiri ........................................ 62 
C.9. Activitatea de contencios administrativ ...................................................................................... 62 
C.10. Coordonarea activităţilor în vederea organizării în bune condiţii a proceselor electorale la nivelul 
judeţului ........................................................................................................................................ 63 

D. URMĂRIREA APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE CU CARACTER REPARATORIU .................................... 66 
D.1. Aplicarea legilor fondului funciar ............................................................................................... 66 
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 ................................................................................................ 67 

E. SERVICII PUBLICE DECONCENTRATE ....................................................................................... 68 
E.1. Activitatea Colegiului Prefectural al județului Hunedoara ............................................................. 69 
E.2. Activitatea Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara ........................................................ 75 
E.3. Acţiuni de protest .................................................................................................................... 75 
E.4. Activitatea Comitetului de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice a județului 
Hunedoara ..................................................................................................................................... 76 

F. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE ......................................................................... 77 
G. MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ................................................................ 79 

G.1. Numărul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara ........................... 79 
G.2. Numărul hotărârilor adoptate ................................................................................................... 81 
G.3. Numărul de ordine emise de prefect ......................................................................................... 82 
G.4. Planuri aprobate ...................................................................................................................... 83 

H. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN JUDEȚ PENTRU ASIGURAREA 

ORDINII PUBLICE ............................................................................................................... 84 
I. RELAȚIA CU MINORITĂȚILE NAȚIONALE ........................................................................ 85 

I.1. Implicarea pentru implementarea Strategiei Guvernamentale pentru Îmbunătățire a Situației Romilor
 ..................................................................................................................................................... 85 
I.2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea problemelor și implicarea în 
rezolvarea acestora ........................................................................................................................ 87 

J. ACTIVITĂȚI PENTRU URMĂRIREA MODULUI DE APLICARE A UNOR ACTE NORMATIVE . 87 
J.1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu 
modificările ulterioare ..................................................................................................................... 87 
J.2. Aplicarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 .............................................. 88 



R a p o r t  d e  e va lu a r e  a  ac t iv i t ă ț i i  I n st i tu ț i e i  P r e f e ctu lu i  –  ju d e țu l  Hu n e d o a r a  pe n t r u  a n u l  2 01 9  

  

 

Pagina 4 din 121 

 

K. ALTE ACTIVITĂȚI ............................................................................................................ 89 
K.1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control ce i-au fost solicitate prefectului de către ministere 
sau alte instituții ale administrației centrale ...................................................................................... 89 
K.2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la nivelul județului ......................... 89 
K.3. Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 
– POAD ......................................................................................................................................... 90 
K.4. Rezolvarea solicitărilor adresate instituției de către alte entități publice ........................................ 90 

V. SUPORT DECIZIONAL ............................................................................................ 92 

V.1. CONTROL INTERN MANAGERIAL. REGISTRUL RISCURILOR.  REGISTRUL PROCEDURILOR ............................... 92 
V.1.1. Controlul Intern Managerial ................................................................................................... 92 
V.1.2. Registrul riscurilor ................................................................................................................. 94 
V.1.3. Registrul Procedurilor ............................................................................................................ 95 

V.2. AUDIT INTERN ....................................................................................................................... 97 
V.3. ETICĂ ȘI CONDUITĂ ................................................................................................................ 98 
V.4. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE ...................................................................................... 98 
V.5. PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI. ACTUALIZAREA RISCURILOR LA CORUPȚIE ȘI MONITORIZAREA LOR ..... 99 

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE ...................................................................... 102 

VI.1. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ȘI EVIDENȚA PAȘAPOARTELOR SIMPLE 

HUNEDOARA ........................................................................................................................ 102 
VI.1.1. Compartimentul PAȘAPOARTE ............................................................................................ 102 
VI.1.2. Compartimentul INFORMATICĂ .......................................................................................... 104 
VI.1.3. Compartimentul RESTRICȚII .............................................................................................. 104 

VI.2. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A 

VEHICULELOR ....................................................................................................................... 105 
VI.2.1. Activitatea desfășurată pe linie de permise de conducere și examinări auto ............................ 106 
VI.2.2. Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculare și evidență a vehiculelor ............................... 107 
VI.2.3. Prevenirea și combaterea infracționalității, a corupție ........................................................... 107 

VII. COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE ................ 109 

VII.1. RELAȚII INTERNAȚIONALE ............................................................................................ 109 
VII.2. ACTIVITATEA  DE COOPERARE INSTITUȚIONALĂ .............................................................. 109 

VII.2.1. Grupul județean de lucru pentru elaborarea Strategiei antidrog ........................................... 109 
VII.2.2. Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane............................................................. 110 

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE .................................................................... 111 

VIII.1. IMPLEMENTAREA ÎN JUDEȚ A PRIECTULUI ”GUVERNARE TRANSPARENTĂ, DESCHISĂ ȘI PARTICIPATIVĂ – 

STANDARDIZARE, ARMONIZARE, DIALOG ÎMBUNĂTĂȚIT” COD SMIS   - SIPOCA 35 ....................................... 111 
VIII.2. INFORMAREA INSTITUȚIILOR PUBLICE ASUPRA OPORTUNITĂȚILOR: .................................................. 112 
VIII.3. EVIDENȚA PROIECTELOR AFLATE ÎN DERULARE LA NIVELUL JUDEȚULUI .............................................. 114 

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ....................................................................... 115 

IX.1. INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE – NUMĂRUL DE SOLICITĂRI ȘI INFORMAȚII PUBLICE ............................... 115 
IX.2. ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR ȘI AUDIENȚELOR ......................................................... 115 

IX.2.1.Petiții ........................................................................................................................ 115 
IX.2.2. Audiențe .................................................................................................................. 116 

IX.3. APOSTILAREA DOCUMENTELOR ................................................................................................ 118 

X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/ PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A 
ACTIVITĂȚII ............................................................................................................ 118 

X.1. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ..................................................................................................... 118 
X.2. PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII................................................................................ 118 

XI. OBIECTIVE 2020 ................................................................................................ 119 

XII. CONCLUZII ....................................................................................................... 120 

 



R a p o r t  d e  e va lu a r e  a  ac t iv i t ă ț i i  I n st i tu ț i e i  P r e f e ctu lu i  –  ju d e țu l  Hu n e d o a r a  pe n t r u  a n u l  2 01 9  

  

 

Pagina 5 din 121 

 

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. 

Anul 2019 aduce modificări legislative, prin adoptarea Ordonanței de Urgență nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, care abrogă Legea 340/2004, republicată. Astfel că 
activitatea este reglementată de PARTEA a IV-a Prefectul, instituţia prefectului şi serviciile 
publice deconcentrate (art. 249 – 283). 

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. 

În anul 2019, activitatea instituției a fost condusă de Fabius-Tiberiu KISZELY, care a 
ocupat funcția de prefect până în data de 11 decembrie 2019 (H.G. nr. 868/2019) și Dorel-
Ovidiu BRETEAN, care a ocupat funcția de subprefect până la data 10 septembrie 2019 
(H.G. nr. 654/2019). 

Începând cu data de 12 decembrie 2019, funcția publică de prefect al județului 
Hunedoara este deținută de Vasilică POTECĂ (H.G. nr. 890/2019). 
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; 

→ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

→ 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. 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 

a. Număr posturi aprobate: 43 

b. Număr personal angajat: 38 

c. Număr posturi vacante: 5 

 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); 
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3. Compartimentul Romi (CR); 

4. Compartimentul Financiar-Contabil (CF-C);  

5. Compartimentul Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice (CFCRUAAP); 

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. Garantarea, 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 

II. Armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate din județul Hunedoara 

III. Menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate 
nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii 
tensiunilor sociale 

IV. Îmbunătățirea calității serviciilor publice desfășurate în Instituția Prefectului – 
județul Hunedoara 

V. Creșterea absorbției 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 

VI. 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  

VII. Utilizarea în condiții de economicitate, eficientă și eficacitate a tuturor resurselor 
instituției 

VIII. Promovarea imaginii Instituției Prefectului – județul Hunedoara și îmbunătățirea 
relațiilor de colaborare și cooperare internă și externă  

IX. 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 2019, 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 2020 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 2020.  

* 

III.2. Gestiunea resurselor umane 

În cursul anului 2019, 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,  a Ordonanței de urgentă  
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea 
unor termene, a  Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ 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 
2019, 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 169 de ordine ale Prefectului, după cum 
urmează, 

→ 2 ordine transfer in interesul serviciului, 

→ 2 ordine privind reluarea activității funcționarilor publici, 

→ 26 ordine privind constituirea de comisii, 

→ 1 ordin mutare funcționar, 

→ 1 ordine privind acordare de gradații, 

→ 2 ordine privind acordare de sporuri, 
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→ 110 ordine stabiliri drepturi salariale, 

→ 7 ordine încadrare, 

→ 5 ordine încetare de drept a raporturilor de muncă, 

→ 1 ordine privind suspendarea activității, 

→ 1 ordine privind promovarea în funcție, 

→ 9 alte ordine privind funcționarea instituției. 

Au fost întocmite răspunsuri la 166 de radiograme adresate acestui 
compartiment din partea unor direcții de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne. 

Au fost întocmite 78 răspunsuri privind salarizarea către instituțiile prefectului 
din țară. 

Au fost întocmite 530 răspunsuri adresate acestui compartiment de către 
unitățile administrativ teritoriale precum și de către celelalte instituții publice locale și 
centrale. 

Zilnic s-au urmărit postările pe portalul direct cu ANFP București și a fost 
întocmită 1 procedură operațională 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 70 declarații de avere și 70 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 56 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. 
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Au fost comunicate Direcției Generale de Resurse Umane din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, procesele verbale privind acordarea sporului pentru condiții 
vătămătoare pentru anul 2019. 

 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 2019, Instituției Prefectului Județul 
Hunedoara, i-a revenit obligația stabilirii numărului maxim de posturi pentru anul 2019 
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 2019, 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. 
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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. 

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 2018, a avut loc Referendumul pentru 
Revizuirea Constituției, în luna ianuarie a anului 2019 a fost întocmită și depusă la 
Administrația Financiară Declarația 205 cuprinzând veniturile din indemnizațiile 
membrilor Biroului Electoral Județean, membrilor 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 2019 a avut loc  în luna mai, alegerile Europarlamentare  și 
Referendumul pe justiție, iar în luna noiembrie alegerile prezidențiale. Au fost întocmite 
state de plată pentru membrii Biroului Electoral Județean, pentru membrii birourilor 
secțiilor de votare, operatori,  statisticieni și  personal tehnic auxiliar. 

Au fost comunicate întregului personal al instituției veniturile de natură salarială 
înregistrate de aceștia în anul 2018, 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, Banca Transilvania, Banca Comercială Rămână, Garanti 
Bank, Unicredit și cu ING.  

A fost decontată contravaloarea serviciilor turistice din concediul de odihnă, în 
limita sumei de 1450 lei, pentru un număr de 32 de persoane din cadrul aparatului 
propriu, și un număr de 27 de angajați ai serviciilor publice comunitare din 
cadrul instituției. 

A fost decontată contravaloarea a 26 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, pentru 
un nr. de 26 de salariați. 

Pe parcursul anului 2019, 2 angajați au urmat cursuri de perfecționare 
în domeniile: drept și legislație comunitară, respectiv management financiar. 

* 

III.3. Utilizarea resurselor financiare 

În conformitate cu prevederile art. 265 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind codul administrativ, 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 financiar-
contabilă, aferentă anului 2019, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru 
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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 
Regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, bugetul instituției a cuprins 
două capitole de cheltuieli și anume: CAP. 51.01.-„Autorități Publice și Acțiuni Externe” 
și CAP.61.01 „Ordine Publică și Siguranță Națională”. Din anul 2019 s-a adăugat și CAP 
68.06  „Asigurări și asistență socială ” 

Astfel, în cursul anului 2019, Ministerul Afacerilor Interne a repartizat, conform 
Legii nr. 50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2019 și a actelor 
normative cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2019, Instituției Prefectului Jud. 
Hunedoara, credite în sumă totală de 16.999,00 mii lei: 

- pentru capitolul de cheltuieli 51.01 „Autorități Publice și Acțiuni Externe” suma 
de 14.603,00 mii lei,  

- pentru capitolul de cheltuieli 61.01 „Ordine Publică și Siguranță Națională” suma 
de 2.392,00 mii lei. 

- pentru capitolul de cheltuieli 68.06 „Asigurări și asistență socială ” suma de 4,00 
mii lei. 

Bugetul Instituției Prefectului Județul Hunedoara în anul 2019, a fost mai mare 
cu 229,22% decât bugetul pe anul 2018. Această creștere a bugetului s-a datorat 
faptului că în cursul anului 2019 au fost organizate Alegerile pentru Parlamentul 
European, Referendumul pe tema justiției și  Alegerile pentru Președintele României .  

→ La  capitole de cheltuieli 51.01. „Autorități Publice și Acțiuni Externe” și capitolul 
61.01. „Ordine Publică și Siguranță Națională”  alocarea a creditelor pe trimestre a fost 
influențată de cheltuielile de  personal și  materiale. 

→ Prin fila de buget 349.686/21.03.2019 a fost transmis unității noastre bugetul 
inițial pe anul 2019, defalcat pe capitole, titluri, articole și alineate ale clasificației 
bugetare. 

→ Prin filele de buget nr. 351.915,352.328, 354.243, 363.736, 364414, 373.266 
/2019, a fost suplimentat bugetul instituției, la cap. 51.01 „ Autorității publice și acțiuni 
externe” ,la cheltuieli materiale, de personal și de judecată .  

→ Prin filele de buget nr. 352.328, 363.736 /2019 a fost suplimentat bugetul 
instituției la Cap. 61.01.”Ordine Publică și Siguranță Națională”, la cheltuieli de personal 
și cheltuieli materiale .  

Prin filele de buget nr. 365.107, 369.239,372.691 /2019 a fost suplimentat 
bugetul instituției la Cap. 68. 06  „Asigurări și asistență socială ”. 

→ Pe parcursul anului 2019, au fost transmise ministerului propuneri de modificare 
a bugetului pentru  capitolele de cheltuieli 51.01și 61.50, aprobările fiind cuprinse în 
filele de buget 350.530,355.175,358.126,352.328,360.55,365.039,370.090. 
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→ În structură analitică, creditele totale repartizate, la capitolul 51.01.”Autorități 
Publice și Acțiuni Externe”, în anul 2019,  în sumă de 14.603 mii lei, cuprind credite pentru 
plata cheltuielilor de personal,13.496 mii lei, credite pentru bunuri și servicii în sumă de 
351 mii lei și credite pentru plata despăgubirilor civile în sumă de 7 mii lei și credite pentru 
investiții 19 mii lei . Din totalul creditelor, 10.923 mii lei reprezintă sume destinate 
alegerilor (10.192 mii lei reprezintă cheltuieli de personal iar 731 mii lei cheltuieli 
materiale). 

→ În structură analitică, la capitolul 61.01.”Ordine Publică și Siguranță Națională”, au 
fost repartizate pentru anul 2019, credite pentru cheltuieli curente în sumă totală de 2.392 
mii lei, fundamentate pe cheltuieli de personal în sumă de 2.245,00 mii lei, cheltuieli 
pentru bunuri și servicii în sumă de 147 mii lei  . 

→ 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 31.12.2019. 

→  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, HG Nr. 114/2018, 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, HG Nr. 
114/2018 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 
2.261 de ordine de plată, 1017 propuneri de angajare de cheltuieli, 1017 de 
angajamente bugetare și 1272 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 395,24 mii lei iar rulajul creditor de 385,73 mii lei. 

→ Prin casieria unității au fost făcute plăți în sumă totală de 14.555,54 mii lei, iar prin 
conturile din trezorerie au fost făcute plăți în sumă totală de 16.666,57 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 10.664,61 mii lei. Din totalul sumei de mai sus 5.308,99 mii lei 
reprezintă taxă pașapoarte, iar 5.355,62 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 2019, au fost restituite taxe neutilizate de 
pașaport în valoare 46,28 mii lei, unui număr de 285 persoane iar taxe permise și 
certificate de înmatriculare în sumă de 0,2 mii lei unui număr de 3 persoane. Au fost 
întocmite săptămânal situații privind deconturile la taxele de pașapoarte, situații privind 
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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 2019, au fost achiziționate obiecte de inventar în 
valoare de 73,43 mii lei și mijloace fixe în valoare de 18,78 mii lei,  strict necesare bunei 
funcționări a instituției. Au fost achitate integral facturile de utilități la 31.12.2019, Instituția 
Prefectului județul Hunedoara respectând astfel prevederile OUG nr. 81/2003, art. 3, alin. 
2. Rulajul prin contul de furnizori fiind de 882,70 mii lei. 

→ A fost achitată integral contravaloarea tuturor bunurilor, serviciilor și lucrărilor 
executate în cursul perioadei, cu scadența în anul 2019 necontabilizându-se cheltuieli 
neeconomicoase de natura majorărilor sau penalităților de întârziere a plăților. 

→ Tot în cursul anului 2019 a fost întocmit proiectul de buget pe 2020 precum și 
estimările pe 2021-2022. 

→ Au fost întocmite răspunsuri la 32 radiograme adresate acestui compartiment din 
partea unor direcții de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne. 

→ Au fost întocmite răspunsuri la 242 adrese, adresate acestui compartiment din 
partea unor direcții de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne, precum și din partea 
autorități și instituții publice. 

→  Pentru desfășurare activității financiar – contabile conform legislației în vigoare în 
anul 2019, 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,  stabilirea limitelor de credite bugetare angajament  . 

→ 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 2019. 

Instituția Prefectului Județul Hunedoara a întocmit și depus ordonatorului principal 
de credite situațiile financiare trimestriale și anuale aferente anului 2019 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. 

* 
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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 2019, s-au încheiat 21 contracte cu diverși parteneri în vederea 
bunei desfășurări a activității instituției și 2 acte adiționale cu partenerii. 

În cursul anului 2019, au fost încheiate 2 contracte subsecvente cu operatorii de 
telefonie fixă și mobilă, 1 contract subsecvent pentru energie electrica, 1 contract 
subsecvent pentru gaze naturale, 1 contract subsecvent pentru hartie A4 și 2 contracte 
pentru servicii de semnătură digitală în urma acordurilor – cadru încheiate de Ministerul 
Afacerilor Interne. 

În cursul anului 2019, au fost întocmite 3 certificate constatatoare ale contractelor 
subsecvente cu operatorii de telefonie fixă și mobilă energie electrică în urma acordurilor – 
cadru încheiate de Ministerul Afacerilor Interne. 

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; 
- situația cheltuielilor cu combustibilului; 

Trimestrial au fost întocmite următoarele situații : 
- 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; 
- adresă încadrare prevederi OUG 63/2010; 
- centralizator norma de hrana și furnituri de birou; 

Anual au fost întocmite următoarele situații: 
- înzestrarea parcului auto; 
- situație privind evenimentele rutiere pentru anul în curs; 
- referat privind constituire rezerva carburant; 
- fișa de mediu; 
- dosarul pentru mediu; 
- situație necesar locuințe personal MAI; 
- publicare contracte cu valoare mai mare de 5000 euro; 
- realizat RCA, ITP, revizii autoturisme. 

S-au elaborat, împreună cu celelalte servicii și compartimente din cadrul aparatului 
propriu, proiectul programului de achiziții pentru anul 2020, precum și programul anual de 
achiziții pentru anul 2019. 
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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 
520.  

În cursul anului 2019, s-a răspuns la un număr de 129 radiograme, la 102 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 2019 au fost întocmite 16 ordine ale prefectului pentru activitatea de logistică, 
respectiv 5 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. 

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  
- Realizarea măsurilor referitoare la noile pagini de internet ale instituțiilor prefectului 
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,  
- Instalarea programului SITFIN transmis de DGF,  
- Modificarea programului de salarii al instituției, conform noilor reglementări fiscale, 
- Actualizarea bazei de date în aplicația APOLLO a M.A.I, 
- Întocmire și transmitere a ANAF a Declarației 205 pentru anul 2019, 

https://hd.prefectura.mai.gov.ro/
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- Luarea măsurilor dispuse de M.A.I. referitoare la reorganizarea unitară a site-urilor, 
- Aplicarea procedurii de schimbare a parolelor de e-mail pe domeniul 
hd.prefectura.mai.gov.ro  
- Implementarea, împreună cu STS, de noi utilizatori în cadrul sistemului SMEC, 
- Luarea măsurilor dispuse în urma controlului DGPI, 
- Prelucrare și postare declarații de avere pe noul site al Instituției Prefectului, 
- Publicarea pe site a deciziilor AJFP Hunedoara pentru echilibrarea bugetelor locale, 
- Întocmire adresă către M.A.I.-DGCTI cu privire la strategia M.A.I. în domeniul TIC, 
- 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. 

 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ 

A. CANCELARIA PREFECTULUI 

 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 2019. 

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. 
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În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 conducerea instituției a participat 
la 772 de evenimente, activitatea a fost mediatizată prin 318 postări/distribuiri 
pe pagina Facebook a instituției și zilnic a fost actualizat site-ul instituției 
secțiunea Agenda Conducerii. 

Au fost asigurate condițiile de desfășurare a evenimentelor cu caracter festiv, 
omagial sau comemorativ, fiind realizate următoarele acțiuni: 

 02 aprilie – Ziua Instituției Prefectului 

 09 mai - Ziua Europei 

 21 mai - Ziua Eroilor 

 26 iunie - Ziua Drapelului  Naţional 

 29 iulie – Ziua Imnului Național 

 10 septembrie – Serbările Naționale de la Țebea 

 25 octombrie – Ziua Armatei Române 

 01 decembrie – Ziua Națională a României 

 22 decembrie - Ziua Victoriei Revoluției Române din Decembrie 1989 

Zilnic s-au monitorizat materialele jurnalistice cu referire directă sau indirectă la 
Instituția Prefectului Judeţul Hunedoara şi la Prefectul județului pentru informarea 
acestuia. 

Cancelaria Prefectului, prin activitatea desfășurată, a urmărit promovarea unei 
imaginii corecte a prefectului şi a instituției prefectului prin intermediul relației cu presa 
şi în cadrul aparițiilor publice ale prefectului, creșterea gradului de transparență a 
activității prefectului prin informarea continuă cu privire la activitatea instituției şi 
furnizarea unui spectru larg de informații de interes public. 

A.1. Agenda echipei de management a instituției 

Dată Eveniment 

4 ianuarie 
Participare la ceremonia de semnare a actului de înfrățire a comunie Luncoiu de Jos cu 
comuna Greblești din raionului Strășeni al Republicii Moldova 

8 ianuarie 
Participare la ședința de evaluare a activității Inspectoratului de Jandarmi Județean 
”Decebal” Hunedoara. 

9 ianuarie 

Deplasare în Valea Jiului pentru efectuarea unei întâlniri de lucru cu primarii şi 
secretarii unităților administrativ-teritoriale din această zonă, cu reprezentanții  
Complexului Energetic Hunedoara. Evaluarea situației blocurilor din localitatea 
Aninoasa afectate de ninsorile din luna decembrie. 

10 ianuarie 

Ședință de îndrumare cu primarii și secretarii unităților administrativ-teritoriale din 
județul Hunedoara. În cadrul ședinței s-au purtat discuții cu privire la următoarele 
subiecte:  

1. Stadiul implementării prevederilor legale cu privire la Registrul Agricol Național, 
Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale și la ținerea la zi a Registrului 
Agricol. 

2. Măsuri necesare pentru aprobarea bugetelor unităților administrativ-teritoriale pe 
anul 2019. 

3. Noutăți legislative apărute în ultima perioadă. 

4. Precizări privind aplicarea legilor fondului funciar.  

10 ianuarie Interviu acordat postului de televiziune INFOHD. 

10 ianuarie Participare la ceremonia de deschidere a Președinției României la Consiliul Uniunii 
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Dată Eveniment 

Europene și la concertul inaugural dedicat preluării Președinției rotative. (Ateneul 
Român) 

14 ianuarie 

Întâlnire de lucru cu participarea reprezentanților structurilor MAI din Județul 
Hunedoara, a domnului Costel Avram, administratorul public al județului și a domnului 
Gheorghe Neaga, reprezentant SDN Hunedoara. 

14 ianuarie 
Participare la ședința de informare anticorupție susținută de ofițeri din cadrul 
Serviciului Județean Anticorupție Hunedoara (S.J.A.). 

15 ianuarie Ședința Extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

16 ianuarie Întâlnire de lucru cu domnul col. Demean Viorel, inspector șef ISU Hunedoara. 

16 ianuarie Întâlnire de lucru cu domnul Achim Mărcuș Traian, primarul comunei Buceș. 

17 ianuarie 
Participare la Evaluarea anuală a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de 
Hunedoara” al județului Hunedoara. 

17 ianuarie 

Participare la videoconferința de lucru privind activitatea și funcționarea Sistemului 
Național de Asistență Medicală de Urgență și Prim Ajutor Calificat, organizată de 
Departamentul pentru Situații de Urgență susținută de dl. Raed ARAFAT, Secretar de 
Stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență. 

18 ianuarie Participare la evaluarea anuală a Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara. 

21 ianuarie 

Participare la întâlnirea de lucru având ca temă proiectele de investiții aflate în 
derulare în județul Hunedoara. Eveniment organizat de Consiliului Județean Hunedoara 
cu participarea reprezentanților unităților administrativ-teritoriale din județul 
Hunedoara. 

21 ianuarie 

Participare la conferința de presă dedicată împlinirii a 5 ani de activitate neîntreruptă a 
Centrului Județean pentru Managementul Situațiilor de Urgență (C.J.M.S.U.) 
Hunedoara. 

22 ianuarie Participare la evaluarea anuală a Centrului de Formare Inițială și Continuă Orăștie. 

23 ianuarie Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar. 

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

23 ianuarie Întâlnire de lucru cu reprezentanții Joyson Safety Systems (KSS). 

25 ianuarie 
Întâlnire de lucru cu reprezentantul primăriei municipiului Deva cu privire la spațiul 
destinat SPCRPCIV. 

28 ianuarie 
Întâlnire de lucru cu doamna dr. Lăncrăjan Daniela Eleonora, Director executiv adjunct 
DSVSA Hunedoara. 

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

29 ianuarie 

Ședința Extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (Unitatea 
Locală de Decizie), având următoarea ordine de zi: 
- Prezentarea situației focarelor de Pestă Porcină Africană (P.P.A.) din țară. 
- Prezentarea de către DSVSA Hunedoara a măsurilor ce se impun pentru prevenirea 
apariției P.P.A. în județul Hunedoara având în vedere confirmarea unor focare de pestă 
porcină africană în județele Timiș și Arad. 

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

29 ianuarie Întâlnire de lucru cu reprezentanții primăriei municipiului Deva. 

29 ianuarie Întâlnire de lucru cu domnul Ovidiu Bălan, primarul municipiului Orăștie. 

29 ianuarie 
Întâlnire de lucru cu domnul Sorin Guler, director al Administrației Naționale ,,Apele 
Române” - Administrația Bazinală de Apă Crișuri 

30 ianuarie Ședința Colegiului Prefectural. 

30 ianuarie Participare la Cupa „Jandarmeria Hunedoara 100” la schi, în stațiunea Pasul Vâlcan. 

30 ianuarie Interviu acordat postului de televiziune INFOHD. 

30 ianuarie Interviu acordat postului de televiziune ANTENA1 Deva. 
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Dată Eveniment 

31 ianuarie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Direcției Silvice Hunedoara, ai primăriei orașului 
Geoagiu și ai primăriei comunei Buceș. 

31 ianuarie 
Participare la ședință de lucru susținută de CRFIR TM cu reprezentanții autorităților 
publice din județul Hunedoara. 

31 ianuarie Interviu acordat postului de televiziune INFOHD. 

31 ianuarie Ședință Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) 

1 februarie 

Participare la deschiderea oficială a punctului de lucru SMURD de pe lângă 
Detașamentul de Pompieri Geoagiu, din cadrul Inspectorului pentru Situații de Urgență 
„Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara. 

3 februarie 

Participare în localitatea Ribița la întâlnirea reprezentanților Agenției Naționale de 
Îmbunătățiri Funciare (ANIF) Hunedoara cu cetățenii din comună pentru pregătirea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare.  

4 februarie 
Participare la emisiunea, moderată de Petronela Tămaș la postul de televiziune Kapital 
TV, studio Deva. 

4 februarie 

Întâlnire de lucru cu participarea reprezentanților structurilor MAI din Județul 
Hunedoara și a doamnei dr. Lăncrăjan Daniela Eleonora, Director executiv adjunct 
DSVSA Hunedoara. 

5 februarie Ședința Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara  

5 februarie Întâlnire de lucru cu domnul ing. Radu Crișan, director al Direcției Silvice Hunedoara. 

5 februarie 
Participare la emisiunea „Ora exactă” - moderată de Lucian MOROGAN la postul de 
televiziune Antena 1 Deva. 

6 februarie 
Participare la ședința de îndrumare a primarilor și secretarilor unităților administrativ- 
teritoriale din zona Orăștie.  

6 februarie 
Întâlnire de lucru cu domnul Sorin Guler, director al Administrației Naționale ,,Apele 
Române” - Administrația Bazinală de Apă Crișuri 

7 februarie 

Participare în municipiul Reșița la ședința de prezentare a Raportului de evaluare a 
rezultatelor activităților desfășurate în anul 2018 de Instituția Prefectului - județul 
Caraș-Severin. 

7 februarie 
Participare la exercițiul complex de căutare-salvare în avalanșă organizat de 
salvamontiști hunedoreni și structurile M.A.I. în masivul Parâng, pe Cheile Jieț. 

8 februarie 

Întrevedere cu primarul și secretarul orașului Aninoasa, precum și cu reprezentanți ai 
ISU Hunedoara, în vederea identificării unor soluții urgente de finanțare a lucrărilor de 
consolidare/reabilitare a blocurilor din orașul Aninoasa. Acestea au fost grav afectate 
de căderile masive de zăpadă care au avut loc la sfârșitul lunii decembrie 2018 și ale 
căror efecte se resimt până în prezent. 

8 februarie 

Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului, ai Gărzii de 
Mediu, ai Primăriei Municipiului Deva, ai Consiliului Județean Hunedoara și ai ADI 
Deșeuri, pentru discutarea aspectelor  semnalate privind deficiențele în noul sistem de 
management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara 

11 februarie 

Deplasare în municipiul București, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice la o întâlnire de lucru în vederea identificării unor soluții urgente 
de finanțare a lucrărilor de consolidare/reabilitare a blocurilor din orașul Aninoasa. 
Acestea au fost grav afectate de căderile masive de zăpadă care au avut loc la sfârșitul 
lunii decembrie 2018 și ale căror efecte se resimt până în prezent. 

11 februarie 
Participare la evenimentul-cultural educațional ”China la cumpăna dintre ani”, 
eveniment dedicat sărbătoririi Anului Nou Chinezesc. 

11 februarie Participare la inaugurarea grădiniței cu program prelungit din comuna Baru. 

11 februarie 
Participare la sediul CMJSU și în Piața Uniri Deva la evenimentele organizate cu ocazia 
Zilei Europene a Numărului Unic 112.  

12 februarie 
Primirea vizitei unei delegații militare mixte româno – americană, formată din 
specialiști în Afaceri Civile SUA (US Civil Affairs Team), specialiști ai Batalionului 1 
Cooperare Civil-Militară (CIMIC) al Statului Major al Forțelor Terestre și personal 



R a p o r t  d e  e va lu a r e  a  ac t iv i t ă ț i i  I n st i tu ț i e i  P r e f e ctu lu i  –  ju d e țu l  Hu n e d o a r a  pe n t r u  a n u l  2 01 9  

  

 

Pagina 22 din 121 

 

Dată Eveniment 

specializat din cadrul Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere. 

Vizita delegației a avut ca scop promovarea parteneriatului strategic româno – 
american în cadrul Programului „WE ARE NATO”. 

12 februarie 

Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (Unitatea 
Locală de Decizie), având următoarea ordine de zi: 

1. Analizarea oportunității menținerii filtrelor instituite pe căile de transport pentru 
prevenirea apariției virusului pestei porcine în judeţ. 

2. Diverse. 

13 februarie 
Conferință de presă susținută de prefectul județului Hunedoara și de primarul 
municipiului Vulcan, domnul Gheorghe ILE.  

13 februarie 
Audiențe susținute de prefectul județului Hunedoara și primarul municipiului Vulcan, 
Gheorghe Ile la primăria municipiului Vulcan. 

14 februarie 

Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai IJJ Hunedoara și ai Societății Naționale de 
Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. cu privire la „Dezvoltarea pe teritoriul 
României a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria- 
România-Ungaria-Austria”. 

15 februarie 

Participare la semnarea Acordului de cooperare pentru exercitarea funcției de audit 
public intern între Filiala Județeană Hunedoara a Asociației Comunelor din România 
(ACOR) și 25 de comune din județul Hunedoara. Eveniment organizat la Prefectura 
Hunedoara, unde au fost susținute și declarații de presă. 

15 februarie Participare la ședința de  evaluare a Activității Penitenciarului Deva, în anul 2018. 

15 februarie 
Participare la emisiunea „Cafeaua de la ora 11” la postul Radio Color Orăștie - 
realizator Mihaela Cazan. 

16 februarie 

Primirea vizitei Ministrului Tineretului și Sportului, domnul Constantin Bogdan MATEI, 
se află în perioada 16-17 februarie 2019, în vizită în județul Hunedoara. 

Ministrul s-a întâlnit astăzi la Prefectura Hunedoara cu prefectul județului, iar după 
discuțiile purtate, au efectuat o vizită la Sala Olimpică din Deva, unde au asistat la 
antrenamentul Lotului Național de Gimnastică Feminină al României urmată de o vizită 
la Centrul de Agrement Căprioara, tabără aflată în subordinea D.J.S.T. Hunedoara. 

Vizita în județ a ministrului a continuat cu o deplasare în Valea Jiului, la Complexul de 
Tir cu Arcul al Bazei Sportive „Anina” din Aninoasa. Scopul vizitei este acela de a se 
vedea posibilitățile unui investiții într-o bază sportivă de antrenament. 

17 februarie 

Constantin Bogdan MATEI, ministrul tineretului și sportului, însoțit de prefectul 
județului au participat la Sala Sporturilor din Deva, la semifinalele şi finalele 
Campionatului Naţional de Tir cu Arcul. La finalul competiţiei, aceştia i-au premiat pe 
câştigători și au fost susținute declarații de presă. Tot aici, ei au asistat la 
antrenamentul sportivilor care activează în cadrul Centrului Național de Judo din Deva. 

18 februarie 

Întâlnire de lucru cu domnul Sorin Guler, director al Administraţiei Naţionale ,,Apele 
Române” - Administrația Bazinală de Apă Crișuri și cu domnul Traian Achim Mărcuș, 
primarul comunei Buceș. 

19 februarie Ședința Comisiei Județene de Acțiune Împotriva Violenței în Sport Hunedoara. 

19 februarie 
Participare, împreună cu personalul instituției, la ședința de instruire a Serviciul 
Județean Anticorupție. 

20 februarie Întâlnire de lucru cu Jurca Horia Flavius, primarul comunei Blăjeni. 

20 februarie Întâlnire de lucru cu Paul Potecă, secretarul comunei Ilia. 

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

21 februarie Vizită pentru evaluarea stadiului lucrărilor la pasajul rutier  din localitatea Mintia. 

22 februarie 
Întâlnire cu președintele Filialei Județene Hunedoara a Asociației Comunelor din 
România (ACOR), domnul Mircea-Ion ROVINAR, primarul comunei Vălișoara. 

25 februarie 
Participare la ședința de bilanț a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, 
ședință desfășurată în sistem videoconferință la sediul I.J.J. Hunedoara. 
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25 februarie Întâlnire cu reprezentanții școlilor de șoferi din județul Hunedoara. 

26 februarie 
Participare la ședința de îndrumare a primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ- 
teritoriale din zona Văii Jiului.  

26 februarie 
Audiențe susținute de prefectul județului Hunedoara și primarul orașului Petrila, Vasile 
JURCA la primăria orașului Petrila. 

26 februarie Participare la ședința G.A.L. Țara Zarandului. 

27 februarie 

Participare la Ședința de Evaluare a activității derulate, în anul 2018, de către 
Departamentul pentru Situații de Urgență și a structurilor aflate în coordonarea 
acestuia, eveniment organizat la Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne. 

27 februarie Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar. 

28 februarie Ședința Colegiului Prefectural. 

28 februarie Ședință Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) 

28 februarie 
Primirea vizitei de lucru în județul Hunedoara a domnului Răzvan CUC, Ministrul 
Transporturilor. 

28 februarie 

Conferința de presă  susținută de Răzvan CUC, ministrul transporturilor, Narcis Ștefan 
NEAGA, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere și de prefectul județului Hunedoara. Subiectele conferinței de presă sunt: 

- Prezentarea stadiului lucrărilor la șantierele autostrăzii Lugoj-Deva 

- Diverse 

1 martie 
Participare la Adunarea festivă dedicată aniversării a 60 de Ani a Asociației C.A.R.P. 
Speranța Hunedoara. 

2 martie 

Participare  la deschiderea oficială a Sesiunii de Ateliere a Consiliului Județean al 
Elevilor al Elevilor Hunedoara, ediția a III-a. Activitățile din cadrul atelierelor se vor 
desfășura în perioada 1-3 martie 2019, în amfiteatrul A101 al Universității din 
Petroșani. În această perioadă 65 de elevi, reprezentanți ai elevilor hunedoreni și 
membri ai Interact Club Deva, se vor forma în domeniul reprezentării. 

2 martie 

Participare  la premierea câștigătorilor și participanților la competiția de minifotbal 
organizată de IGSU, ISU ”Iancu de Hunedoara”  și Asociația Sportivă Pompierilor din 
România, Sucursala Hunedoara cu prilejul sărbătorii a 86 de ani de la înființarea 
Protecției Civile în România. 

4 martie Întâlnire de lucru cu domnul Daniel Răducanu, primarul comunei Baru. 

4 martie Întâlnire de lucru cu domnul Adrian Vîrtopean, primarul comunei Densuș. 

4 martie Întâlnire de lucru cu domnul Ovidiu Bălan, primarul municipiului Orăștie.. 

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

5 martie Întâlnire de lucru cu domnul Ovidiu Bălan, primarul municipiului Orăștie. 

5 martie Întâlnire de lucru cu domnul Damian Diniș, primarul comunei Băița. 

5 martie Întâlnire de lucru cu domnul Vasilică Potecă, administrator public al municipiului Deva. 

6 martie 

 Participare la lansarea în județul Hunedoara a campaniei naționale de prevenire a 
traficului de persoane în scopul exploatării sexuale „DISTRUGE ZIDUL INDIFERENŢEI! 
TRAFICUL DE PERSOANE POATE FI PREVENIT”. Eveniment organizat de Agenţia 
Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.), prin reprezentanții Centrului 
Regional Alba Iulia la Prefectura Hunedoara. 

6 martie 
Participare la Adunarea Generală și Consiliul Director al Asociației Comunelor din 
România,  Filiala Hunedoara. 

6 martie 
Întâlnire de lucru cu domnul Sorin Guler, director al Administraţiei Naţionale ,,Apele 
Române” - Administrația Bazinală de Apă Crișuri 

7 martie 

Participare la  ședința de îndrumare a primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ- 
teritoriale din județul Hunedoara având ca temă pregătirea Campaniei de primire a 
cererilor unice de plată pentru anul 2019. 

7 martie Participare la festivitatea de premiere a  bibliotecilor, municipale, orășenești și 
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comunale, care au obținut în anul 2018 cele mai bune rezultate în activitatea 
desfășurată. 

7 martie 
Participare la  workshop-ul cu tema „Robotics&Stem – a business opportunity!” 
organizat de Camera de Comerț și Industrie Hunedoara și echipa RobotX Hunedoara. 

10 martie 

Participare la întâlnirea de lucru desfășurată în perioada 10-12 martie sub coordonarea 
Secretarului de stat pentru relația cu instituțiile prefectului, domnul Adrian Petcu. În 
cadrul întâlnirii vor fi analizate și dezbătute teme de interes rezultate din activitatea 
prefecților și a Instituțiilor prefectului.  

11 martie Ședința Comisiei de Județene de Disciplină.  

12 martie 

Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Hunedoara, ai fermierilor din comuna Bătrâna, ai  Agenției de Plăți și Intervenție în 
Agricultură Hunedoara și domnul Herciu Radu, primarul comunei Bătrâna. 

13 martie 
Întâlnire de lucru cu şefii şi coordonatorii structurilor de specialitate din Instituţia 
Prefectului - judeţul Hunedoara. 

13 martie 

Festivitatea de înmânare a extraselor de carte funciară, realizate în cadrul Programului 
Naţional de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) pentru satele Lunca, Baia 
de Criş, Rişca şi Ţebea. 

13 martie 
Întâlnire de lucru cu domnul Sorin Guler, director al Administraţiei Naţionale ,,Apele 
Române” - Administrația Bazinală de Apă Crișuri. 

13 martie Interviu acordat cotidianului Mesagerul Hunedorean. 

14 martie Ședința Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara . 

14 martie 
Ședința de instruire a primarilor si secretarilor UAT - organizată de AEP pentru 
alegerile europarlamentare care vor avea loc la data de 26 mai 2019. 

14 martie 
Ședința Grupului de lucru  pentru inventarierea și verificarea unităților furnizoare de 
servicii sociale cu cazare de pe teritoriul județului Hunedoara. 

14 martie 

Primirea vizitei de lucru în județul Hunedoara a domnului Răzvan CUC, Ministrul 
Transporturilor, vizitarea șantierelor Coridorului IV Paneuropean, urmată de o 
Conferință de presă. 

15 martie 

Primirea vizitei doamnei Andreea RĂDUCAN, președinta Federației Române de 
Gimnastică. La întâlnire a participat doamna, Irina MOSOR, responsabil Departament 
Marketing și Comunicare din cadrul Federației Române de Gimnastică și profesorul 
Adrian Cristian LIGA, directorul Liceului cu Program Sportiv ,,Cetate” Deva. 

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

15 martie 

Vizita oficială în județul Hunedoara a Excelenţei Sale, doamna Michèle Ramis, 
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze în România, însoțită de 
doamna Hélène Roos, director al Institutului Francez din România și de domnul Michel 
Monsauret, atașat de cooperare educațională la Institutul Francez din România și 
Ambasada Franței în România. 

15 martie 

 Participare, împreună cu Excelența Sa, doamna Michèle Ramis, Ambasadorul Franței 
în România la ceremonia de acordare a distincției LabelFrancÉducation pentru 
excelență în domeniul învățământului bilingv francofon Colegiului Național „Decebal” 
din Deva. 

18 martie 

Participare, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, la 
festivitatea de decernare a certificatelor de absolvire a programului de formare 
specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților 
funcționari publici, anul 2018. 

18 martie Întâlnire de lucru la sediul SPCRPCIV Hunedoara. 

19 martie 
Participare la emisiunea ” În Lumina Adevărului ”, moderată de Mircea Goian, la postul 
de Televiziune INFO HD .  

19 martie Întâlnire de lucru cu domnul Călin DUD, Primarul Comunei Luncoiu de Jos. 

19 martie Întâlnire de lucru cu domnul  Mircea-Ion ROVINAR, primarul comunei Vălișoara. 
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19 martie Întâlnire de lucru cu domnul ing. Radu Crișan, director al Direcției Silvice Hunedoara. 

20 martie 

Întâlnire de lucru, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, cu domnul Teodor Iulian 
GHEORGHE, director general al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile 
Prefectului 

20 martie 

Primirea vizitei participanților la Consfătuirea Națională a directorilor de la palatele si 
cluburile copiilor din țară, organizatori de festivaluri naționale și internaționale de 
folclor.  

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

21 martie 

Participare la sediul Centrului Județean pentru Managementul Situațiilor de Urgență la 
o întâlnire de lucru cu reprezentanții IGSU privind pregătirea unui exercițiu de stingere 
a incendiilor provocate de arderile de vegetație uscată. 

21 martie 

Întâlnire de lucru cu domnul Sorin Guler, director al Administraţiei Naţionale ,,Apele 
Române” - Administrația Bazinală de Apă Crișuri, cu domnul Petru Liviu LOBONȚ, 
director OCPI Hunedoara și cu domnul, Traian Achim Mărcuș, primarul comunei Buceș. 

21 martie 

Participare la evenimentul cultural  „Rusalin Ișfănoni, un pădurean din Munții Poiana 
Ruscă” , dedicat renumitului etnolog prof.dr. Rusalin Ișfănoni, la împlinirea vârstei de 
75 de ani. 

22 martie 
Participare la ședința Comisiei tehnice de pregătire a ședinței Comisiei Județene de 
Fond Funciar. 

22 martie Întâlnire de lucru cu reprezentanții SGA Hunedoara. 

22 martie 
Întâlnire de lucru cu domnul Sîncu Vlad, președintele Consiliului Județean al Elevilor 
Hunedoara în vederea organizării activităților dedicate Zilei Instituției Prefectului . 

25 martie Participare la manifestările dedicate Zilei Poliției Române. 

25 martie Ședința Comisiei de Județene de Disciplină.  

26 martie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții CJ Hunedoara, și a primăriilor Ribița, Vălișoara, 
Ribița, Luncoiu de Jos și Crișcior. 

27 martie Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar. 

27 martie Întâlnire Grup Județean de Lucru – Strategie Antidrog  

27 martie Participare la ședința Consiliului Local al comunei General Berthelot. 

28 martie Ședința Colegiului Prefectural 

28 martie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții SGA Hunedoara, pentru organizarea vizitei de lucru 
a ministrului apelor și pădurilor, Ioan Deneș, în județul Hunedoara 

28 martie Întâlnire de lucru cu directorul Direcției Silvice Hunedoara 

28 martie 
Deplasarea CFIC Orăștie, împreună cu reprezentanții Serviciului Județean Hunedoara al 
Arhivelor Naționale, în vederea analizării situației arhivelor SPCEEPS. 

28 martie 

Întrevedere cu membrii desemnați ai Biroului Electoral de Circumscripție Hunedoara 
constituit pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 
2019  

29 martie 
Participare, alături de ministrul apelor și pădurilor, Ioan Deneș, la vizita de lucru 
efectuată în județul Hunedoara (Mihăileni, comuna Buceș, Vața de Jos și Gurasada). 

29 martie 
Participare la vernisajul expoziției “Decenii de Memorie Vizuala—Fotografii de Ana si 
Gheorghe Tripon,” la Muzeul Textilelor Băița. 

31 martie Participare la reinaugurarea Sinagogii din Deva. 

2 aprilie 

Participare la ședința  Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea activităţilor de 
organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European. La 
ședință au participat doamna Laura Elena Chiorean - Secretar General al Ministerului 
Afacerilor Externe, domnul Constantin Mitulețu-Buică - președintele Autorității 
Electorale Permanente, generalul-locotenent Ionel Vasilca - directorul Serviciului de 
Telecomunicații Speciale, precum și reprezentanți ai altor instituții și autorități cu 
responsabilități în organizarea alegerilor europarlamentare, fiind prezenți, în sistem 
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videoconferință, prefecții și reprezentanți ai structurilor teritoriale ale MAI.  

2 aprilie 
Participare la ședința Extraordinară a Colegiului Prefectural, ședință dedicată Zilei 
Instituției Prefectului. 

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

3 aprilie 

Participare, în municipiul Petroșani la simpozionul ”Tranziție justă în Valea Jiului - 
provocări și oportunități”. Eveniment organizat de Universitatea din Petroșani în 
colaborare cu Greenpeace si Bankwatch. La eveniment participă oficiali ai Comisiei 
Europene și ai Ministerului Fondurilor Europen, ai Consiliului Județean, primarii din 
Valea Jiului, reprezentanți ai sindicatelor și ai celor mai renumite ONG-uri care 
activează în domeniul mediului. 

3 aprilie 

Participare la expoziția de fotografie ”Impressions: The Tibetan Plateau” și  recitalul de 
muzică susținut de tenorul Fang Shuang. Eveniment organizat la Muzeul Castelul 
Corvinilor Hunedoara. 

4 aprilie 

Deplasare în municipiul București la sediul Ministerului Afacerilor Interne, Direcția 
Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, la sediul Direcției Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, precum și la Prefectura municipiului 
București. 

5 aprilie 
Participare la sărbătorirea a 100 de ani de la înființarea Inspectoratului de Jandarmi 
Județean „Decebal Hunedoara. 

9 aprilie Participare la ședința Comisiei Județene privind incluziunea socială. 

9 aprilie 
Întâlnire de lucru cu domnul Mario Allella, director Regiunea Banat al E- Distribuție și 
Nicolae Ciobanu, inginer șef zona Deva E-Distribuție Banat. 

9 aprilie 

Întâlnire cu cetățenii comunei Buceș, directorul ABA Criș, reprezentanți ai OCPI 
Hunedoara și primarul comunei, cu privire la realizarea barajului de acumulare de la 
Mihăileni. 

9 aprilie 

Participare la deschiderea în județul Hunedoara a proiectului CIVIT, cofinanțat prin 
Programul Erasmus+ al UE. Eveniment organizat de Direcția Județeană pentru Sport și 
Tineret Hunedoara. 

10 aprilie 

Participare la conferința „Zona montană a României: prezent și perspective”, 
organizată de Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara în parteneriat cu 
Agenția Națională a Zonei Montane și Instituția Prefectului Județul Hunedoara. 

11 aprilie Ședinţa Comisiei de Dialog Social (C.D.S) Hunedoara.  

11 aprilie 

Participare la conferința organizată de Direcția de Sănătate Publică a județului 
Hunedoara, în colaborare cu Asociația de Luptă Împotriva Bolii Parkinson, pentru 
marcarea Zilei Mondiale a Bolii Parkinson.  

11 aprilie 

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Vețel, cu locuitorii din satul Mintia, precum și 
reprezentanți ai CFR Infrastructură și constructorul Pasajului ce se va construi peste 
calea ferată, în localitatea Mintia, în cadrul proiectului „Modernizarea liniei CF Frontieră 
Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Paneuropean. 

12 aprilie 

Participare la proiectul pentru susținerea educației  „Susținem Învățământul 
Preuniversitar Agricol”, organizat la Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”  și la Casa de 
Cultură „Ioan Budai Deleanu” din localitatea Geoagiu. 

12 aprilie 

Participare la  lansarea în județul Hunedoara a celei de-a doua ediții a Campaniei 
Naționale „Informare acasă! Siguranță în lume!” (I.A.S.L.), inițiate de Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni. 

15 aprilie 

Întâlnire cu doamna Francine Durieux, reprezentanta  cu privire la posibilitatea 
demarării unui proiect cu scopul principal de formare profesională pentru tineri și adulți 
din mediul rural precum și să faciliteze integrarea profesională a tinerilor. 

15 aprilie 
Participare la recitalul de pian susținut de Mircea Vasile Logojan, clasa XI-a la Liceul de 
Artă ”Sigismund Toduță” din Deva, clasa prof. Doina ONA. 

16 aprilie Întâlnire de lucru cu reprezentanții Penitenciarului Deva. 
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16 aprilie 
Participare la ședința de lucru, în sistem videoconferință, susținută de doamna Carmen 
DAN, ministru având ca temă atragerea fondurilor externe nerambursabile. 

16 aprilie 
Primirea vizitei reprezentanților Institutului de Modă și Tehnologie din Provincia 
Zhejiang-China.  

16 aprilie 

Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, ai 
Sucursalei  Regionale de Căi Ferate – Timișoara, ai Asociației ECC Construccion SA – 
Astaldi SPA – Convensa și ai Asociației HILL International, cu privire la implementarea 
proiectului „Modernizarea liniei CF Frontieră Curtici-Simeria, parte componentă a 
Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 de 
km/h”. 

17 aprilie 

Participare la ceremonia de semnare a acordului de colaborare dintre Colegiului 
Național “Iancu de Hunedoara” din Hunedoara și Institutul de Modă și Tehnologie din 
Provincia Zhejiang-China, pentru dezvoltarea proiectului educațional internațional 
Institutul Chino-Român al Artizanilor „Drumul Mătăsii”. 

17 aprilie 
Participare la Festivitatea de deschidere a Sălii de Jocuri Sportive a Clubului Sportiv 
Școlar Petroșani. 

18 aprilie Întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Hunedoara. 

18 aprilie 

Participare la ședința festivă dedicată Zilei Internaționale a Monumentelor și Siturilor, 
eveniment organizate de  Comisia Permanentă Comună a Camerei Deputaților și 
Senatului pentru relația cu UNESCO. 

18 aprilie 
Participare la adunarea festivă dedicată „Zilei Veteranilor de Război din România” și a 
aniversării a 29 de ani de la înființarea Asociației Naționale a Veteranilor de Război. 

18 aprilie 
Ședința Grupului de lucru pentru inventarierea și verificarea unităților furnizoare de 
servicii sociale cu cazare de pe teritoriul județului Hunedoara. 

19 aprilie Ședință Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP). 

19 aprilie 
Participare, prin sistem videoconferință, la Ședința de evaluare a activității Ministerului 
Afacerilor Interne pe anul 2018. 

19 aprilie 
Participare la Adunarea Generală a Asociației Intercomunitare „Țara Zarandului” 
Leader GAL. 

22 aprilie 
Participare la ședința Grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea delincvenței 
juvenile. 

22 aprilie 
Participare la deschiderea Oficială a Olimpiadei Naționale de Matematică, eveniment 
organizat la Sala Sportului din municipiul Deva. 

22 aprilie 
Participare la deschiderea Oficială a Olimpiadei Naționale de Limbi Romanice, 
eveniment desfășurat la Salon Santa Maria din municipiul Orăștie. 

22 aprilie 
Participare la recitalul susținut de pianistului Horia Mihail „Pianul Călător 2019”  la Sala 
Pro Arte din municipiul Deva. 

23 aprilie Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar. 

24 aprilie 

Ședință de lucru cu doamna judecător Stanciu Anca Lucia, președintele BEJ nr. 22 
Hunedoara și cu reprezentanții STS și AEP in ceea ce privește buna organizare și 
desfășurare a alegerilor europarlamentare din 26 mai 2019. 

24 aprilie 
Întâlnire de lucru cu domnul Sorin Guler, director al Administraţiei Naţionale ,,Apele 
Române” - Administrația Bazinală de Apă Crișuri. 

25 aprilie 
Primirea vizitei  în județul Hunedoara a doamnei Ecaterina ANDRONESCU, Educației 
Naționale. 

25 aprilie 

Participare, împreună cu doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educației, la 
festivitatea de premiere a elevilor participanți la Olimpiada Națională de Matematică, 
clasele a V-a și a VI-a. Eveniment organizat la Teatrul de Artă din Deva. 

25 aprilie 

Participare, împreună cu doamna Ecaterina Andronescu, ministrul educației, la 
festivitatea de premiere a elevilor participanți la Olimpiada Națională de Matematică, 
clasele a VII-a și a XII-a.  Eveniment organizat la Centrul Cultural Drăgan Muntean din 
Deva. 
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25 aprilie 

Participare la conferința de presă organizată cu ocazia semnării unor noi contracte de 
finanțare în cadrul Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, Axa 
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale. 

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

26 aprilie Participare la procesiunea “Drumului Crucii” de la Lupeni la Straja. 

1 mai 

Verificare în teren a situației privind starea drumurilor, a circulației rutiere, a rețelelor 
electrice și de alimentare cu apă a localităților din județ, precum și pentru evaluarea 
pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteo periculoase.  

2 mai Întâlnire de lucru primarul comunei Rapolt. 

2 mai Întâlnire de lucru primarul comunei Băcia. 

3 mai 

Întâlnire de lucru cu reprezentanții structurilor MAI din Județul Hunedoara, în vederea 
pregătirii vizitei de lucru a doamnei Viorica Dăncilă, Prim-ministru al României, în 
județul Hunedoara. 

3 mai 
Participare la deschiderea oficială a sezonului estival în Stațiunea Geoagiu Băi, 
eveniment organizat la Complexul Băile Daco-Romane. 

4 mai 

Primirea vizitei Prim-Ministrului în județul Hunedoara - Vizită la Spitalul Municipal din 
Hunedoara, obiectiv reabilitat şi modernizat din fonduri guvernamentale și europene; 
Întâlnire în Aula spitalului cu personalul medical (Municipiul Hunedoara) 

4 mai 
Vizită la Castelul Corvinilor, obiectiv reabilitat din fonduri europene (Municipiul 
Hunedoara) 

4 mai 
Vizită la centrul pietonal Corvin, obiectiv reabilitat şi modernizat din fonduri locale și 
guvernamentale (Municipiul Hunedoara) 

4 mai 
Vizită la Spitalul Județean de Urgență din Deva, obiectiv reabilitat, extins și modernizat 
din fonduri guvernamentale şi fonduri UE  (Municipiul Deva) 

4 mai 
Vizită la șantierul Transgaz din Brad, obiectiv finanțat din fonduri guvernamentale 
(Municipiul Brad) 

4 mai 
Întâlnire cu reprezentanți ai mediului de afaceri și autorități locale (Sediul Primăriei 
Municipiului Brad) 

4 mai 
Vizită la cinematograful din Brad, obiectiv reabilitat din fonduri guvernamentale, și la 
Muzeul Aurului (Municipiul Brad) 

5 mai Întâlnire cu reprezentanții conducerii Complexului Energetic Hunedoara  

6 mai 

Participare la  „Gala Excelenței Hunedorene, ediția a III-a”. Eveniment organizat de 
Consiliul Județean Hunedoara în parteneriat cu Instituția Prefectului - Județul 
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. 

6 mai Participare la ”Forumul Privind Dezvoltarea Fotbalului Hunedorean”. 

7 mai Întâlnire de lucru cu reprezentanții structurilor MAI din Județul Hunedoara. 

8 mai 

Participare la Conferința și masa rotundă ’’Istoria și provocările educației în context 
european’’, eveniment organizat în sala mare de conferințe a Centrului de practică - 
UBB Cluj-Napoca din comuna Baru 

8 mai 
Acordare interviu postului de televiziune KTV Petroșani precum și cotidianului Gazeta 
de Dimineață. 

9 mai 

Participare la conferința "100 DE ANI DE LA ÎNCHEIEREA MISIUNII OFICIALE A 
GENERALULUI HENRI MATHIAS BERTHELOT ÎN ROMÂNIA". Eveniment organizat la 
Centrul de Dezvoltare Durabilă „Țara Hațegului – Retezat” al Academiei Române din 
comuna General Berthelot. 

9 mai 
Participare la inaugurarea Centrului Pietonal și a Fântânii Muzicale, una dintre cele mai 
mari investiții ale Primăriei municipiului Hunedoara. 

9 mai Acordare interviu postului de televiziune Antena 3 Deva. 
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10 mai 

Întâlnire de lucru cu reprezentanții structurilor MAI din Județul Hunedoara, și 
reprezentanții ISJ Hunedoara în vederea pregătirii Simpozionului „Investim în prezent 
pentru un viitor în siguranță”. 

10 mai 
Participare la deschiderea oficială a Concursului Internațional de Interpretare Piano 
„MODUS VIVENDI” EDIȚIA a III-a. 

10 mai Acordare interviu postului de televiziune Antena 3 Deva. 

10 mai 

Ședință de lucru cu reprezentanții structurilor MAI din județul Hunedoara pentru 
organizarea și desfășurarea alegerilor europarlamentare și a referendumului din 26 mai 
2019. 

14 mai 
Ședința Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate 
de prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări. 

16 mai 

Participare la evenimentul organizat de  Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara şi 
Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional şi Tehnic, în 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara - Târgul ofertelor educaționale 
pentru învățământul profesional, dual şi tehnic – FII MESERIAŞ, organizat sub egida 
proiectului LEARNING BY DOING  

Acțiunea propusă face parte din campania de sensibilizare dedicată deopotrivă 
tinerilor, școlilor cu ofertă de învățământ profesional, împreună și în cooperare cu 
companiile partenere, susținute de către actorii locali – consilii locale, consilii județene, 
inspectorate școlare și partenerii membrii ai CLDPS (Comitetul Local de Dezvoltare a 
Parteneriatului Social). 

17 mai 

Ședința de lucru cu reprezentanții structurilor MAI din județul Hunedoara  și ai 
celorlalte instituții implicate în procesul de organizare și desfășurare a alegerilor 
europarlamentare și a referendumului din 26 mai 2019. 

17 mai 
Participare la Conferința Anuală a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și 
în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, Filiala „Țebea” Hunedoara. 

18 mai Participare la festivitățile de deschidere a Ediției 2019 (a 23-a) a „Maialului Orăștian”  

18 mai 
Participare la evenimentele organizate de Primăria Municipiului Hunedoara în cadrul 
Festivalului Luminii și „Nopții Muzeelor” la  Castelul Corvinilor 

18 mai 

Participare la evenimentele organizate de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, în 
cadrul mai larg al evenimentului național și internațional „Noaptea Muzeelor” la  Palatul 
Magna Curia din Deva 

19 mai 

Participare la momentul solemn al Festivalului Narciselor, ediția a XIX-a, 2019, 
organizată de Primăria și Consiliul Local Sălașu de Sus, în colaborare cu Centrul de 
Cultură și Artă al Județului Hunedoara. 

20 mai 

Participare la semnarea de către Viceprim-ministrul, Vasile-Daniel Suciu, ministrul 
dezvoltării regionale și administrației publice a 9 contracte de finanțare prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, pentru județul Hunedoara. 

20 mai 

Participare împreună cu viceprim-ministrul Vasile Daniel-Suciu, ministrul dezvoltării 
regionale și administrației publice la înmânarea extraselor cărților funciare eliberate 
gratuit pentru proprietarii a 1.359 de imobile din comuna Gurasada (jud. Hunedoara), 
cu o suprafață de 466 de hectare. 

Costul total al acestor lucrări a fost de 61.920 lei, finanțarea a fost asigurată de 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (aflată în coordonarea 
M.D.R.A.P.), prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. 

20 mai 
Verificare în teren a situației pentru evaluarea pagubelor produse ca urmare a 
fenomenelor meteo periculoase.  

21 mai 

Întâlnire de lucru cu reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne. 
Întâlnirea a avut loc la Centrul Integrat pentru Managementul Situațiilor de Urgență 
din Deva, fiind urmată de vizitarea și prezentarea Dispeceratului Integrat. 

21 mai Participare la Simpozionul Județean „Investim în prezent pentru un viitor în siguranță”. 

21 mai 
Participare în cheile Tăii la exercițiul de salvare montană și prezentare tehnică 
organizat de Inspectoratul de Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara, în cooperare 
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cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciul Public Județean 
Salvamont. Exercițiul a avut loc în Cheile Tăii. 

21 mai Interviu acordat postului de televiziune UNUTV. 

22 mai 
Primirea vizitei domnului Hans Erich Tischler, consulul Republicii Federale Germania la 
Sibiu .  

23 mai 
Participare împreună cu domnul Hans Erich Tischler, consulul Republicii Federale 
Germania la Sibiu, la masa rotundă organizată la Universitatea din Petroșani. 

23 mai 

Participare la ședința de lucru, în sistem videoconferință, a Comisiei Tehnice Centrale 
pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru membrii din România 
în Parlamentul European și a referendumului național, sub conducerea ministrului 
afacerilor interne, Carmen DAN. 

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

24 mai 
Participare la Evenimentul organizat de Societatea Sarmismob SA cu ocazia celebrării a 
20 de ani de excelență în domeniul prelucrării lemnului. 

25 mai 

Coordonarea procesului de distribuire pe trasee a buletinelor de vot și a celorlalte 
materiale destinate desfășurării  alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul 
European și a referendumului național din data de 26 mai 2019. 

26 mai 

Coordonarea desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul 
European și a referendumului național. Permanență la sediul Instituției Prefectului - 
județul Hunedoara și la Centrul Județean de Comunicare de la Inspectoratul de Poliție 
al Județului Hunedoara. 

27 mai 

Predarea spre păstrare la judecătoriile zonale a materialelor predate de președinții 
birourilor electorale ale secțiilor de votare, Biroului Electoral de Circumscripție 22 
Hunedoara. 

28 mai Întâlnire de lucru cu primarul comunei Hărău. 

29 mai 
Întâlnire de lucru cu membrii Filialei Județene Hunedoara a Asociației Comunelor din 
România (ACOR) . 

30 mai Ședința Colegiului Prefectural. 

30 mai 

Participare la întâlnirea de lucru organizată de Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară (ANCPI) la Prefectura Sibiu. La această întâlnire participă 
prefecții, președinții Consiliilor județene și primari din județele Sibiu, Hunedoara și 
Vâlcea. Tema principală a întâlnirii fiind stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică 
derulate prin PNCCF. 

30 mai 
Întâlnire de lucru cu domnul Iulian Bucătaru, directorul general adjunct al Centrului 
Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  5 Vest TIMIŞOARA. 

31 mai 
 Participare la festivitatea prilejuită de încheierea cursurilor claselor a XII-a ale 
Colegiului Național „Decebal” Deva, promoția 2019. 

31 mai Ședința Extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

31 mai Ședință Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP). 

01 iunie 

Coordonarea echipelor mixte formate din pompieri și voluntari hunedoreni, sprijiniți de 
angajați ai SGA pentru decolmatarea podurilor și podețelor de pe pârâul Petac și a 
supraînălțării malul acestuia. Măsura preventivă are rolul de protejare a gospodăriilor 
din localitatea Pestișu Mare, situate in apropierea pârâului și de evitare a inundării DJ 
687. 

3 iunie 

Participare la comandamentul de urgență convocat de doamna Carmen DAN, ministrul 
afacerilor interne având ca temă analiza situației din județele care au fost afectate de 
inundațiile din ultimele zile și pentru a stabili măsurile de intervenție care trebuie luate 
pentru zonele aflate în continuare sub avertizări de fenomene hidro-meteorologice 
severe. La sediul MAI au fost prezenți ministrul muncii și justiției sociale, Marius-
Constantin Budăi, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretar de stat 
Raed Arafat, reprezentanți ai Administrației Naționale de Meteorologie și ai Institutului 
Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, precum și de la alte autorități și 
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ministere, iar prin sistem videoconferință au participat prefecții din județele aflate în 
continuare sub avertizări de fenomene hidro-meteorologice severe, membrii 
Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență, viceprim-ministrul și ministru al 
mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu, și ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş. 

3 iunie 

Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului, ai Gărzii de 
Mediu, ai IJJ Hunedoara, ai ISU Hunedoara ai Gărzii Forestiere, ai AJVPS cu privire la 
posibilitățile de capturare, relocare sau recoltare a unui exemplar din specia urs, în 
interesul sănătății și securității populației din comuna Blăjeni și în scopul prevenirii 
unor daune importante. 

3 iunie 
Întâlnire de lucru cu reprezentantul Agenției Naționale pentru resurse minerale, 
Compartiment inspecție teritorială Hunedoara. 

4 iunie 

Întâlnire de lucru cu reprezentanții APIA Hunedoara, Garda Forestieră, Hunedoara, 
OCPI Hunedoara, Direcția Silvică Hunedoara precum și  reprezentanți ai Unităților 
Administrativ-Teritoriale Hunedoara. 

4 iunie 
Participare la concursul, adresat elevilor din învățământul secundar inferior și superior  
„Cupa DHS”, concurs de educație rutieră și îndemânare în utilizarea bicicletei. 

4 iunie 

Participare la cea de-a IV-a ediție a manifestării național-bisericești intitulată: Biserica 
și Armata – demersuri frățești pe pământ hunedorean, președintele Asociației 
Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „Alexandru Ioan Cuza” - Filiala 
Județeană „Sarmizegetusa” Hunedoara, domnul Colonel (r) Dănilă Moldovan i-a 
conferit titlul de ”Membru de Onoare” prefectului județului Hunedoara. 

5 iunie 

Participare la Gala „Omagiu dascălului hunedorean”, eveniment organizat de 
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în parteneriat cu Sindicatul Învățământului 
Preuniversitar Hunedoara. 

5 iunie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții SGA Hunedoara, Arcelor Mittal Hunedoara și ai 
primăriei municipiului Hunedoara cu privire la podurile de pe pârâul Petac. 

6 iunie Participare la manifestările prilejuite de celebrarea Zilei Eroilor. 

6 iunie 

Participare la expoziția de arte plastice cu tema „PACE” și la spectacolul artistic „VIAȚA 
LA PALAT”. Evenimentul organizat de Palatul Copiilor Deva în parteneriat cu Asociația 
Internațională „COLORI PER LA PACE”. 

6 iunie 

Deplasare în localitatea Cristur pentru evaluarea situației la fața locului, a pagubelor 
generate de vremea nefavorabilă, precum și gestionarea operativă a posibilelor situații 
de urgență apărute ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase. 

7 iunie Ședința Extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

9 iunie 
Participare la festivitatea de premiere ȚARA HAȚEGULUI JUNIORS CUP 2019 - Ediția 
III a  eveniment organizat pe stadionul Orlea.  

10 iunie Ședința Extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

11 iunie 
Participare la ceremonialul militar dedicat aniversării a 50 de ani de la înființarea, în 
garnizoana Brad, a Batalionului 26 Vânători de Munte ,,AVRAM IANCU". 

12 iunie 
Deplasare în municipiul București, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice și Ministerul Afacerilor Interne. 

13 iunie 
Vizită de lucru împreună cu  Ministrul Transporturilor, Răzvan CUC, pentru evaluarea 
stadiului lucrărilor pe șantierele autostrăzii A1 Lugoj-Deva, Loturile III și IV. 

14 iunie 

Primirea vizitei participanților la prima etapă de teren a proiectului Romania Student 
Tour - program național de redescoperire şi promovare a patrimoniului cultural şi 
natural al României. 

15 iunie 
Participare la momentul festiv de dezvelire și la slujba de sfințire a bustului din bronz 
al Eroului Național Avram Iancu, Brad. 

17 iunie 
Participare la evenimentul prilejuit de dezvelirea busturilor a două personalități 
profesori-doctori ai comunei Baru „Român din Baru Mare” 

20 iunie Ședința Colectivului de lucru al Comisiei județene de fond funciar 

20 iunie Participare la deschiderea oficială a salonului auto DEVA AUTO SHOW 2019 
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21 iunie Participare la ședința festivă a Adunării Eparhiale a Episcopiei Devei și Hunedoarei 

22 iunie Participare la Festivalul „Fii satului” Ediția a-II-a, comuna Bretea Română 

23 iunie 
Participare la sărbătoarea dedicată pionierului aviației române, Aurel Vlaicu (orașul 
Geoagiu, sat Aurel Vlaicu) 

24 iunie Ședință de lucru cu președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara 

24 iunie 
Ședință de lucru cu angajații Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple Hunedoara 

25 iunie 
Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Vârstnice 

26 iunie 

Participare la închiderea primei tabere a liceelor agricole din țară, organizată de 
Fundația Revistei “Ferma”, ca parte a proiectului “Susținem învățământul 
preuniversitar agricol” la Liceul Agricol “Alexandru Borza” din Geoagiu 

26 iunie Participare la manifestările dedicate sărbătoririi Zilei Drapelului 

26 iunie Interviu acordat postului de televiziune INFOHD și Antena 3 Deva. 

26 iunie 

Participare la cea de-a treia seară a manifestării culturale Zilele Credinței și Culturii la 
Deva, ediția a VI-a, un recital extraordinar de muzică folk și poezie intitulat „BUCHET 
DE REVERII” și susținut de maestrul Dorel Vișan și artiștii folk Mircea Vintilă și Călin 
Bârcean 

27 iunie Ședința Colegiului Prefectural. 

27 iunie 
Ședința AWARENESS. Activitatea de awareness este un program pentru îndeplinirea 
misiunii de prevenire a amenințărilor la adresa securității naționale. 

27 iunie Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar. 

27 iunie Participare la deschiderea magazinului DECATHLON 

27 iunie 
Participare la deschiderea Fazei a II-a (zonală) a Competiției naționale de descarcerare 
și acordare a primului ajutor certificat 

27 iunie 

Participare la Conferința intitulată CREȘTINUL ÎN CETATE, susținută de către domnul 
profesor universitar ADRIAN PAPAHAGI de la Universitatea Babes Bolyai din Cluj 
Napoca 

28 iunie Ședință de lucru a Grupului de Lucru Anticorupție din Instituția Prefectului 

28 iunie 
Participare la închiderea Fazei a II-a (zonală) a Competiției naționale de descarcerare 
și acordare a primului ajutor certificat 

29 iunie 
Participare la slujba de la Catedrala Episcopală din Deva, cu ocazia sărbătorii Sfinților 
Apostoli Petru și Pavel 

29 iunie 
Lansarea de carte - Monografia satului Țebea, eveniment care au avut loc cu ocazia 
zilelor Comunei Baia de Criș 

30 iunie 
Participare la manifestările care au avut loc cu ocazia zilelor comunei Boșorod -  
"Vorbește Istoria Neamului" 

30 iunie Participare la manifestările prilejuite de Nedeia Vulcăneană 

30 iunie Participare la zilele Comunei Luncoiu de Jos 

1 iulie Vizită de lucru efectuată pe autostrada Lugoj - Deva, Lotul IV Ilia-Șoimuș. 

1 iulie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții DSP Hunedoara, DSVSA Hunedoara, reprezentanții 
Primăriei Deva. 

1 iulie 
Întâmpinarea primilor participanți la Programul de Tabere ”ARC 2019 - pentru românii 
de pretutindeni " seria I, la centrul de agrement Căprioara. 

2 iulie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții DADR Hunedoara cu privire la realizarea 
amenajamentelor pastorale. 

3 iulie Întâlnire de lucu cu domnul Daniel Răducanu, primarul Comunei Baru. 

3 iulie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții Gărzii de Mediu - Comisariatul Județean 
Hunedoara. 

3 iulie Vizită la Sala Olimpică din Deva, la antrenamentul Lotului Național de Gimnastică 
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Feminină al României. 

4 iulie Deplasare în Valea Jiului, întâlnire de lucru la sediul Complexului Energetic Hunedoara. 

5 iulie Ședința Extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

5 iulie 

 Întâlnire de lucru cu primarul municipiului Deva, directorul Sistemului de Gospodărie a 
Apelor Hunedoara, precum și specialiști din serviciile tehnice ale Primăriei Deva. Tema 
principală a întâlnirii: remedierea efectelor produse de inundațiile de la începutul lunii 
iunie și prevenirea unor astfel de situații pe viitor. 

5 iulie Întâlnire de lucru cu managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. 

6 iulie 

Participare la Zilele Comunei Băița și la Festivalul Internațional de Textile Extraordinare 
( FITE) Deviations - organizat de Muzeul Textilelor Băița în parteneriat cu Primăria 
Băița și Școala Gimnazială Băița. 

6 iulie 

Participare la lansarea celei de-a XI-a ediții a Programului de tabere „ARC”, ediția 
2019, inițiată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (M.R.P.) în colaborare cu 
Ministerul Tineretului şi Sportului (M.T.S). Programul de tabere „ARC” își propune să 
creeze și să păstreze legături între românii de pretutindeni, să ofere cunoștințe despre 
cultura și civilizația românească, să promoveze valorile patrimoniului cultural 
românesc. 

„ARC” este parte a Programului de Guvernare 2018-2020 și face parte din pilonul 
Educație „Nicolae Iorga”, înscriindu-se în Planul anual de acțiuni proprii al Ministerului 
pentru Românii de Pretutindeni. 

7 iulie 

Participare la ce-a de 47-a ediție a manifestării „Întâlnirea moților cu istoria”, 
manifestare cu caracter religios, cultural, istoric şi patriotic - comuna Buceș, localitatea 
Dupăpiatră. 

8 iulie Întâlnire de lucru cu primarul comunei Bulzești. 

9 iulie 

Întâlnire cu cetățenii localității Cristur. Tema principală a întâlnirii: remedierea efectelor 
produse de inundațiile de la începutul lunii iunie și prevenirea unor astfel de situații pe 
viitor. La întâlnire participă primarul municipiului Deva, Florin Nicolae Oancea, 
directorul Sistemului de Gospodărie a Apelor Hunedoara, Grigore Burjan, și specialiști 
din serviciile tehnice ale Primăriei Deva. 

10 iulie Întâlnire de lucru cu reprezentanții ISU Hunedoara. 

11 iulie Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar. 

11 iulie Ședința Extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

12 iulie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului, ai Gărzii de 
Mediu, ai AJVPS Hunedoara. 

14 iulie 
Participare la lansarea proiectului „Dezvoltarea Agroturismului în comuna Crișcior la 
nivel European”. 

16 iulie 
Participare la deschiderea concursului de Protecție Civilă ”CU VIAȚA MEA APĂR 
VIAȚA!ˮ. 

16 iulie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Administraţiei Naţionale ,,Apele Române” - 
Administrația Bazinală de Apă Crișuri. 

17 iulie Întâlnire de lucru cu domnul Călin Dud, primarul comunei Luncoiu de Jos. 

17 iulie Întâlnire de lucru cu domnul Adrian Florin Bozdog , inspector șef ITM Hunedoara. 

17 iulie 
Ședință de lucru, cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții,  în vederea stabilirii detaliilor 
organizatorice a Serbărilor Naționale Țebea 2019.  

18 iulie Întâlnire de lucru cu domnul Adrian Florin Bozdog , inspector șef ITM Hunedoara. 

24 iulie 
Întrevedere cu șeful Inspectoratului Județean de Jandarmi „Decebal” Hunedoara și 
reprezentantul TRANSGAZ SA. 

25 iulie Vizită de lucru la Liceul cu Program Sportiv ,,Cetate” Deva. 

25 iulie 
Vizită de lucru la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Iancu de 
Hunedoara” al județului Hunedoara.  

26 iulie Ședință Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) 
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26 iulie Primirea vizitei de lucru a domnului Teodor Iulian Gherghe, director general D.G.R.I.P. 

27 iulie 
Participare la deschiderea celei de-a IV-a ediții a evenimentului cultural-istoric „Zilele 
Daco-Romane” . 

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

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

30 iulie 
Întâlnire de lucru cu domnul Corozel Norbert, șef secție Serviciul Regulatorul de Trafic 
CFR 

31 iulie Ședința Colegiului Prefectural. 

31 iulie 

Participare la ședința de lucru, în sistem videoconferință, susținută de domnul Mihai 
Viorel FIFOR, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale 
României, ministru al afacerilor interne, interimar. 

1 august 

Participare, la sediul Inspectoratul de Jandarmi Județean „Decebal” Hunedoara, la 
înaintarea în gradul militar următor, a cadrelor militare care au îndeplinit condițiile 
prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și 
completările ulterioare. 

2 august 

Participare la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara la ședința de 
lucru pentru analizarea modului de intervenție la evenimente, soluționarea acestora și 
procedurile de lucru în situația semnalărilor de persoane dispărute prin intermediul 
Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 (SNUAU 112).  

4 august 

Participare la festivitatea de premiere și închidere oficială a Taberei Naționale de 
Fotografie, Cultură, Tradiții și Civilizație Dacică și Romană - ediția a XII-a  seria 1, 
eveniment organizat la Centrul de Agrement Costești. 

4 august 
Participare pe platoul „Lacuri” din Obârșa, com. Tomești, la cea dea XXII-a ediție a 
"Sărbătorii Meșterilor Populari din Țara Zarandului". 

4 august 
Participare la ediția a XIV- a "Zilelor comunei Vălișoara " și la premierea cuplurilor care 
în acest an au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie. 

5 august 

Participare la ședința de lucru pentru analizarea modului de intervenție, soluționare și 
de aplicare a procedurilor în situația semnalării de minori dispăruți. La ședință au 
participat prefectul și subprefectul județului, reprezentanți ai DGASPC Hunedoara, 
I.P.J. Hunedoara, I.J.J. Hunedoara, I.S.U. Hunedoara precum și reprezentanții 
centrelor de copii din județul Hunedoara (apartamente familiale, centre de plasament, 
centre specializate). 

5 august Întâlnire de lucru cu reprezentanții SGA Hunedoara. 

5 august Întâlnire de lucru cu reprezentanții Centrului Comercial Ulpia. 

5 august 
Coordonarea activității de căutare a unui minor ce a apelat SNUAU 112 reclamând 
faptul că a fost răpit. 

6 august 
Participare în municipiile Petroșani, Vulcan și Lupeni la manifestările organizate cu 
ocazia Zilei Minerului. 

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

7 august Întâlnire de lucru cu reprezentanții Centrului Comercial Ulpia. 

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

8 august Vizită de lucru la Societatea Draxelmaier Hunedoara. 

9 august 

Participare la ședința de lucru, în sistem videoconferință, susținută de domnul Mihai 
Viorel FIFOR, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale 
României, ministru al afacerilor interne, interimar. 

9 august Participare la deschiderea primei ediții a Festivalului Medieval Ioan de Hunedoara. 

11 august 
Participare la serviciul religios și ceremonia depunerii de coroane la statuia lui Ioan de 
Hunedoara, eveniment organizat în cadrul Festivalului Medieval „Ioan de Hunedoara”. 

11 august 
Participare la prima ediție a „Festivalului Plăcintelor Pădurenești” ce a avut loc la Poian 
Răchițelii, comuna Cerbăl. 
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11 august Participare la Zilele Comunei Sântămăria Orlea. 

11 august 

Participare la Castelul Corvinilor la Cantata Carmina Burana în interpretarea Operei de 
Stat din Ruse, Bulgaria - eveniment organizat în cadrul primei ediții a Festivalului 
Medieval „Ioan de Hunedoara”. 

12 august 

Participare la Campania națională “Informare acasă! Siguranță în lume!” 2019 
Eveniment organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în sala Spiru Haret 
a ISJ Hunedoara. 

12 august Vizită de lucru la noul sediu SPCRPCIV pentru evaluarea stadiului lucrărilor. 

12 august Vizită de lucru pe șantierele autostrăzii A1 Lugoj-Deva, Loturile III și IV. 

13 august 
Întâlnire de lucru cu doamna Valeria FILIMON, manager Serviciul Județean de 
Ambulanță Hunedoara. 

13 august 
Întâlnire de lucru cu doamna Valeria FILIMON, manager Serviciul Județean de 
Ambulanță Hunedoara. 

13 august Întâlnire de lucru cu domnul col. Demean Viorel, inspector șef ISU Hunedoara. 

13 august 

Ședință de instruire cu primarii şi persoanele responsabile cu situațiile de urgență de la 
nivelul unităţilor administrativ- teritoriale hunedorene. 

Având în vedere modificările cadrului legislativ privind gestionarea situațiilor de 
urgență generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase, reprezentanților 
primăriilor le-a fost prezentat ”Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență 
generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de 
inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, 
poluări accidentale ale cursurilor de apă şi poluări marine în zona costieră”– aprobat 
prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne nr. 
459/78/2019. 

La această întâlnire au participat și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență “Iancu de Hunedoara”, Sistemului de Gospodărire a Apelor Hunedoara, Secției 
de Drumuri Naţionale Deva, U.A.T. Județul Hunedoara, Direcţiei Silvice Hunedoara, 
Inspectoratului Județean în Construcții Hunedoara, SC E-Distribuție Banat SA-Zona 
Rețea MT/JT Deva, Centrului Operațiuni Bihor- Arad – Hunedoara, Delgaz Grid - 
Centru Operațiuni Rețea Gaz Deva, S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A - Sector Deva, ANIF- 
Filiala Teritorială de IF Hunedoara, Direcției pentru Agricultură Județeană Hunedoara, 
SC APA SERV Valea Jiului SA Petroşani, SC APA PROD SA Deva, Regulatorului de 
circulație Deva (Secția L5 Deva, Secţia L9 Simeria, Secţia CT4 Deva), SC Hidroelectrica 
SA-Sucursala Hidrocentrale Hațeg. 

13 august Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar. 

13 august 
Vizită de lucru împreună cu  Ministrul Transporturilor, Răzvan CUC, pentru evaluarea 
lucrărilor pe șantierele autostrăzii A1 Lugoj-Deva, Loturile III și IV. 

14 august Deplasare în municipiul București la sediul Ministerului Afacerilor Interne. 

15 august Participare la Zilele Orașului Geoagiu. 

17 august Participare la Zilele Municipiului Brad. 

17 august 

 Participare la  Simpozionul științific „Protopopul greco-catolic Vasile Coloși (1779-
1814) de la Săcărâmb, un corifeu al Școlii Ardelene”, ediția omagială dedicată marcării 
a 240 de ani de la nașterea cărturarului iluminist, eveniment organizat în incinta fostei 
Biserici greco-catolice cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea 
Săcărâmb. 

18 august 
Participare la cea de-a 52-a ediție a manifestării „Istorie, natură, cultură” – Costeşti 
2019. 

19 august 

Participare la ședința de lucru, în sistem videoconferință, susținută de domnul Mihai 
Viorel FIFOR, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale 
României, ministru al afacerilor interne, interimar împreună cu ministrul educației 
naționale, interimar, domnul Valer-Daniel BREAZ, în vederea analizării și evaluării 
stadiului pregătirilor pentru începerea noului an școlar 2019-2020. 

19 august Ședință de lucru cu reprezentanții ISJ Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara, ISU 
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Hunedoara și DSP Hunedoara pentru evaluarea stadiului pregătirilor pentru începerea 
noului an școlar. 

19 august 
Întâlnire de lucru pentru evaluarea stadiului lucrărilor la noul sediu al  SPCRPCIV 
Hunedoara. 

20 august Întâlnire de lucru cu primarul Municipiului Deva. 

20 august 
Întâlnire de lucru pentru evaluarea stadiului lucrărilor la noul sediu al  SPCRPCIV 
Hunedoara. 

20 august 

 Întâlnire de lucru, La Panteonul Moților de la Țebea,  în vederea stabilirii detaliilor 
organizatorice a Serbărilor Naționale Țebea 2019. La ședința de lucru convocată de 
prefectul județului au participat reprezentanți ai organizatorilor evenimentului: 
Instituția Prefectului județul Hunedoara, Primăria comunei Baia de Criș, precum și 
reprezentanți ai altor instituții sau structuri implicate în organizarea și desfășurarea 
evenimentului. 

20 august 

Întâlnire de lucru cu reprezentanții ISJ Hunedoara pentru evaluarea stadiului 
pregătirilor pentru începerea noului an școlar și a situației verificărilor efectuate în 
teren. 

21 august 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcției Silvice Hunedoara , Secției de Drumuri 
Naţionale Deva. 

21 august 

Deplasare în comuna Pui împreună cu reprezentanții ISJ Hunedoara, DSP Hunedoara 
pentru a analiza stadiul pregătirii unităților de învățământ pentru începerea anului 
școlar 2019-2020, atât din punct de vedere al avizelor de funcționare și securitate la 
incendiu, cât și al siguranței în zona adiacentă școlilor.  

21 august 
Întâlnire cu reprezentanta Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate -  filiala 
Hunedoara 

21 august 

Întâlnire de lucru cu reprezentanții GNM - Comisariatul Hunedoara, APIA Hunedoara, 
DSVSA Hunedoara, DSP Hunedoara, DAJ Hunedoara, cu privire la disconfortul olfactiv 
din zona Orăștiei cauzat de fertilizarea solului. 

22 august 
Întâlnire de lucru cu reprezentantul Autorității Naționale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. - Agenția Teritorială Vest. 

22 august 

Întâlnire de lucru cu reprezentanții GNM - Comisariatul Hunedoara, APIA Hunedoara, 
DSVSA Hunedoara, DSP Hunedoara, DAJ Hunedoara, primarii din localitățile Orăștie, 
Turdaș, Beriu, Mărtinești, Romos, precum și reprezentanții Societăților Comerciale care 
au exploatații de porci în zona Orăștiei, cu privire la disconfortul olfactiv cauzat de 
fertilizarea solului. 

23 august 

Participare la ședința de lucru, în sistem videoconferință, susținută de domnul Mihai 
Viorel FIFOR, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale 
României, ministru al afacerilor interne, având ca temă evaluarea stadiului pregătirilor 
pentru începerea noului an școlar 2019-2020. 

23 august 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții ISJ Hunedoara, DSP Hunedoara și ISU Hunedoara 
pentru evaluarea stadiului pregătirilor pentru începerea anului școlar 2019-2020. 

24 august 

Participare la ceremonialul militar-religios dedicat Centenarului Asociației Naționale 
Cultul Eroilor "Regina Maria" (1919-2019). Manifestarea avut loc în Valea Jiului, în 
Pasul Vâlcan. 

24 august 

Participare la deschiderea expoziției temporare ”Culturi paralel”,  expoziție de costume 
tradiționale din Europa Centrală și de Est și din Asia Centrală. Eveniment organizat în 
Galeria Citadela din incinta Cetății Devei. 

25 august Participare la a 39-a ediție a Festivalului "Drăgan Muntean". 

26 august 

Ședință de lucru cu șefii şi coordonatorii structurilor  de specialitate din Instituţia 
Prefectului - judeţul Hunedoara în vederea pregătirii documentelor necesare pentru 
activitatea de audit din 23 septembrie 2019. 

26 august 

Întâlnire de lucru cu reprezentanții structurilor MAI din Județul Hunedoara și ai DSVSA 
Hunedoara cu privire la organizarea târgurilor și expozițiilor de animale pe raza 
județului. 
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26 august 

Întâlnire cu reprezentanții AEP Hunedoara, ANANP filiala Hunedoara, ACOR filiala 
Hunedoara, SPP, IJJ Hunedoara cu privire la închirierea unor spații disponibile în 
imobilul administrat de Prefectura Hunedoara, din Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, 
nr.10. 

26 august Întâlnire de lucru cu primarul comunei Totești și reprezentantul DSVSA Hunedoara. 

26 august 
Întâlnire de lucru la Centrul Comercial Ulpia, et. 2., pentru evaluarea stadiului pregătirii 
spațiului pentru deschiderea noului sediu al  SPCRPCIV Hunedoara. 

27 august Participare la deschiderea Taberei Naționale de Excelență. 

27 august 
Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara - Unitatea Locală 
de Decizie. 

27 august 
Participare la Conferința de presă prilejuită de organizarea evenimentului Jocurile 
Naționale Special Olympics România 2019 (JNSOR) 

27 august 

Deplasare în municipiul Vulcan, unde împreună cu primarul municipiului și structurile 
implicate în acțiunile de prevenire au verificat aplicarea măsurilor dispuse în ”Planul de 
măsuri de suspiciune a pestei porcine africane în municipiul Vulcan, str. Jiului, nr. 
13/1” aprobat prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 
(Unitatea Locală de Decizie) nr. 7 din 27 august 2019. 

28 august 

Participare la ședința Grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea delincvenței 
juvenile, în vederea stabilirii planului de măsuri dispuse prin dispoziția MAI - DIRP 
pentru creșterea gradului de informare a elevilor și părinților în legătură cu riscurile 
infracționalității din unitățile de învățământ și zonele adiacente acestora. 

28 august 
Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara - Unitatea Locală 
de Decizie. 

28 august 
Primirea unei delegații a protestatarilor din municipiul Orăștie, care reclamă 
disconfortul olfactiv din zona Orăștiei. 

29 august 
Participare la ședința de lucru a MAI, în sistem videoconferință, având ca temă 
atragerea fondurilor externe nerambursabile. 

29 august 

Întâlnire de lucru, la sediul primăriei Petroșani, cu primarii Tiberiu Iacob Ridzi (mun. 
Petroșani) și Gheorghe Ile (mun. Vulcan), și cu reprezentanții Complexului Energetic 
Hunedoara având ca temă problema distribuției agentului termic în municipiile 
Petroșani și Vulcan, precum și  pregătirile care se fac în privința asigurării încălzirii 
locuințelor în sezonul rece, astfel încât să nu mai existe sincope. 

30 august Ședința Colegiului Prefectural  

30 august 
Ședință de lucru cu structurile implicate în prevenirea și combaterea Pestei Porcine 
Africane. 

30 august Participare la Zilele orașului Hațeg. 

1 septembrie Participare la Zilele comunei Vețel. 

2 septembrie Participare la programul de pregătire organizat de Ministerul Afacerilor Interne. 

2 septembrie 
Întâlnire de lucru la Centrul Comercial Ulpia, et. 2., pentru evaluarea stadiului pregătirii 
spațiului pentru deschiderea noului sediu al  SPCRPCIV Hunedoara. 

2 septembrie 

Ședință de lucru cu șefii şi coordonatorii structurilor  de specialitate din Instituţia 
Prefectului - judeţul Hunedoara în vederea pregătirii documentelor necesare pentru 
activitatea de audit din 23 septembrie 2019. 

3 septembrie 

Întâlnire de lucru, La Panteonul Moților de la Țebea,  în vederea stabilirii detaliilor 
organizatorice a Serbărilor Naționale Țebea 2019. La ședința de lucru convocată de 
prefectul județului, au participat reprezentanți ai organizatorilor evenimentului: 
Instituția Prefectului județul Hunedoara, Primăria comunei Baia de Criș, precum și 
reprezentanți ai altor instituții sau structuri implicate în organizarea și desfășurarea 
evenimentului. 

3 septembrie 
Întâlnire de lucru la Centrul Comercial Ulpia, et. 2., pentru evaluarea stadiului pregătirii 
spațiului pentru deschiderea noului sediu al  SPCRPCIV Hunedoara. 

4 septembrie Întâlnire de lucru la Centrul Comercial Ulpia, et. 2., pentru evaluarea stadiului pregătirii 
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spațiului pentru deschiderea noului sediu al  SPCRPCIV Hunedoara. 

4 septembrie 
Participare la emisiunea „News Day” - moderată de Lucian MOROGAN la postul de 
televiziune Antena 3 Deva. 

5 septembrie 

Întâlnire de lucru, la sediul I.J.J.Hunedoara, cu reprezentanții structurilor MAI din 
Județul Hunedoara, în vederea pregătirii vizitei de lucru a doamnei Viorica Dăncilă, 
Prim-ministru al României, în județul Hunedoara. 

5 septembrie 
Primirea unei delegații a angajaților Uzinei Mecanice Orăştie (UMO) și a Sindicatului 
Speranța. 

5 septembrie 
Întâlnire de lucru la Centrul Comercial Ulpia, et. 2., pentru evaluarea stadiului pregătirii 
spațiului pentru deschiderea noului sediu al  SPCRPCIV Hunedoara. 

6 septembrie 

Ședință de lucru, cu personalul din Instituția Prefectului și Consiliului Județean 
Hunedoara în vederea stabilirii detaliilor organizatorice a Serbărilor Naționale Țebea 
2019.  

6 septembrie 

Participare la ședința de lucru, în sistem videoconferință, susținută de domnul Mihai 
Viorel FIFOR, Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale 
României, ministrul afacerilor interne. Scopul acestei ședințe a fost verificarea stadiului 
măsurilor dispuse de către conducerea Ministerului Afacerilor Interne, privind 
pregătirea unităților de învățământ pentru începerea anului școlar. Ministrul Mihai Fifor 
a cerut reprezentanților inspectoratelor de poliție și de jandarmi județene să își ia toate 
măsurile necesare în zona adiacentă unităților de învățământ, inclusiv pe traseele care 
converg către acestea pentru a menține un climat de ordine și siguranță publică. O 
altă prioritate avută în vedere pentru acest început de an școlar constă în 
intensificarea acțiunilor de prevenire a consumului substanțe interzise, a traficului de 
ființe umane și a altor tipuri de infracțiuni cărora elevii le pot cădea victime. În acest 
sens, în perioada 9 - 20 septembrie, vor avea loc la nivelul întregii țări acțiuni de 
prevenire și informare desfășurate Poliția Română, Poliția de Frontieră, Jandarmeria 
Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Agenția Națională Antidrog 
și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane.Tot în cadrul acestei ședințe, 
ministrul interimar al afacerilor interne a dispus prefecților să ia, din timp, toate 
măsurile necesare pentru pregătirea sezonului rece. 

6 septembrie 
Primirea unei delegații a angajaților Uzinei Mecanice Orăştie (UMO) și a Sindicatului 
Speranța. 

6 septembrie 
Întâlnire de lucru la Centrul Comercial Ulpia, et. 2., pentru evaluarea stadiului pregătirii 
spațiului pentru deschiderea noului sediu al  SPCRPCIV Hunedoara. 

7 septembrie 
 Întâlnire de lucru, La Panteonul Moților de la Țebea,  în vederea stabilirii detaliilor 
organizatorice a Serbărilor Naționale Țebea 2019.  

7 septembrie 

Întâlnire de lucru la Centrul Comercial Ulpia, et. 2., pentru evaluarea stadiului pregătirii 
spațiului pentru inaugurarea din data de 8 septembrie 2019 a noului sediu al  
SPCRPCIV Hunedoara. 

8 septembrie 

Serbările Naționale Țebea 2019. Evenimentul a fost onorat de prezența doamnei 
Viorica Dăncilă, Prim-Ministru al României, a domnului Mihai Fifor, viceprim-ministru 
pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministru al afacerilor 
interne, a domnului Eugen Orlando Teodorovici, ministrul finanţelor publice, a doamnei 
Natalia-Elena Intotero, ministrul pentru românii de pretutindeni, a doamnei Sorina 
Pintea, ministrul sănătăţii, a domnului Răzvan Cuc, ministrul transporturilor, a 
domnului Constantin-Bogdan Matei, ministrul tineretului şi sportului, a doamnei 
Roxana Mînzatu, ministrul fondurilor europene, a domnului Valer-Daniel Breaz, 
ministrul culturii şi identităţii naţionale. Au fost prezenți reprezentanții Parlamentului 
României, ai Parlamentului European, ai autorităților administrației publice centrale și 
locale, ai instituțiilor publice, ai asociațiilor veteranilor de război, ai partidelor politice 
parlamentare și neparlamentare și ai societății civile.  

8 septembrie 

Inaugurarea noului sediu al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere 
și Înmatriculare a Vehiculelor.  

La inaugurare au fost prezenți domnul Mihai-Viorel Fifor, viceprim-ministru pentru 
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implementarea parteneriatelor strategice ale României, ministru al afacerilor interne, 
domnul Eugen Orlando Teodorovici, ministrul finanţelor publice, domnul Răzvan Cuc, 
ministrul transporturilor, a domnului Constantin-Bogdan Matei, ministrul tineretului şi 
sportului, precum și domnul deputat Laurențiu Nistor. 

9 septembrie 
Participare în Parcul Carol Schreter din municipiul Petroșani la deschiderea festivă a 
anului școlar 2019-2020. 

9 septembrie 
Participare la festivitatea de deschidere a noului an școlar, la Liceul Teoretic „Mircea 
Eliade” din municipiul Lupeni. 

9 septembrie 
Participare la festivitatea comună de deschidere a noului an școlar, cu participarea 
elevilor și profesorilor de la toate unitățile școlare din municipiul Vulcan. 

9 septembrie 
Participare, în orașul Petrila, la inaugurarea celei mai noi și mai moderne grădinițe din 
Valea Jiului. 

9 septembrie 
Participare la dezbaterea publică cu tema "Strategii privind dezvoltarea învățământului 
profesional şi dual în Valea Jiului”. 

9 septembrie 
Participare la festivitatea de deschidere a noului an școlar, la Colegiul Național Decebal 
Deva. 

10 septembrie 
Conferință de presă susținută de prefectul județului -  Prezentarea Campaniei 
Naționale „10 (zece) pentru siguranță”, campanie a Ministerului Afacerilor Interne. 

10 septembrie 

Hotărârea nr. 654 din 09-Septembrie-2019 privind încetarea exercitării, cu caracter 
temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului 
Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu M.Of. 739 din 10 septembrie 2019 

11 septembrie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Hunedoara 
și cu structurile implicate în prevenirea și combaterea Pestei Porcine Africane. 

12 septembrie 

Participare la festivitatea de premiere a absolvenților care au obținut media 10 (zece) 
la examenul de Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a, anul școlar 2018-2019 și la 
examenul de Bacalaureat național, sesiunea iunie-iulie 2019. 

12 septembrie 
Participare la evenimentul organizat de Eurosport DHS, cu ocazia împlinirii a 20 de ani 
de la înființare. 

13 septembrie 
Participare la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al 
județului Hunedoara la manifestările dedicate „Zilei Pompierilor din România”.  

13 septembrie Întâlnire de lucru la sediul D.S.V.S.A. Hunedoara. 

13 septembrie 

Participare la ședința de instruire a primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-
teritoriale cu privire la sarcinile care le revin în vederea organizării şi desfășurării în 
bune condiții a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019. Pe lângă 
tematica referitoare la alegeri, au fost prezentate şi unele probleme legate de aplicarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

14 septembrie Participare la Festivalul Cetății Mălăiești „Istorie și Tradiții” ediția a II-a. 

14 septembrie Participare la Zilele Comunei Ghelari. 

17 septembrie 

Întâlnire de lucru, în municipiul Orăștie, Sala Astra, cu reprezentanții APM Hunedoara, 
GNM - Comisariatul Hunedoara, APIA Hunedoara, DSVSA Hunedoara, DSP Hunedoara, 
DAJ Hunedoara, primarii din zona Orăștiei precum și reprezentanții Societăților 
Comerciale care au exploatații de porci în această zonă, cu privire la disconfortul 
olfactiv cauzat de fertilizarea solului. 

17 septembrie Întâlnire de lucru la sediul SPCRPCIV Hunedoara. 

17 septembrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții ISJ Hunedoara. 

18 septembrie Întâlnire de lucru la sediul SPCEEPS Hunedoara. 

18 septembrie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții Complexului Energetic Hunedoara - Termocentrala 
Mintia. 

18 septembrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara. 

19 septembrie Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar. 

19 septembrie Întrevedere cu Mons. Angelo-Narcis POP, vicar general - Eparhia Lugojului. 
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19 septembrie 
Primirea vizitei de lucru în județul Hunedoara a domnului Răzvan CUC, Ministrul 
Transporturilor, vizitarea șantierului autostrăzii Lugoj-Deva, lotul 3. 

20 septembrie Ședință de lucru cu reprezentanții DAJ Hunedoara. 

20 septembrie 
Participare la deschiderea Anului universitar 2019-2020 UMFT Timișoara - Facultatea 
de Asistență medicală generală filiala Deva. 

20 septembrie 
Întâlnire de lucru cu primarul comunei Orăștioara de Sus și reprezentanții DSVSA 
Hunedoara. 

20 septembrie Ședința Colegiului Prefectural. 

20 septembrie 

Participarea la  primirea delegațiilor de sportivi din țară care participă la Jocurile 
Naționale Special Olympics România 2019 (JNSOR), la competițiile preliminare și la 
primele evaluări medicale din programul Healthy Athletes ce au avut loc la Colegiul 
Național „Decebal” din municipiul Deva.  

21 septembrie 
Participare alături de voluntarii din municipiul Brad la campania ”Ziua de Curățenie 
Națională”.  

21 septembrie 
Participare la Cursa Flăcării Speranței și la deschiderea oficială a Jocurilor Naționale 
Special Olympics România 2019 (JNSOR) - Deva. 

23 septembrie 

Participare, în municipiul Lupeni, la conferința de presă privind lansarea raportului 
”Tranziție justă în Hunedoara - Diversificare economică, echitabilă și durabilă” pregătit 
de Centrul Român de Politici Economice (CEROPE) în vederea realizării Strategiei de 
dezvoltare a Văii Jiului, regiune pilot în Europa în cadrul Platformei pentru Regiuni 
Carbonifere în Tranziție. Eveniment organizat de organizația Greenpeace România si 
Asociația Bankwatch România.  

23 septembrie 
Participare la ședința de deschidere a misiunii de audit efectuată de Direcția Generală 
de Audit Public Intern. 

24 septembrie Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

24 septembrie 
Întâlnire de lucru cu primarul comunei Orăștioara de Sus, reprezentanții DSVSA 
Hunedoara și structurile MAI din județul Hunedoara 

24 septembrie 

Participare la sediul primăriei municipiului Hunedoara, alături de primarul municipiului 
Hunedoara, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții comunității rrome din municipiul 
Hunedoara. 

25 septembrie Întâlnire de lucru la sediul SPCRPCIV Hunedoara. 

26 septembrie Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

26 septembrie 
Ședința Grupului de lucru mixt (GLM) pentru problemele cetățenilor români aparținând 
minorității rome. 

26 septembrie 
Participare la exercițiul național #ForFirEx2019 și vizitarea bazei de operații stabilită la 
Lunca Cernii, județul Hunedoara.  

27 septembrie Participare la festivitatea de închidere a exercițiului național #ForFirEx2019. 

28 septembrie 
Participare la deschiderea anului universitar 2019-2020 la Centrul Teritorial Deva al 
Academiei de Studii Economice din București. 

30 septembrie 
Participare la ceremonia de deschidere a anului universitar 2019 - 2020 la 
Universitatea din Petroșani. 

1 octombrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții primăriei municipiului Deva. 

1 octombrie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara și ai Direcției 
Județene pentru Cultură Hunedoara. 

1 octombrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții Societății DHS. 

2 octombrie 

Participare la lucrările Conferinței „Despre Educație: Azi pentru Mâine”. 
Evenimentul face parte din manifestările grupate sub titulatura generică „Săptămâna 
Educației” dedicate Zilei Mondiale a Educației.  

2 octombrie 
Întâlnire de lucru cu reprezentantul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Hunedoara. 

3 octombrie Participare la deschiderea festivă a celei de-a IX-a ediţie a Simpozionului Internaţional 
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Securitate şi Sănătate în Muncă – SESAM 2019 ce a avut loc în Aula Magna a 
Universității din Petroșani.  

3 octombrie 
Vizita oficială în județul Hunedoara a Excelenței Sale, domnul Hans KLEMM, 
Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România. 

3 octombrie 

Participare la inaugurarea „American Shelf” (Raftul American), eveniment organizat la 
Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva. Donația de carte a fost 
oferită de Excelența Sa, domnul Hans Klemm, ambasadorul S.U.A. în România. 

3 octombrie 
Participare la evenimentele organizate cu ocazia aniversării a 70 de ani de la înființarea 
Institutului Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșani. 

3 octombrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții primăriilor comunelor Blăjeni, Lunca Cernii, Crișcior. 

4 octombrie 
Participare la ședința de închidere a misiunii de audit efectuată de Direcția Generală de 
Audit Public Intern. 

4 octombrie 
Întâlnire de lucru cu membrii Filialei Județene Hunedoara a Asociației Comunelor din 
România (ACOR). 

4 octombrie 
Participare la festivitatea de premiere a participanților la Competiția de pescuit 
"Peștișorul de foc" ediția a IX a.  

5 octombrie Participare la Gala „Centenaria” organizat de Liceul Teoretic „Aurel Vlaicu” din Orăștie. 

6 octombrie Participare la manifestarea culturală ”Omagiu lui Crișan”, aflată la cea de-a 41-a ediție. 

6 octombrie 
Participare la Expoziția de Ovine și Promovarea Tradițiilor Populare, eveniment 
organizat în comuna Totești. 

7 octombrie Întâlnire de lucru la sediul Gărzii de Mediu - Comisariatul județean Hunedoara. 

8 octombrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții comunității rrome din județul Hunedoara. 

8 octombrie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții DSVSA Hunedoara, DAJ Hunedoara, AZM 
Hunedoara și ai Asociațiilor Crescătorilor de Ovine. 

9 octombrie Întrevedere cu directorul executiv ADI Aqua Prest Hunedoara. 

9 octombrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții CFIC Orăștie. 

9 octombrie Întâlnire de lucru cu primarul comunei Balșa. 

10 octombrie 
Participare la manifestările prilejuite de împlinirea a 150 de ani de la înființarea 
„Gimnaziului Național Greco-Ortodox” din Brad. 

10 octombrie Întâlnire de lucru la sediul SPCRPCIV Hunedoara. 

11 octombrie 

Întâlnire de lucru, cu reprezentanții Complexului Energetic Hunedoara și reprezentanții 
primăriei municipiului Petroșani având ca temă problema distribuției agentului termic, 
precum și  pregătirile care se fac în privința asigurării încălzirii locuințelor în sezonul 
rece 2019-2020. 

11 octombrie 
Participare la Conferința „A treia revoluție agrară” , prezentat de Varujan Pambuccian, 
eveniment organizat de Societatea de Istorie și Retrologie Agrară din România. 

14 octombrie Întâlnire de lucru cu domnul DĂNUȚ BUHĂESCU, primarul orașului Uricani. 

14 octombrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcţiei Naţionale de Probațiune. 

15 octombrie Întâlnire de lucru la sediul SPCRPCIV Hunedoara. 

16 octombrie 

Participare la vernisajul expoziției „Zbor”, eveniment desfășurat în sălile de expoziție 
ale Palatului Magna Curia din Deva. Expoziția cuprinde lucrările de grafică și ilustrațiile 
de carte ale tinerei artiste Silvia Dușan. 

16 octombrie Participare la deschiderea oficială a Salonului Hunedorean al Cărții, ediția a XX-a. 

16 octombrie Ședința Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara  

16 octombrie Interviu acordat postului de televiziune UNUTV. 

16 octombrie Participare la Gala de Excelență Accent Media. 

17 octombrie 

Participare la simpozionul cu tema ”Locuri de muncă sănătoase prin managementul 
substanțelor periculoase”, eveniment organizat cu ocazia Săptămânii europene pentru 
sănătate și securitate în muncă. 

17 octombrie Întâlnire de lucru cu primarii localităților Hunedoara, Deva, Orăștie, Simeria, 
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reprezentanții CJ Hunedoara, ADI Deșeuri Hunedoara, GNM - Comisariatul județean 
Hunedoara precum și APM Hunedoara. 

18 octombrie Participare la deschiderea oficială a magazinului Profi din orașul Geoagiu. 

18 octombrie 
Întâlnire de lucru cu domnul Teodor Iulian GHEORGHE, director general al Direcției 
Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului. 

18 octombrie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții ADI Deșeuri Hunedoara și ANRSC - Agenția 
Teritorială Vest. 

21 octombrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții CJ Hunedoara și ADI Deșeuri Hunedoara. 

21 octombrie Întâlnire de lucru cu reprezentantul primăriei municipiul Vulcan. 

22 octombrie 

Deplasare în comuna Buceș pentru verificarea organizării intervenției de stingere a 
incendiului de pădure ce se manifestă pe aproximativ cinci hectare de lăstăriș și 
doborâturi dintr-o pădure de foioase și rășinoase din zona Buceș – Vulcan.  

23 octombrie 
Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Vârstnice. 

23 octombrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții primăriei municipiului Deva. 

24 octombrie Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar. 

24 octombrie 
Participare la evenimentul "Parteneriate pentru soluții de finanțare si garantare a 
proiectelor susținute de GAL-uri". 

24 octombrie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții primăriei Deva, Consiliului Județean Hunedoara, 
APAPROD SA și ai Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara. 

25 octombrie Ședința Extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

25 octombrie Participare la evenimentele organizate cu ocazia sărbătoririi Zilei Armatei Române. 

25 octombrie 
Participare la inaugurarea blocului ANL din localitatea Băcia și la ceremonia de 
înmânare a cheilor de la cele 12 locuințe sociale situate în acest bloc. 

26 octombrie 
Deplasare în comuna Blăjeni pentru verificarea organizării intervenției de stingere a 
incendiului de pădure ce se manifestă în zona Blăjeni– Vulcan.  

27 octombrie Participare la cea de-a IV- a ediție a "Târgului de toamnă" de la Băița. 

28 octombrie Primirea vizitei delegației jurnaliștilor din orașul Ningbo, Provincia Zhejiang - China.  

28 octombrie Vizită în comuna Buceș - Barajul de acumulare de la Mihăileni. 

29 octombrie 

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

29 octombrie Ședința Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara. 

29 octombrie 

Deplasare la Mina Paroșeni, sucursală a Societății de Închideri Mine Valea Jiului, pentru 
a discuta cu minerii protestatari care solicită prelungirea Ordonanței 36, care le 
garanta plăți compensatorii şi vechime în muncă pentru doi ani de zile, pentru cei care 
îndeplinesc condițiile de pensionare în acest interval de timp, precum şi angajarea la 
minele din cadrul Complexului Energetic Hunedoara pentru cei care nu se pot pensiona 
încă. 

29 octombrie Interviu acordat postului de televiziune Digi24. 

29 octombrie Interviu acordat postului de televiziune KTV Petroșani. 

30 octombrie Ședința Colegiului Prefectural. 

30 octombrie 
Ședința ordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (C.J.S.U.) 
Hunedoara. 

30 octombrie 
Întâlnire de lucru cu doamna Maria PASCU, director executiv al Direcției Județene de 
Statistică Hunedoara. 

31 octombrie Întâlnire de lucru cu domnul Daniel Răducanu, primarul comunei Baru. 

31 octombrie 
Participare la inaugurarea noului aparat de imagistică prin rezonanță magnetică 
nucleară (RMN) din cadrul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Deva. 

31 octombrie Interviu acordat postului de televiziune Antena3 Deva. 
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1 noiembrie 
Participare la deschiderea celei de-a III-a ediții a conferinței științifice internaționale 
„Istorie, Cultură şi Cercetare” 

1 noiembrie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții Complexului Energetic Hunedoara și ai Sindicatului 
Muntele Petroșani. 

1 noiembrie 

Întâlnire de lucru la sediul Complexului Energetic Hunedoara cu participarea 
secretarilor de stat Doru Vișan, de la Ministerul Energiei și Cătălin Tutilescu, de la 
Ministerul Muncii, precum și reprezentanții CEH, SNIM, Sindicatele „Huila” și „Muntele”. 

4 noiembrie Întâlnire de lucru cu domnul Călin DUD, primarul comunei Luncoiu de Jos. 

6 noiembrie Ședința Comisiei de Rechiziții a Județului Hunedoara. 

7 noiembrie 

Participare la ședința în sistem videoconferință, condusă de ministrul afacerilor interne, 
domnul Ion Marcel VELA, având ca temă principală organizarea alegerilor pentru 
Președintele României. La ședință au participat prefecții și șefii structurilor teritoriale 
ale MAI. 

8 noiembrie 

Întrevedere de lucru cu reprezentanții Autorității Electorale Permanente, Biroului 
Electoral de Circumscripție Județeană nr. 22 Hunedoara, Structurilor MAI din județul 
Hunedoara și Direcției Județene de Statistică cu privire la organizarea alegerilor pentru 
Președintele României. 

8 noiembrie 
Ședința secretariatului tehnic al Comisiei Tehnice Județene pentru organizarea 
alegerilor pentru Președintele României. 

9 noiembrie 
Coordonarea procesului de distribuire pe trasee a buletinelor de vot și a celorlalte 
materiale destinate desfășurării  alegerilor pentru Președintele României 2019. 

10 noiembrie 

Coordonarea desfășurări alegerilor pentru Președintele României 2019. Permanență la 
sediul Instituției Prefectului - județul Hunedoara și la Centrul Județean de Comunicare 
de la Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara. 

11 noiembrie 

Predarea spre păstrare la Tribunalul Hunedoara a materialelor predate de președinții 
birourilor electorale ale secțiilor de votare, Biroului Electoral de Circumscripție 22 
Hunedoara. 

13 noiembrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții comunității rome din județul Hunedoara. 

13 noiembrie 

Deplasare în municipiul Hunedoara pentru a evalua pagubele produse de vântul 
puternic din noaptea de 12 spre 13 noiembrie, și pentru a stabili măsurile de 
intervenție comune. 

13 noiembrie 
Participare la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România,  Filiala 
Hunedoara. 

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

14 noiembrie Participare la inaugurarea restaurantului „Collection”. 

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

18 noiembrie 
Participare la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Patrimoniului Mondial UNESCO din 
România. 

19 noiembrie Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

20 noiembrie Întâlnire de lucru la sediul IJJ Hunedoara. 

20 noiembrie Întâlnire de lucru la Centrul de Întreținere și Coordonare A1 Șoimuș. 

21 noiembrie 

Participare la ședința în sistem videoconferință, condusă de ministrul afacerilor interne, 
domnul Ion Marcel VELA, având ca temă principală organizarea turului al alegerilor 
pentru Președintele României din anul 2019. La ședință au participat prefecții, 
subprefecții și membrii Comisiei tehnice județene pentru coordonarea activităților de 
organizare a alegerilor pentru președintele României. 

21 noiembrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții structurilor MAI din Județul Hunedoara. 

22 noiembrie 
Participare la reuniunea privind prezentarea și discutarea noii metodologii referitoare la 
stabilirea aglomerărilor și posibilele implicații pentru județul Hunedoara, în vederea 
implementării Proiectului SIPOCA 588 - „Îmbunătățirea capacității autorității publice 
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centrale în domeniul managementului apelor în ceea ce privește planificarea, 
implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul apelor”. Eveniment 
organizat de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor 

22 noiembrie 

Participare la festivitatea de premiere a celor mai competitive firme din județ. "TOPUL 
FIRMELOR DIN JUDEŢUL HUNEDOARA", ediția a 26 - a. Eveniment organizat de 
Camera de Comerț și Industrie Hunedoara cu sprijinul Agenției pentru Protecția 
Mediului Hunedoara. 

23 noiembrie 

Coordonarea procesului de distribuire pe trasee a buletinelor de vot și a celorlalte 
materiale destinate desfășurării turului II al alegerilor pentru Președintele României 
2019. 

24 noiembrie 

Coordonarea desfășurării turului II al alegerilor pentru Președintele României 2019. 
Permanență la sediul Instituției Prefectului - județul Hunedoara și la Centrul Județean 
de Comunicare de la Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara. 

25 noiembrie 

Predarea spre păstrare la Tribunalul Hunedoara a materialelor predate de președinții 
birourilor electorale ale secțiilor de votare, Biroului Electoral de Circumscripție 22 
Hunedoara. 

26 noiembrie 
Participare la ședința extraordinară a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” 

26 noiembrie 

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

26 noiembrie 

Participare la cea de-a VI-a Ediție a conferinței teologice anuale „Pătimitori și pătimire 
în închisorile comuniste”, susținută de către preotul Radu Preda, președinte executiv al 
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. 

27 noiembrie 

Întâlnire de lucru cu toți factorii implicați în organizarea manifestărilor dedicate Zilei de 
1 Decembrie - Ziua Națională a României și Zilei de 22 decembrie - Ziua Victoriei 
Revoluției Române și a Libertății. 

27 noiembrie 
Deplasare în Valea Jiului pentru efectuarea unor întâlniri de lucru cu primarii unităţilor 
administrativ- teritoriale din această zonă.  

28 noiembrie Ședința Colegiului Prefectural. 

28 noiembrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții Complexului Energetic Hunedoara. 

28 noiembrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții Primăriei comunei Crișcior. 

28 noiembrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții Primăriei comunei Baia de Criș. 

28 noiembrie 
Întâlnire de lucru cu reprezentanții Serviciului Județean Hunedoara al Arhivelor 
Naționale, în vederea analizării situației arhivelor SPCEEPS Hunedoara. 

29 noiembrie Coordonarea repetiției generale pentru parada militara de 1 Decembrie. 

29 noiembrie 
Participare la Conferința Națională de Asistență Socială ”Incluziunea socială a 
persoanelor cu risc infracțional la confluența dintre prevenția și intervenția socială”. 

30 noiembrie 
 Participare, în comuna Sântămărie Orlea, la manifestările dedicate Zilei Naţionale 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 Orăștie cu ocazia Zilei Naționale 
a României. 

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

2 decembrie 
Participare, la sediul primăriei municipiul Brad la o ședință de lucru având ca temă 
organizarea activității de gestionarea a animalelor fără stăpân din zona Brad. 

3 decembrie 
Participare la ședința extraordinară a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Serviciul Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”. 

3 decembrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții ArcelorMittal Hunedoara S.A. 
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4 decembrie 
Primirea vizitei unui grup de studenți și profesori de la Facultatea de Științe – 
specializarea Administrație Publică, din cadrul Universității din Petroșani. 

4 decembrie Participare în municipiul Petroșani la ceremonia de dezvelire a statuii Sfintei Varvara.  

4 decembrie Interviu acordat postului de televiziune KapitalTV. 

5 decembrie Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar. 

5 decembrie 
Participare la aniversarea a 50 de ani de la punerea în funcțiune a primului grup de la 
Termocentrala Mintia-Deva. 

5 decembrie Interviu acordat postului de Televiziune UNUTV. 

5 decembrie Participare la evenimentele dedicate Zilei Internaționale a Voluntariatului. 

6 decembrie 
Participare la manifestările dedicate Praznicului Sfântului Ierarh Nicolae, Ocrotitorul 
Catedralei Episcopale din Deva. 

9 decembrie Întâlnire cu reprezentanții societății Draxelmaier Hunedoara. 

11 decembrie Primirea vizitei delegației Asociației Revoluționarilor „21 Decembrie 1989” Orăștie. 

11 decembrie 
Ceremonia de depunere a jurământului în funcția publică de prefect al județului 
Hunedoara a domnului Vasilică Potecă H.G. nr. 868/2019 

12 decembrie 

Începând cu data de 12.12.2019 domnul Fabius-Tiberiu KISZELY și-a încetat 
exercitarea funcției publice de prefect al județului Hunedoara, conform H.G. 
nr.868/2019. 

Din data de 12.12.2019, conform H.G. nr. 890/2019, funcția publică de prefect al 
județului Hunedoara este exercitată de domnul Vasilică POTECĂ 

12 decembrie 
Întâlnire de lucru cu domnul Cordoș Adrian Claudiu Mihai, primarul comunei 
Sarmizegetusa. 

12 decembrie 
Întâlniri de informare cu şefii şi coordonatorii structurilor de specialitate din Instituţia 
Prefectului - judeţul Hunedoara.  

13 decembrie Întâlnire de lucru cu reprezentanții ArcelorMittal Hunedoara S.A. 

13 decembrie Întâlnire de lucru cu domnul Stoica Victor, primarul comunei Pui. 

16 decembrie Înregistrare emisiune  -  postul de Televiziune UNUTV. 

16 decembrie 

Coordonarea activității Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de 
urgență generate de accidente, avarii, explozii și incendii în industrie, inclusiv prăbușiri 
de teren cauzate de exploatări miniere sau alte activități tehnologice, pentru urmărirea 
degajării de fum de la nivelul solului din municipiul Petroșani, str. Sirenei, deasupra 
galeriilor miniere aparținând de mina Dâlja. 

17 decembrie 
Întâmpinarea grupului de colindători de la Primăria Municipiului Deva, însoțiți de 
primarului municipiului, Florin Nicolae Oancea 

17 decembrie 

Colindători ai Grupului “Ziene Sânziene” - Călan , însoțit de prof. Violeta Demian Jura, 
ai corului „Flori băciene” - coordonat de prof. Doinel Satanga. 

Colindători de la Școala Gimnaziala Băița, împreună cu prof Nicolae Hada si de la Liceul 
de muzica si arte plastice „Sigismund Toduță” din Deva alături de prof. Ovidiu Demea; 
elevii clasei a II-a de la Școala generală „Andrei Șaguna” din Deva coordonați de prof. 
Ramona David si micuții școlari de la Școala Primara Teliuc – Cinciș însoțiți de prof. 
Ienel Ienasescu. 

17 decembrie Ședința Colegiului Prefectural 

18 decembrie 
Colindători la Prefectură - dubașii de la Colegiul National Decebal, elevii de la Liceul cu 
Program Sportiv - Deva si cei de la Școala “REGINA MARIA” din reședința județului. 

19 decembrie 
Participare la emisiunea informativa "Ora exacta" a postului de televiziune "Antena 3 
Deva" 

19 decembrie 
Participare la manifestarea de la Teatrul de Artă din Deva, dedicată sărbătoririi a 50 de 
ani de istorie ai Liceului Tehnologic ”Grigore Moisil” din Deva 

19 decembrie 
Participare la comemorarea Revoluției din Decembrie 1989, organizată de Asociația 
Județeană a Răniților Revoluției și Urmașilor Eroilor Martiri Hunedoara-Deva 

20 decembrie Participare la ceremonialul comemorării Eroilor Martiri ai Revoluției din Decembrie 
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21 decembrie 

Participare la întâlnirea de bilanț de la Primăria comunei Pui și la seara de colinde 
prezentată de tineri din comuna Romos şi de copiii de la școlile şi grădinițele din 
comună 

22 decembrie 
Participare la seara de colinde Festivalul „Datini si obiceiuri de iarnă de pe Valea 
Mureșului” organizată de Primăria comunei Ilia. 

23 decembrie Participare la deschiderea traficului pe Autostrada A3 Deva-Lugoj, lotul 3 Ilia - Holdea. 

În cursul anului 2019 au fost realizate 772 de evenimente ale Instituției 
Prefectului – județul Hunedoara.  

Evenimente pe arii de activitate 

 Acordarea de audiente cetățenilor  48 

 Întâlnire operativă cu șefii și coordonatorii structurilor de specialitate din 
Instituția Prefectului - județul Hunedoara  

55 

 Întâlniri de lucru cu structurile Ministerului Afacerilor Interne 40 

 Participarea la verificări în teren  59 

 Întâlniri de lucru cu autorități publice locale  74 

 Întâlniri de lucru S.P.D./Inst./O.N.G.  134 

 Organizarea, primirea delegațiilor naționale și internaționale 32 

 Participare emisiuni TV/Radio  28 

 Conferințe de presă/ Comunicate de presă/Informări/Invitații de presă 57 

 Participări la ședințe de lucru organizate în sistem de videoconferință 16 

 CDS/CP/L290/CJFF/CJSU/CCDCPPV  49 

 Evenimente/ Exerciții/ Activități militare, religioase 36 

 Alte activități sociale, culturale, publice 144 

 Postări/distribuiri pe pagina FB  318 

A.2 Principalele comunicate de presă, informări, alocuțiuni  

 au fost transmise 57 de comunicate de presă, informări, s-a participat la 144 
de evenimente sociale, culturale, publice, la 36 de evenimente organizate de 
instituție, ocazie cu care s-au rostit alocuțiuni, precum și 28 de participări la 
emisiuni TV și Radio. 

o Prezentarea întâlnirii cetățenilor județului Hunedoara cu reprezentanți ai 
Biroului Teritorial Alba-Iulia a Instituției Avocatul Poporului. 

o Prezentarea situației focarelor de Pestă Porcină Africană (P.P.A.) din țară. 

o Prezentarea măsurilor ce se impun pentru prevenirea apariției P.P.A. în 
județul Hunedoara având în vedere confirmarea unor focare de pestă porcină 
africană în județele Timiș și Arad. 

o Prezentarea sintezei Raportului de evaluare a rezultatelor activităților 
desfășurate în anul 2018 de Instituția Prefectului - Județul Hunedoara. 

o Prezentarea problemelor ridicate de cetățenii Văii Jiului în cadrul audiențelor 
susținute de prefectul județului în această zonă. 

o Vizita domnului Constantin Bogdan MATEI, Ministrul Tineretului și Sportului în 
județul Hunedoara 
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o Conferința de presă susținută de Răzvan CUC, ministrul transporturilor, Narcis 
Ștefan NEAGA, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere și de prefectul județului. 

o Vizita în județul Hunedoara a Ministrului Transporturilor, Răzvan CUC, pentru 
evaluarea stadiului lucrărilor de cale ferată aferente Coridorului IV 
paneuropean. 

o Prezentarea manifestărilor dedicate Zilei Instituției Prefectului, recunoașterii 
rolului și meritelor Instituției Prefectului în dezvoltarea administrației publice 

o Prezentarea Simpozionului Județean „Investim în prezent pentru un viitor în 
siguranță”, tema abordată fiind prevenirea victimizării minorilor și promovarea 
parteneriatului existent între factorii decizionali din județul Hunedoara. 

o Prezentarea Campaniei Naționale „Informare acasă! Siguranță în lume!” 
(I.A.S.L.) inițiată de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (M.R.P.). 

o Prezentarea Programului de tabere „ARC”, inițiată de Ministerul pentru 
Românii de Pretutindeni (M.R.P.) în colaborare cu Ministerul Tineretului şi 
Sportului (M.T.S). Programul de tabere „ARC” li se adresează etnicilor români 
(elevi, tineri, studenţi şi profesori) din ţările aflate în jurul graniţelor şi Balcani: 
Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană, Serbia (Voivodina şi 
Valea Timocului), Bulgaria, Ucraina (regiunea Cernăuţi, Odessa şi 
Transcarpatia), Albania, Republica Macedonia de Nord, Ungaria, precum și 
celor din diaspora de mobilitate (Italia, Spania, Grecia, Canada, Portugalia, 
Marea Britanie, Franța, Germania etc.).  

o Prezentarea Principalelor noutăți în ceea ce privește pașaportul simplu 
electronic și pașaportul simplu temporar. 

o Comunicat de presă privind măsurile pentru combaterea focarului de pestă 
porcină africană din localitatea Vulcan, județul Hunedoara, precum și măsurile 
care se impun în zonele de restricție. 

o Comunicat de presă cu privire la noul sediu al Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara. 

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. 

 Primirea vizitei în județul Hunedoara a Ministrului Tineretului și Sportului, domnul 
Constantin Bogdan MATEI. Vizita în județ a ministrului a inclus și o deplasare în 
Valea Jiului, la Complexul de Tir cu Arcul al Bazei Sportive „Anina” din Aninoasa. 
Scopul vizitei fiind acela de a se vedea posibilitățile unui investiții într-o bază 
sportivă de antrenament. 

 Primirea vizitei unei delegații militare mixte româno – americană, formată din 
specialiști în Afaceri Civile SUA (US Civil Affairs Team), specialiști ai Batalionului 1 
Cooperare Civil-Militară (CIMIC) al Statului Major al Forțelor Terestre și personal 
specializat din cadrul Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere. Vizita delegației a avut ca 
scop promovarea parteneriatului strategic româno – american în cadrul Programului 
„WE ARE NATO”. 

 Primirea vizitei de lucru în județul Hunedoara a domnului Răzvan CUC, Ministrul 
Transporturilor, vizitarea șantierelor Coridorului IV Paneuropean. 
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 Primirea vizitei reprezentanților Institutului de Modă și Tehnologie din Provincia 
Zhejiang-China. Participare la ceremonia de semnare a acordului de colaborare 
dintre Colegiului Național “Iancu de Hunedoara” din Hunedoara și Institutul de 
Modă și Tehnologie din Provincia Zhejiang-China, pentru dezvoltarea proiectului 
educațional internațional INSTITUTUL CHINO-ROMÂN AL ARTIZANILOR „DRUMUL 
MĂTĂSII”. 

 Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai COMPANIEI NAȚIONALE DE CĂI FERATE CFR 
SA, ai SUCURSALEI  REGIONALE DE CĂI FERATE – TIMIȘOARA, ai ASOCIAȚIEI ECC 
CONSTRUCCION SA – ASTALDI SPA – CONVENSA și ai ASOCIAȚIEI HILL 
INTERNATIONAL, cu privire la implementarea proiectului „Modernizarea liniei CF 
Frontieră Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru 
circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 de km/h”. 

 Primirea vizitei Prim-Ministrului în județul Hunedoara - Vizită la Spitalul Municipal din 
Hunedoara, obiectiv reabilitat şi modernizat din fonduri guvernamentale și 
europene; Întâlnire în Aula spitalului cu personalul medical (Municipiul Hunedoara). 
Vizită la Castelul Corvinilor, obiectiv reabilitat din fonduri europene (Municipiul 
Hunedoara). Vizită la centrul pietonal Corvin, obiectiv reabilitat şi modernizat din 
fonduri locale și guvernamentale (Municipiul Hunedoara). Vizită la Spitalul Județean 
de Urgență din Deva, obiectiv reabilitat, extins și modernizat din fonduri 
guvernamentale şi fonduri UE  (Municipiul Deva), Vizită la şantierul Transgaz din 
Brad, obiectiv finanțat din fonduri guvernamentale (Municipiul Brad). 

 Vizita oficială în județul Hunedoara a Excelenţei Sale, domnul Hans KLEMM, 
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România. 
Participare la inaugurarea „American Shelf” (Raftul American), eveniment organizat 
la Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva. 

 Vizita oficială în județul Hunedoara a Excelenţei Sale, doamna Michèle Ramis, 
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze în România, însoțită 
de doamna Hélène Roos, director al Institutului Francez din România și de domnul 
Michel Monsauret, atașat de cooperare educațională la Institutul Francez din 
România și Ambasada Franței în România. Participare, împreună cu Excelența Sa, 
doamna Michèle Ramis, Ambasadorul Franței în România la ceremonia de acordare 
a distincției LabelFrancÉducation pentru excelență în domeniul învățământului 
bilingv francofon Colegiului Național „Decebal” din Deva. 

 Vizita oficială în județul Hunedoara a Excelenţei Sale, domnul Hans Erich Tischler, 
consulul Republicii Federale Germania la Sibiu . Participare împreună cu acesta la 
masa rotundă organizată la Universitatea din Petroșani. 

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

 Participare la Conferința „A treia revoluție agrară” , prezentat de Varujan 
Pambuccian, eveniment organizat de Societatea de Istorie și Retrologie Agrară din 
România. 

 Participare, în municipiul Lupeni, la conferința de presă privind lansarea raportului 
”Tranziție justă în Hunedoara - Diversificare economică, echitabilă și durabilă” 
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pregătit de Centrul Român de Politici Economice (CEROPE) în vederea realizării 
Strategiei de dezvoltare a Văii Jiului, regiune pilot în Europa în cadrul Platformei 
pentru Regiuni Carbonifere în Tranziție. Eveniment organizat de organizația 
Greenpeace România si Asociația Bankwatch România. 

 Participare la Conferința Națională de Asistență Socială ”Incluziunea socială a 
persoanelor cu risc infracțional la confluența dintre prevenția și intervenția socială”. 

 Participare la conferința „Zona montană a României: prezent și perspective”, 
organizată de Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara în parteneriat cu 
Agenția Națională a Zonei Montane și Instituția Prefectului Județul Hunedoara. 

 Participare la semnarea Acordului de cooperare pentru exercitarea funcției de audit 
public intern între Filiala Județeană Hunedoara a Asociației Comunelor din România 
(ACOR) și 25 de comune din județul Hunedoara. 

 Participare la lansarea proiectului „Dezvoltarea Agroturismului în comuna Crișcior la 
nivel European”. 

 Participare la semnarea unor noi contracte de finanțare în cadrul Regio-Programul 
Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 
infrastructurii de sănătate și sociale. 

 Participare la dezbaterea publică cu tema "Strategii privind dezvoltarea 
învăţământului profesional şi dual în Valea Jiului”. 

 Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Societății Naționale de Transport Gaze 
Naturale “TRANSGAZ” S.A. cu privire la „Dezvoltarea pe teritoriul României a 
Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria- România-
Ungaria-Austria”. 

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 2019 a fost de 389 de apariții. Dintre care 116 pozitive, 3 negative, 270 
neutre. 
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 Impact 

Publicație Pozitiv Negativ Neutru  

Glasul Hunedoarei  7 1 16 

Mesagerul Hunedorean 13 1 37 

Ziarul Hunedoreanului 4 0 11 

Servus Hunedoara 9 0 32 

Replica 6 0 4 

Hunedoara Libera 8 0 19 

Gazeta de Dimineata 8 0 19 

Ziarul Văii Jiului 5 1 13 

Cronica Văii Jiului 11 0 15 

Avântul liber 12 0 21 

Ziarul Exclusiv 14 0 34 

Agerpres 3 0 6 

Informația Văii Jiului 6 0 16 

HunedoaraMea.ro 0 0 2 

Pressalert 0 0 1 

Ziar de Hunedoara 7 0 14 

Accent media 3 0 7 

NewsVJ 2 0 2 

Independent HD 0 0 1 

TOTAL 116 3 270 

* 

EVOLUȚIA POSTĂRILOR ȘI APRECIERILOR PAGINII OFICIALE DE FACEBOOK 
(IANUARIE-DECEMBRIE 2019) 
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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. 

 

C. CONTROLUL LEGALITĂȚII, AL APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE ȘI CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV 

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, precum și ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările anterioare, 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 total de 30 605 acte administrative: 

a) Număr de hotărâri verificate    – 7.126 

b) Număr de dispoziții verificate    – 23.479 

c) Număr acte intrate în procedură prealabilă  – 309  

d) Număr acte atacte în contencios administrativ  – 3  

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, respectiv art. 197, alin. 1 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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, respectiv ale art.129 și 155 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 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, respectiv ale art. 139 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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. 



R a p o r t  d e  e va lu a r e  a  ac t iv i t ă ț i i  I n st i tu ț i e i  P r e f e ctu lu i  –  ju d e țu l  Hu n e d o a r a  pe n t r u  a n u l  2 01 9  

  

 

Pagina 53 din 121 

 

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, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum 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 
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, respectiv de 
referatul de aprobare; 

- 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; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
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- expunerea de motive a inițiatorului, respectiv referatul de aprobare, 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; 

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. 
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C.1.2 PRINCIPALELE DEFICIENȚE CONSTATATE 

a. Cu privire la adoptarea hotărârilor consiliilor locale: 
Cu toate că actele administrative adoptate de consiliul județean, 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 ale art. 197, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare în termen 10 zile lucrătoare, se 
constată din nou, că unii secretari nu comunică la termen hotărârile fiind emise în acest 
sens atenționări : ex. Burjuc, Mărtinești, Certeju de Sus, Buceș, Orăștie, Romos, Teliucu 
Inferior, Baru, Peștișiu Mic, Vața de Jos, General Berthelot, Bănița. 

- au fost adoptate hotărâri cu privire la concesionarea unor imobile cu 
nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- au fost adoptate hotărâri cu privire la închirierea unor imobile cu nerespectarea 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- au fost adoptate hotărâri cu privire la inventarierea bunurilor în domeniul public 
cu nerespectarea prevederilor art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- au fost adoptate hotărâri cu privire la amenajamentul pastoral cu încălcarea 
prevederilor art. 5, alin. 2 din H.G. nr. 1076/2004, în sensul că nu a fost solicitat în 
prealabil avizul de mediu;  

-  au fost încălcate prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- 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.  

- 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; 

- 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. 



R a p o r t  d e  e va lu a r e  a  ac t iv i t ă ț i i  I n st i tu ț i e i  P r e f e ctu lu i  –  ju d e țu l  Hu n e d o a r a  pe n t r u  a n u l  2 01 9  

  

 

Pagina 56 din 121 

 

- 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. 

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, respectiv ale art. 155 din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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.  

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 309 de proceduri prealabile sau atenționări privind 
neconformitatea actelor administrative cu normele legale; 

- un număr de 306 de acte au fost revocate, completate, modificate sau au 
fost comunicate precizări din care a rezultat legalitatea actelor criticate,.  

 Nu au fost revocate, ca urmare a procedurilor efectuate un număr de 3 
hotărâri și anume Hotărârea nr. 9/2019 adoptată de către Consiliul local al 
comunei Lăpugiu de Jos, Hotărârile nr. 48/2019 și 63/2019 adoptate de 
către Consiliul local al orașului Călan, prin urmare împotriva acestor 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 
modificările aduse legii administrației publice locale - și a prevederilor Legii nr.24/2000 
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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: Burjuc, 
Mărtinești, Buceș, Baru, Teliucu Inferior, Vața de Jos, 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, respectiv ale O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare de către 
un funcționare public din aparatul de specialitate al primarului, de ex. : Bătrâna, Baru, 
Bulzeștii de Sus, Ilia, Luncoiu de Jos, Lunca Cernii de Jos, Băița, Vulcan,Totești, 
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 2019 consilierii juridici din Compartimentul Verificarea Legalității, 
a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ au efectuat 2 
controale de fond și de îndrumare după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Ordinul/ 
Împuternicirea de 

control 

Obiectivele 
controlului 

Entitatea 
controlată 

Modul  
de încheiere  
a controlului 

Modalități  
de valorificare 

1.  Ordinul nr. 105/ 
20.02.2019 

Control de 
fond și 
îndrumare  

Buceș Nota nr. 
2287/04.03.2019 

Conformare cu 
măsurilor 
dispuse  

2.  Împuternicire de 
control 

Control de 
fond și 
îndrumare 

Mărtinești Nota nr. 
7231/12.07.2019 

Conformare cu 
măsurilor 
dispuse 

 

* 
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C.2.1.B. CONTROALE TEMATICE 

- în cursul anului 2019 consilierii juridici din cadrul Compartimentului Verificarea 
Legalității, a Aplicării Actelor Normative și Contencios Administrativ au efectuat 2 
controale tematice după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Ordinul/ 
Împuternicirea  

de control 

Obiectivele 
controlului 

Entitatea 
controlată 

Modul  
de încheiere  
a controlului 

Modalități  
de valorificare 

1.  Ordinul nr. 
136/19.03.2019 

Control tematic 
cu privire la 
sesizarea Curții 
de conturi nr. 
484/15.03.2019 

General 
Berthelot 

Nota nr. 
2941/22.03.2019 

Întocmit adresă către 
Consiliul local al 
comunei General 
Berthelot și către 
Curtea de Conturi 

2.  Ordinul nr. 
194/28.05.2019 

Control tematic 
cu privire la 
soluționarea 
petiției nr. 13 
PJ/2019 a 
Asociației 
Ohaba, prin 
președinte 
Petroescu 
Leontin 

Călan Nota nr. 
5644/03.06.2019 

Întocmit adresă către 
Primăria orașului Călan 
și răspuns petentului 

* 

C.3. Instruirea secretarilor unităților administrativ-teritoriale cu privire la 
aplicarea actelor normative nou apărute 

În cursul anului 2019 au fost organizate un 4 sesiunii de instruire, 3 în perioada 
01.01.2019 -09.09.2019 și una în perioada 10.09.2019 – 31.12.2019 cu următoarea 
tematică : 

- 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. 

- 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;  
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-       stadiul implementării prevederilor legale cu privire la Registrul Agricol Național, 
Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale și al completării și ținerii la zi a 
registrului agricol; 

-       măsuri necesare la aprobarea bugetelor unităților administrativ – teritoriale  pe 
anul 2019 ; 

 -    sarcinile ce le revin autorităților admnistrației publice locale în vederea 
organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru membrii din România în 
Parlamentul European din anul 2019 precum și a alegerii Președintelui României în 
anul 2019. 

-      aplicarea unor prevederi ale Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. 
- au fost transmise în teritoriu un număr de 15 circulare, 10 în perioada 
01.01.2019 -09.09.2019 și 5 în perioada 10.09.2019 -31.12.2019, 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, aplicarea legilor fondului funciar 
- 3,  aplicarea unor prevederi ale Ordonanței de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ – 3 , modul de redactare, comunicare a actelor administrative, 2 în 
domeniul aplicării legislației privind alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 
European din anul 2019 și ale alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, 
aplicarea Legii nr.100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate. 

* 

C.4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești 

 În anul 2019, 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 110 de cauze 
noi, la care s-au adăugat cauzele înregistrate și nesoluționate din anii trecuții, astfel că 
la sfârșitul anului 2019, situația litigiilor se prezintă după cum urmează: 

Instanța 

Obiectul dosarului 

Fond 
funciar 

Contencios 
administrativ 

Înmatriculări Pașapoarte  
Legea nr. 
290/2003 

Alt obiect 
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n
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n
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Judecătorie instanță 
de fond 

167 59     20 28            1 

Tribunal instanță de: 62  1 5 2 3          1 

fond 1  1 5 1 1          1 

apel  31       1 2             

recurs 25                       

altă cale extraordinară 
de atac 

5                       

Curtea de Apel 
instanță de: 

1    4 1                

fond                         
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Instanța 

Obiectul dosarului 

Fond 
funciar 

Contencios 
administrativ 

Înmatriculări Pașapoarte  
Legea nr. 
290/2003 

Alt obiect 

apel       1                   

recurs  1   3 1                

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  355                   

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 2019 au fost 
emise 374 ordine. 

a) modalitatea de lucru pentru întocmirea proiectelor de ordin. Setul unitar de reguli 
pentru reglementarea modului de emiterea a Ordinelor Prefectului, în vederea 
îndeplinirii atribuțiilor conferite prevederile legale este stabilit prin Procedura 
operațională privind emiterea ordinelor prefectului. 

  număr total de ordine – 374 

  - cu caracter individual – 373 

  - cu caracter normativ – 1 (Ordin 80 / 28.01.2019 privind aprobarea „Planului de  

pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, pentru anul 2019”,  în judeţul Hunedoara”) 

b) număr de ordine cu caracter tehnic și/sau de specialitate – 361 

c) număr de ordine de prefect în calitate de președinte al comitetului pentru situații de 
urgență – 8 

Nr. 
crt. 

Numărul și 
data emiterii 

ordinului 
Conținutul ordinului prefectului 

1. 80/28.01.2019 Ordin privind aprobarea „Planului de  pregătire în domeniul situaţiilor 
de urgenţă, pentru anul 2019”,  în judeţul Hunedoara” 

2. 88/07.02.2019 Ordin pentru reactualizarea componenței Unității Locale de Decizie și a 
Unității Operaționale Locale din cadrul Centrului Local de Combatere a 
Bolilor al județului Hunedoara 

3. 92/07.02.2019 Ordin pentru reactualizarea componenței Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență Hunedoara 
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Nr. 
crt. 

Numărul și 
data emiterii 

ordinului 
Conținutul ordinului prefectului 

4. 128/14.03.2019 Ordin privind constituirea comisiei de verificare a modului în care au 
fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate și întreținute 
şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de 
scurgere a apelor mari pe teritoriul judeţului Hunedoara 

5. 248/07.08.2019 Ordin privind constituirea comisiei de specialitate pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase, din data de 31.07.2019 în orașul Simeria 

6. 249/07.08.2019 Ordin privind constituirea comisiei de specialitate pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice 
periculoase, din data de 01.08.2019 în municipiul Orăștie 

7. 263/30.08.2019 Ordin pentru reactualizarea componenței Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență Hunedoara 

8. 264/30.08.2019 Ordin pentru reactualizarea componenței Unității Locale de Decizie și a 
Unității Operaționale Locale din cadrul Centrului Local de Combatere a 
Bolilor al județului Hunedoara 

d) număr de ordine prin care s-au constituit comisii mixte de verificare - 4 

Nr. 
crt. 

Numărul și data 
emiterii 

ordinului 
Conținutul ordinului prefectului 

1. 128/14.03.2019 Ordin privind constituirea comisiei de verificare a modului în 
care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate și 
întreținute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea 
secţiunilor de scurgere a apelor mari pe teritoriul judeţului 
Hunedoara. 

2. 194/28.05.2019 Comisie de verificare a petiției nr. 13PJ/2019  

3. 252/19.08.2019 Ordin privind constituirea Comisiilor de verificare și evaluare a 
stadiului pregătirilor pentru începerea noului an școlar 2019-
2020 în unitățile de învățământ preuniversitar de pe teritoriul 
județului Hunedoara 

3. 272/06.09.2019    Ordin privind privind constituirea comisiei mixte de verificare a 
activităţii unui număr de 4 ferme zootehnice din judeţul 
Hunedoara, ca urmare a aspectelor sesizate în petiția nr. 238 
J/28.08.2019 

* 

C.6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină 

În anul 2019 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, au fost 
înregistrate 2 sesizări, respectiv împotriva secretarului comunei Băița și împotriva 
secretarului comunei Bătrâna. 

Împotriva secretarului comunei Băița a formulat plângere primarul comunei Băița 
cu privire la neîndeplinirea atribuțiilor din fișa postului, iar în urma analizării 
documentelor, comisia de disciplină a stabilit că doamna Arnăutu Mariana Sanda ale 
cărei fapte au fost sesizate ca abateri disciplinare nu mai avea statutul conferit de 
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Legea nr. 188/1999, în această situație comisia nemaiavând competența materială să 
efectueze cercetarea disciplinară și să propună sancțiuni. 

Împotriva secretarului comunei Bătrâna a formulat sesizare ANFP cu privire la 
încălcarea regimului incompatibilităților, iar comisia în urma analizării documentelor a 
concluzionat că faptele sesizate ca presupuse abateri disciplinare nu pot fi analizate 
prin prisma unei eventuale incompatibilități, aceasta revenindu-i ANI, care s-a 
pronunțat prin raportul nr. 20717/G/II/08.07.2019 

Comisia de disciplină constituită la nivelul instiuției prefectului nu a avut nici o 
sesizare în anul  

* 

C.7. Activitatea desfășurată de Comisia județeană de atribuire de denumiri 

Comisia Județeană pentru Atribuire de Denumiri Hunedoara funcţionează în 
conformitate  cu  prevederile  Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/2002 privind  atribuirea 
sau schimbarea  de denumiri  aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Pe parcursul anului 2019 Comisia Județeană pentru Atribuire de Denumiri s-a 
întrunit într-un număr de 7 ședinte. Ședintele au fost convocate la solicitările unităților 
administrativ teritoriale pentru schimbare sau atribuire de denumiri,   

Comisia județeană pentru atribuire de denumiri s-a mai întrunit pentru 
întocmirea  raportului de activitate pentru anul precedent. 

În  cuprinsul anului  2019 Comisia Județeană pentru Atribuire de Denumiri  a  
eliberat 6 avize, toate cele 6 avize fiind favorabile pentru următoarele unități 
adminitrativ  teritoriale: Petrila, Petroșani și Hațeg în primul trimestru al anului 2019, 
Deva  2  avize  și Hunedoara în cel  de al doilea semestru al anului 2019. 

* 

C.9. Activitatea de contencios administrativ 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Hunedoara sub nr.825/97/2019, Prefectul 
județului Hunedoara, a solicitat anularea Hotărârii nr. 9/2019 privind însușirea 
raportului de evaluare imobiliară a terenului intravilan, număr cadastral 61393 și 
aprobarea vânzării, fără licitație publică, Episcopiei Devei și Hunedoarei, adoptată de 
către Consiliul local al comunei Lăpugiu de Jos cu nerespectarea prevederilor legale 
aflate în vigoare precum și constatarea nulității contractului de vânzare-cumpărare, 
autentificat sub nr.210/19.03.2019, de B.I..N. Deva-Vereș Elena, încheiat în baza 
actului administrativ; prin Sentința nr.1238/CA/2019, instanța de fond a respins 
cererea. Prin cererea înregistrată sub nr.11478/26.11.2019 Prefectul judetului 
Hunedoara a atacat sentința cu recurs, dar până la aceasta dată instanța nu s-a 
pronunțat asupra cererii de recurs. 

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Hunedoara sub nr.3506/97/2019 Prefectul 
județului Hunedoara, a solicitat anularea Hotărârii nr.63/2019 privind desemnarea 

reprezentantilor Consiliului Local al orașului Călan în Consiliul de administrație al Liceului 

Tehnologic ’’ Ovid Densușianu ’’ din orașul Călan,  adoptată de către Consiliul local al 
orașului Călan cu nerespectarea prevederilor legale aflate în vigoare. Până la data 
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întocmirii prezentului raport instanța de fond nu s-a pronunțat asupra cererii formulate 
de Prefectul județului Hunedoara. 

Tot, pe rolul Tribunalului Hunedoara, se află și soluționarea cererii înregistrată la  
Instituția Prefectului Județul Hunedoara sub nr. 12180/04.12.2019 prin care Prefectul 
județului Hunedoara a solicitat anularea Hotărârii nr. 48/2019 cu privire la aprobarea 
dezmembrării și comasării unor parcele de teren precum și constatarea și însușirea 
trecerii terenului intravilan, situat în orașul Călan, satul aparținător Nădăștia de Jos, 
având categoria de folosință curți-construcții, identificat prin nr. top nou propus 253, 
254, 255, 256/1 în suprafață măsurată de 888,00mp din proprietatea tabulară a fostei 
Comune Politice Nădăștia Inferioară în proprietatea orașului Călan-domeniul public. 
Până la această dată nu s-a primit citatțe în dosar. 

Sunt în curs de judecare la Tribunalul Argeș și Tribunalul Hunedoara, 5 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. 

         Pe rolul Tribunalului Alba și al Tribunalului București sunt în curs de judecare 
două dosare având ca obiect acordarea de drepturi salariale pentru un funcționar cu 
statut special din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple.  

 La Tribunalul Hunedoara este în curs de judecare o cauză având ca obiect 
acordarea de drepturi salariale pentru un funcționar cu statut special din cadrul 
Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Autovehiculelor. 

 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, soluționată definitiv prin decizia nr. 686/2019 a Curții de Apel 
Alba Iulia, de admitere a recursului instituției și obligarea funcționarului la plata sumei 
de 85001 lei. 

Tot în cursul anului 2019, a fost finalizat la Înalta Curte de Casație și Justiție 
București, prin decizia civilă nr. 139/2019, litigiul în care SC Condor SA Sinaia, în 
calitate de antreprenor a chemat în judecată Instituția Prefectului – județul Hunedoara, 
Municipiul Deva și Direcția Județeană de Statistică Hunedoara  în calitate de beneficiari, 
pentru plata unei sume de 1.000.000 lei, reprezentând daune interese datorate pentru 
nefinalizarea  contractului de construire a Palatului Administrativ al județului 
Hunedoara, pretențiile fiind respinse defintiv. 

* 

C.10. Coordonarea activităţilor în vederea organizării în bune condiţii a 
proceselor electorale la nivelul judeţului 

C.10.1. ORGANIZAREA ALEGERILOR MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN ÎN ANUL 2019 

Au fost emise următoarele ordine ale prefectului: 

- Ordinul nr. 113/04.03.2019  privind constituirea Comisiei tehnice a 
județului Hunedoara, a grupului tehnic de lucru și a secretariatului tehnic; 
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- Ordinul prefectului nr. 115/05.03.2019 privind stabilirea dimensiunii 
ștampilelor care au folosite la alegerea membrilor din România în Parlamentul 
European din anul 2019; 

-  Ordinul Prefectului nr. 116/06.03.2019 privind stabilirea sediului 
Biroului Electoral Județean Hunedoara; 

- Ordinul Prefectului Județului Hunedoara nr. 149/28.03.2019 privind 
numirea personalului tehnic auxiliar de pe lângă Biroul Electoral Judeţean  
Hunedoara pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European din anul 2019; 

- Ordinul prefectului nr. 174/2019 pentru desemnarea informaticienilor 
pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în 
Parlamentul European din anul 2019; 

 Cu sprijinul filialei județene a Autorității Electorale Permanente, în data de 
14.03.2019 s-a organizat instruirea primarilor și a secretarilor comunelor, orașelor și 
municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în 
bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European. 

 A fost stabilit sediul Biroului electoral județean și s-a asigurat dotarea cu 
mijloace de comunicații, birotică și papetărie. 

 Au fost confecționate ștamplia de control a biroulul electoral județean 
Hunedoara și cele 524 de ștampile de control ale secțiilor de votare. 

 S-a transmis primarilor din județul Hunedoara Circulara nr. 3.746/11.04.2019 cu 
privire la obligațiile ce le revin potrivit Programului calendaristic pentru realizarea 
acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în 
anul 2019, aprobat prin H.G.R. nr. 81/2019. 

 Personalului auxiliar a participat la activitatea biroului electoral județean, 
asigurând activitatea de secretariat și de relații cu publicul. 

 Au fost asigurate locațiile și a fost sprijinită activitatea de instruire a operatorilor 
și a experților  electorali. 

 Buletinele de vot, ștampilele cu mențiunea, votat, timbrele autocolante, 
ștampilele de control ale secțiilor de votare, formularele tipizate, tușul, tușierele și 
celelalte materiale necesare procesului electoral, au fost numărate, ambalate pe secții 
de votare și distribuite președințiilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, conform 
graficului aprobat de prefect. 

C.10.1. ORGANIZAREA ALEGERILOR PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNEI DIN ANUL 2019 

Au fost emise ordine al perfetului cu privire la :  

- Ordinul nr.265/02.09.2019 privind constituirea Comisiei tehnice a 
județului Hunedoara, a grupului tehnic de lucru și a secretariatului tehnic 
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele Românei 
din anul 2019; 

- Ordinul nr.266/02.09.2019 privind stabilirea dimensiunii ștampilei biroului 
electoral județean și a ştampilei de control a biroului electoral al secţiei de 
votare pentru judeţul Hunedoara;  
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- Ordinul nr.267/03.09.2019 privind asigurarea sediului Biroului electoral 
județean Hunedoara constituit pentru  alegerea Președintelui Românei din 
anul 2019  

- Ordinul nr. 268/2019 privind a fost desemnarea personalul tehnic auxiliar 
al Biroului electoral județan, din cadrul instituției prefectului și al Direcției 
Județene de Statistică Hunedoara; 

- Ordinul nr. 287/17.09.2019 privind desemnarea purtătorul de cuvânt al 
Biroului electoral județean nr.22 Hunedoara; 

- Ordinul nr. 299/01.10.2019 privind desemnarea informaticienilor pentru 
organizarea și  desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 
2019; 

 A fost stabilit sediul Biroului electoral județean și s-a asigurat dotarea cu 
mijloace de comunicații, birotică și papetărie. 

 Au fost confecționate ștamplia de control a biroulul electoral județean 
Hunedoara și 524 ștampile de control ale secțiilor de votare.  

 A fost transmisă  primarilor Adresa nr. 8923/06.09.2019, prin care s-a solicitat 
desemnarea informaticienilor, conform prevederilor art. 4 din HG nr. 631/2019 și 
adresa 9533/25.09.2019 cu privire la stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral și 
aducerea la cunoștiință publică a numărului circumscripției electorale, delimitarea și 
numeroatrea secțiilor de votare, pecum și a sediilor acestora. 

 Personalul auxiliar a participat la activitatea biroului electoral județean, 
asigurând activitatea de secretariat și de relații cu publicul. 

 În data de 13.09.2019, Prefectul județeului Hunedoara a  organizat  instruiriea 
primarilor și a secretarior unităților administrativ – teritoriale cu privire la sarcinile ce le 
revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru 
Preşedintele României, cu sprijinul Biroului teritorial Hunedoara al Autorității Electorale 
Permanente. 

 Au fost asigurate locațiile și a fost sprijinită activitatea de instruire a operatorilor 
și a experților  electorali. 

 Buletinele de vot, ștampilele cu mențiunea,, votat,, timbrele autocolante, 
ștampilele de control ale secțiilor de votare, formularele tipizate, tușul, tușierele și 
celelalte materiale necesare procesului electoral, au fost numărate, ambalate pe secții 
de votare și distribuite președințiilor birourilor electorale ale secțiilor, conform graficului 
aprobat de prefect. 
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D. URMĂRIREA APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE CU CARACTER REPARATORIU  

D.1. Aplicarea legilor fondului funciar 

Potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 şi a Legii nr.1/2000 privind reconstituirea 
şi constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi cu 
vegetaţie forestieră, pe teritoriul administrativ al Judeţului Hunedoara, s-au depus 
cereri de către persoanele fizice şi juridice în baza cărora trebuiau eliberate un număr 
de 70804 titluri de proprietate, pentru suprafaţa totală de 169806 ha din care 102345 
ha terenuri agricole şi 67461 ha terenuri cu destinaţie forestieră.  

Până pe data de  31.12.2019, au fost emise un număr total de 87053 de titluri 
de proprietate pentru suprafața de  296523 ha,  din care 56800 titluri  cu  144807 ha 
pentru terenurile agricole şi 30246 cu 151716 ha pentru terenurile cu vegetaţie 
forestieră. Numai în anul 2019 au fost emise un număr total de 377 de titluri de 
proprietate pentru suprafața de  5646 ha,  din care 305 titluri  cu  382 ha pentru 
terenurile agricole şi 72 cu 5265 ha pentru terenurile cu vegetaţie forestieră.  

Conform Legii nr. 247/2005, s-au  depus în vederea reconstituirii dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor agricole şi cu vegetaţie forestieră un număr de 
19.789 cereri. Până la data actuală au fost soluţionate de către comisiile locale 18991 
cereri, 798  respinse de comisiile locale, iar 9325 cereri au fost validate de Comisia 
Judeţeană, fiind emise în total 4604 titluri cu 74691 ha din care 1441 titluri cu 24848 
ha agricol și 3163 titluri cu 49842 ha forestie. Numai în anul 2019 au fost emise 44 de 
titluri de proprietate pentru suprafața de  3937 ha,  din care 16 titluri  cu  161 ha 
pentru terenurile agricole şi 28 cu 3778 ha pentru terenurile cu vegetaţie forestieră. 

În baza Legii nr. 231/2018, pînă la data de 31.12.2019 au fost depuse un număr 
de 9.223  cereri, din care au fost soluționate 1.124 fiind emise 92 titluri de proprietate. 

- Număr ședințe fond funciar : 10. 

- Număr hotărâri ale comisiei județene : 267. 

- Număr ordine de proprietate emise de prefect: 61. 

- Număr petiții soluționate : 87. 

De asemenea s-au emis 13 ordine ale prefectului privind modificările şi 
completările comisiilor locale, 2 ordine pentru comisia judeţeană și 2 ordine ale 
prefectului privind numirea comisiilor de delimitare a comunelor Cerbăl, Lelele, și Bunila 
și a comunelor Criscior și București. 

În vederea întocmirii unor răspunsuri pertinente şi obiective sau pentru 
efectuarea unor controale de specialitate, specialiştii din cadrul Compartimentului  de 
fond funciar au efectuat un număr de  53 deplasări în localităţile judeţului. 

În anul 2019 s-a transmis Autorității Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - 
Direcţia pentru Coordonarea şi Controlul aplicării Legislaţiei în Domeniul Restituirii 
Proprietăţii Funciare, un dosar de despăgubiri, înaintat de comuna Vețel, pentru a primi 
despăgubiri Groza Romulus, Marin Eugenia. 

* 
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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 
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 2019, rezultă faptul că de la apariția 
OUG nr. 81/2007 și până la sfârșitul anului 2019 au fost transmise spre verificare de 
către autoritățile administrativ teritoriale un număr de 367 de dosare cu notificări, 
pentru toate fiind efectuată verificarea legalității, din care un număr 69 de dosare au 
fost restituite autorităților emitente, 296 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, iar un dosar este în lucru. 

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 69 de dosare 
restituite autorităților emitente necesită reanalizarea și după caz, revocarea, 
modificarea sau completarea dispoziției de soluționare a notificării. 

 În perioada 01.01.2019 – 09.09.2019 au fost emise 7 avize de legalitate asupra 
dispozițiilor emise de primarii pentru acordarea măsurilor reparatorii și în perioada 
10.09.2019 -31.12.2019 au fost emise 3 avize de legalitate, toate cele 10 dosare fiind 
înaintate Comisiei Centrale  pentru Compensarea Imobilelor. 
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E. SERVICII PUBLICE DECONCENTRATE 

A. Monitorizarea activității Serviciilor Publice Deconcentrate (număr instituții) 
SCSPD desfășoară activitatea de monitorizare a activității serviciilor publice 

deconcentrate la un număr de 17 servicii publice deconcentrate/instituții 
publice. 

Modalitate de lucru, periodicitatea colectării informațiilor: 
Monitorizarea activității desfășurate de serviciile publice deconcentrate se 

realizează în conformitate cu Procedura privind monitorizarea activității serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice 
centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul județului Hunedoara. 

În anul 2019, 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. 

În decursul anului 2019 a fost actualizată macheta de monitorizare a activității 
serviciilor publice deconcentrate ca urmare a intrării în vigoare a OUG 57/2019 și a 
aborgării unor acte normative. 

Deficiențe constatate: în activitatea de monitorizare a serviciilor publice 
deconcentrate s-au constatat deficiențe legate de faptul că serviciile publice 
deconcentrate/instituțiile publice nu și-au  actualizat toate procedurile conform 
legislației în vigoare,  activitatea de arhivare nu se desfășoară conform prevederilor 
legale, iar la unele există litigi cu angajații pe probleme de salarizare. 

B. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare 
privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate 

Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor şi a situaţiilor financiare privind 
execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate s-a desfăşurat în anul 
2019 având la bază prevederile art. 8, alin (1) şi alin (2) din Legea nr. 340 din 12 iulie 
2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările 
şi completările ulterioare, și ,după intrarea în vigoare,  în temeiul prevederilor art. 252, 
lit. b) din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ. 
 Această activitate este desfăşurată la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Hunedoara prin intermediul Comisiei pentru avizarea proiectele bugetelor şi situaţiile 
financiare privind execuţia bugetară ale serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea 
Guvernului. 

În anul 2019 Comisia și-a desfășurat activitatea pe baza ordinului prefectului nr. 
294/21.09.2017, componența acesteia fiind modificată prin ordinul prefectului nr. 
304/09.10.2019. 
 Acestă activitate a fost formalizată la nivelul nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul 
Hunedoara prin procedura internă PI_SCSPD_07 cu nr. 6515/30.06.2017 - “Examinarea 
şi avizarea proiectelor de buget şi a situaţiilor financiare întocmite de serviciile publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 
din subordinea guvernului, organizate la nivelul judeţului Hunedoara”. 
 La nivelul judeţului Hunedoara sunt 9 servicii publice deconcentrate și un 
serviciu public descentralizat. 
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 Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor şi a situaţiilor financiare privind 
execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate în anul 2019 se prezintă 
astfel: 
 b.1. Avizarea proiectelor de buget 
 În urma adresei 8959/06.09.2019 înaintate de către Instituţia Prefectului Judeţul 
Hunedoara SPD-urilor pentru prezentarea spre avizare a proiectelor de buget pentru 
anul 2020 conform prevederilor prevederilor art. 252, lit. b) din OUG nr. 57 din 2019 
privind Codul administrativ, au fost primite spre avizare 9 proiecte de buget, fiind 
emise de către Prefect 9 avize favorabile pentru acestea. 

Prin adresa nr. 8956/06.09.2019 a fost transmisă SPD solicitarea privind  
depunerea proiectelor de buget pentru anul 2020. 
Prin adresa nr. 10072/09.10.2019 a fost solicitată SPD-urilor actualizarea categoriei de 
ordonatori de credite precum și competența întocmirii proiectelor de buget și adresa, 
iar prin adresa nr. 12151/03.12.2019 au fost retransmise SPD-urilor termenele limită de 
depunere spre avizare a proiectelor bugetelor și situațiilor financiare privind execuția 
bugetară. 
 b.2. Avizarea situaţiilor financiare trimestriale 
 În ceea ce priveşte avizarea situaţiilor financiare trimestriale, au fost transmise 
următoarele adrese privind prezentarea spre avizare a acestora conform prevederilor 
art. 252, lit. b) din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ: adresa nr. 
3180/28.03.2019 (avizarea situațiilor financiare la 31.12.2018), adresa nr. 
6083/12.06.2019 (avizarea situațiilor financiare la 31.03.2019), adresa nr. 
8955/06.09.2019 (avizarea situațiilor financiare la 30.06.2019), adresa  nr. 
12152/03.12.2019 (avizarea situațiilor financiare la 30.09.2019).  

În urma verificării situaţiilor financiare primite spre avizare au fost emise 37 de 
avize consultative pentru situațiile financiare privind execuția bugetară pentru 
următoarele perioade de raportare: 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019 şi 30.09.2019. 

* 

E.1. Activitatea Colegiului Prefectural al județului Hunedoara 

Colegiul Prefectural al judeţului Hunedoara a funcţionat în temeiul prevederilor 
art. 22 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, care a fost abrogată, și apoi ale art. 267 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ și a fost condus de către 
Prefectul județului Hunedoara. 

Colegiul Prefectural este compus din prefect, subprefect şi conducătorii serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale, care sunt organizate sau au sediul în judeţul Hunedoara. De asemenea, la 
lucrările Colegiului Prefectural sunt invitate şi alte persoane a căror prezenţă este 
considerată necesară. 

Atribuţiile Colegiului Prefectural privesc armonizarea activităţii serviciilor publice 
deconcentrate care au sediul în judeţul Hunedoara, precum şi implementarea 
programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului la nivelul 
judeţului. 

Colegiul Prefectural al judeţului Hunedoara și-a desfășurat 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 şi 
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instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare și Procedurii 
PO_SCSPD_04 nr. 6516/30.06.2017. 

Activitatea desfăşurată în anul 2019 de către Colegiul Prefectural a urmărit 
îndeplinirea scopului acestuia, aşa cum este prevăzut în Hotărărea Guvernului nr. 
460/2006, acela de asigurare a coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate 
din judeţ, fiind organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale organizate la nivelul județului Hunedoara. 

E.1.1. NUMĂRUL ȘEDINȚELOR DE LUCRU: 13 

În anul 2019, Colegiului Prefectural al judeţului Hunedoara a fost convocat şi s-a 
întrunit în 13 şedinţe de lucru lunare, în cadrul cărora au fost dezbătute si analizate 
36 de tematici și s-a prezentat un număr de 47 rapoarte/informări după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Data 
ședinței 

Col. Pref. 
Ordinea de zi a ședinței de lucru 

1. 30.01.2019 1. Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate în anul 
2018 de Instituția Prefectului - Județul Hunedoara (Prefectul Județului 
Hunedoara) 

2. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018 de Agenţia 
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara. Măsuri pentru 
îmbunătățirea activității (Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara) 

3. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018 de Agenţia 
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara. Măsuri pentru 
îmbunătățirea activității.(Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială Hunedoara) 

2. 28.02.2019 1. Raport privind stadiul de implementare a Planului de acțiuni pe anul 
2018 pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în 
Programul de Guvernare 2018-2020. (Prefectul Județului Hunedoara) 

2. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018 de Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității. 
(Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara) 

3. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018 de Casa 
Judeţeană de Pensii Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea activității. 
(Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara) 

3. 28.03.2019 1. Prezentarea Planului de acțiuni pe anul 2019 pentru realizarea în 
județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-
2020.(Prefectul Județului Hunedoara) 

2. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018 de Direcţia de 
Sănătate Publică a judeţului Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea 
activității.(Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului 
Hunedoara) 

3. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018 de Casa de 
Asigurări de Sănătate Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea 
activității.(Preşedinte-Director general, Casa de Asigurări de Sănătate 
Hunedoara) 

4. 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 
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Nr. 
crt. 

Data 
ședinței 

Col. Pref. 
Ordinea de zi a ședinței de lucru 

învățământ, în semestrul I al anului școlar 2018-2019 (material comun 
întocmit de ISJ Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU 
Hunedoara) 

5. Analiza activităților de asigurare / restabilire a ordinii publice la 
nivelul județului Hunedoara (Inspectorul şef, Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Hunedoara ) 

4. 02.04.2019 1. Manifestări dedicate recunoașterii rolului și meritelor Instituției 
Prefectului în dezvoltarea administrației publice 

5. 15.04.2019 1. Informare privind măsurile ce se întreprind în perioada Sărbătorilor 
Pascale 2019 pentru prevenirea şi combaterea practicilor care dăunează 
sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor și pentru 
menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a 
cetățenilor.(Comisar şef adjunct Regiunea Vest, Comisariatul Judeţean 
pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara; Director executiv, Direcţia 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara; Director 
executiv, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara; Șef 
inspectorat, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara; Inspector şef, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara; Inspector șef, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara) 

6. 30.05.2019 1. Raport privind activitatea desfășurată de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Hunedoara în anul 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității 
(Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara) 

2. Raport privind activitatea desfășurată de Serviciul Comisariatul 
Judeţean Hunedoara al Gărzii Naționale de Mediu în anul 2018. Măsuri 
pentru îmbunătățirea activității.(Comisar șef, Garda Națională de Mediu –
Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara) 

7. 27.06.2019 1. Informare privind activitățile desfășurate pentru creșterea gradului 
de siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ în 
anul școlar 2018-2019 (material comun întocmit de ISJ Hunedoara, IPJ 
Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara 

2. Raport privind activitatea desfăşurată de Administrația Județeană a 
Finanţelor Publice Hunedoara în anul 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea 
activității în anul 2019. (Șef administrație, Administrația Județeană a 
Finanţelor Publice Hunedoara) 

3. Raport privind activitatea desfăşurată de Biroul Vamal Hunedoara în 
anul 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea activității în anul 2019. (Șef birou, 
Biroul Vamal Hunedoara) 

8. 31.07.2019 1. Informare privind aplicarea Ordonanţei de Urgenţă  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. (Instituția Prefectului – Județul Hunedoara) 

2. Raport privind activitatea desfăşurată de Filiala Teritorială de 
Îmbunătățiri Funciare Hunedoara în anul 2018. Măsuri pentru îmbunătățirea 
activității în anul 2019  (raportul va cuprinde și un punct distinct referitor la 
modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr. 
17/2018).(Director, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Hunedoara) 

3. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2018 de Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara; Măsuri pentru îmbunătățirea 
activității în anul 2019 (raportul va cuprinde și un punct distinct referitor la 
modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr. 3/2018).(Director 
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Nr. 
crt. 

Data 
ședinței 

Col. Pref. 
Ordinea de zi a ședinței de lucru 

executiv, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara) 

9. 30.08.2019 1. Prezentarea Raportului pe semestrul I 2019 privind stadiul de 
implementare a Planului de acțiuni pe anul 2019 pentru realizarea în județul 
Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. (Prefectul 
Județului Hunedoara) 

2. Informare privind activitățile desfășurate pentru începerea în condiții 
optime a anului școlar 2019-2020 (Inspector școlar general, Inspectoratul 
Școlar Județean Hunedoara;  Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică  
a judeţului Hunedoara) 

3. Raport privind activitatea desfăşurată de Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Hunedoara în perioada 01.01.2019 – 01.08.2019. 
Măsuri pentru îmbunătățirea activității (raportul va cuprinde și un punct 
distinct referitor la modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural 
nr.16/2018).(Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Hunedoara) 

10. 20.09.2019 1. Prezentarea principalilor indicatori economico-sociali ai judeţului 
Hunedoara pe primele 6 luni ale anului 2019. (Director executiv,                    
Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara) 

2. Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia Judeţeană pentru 
Cultură Hunedoara pe 8 luni 2019. Măsuri pentru îmbunătățirea activității 
(raportul va cuprinde și un punct distinct referitor la modul de îndeplinire a 
Hotărârii Colegiului Prefectural nr. 18/31.10.2018). (Director executiv, 
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Hunedoara) 

3. Raport privind activitatea desfăşurată de Comisariatul Judeţean 
pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara pe 8 luni 2019. Măsuri pentru 
îmbunătățirea activității (raportul va cuprinde și un punct distinct referitor la 
modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr. 19/31.10.2018). 
(Comisar şef adjunct Regiunea Vest, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Hunedoara) 

11. 30.10.2019 1. Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara pe 9 luni 2019. Modul de 
îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr. 20/31.10.2018 și măsuri 
pentru îmbunătățirea activității (Director executiv, Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor) 

2. Informare privind activitatea desfăşurată de Direcția Silvică 
Hunedoara pe parcursul anului 2019. (Director, Direcţia Silvică Hunedoara) 

3. Informare privind activitatea desfăşurată de Garda Forestieră 
Județeană Hunedoara pe parcursul anului 2019. (Șef serviciu, Garda 
Forestieră Județeană Hunedoara) 

12. 28.11.2019 1. Raport privind activitatea desfăşurată de Directia pentru Agricultură 
Județeană Hunedoara în anul 2019. Măsuri pentru îmbunătățirea activității. 
(Director executiv, Directia pentru Agricultură Județeană Hunedoara) 

2. Raport privind activitatea desfăşurată de Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură în anul 2019. Măsuri pentru îmbunătățirea 
activității. (Director executiv, A.P.I.A. - Centrul Judeţean Hunedoara) 

3. Raport privind activitatea desfăşurată de Oficiul Judeţean pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara în anul 2019. Măsuri pentru 
îmbunătățirea activității. (Director, Oficiul Jud. pentru Finanțarea 
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Nr. 
crt. 

Data 
ședinței 

Col. Pref. 
Ordinea de zi a ședinței de lucru 

Investițiilor Rurale Hunedoara) 

4. 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 28-29 octombrie 
2019. (Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara) 

13. 17.12.2019 1. Informare privind modul în care se asigură protecția unităților de 
învățământ preuniversitar în anul școlar 2019-2020. (material comun 
întocmit de ISJ Hunedora, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU 
Hunedoara). (Inspector şcolar general, Inspectoratul Şcolar Județean 
Hunedoara) 

2. 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 2019-2020. 
(Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara, Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Hunedoara; Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara; 
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara; Direcţia 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara) 

De asemenea, s-au întocmit și transmis la MAI-DGRIP un număr de 12 
rapoarte lunare privind activitatea Colegiului Prefectural, ca urmare a radiogramei 
MAI nr. 1966064/DGICIP/06.11.2016. 

E.1.2. NUMĂRUL HOTĂRÂRILOR ADOPTATE - 21 

În cadrul lucrărilor, Colegiul Prefectural al județului Hunedoara a adoptat un 
număr de 21 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. 30.01.2019 Hotărârea nr. 1/30.01.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara 

2. 30.01.2019 Hotărârea nr. 2/30.01.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Agenţia Judeţeană pentru  Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara 

3. 28.02.2019 Hotărârea nr. 3/28.02.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara  

4. 28.02.2019 Hotărârea nr. 4/28.02.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara 

5. 28.03.2019 Hotărârea nr. 5/28.03.2019 privind aprobarea Planului de acţiuni pe anul 
2019 pentru realizarea în judeţul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în 
Programul de Guvernare 2018-2020 

6. 28.03.2019 Hotărârea nr. 6/28.03.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Direcţia de Sănătate Publică  a judeţului Hunedoara 

7. 28.03.2019 Hotărârea nr. 7/28.03.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara 

8. 15.04.2019 Hotărârea nr. 8/15.04.2019 privind stabilirea măsurilor necesare pentru 
asigurarea calităţii alimentelor şi apărarea sănătăţii publice, precum și 
pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de 
siguranță a cetățenilor, în perioada Sărbătorilor Pascale 2019 

9. 30.05.2019 Hotărârea nr. 9/30.05.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara 
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Nr. 
crt. 

Data Conținutul Hotărârii Colegiului Prefectural 

10. 30.05.2019 Hotărârea nr. 10/30.05.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Serviciul Comisariatul Judeţean Hunedoara al Gărzii Naţionale de Mediu 

11. 27.06.2019 Hotărârea nr. 11/27.06.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara 

12. 27.06.2019 Hotărârea nr. 12/27.06.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Biroul Vamal Hunedoara 

13. 31.07.2019 Hotărârea nr. 13/31.07.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Hunedoara 

14. 31.07.2019 Hotărârea nr. 14/31.07.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Hunedoara 

15. 30.08.2019 Hotărârea nr. 15/30.08.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara 

16. 20.09.2019 Hotărârea nr. 16/20.09.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara 

17. 20.09.2019 Hotărârea nr. 17/20.09.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara 

18. 30.10.2019 Hotărârea nr. 18/30.10.2019 privind îmbunătățirea activității desfășurate de 
Direcția Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Hunedoara 

19. 28.11.2019 Hotărârea nr. 19/28.11.2019 privind  îmbunătățirea activității desfășurate de 
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Hunedoara 

20. 28.11.2019 Hotărârea nr. 20/28.11.2019 privind  îmbunătățirea activității desfășurate de 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean 
Hunedoara 

21. 17.12.2019 Hotărârea nr. 21/17.12.2019 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 2019-2020 

E.1.3. NUMĂRUL SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE MEMBRE ÎN COLEGIU 

PREFECTURAL ȘI AL INVITAȚIILOR: 30/7 

În conformitate cu precizările 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, componența Colegiul Prefectural al 
județului Hunedoara, aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 260/30.08.2019, este 
alcătuită dintr-un număr de 30 membri: prefect, subprefect, conducătorii serviciilor 
publice deconcentrate/instituții publice ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, care îşi au sediul în judeţul 
Hunedoara și se prezintă astfel: 

- prefect 
- subprefect 
- 9 servicii publice deconcentrate 
- 1 serviciu public descentralizat 
- 1 serviciu public 
- 17 instituții publice 

La acestea se adaugă un număr de 7 servicii/instituții publice care sunt 
invitate permanent la lucrările colegiului prefectural. 
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E.1.4. NUMĂRUL INSTITUȚIILOR CARE AU PREZENTAT RAPOARTE DE ACTIVITATE 

SAU INFORMĂRI, ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR DE LUCRU ALE COLEGIULUI PREFECTURAL: 29 

E.1.5. NUMĂRUL INFORMĂRILOR ADRESATE PREFECTULUI REFERITOARE LA MODUL 

DE REALIZARE AL MĂSURILOR CUPRINSE ÎN HOTĂRÂRILE COLEGIULUI PREFECTURAL: 31 

* 

E.2. Activitatea Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara 

 E.2.1. NUMĂRUL ȘEDINȚELOR DE LUCRU 

Activitatea Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara s-a desfășurat în 5 
ședințe din care 4 ordinare și una extraordinară. Minutele ședințelor au fost transmise 
secretarului de stat responsabil pentru dialog social din cadrul M.M.J.S. și Ministerului 
Afacerilor Interne – Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului. 
Nr. 
crt. 

Data ședinței 
C.D.S. 

Ordinea de zi a ședinței 

1. 05.02.2019 Aprecierea participanților la CDS la nivel de Prefectură a eficienței 
dialogului social. 

Temă de interes național 
2. 14.03.2019 Legea educației naționale/Statutul personalului didactic 

Temă de interes local 
3. 11.04.2019 Reprezentarea salariaților la nivel de județ prin sindicate sau prin 

reprezentanții salariaților. Analiză. 
Temă de interes local 

4. 16.10.2019 Informare privind principalele obiective de investiții finanțate de către 
Consiliul Județean Hunedoara. 

Temă de interes local 
5. 29.10.2019 Analiza situației angajaților din cadrul minelor Paroșeni și Uricani ce 

urmează a fi disponibilizați. 
Temă de interes local 

E.2.2. 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 

* 

E.3. Acţiuni de protest -număr, aspecte referitoare la gestionarea protestelor 

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 

1.  08.02.2019 Protest al părinților de copii cu dizabilități și al adulților cu dizabilități - în 
fața Instituției Prefectului județul Hunedoara: 81 persoane. Aceștia au 
depus o petiție la Instituția Prefectului, care a fost înaintată 
Parlamentului României 
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Nr. 
crt. 

Data acțiunii  Descriere 

2.  27.02.2019 Protest autorizat al Sindicatului Învățământului Preuniversitar Județul 
Hunedoara - în fața Instituției Prefectului județul Hunedoara: 90 
persoane. La Instituția Prefectului a fost depusă o listă de revendicări 
deja semnalate autorităților centrale 

3.  22.03.2019 Protest spontan al Sindicatului ”Speranța” Orăștie împreună cu membrii 
din cadrul S.C. Activitatea Goscom Orăștie - în curtea S.C. Activitatea 
Goscom Orăștie 

4.  03.07.2019 Greva foamei Bejan Ioan – la primăria orașului Călan 

5.  30.07.2019 Greva foamei Bejan Ioan – la Casa de Cultură a orașului Călan 

6.  10.08.2019 Miting de comemorare a manifestărilor din 10.08.2018 de la București - 
în fața Instituției Prefectului județul Hunedoara: 30 persoane 

7.  28.08.2019 Protest autorizat al locuitorilor din municipiul Orăștie, legat de mirosul 
degajat în oraș de dejecțiile de la fermele de animale - în fața Instituției 
Prefectului județul Hunedoara. Reprezentanții acestora au avut o întâlnire 
cu domnul prefect, în cadrul căreia au depus o petiție cu 3700 semnături 

8.  05.09.2019 Protest autorizat al Sindicatului ”Speranța” Orăștie împreună cu membrii 
din cadrul U.M. Orăștie - în fața Instituției Prefectului județul Hunedoara: 
65 persoane. Reprezentanții acestora au avut o întâlnire cu domnul 
prefect, în cadrul căreia și-au prezentat revendicările fără a fi solicitată 
întrunirea Comisiei de Dialog Social. 

* 

E.4. Activitatea Comitetului de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Vârstnice a județului Hunedoara 

În anul 2019 Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice (CCDCPPV) s-a întrunit în 6 şedinţe lunare. 

În cadrul şedinţelor lunare ale CCDCPPV s-au îndeplinit scopurile şi atribuţiile 
CCDCPPV prevăzute la art. 4 şi art. 5  din HG nr. 499/2004. 

Nr. 
crt. 

Data ședintei 
C.C.D.C.P.P.V. 

Ordinea de zi a ședinței 

1. 29.01.2019 1) Prezentarea Raportului de activitate al Comitetului Consultativ de 
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Hunedoara pe 
anul 2018. 
2) Prezentarea și aprobarea Programului de activitate al Comitetului 
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 
Hunedoara pe anul 2019 (Instituția Prefectului Județul Hunedoara) 

2. 21.02.2019 Analiza stării de sănătate a populației judeţului Hunedoara în anul 2017 
(Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara) 

3. 21.03.2019 1) Informare referitoare la aplicarea prevederilor Hotărârii nr. 
1017/2018, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
modalitatea de acordare a drepturilor de transport interurban gratuit 
persoanelor cu handicap (D.G.A.S.P.C. Hunedoara) 
2) Informare referitoare la aplicarea prevederilor HG 1019/2018 privind 
Procedura de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, 
modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele 
cu handicap, începând din luna ianuarie 2019 (A.J.P.I.S. Hunedoara) 

4. 25.04.2019 Servicii de recuperare și reabilitare pentru persoanele vârstnice și 
persoane adulte cu handicap – prezentare Centrul de zi de recuperare 
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Nr. 
crt. 

Data ședintei 
C.C.D.C.P.P.V. 

Ordinea de zi a ședinței 

pentru adulți  Deva (D.G.A.S.P.C. Hunedoara) 

5. 25.06.2019 Noutăţi legislative în domeniul asigurărilor sociale. Legea nr. 221/2018 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice (Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara) 

6. 23.10.2019 Acordarea prestațiilor privind tratamentul balnear prin acordarea 
biletelor de tratament (Casa Judeţeană de Pensii Hunedoara) 

Numărul partenerilor sociali, membri ai Comitetului consultativ 
Componența Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 

Persoanelor Vârstnice a județului Hunedoara, aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 
200/26.07.2017, este următoarea: 

- 9 reprezentanţi ai administraţiei publice; 
- 6 reprezentanţi ai organizațiilor persoanelor vârstnice. 

 

F. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE 

Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice 
 Activitatea de monitorizare a Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice 
se desfăşoară pe baza prevederilor Hotărârii nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru 
aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice. 
 Această activitate este formalizată la nivelul  Instituiţiei Prefectului Judeţul 
Hunedoara prin Procedura Operaţională PO_SCSPD_03 nr. 6514/30.06.2017 
“Procedură privind monitorizarea progresului măsurilor şi acţiunilor cuprinse în Planul 
multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice”. 
 În cadrul Serviciului Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate funcţionază 
Compartimentul Servicii Comunitare de Utilităţi Publice cu următoarele atribuţii: 
- monitorizarea măsurilor şi acţiunilor cuprinse în Strategia naţionale şi în Planul 
multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
- urmărirea activitatea desfăşurată de unităţile municipale şi unitatea judeţeană pentru 
monitorizarea serviciilor comunitare; 
- primirea şi transmitrea rapoartelor de activitate ale unităţii municipale şi ale unităţii 
judeţene către unitatea centrală de monitorizare, precum şi autorităţilor de 
management care gestionează instrumentele structurale şi programele operaţionale cu 
impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
 Acţiunile realizate în cadrul Compartimentului Servicii Comunitare de Utilităţi 
Publice pe parcursul anului 2019, în ordine cronologică şi care au urmărit realizarea 
atribuţiilor enumerate mai sus, sunt următoarele:  

- recomandarea nr. 1945/26.02.2019 adresată Filialei Judeţeane Hunedoara a 
Asociaţiilor Comunelor din România în vederea înfiinţării unei asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară pentru realizarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi 
dezvoltarea reţelelor de transport a gazelor naturale ca urmare a realizării de către SC 
Transgaz SA a conductei de transport gaze naturale Mintia – Brad – Ştei; 

- solicitarea nr. 1544/05.03.2019 adresată primariilor: Băiţa, Baru, Boşorod, 
Bretea Română, Călan, Certeju de Sus, Dobra, Hărău, Ilia, Orăştioara de Sus, Pui, Râu 
de Mori, Sălaşu de Sus, Teliucu Inferior, Uricani, Veţel privind sistemele de colectare a 
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apelor uzate şi gradul de racordare a gospodariilor la reţeaua de canalizarea realizate 
din fonduri UE; 
 - informarea nr. 2609/19.03.2019 transmisă ca urmare a solicitării Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu privire la situaţia UAT-urilor din judeţul 
Hunedoara care au intenţia de a dezvolta şi concesiona serviciul public de distribuţie a 
gazelor naturale şi care deţin studii de fezabilitate sau alte informaţii referitoare la 
serviciul public de distribuţie a gazelor naturale; 

- solicitarea adresată Gărzii Naţionale de Mediu – Serviciul Comisariatului 
Judeţean Hunedoara și Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara nr.2849/25.03.2019 cu 
privire la încălcarea repetată a condiţiilor contractuale privind colectarea gunoiului 
menajer în municipiul Hunedoara de către operator, la sesizarea Primăriei Municipiului 
Hunedoara și solicitarea nr. 10385/23.10.2019 adresată acelorași instituții publice, la 
sesizarea  Primăriei Municipiului Hunedoara cu privire la rezilierea contractului dintre 
CMID Bârca Mare și operatorul de salubritate Brai-Cata SRL; 

- adresele nr. 3057/26.03.2019 (adresată Primăriei Deva) și 3058/26.03.2019 
(adresată Consiliului Județean Hunedoara și ADI SIGD Hunedoara) cu privire la stadiul 
transferului deşeurilor istorice de pe platforma de stocare temporară din Deva; 

- solicitarea nr. 4050/19.04.2019 adresată UAT-urilor din județul Hunedoara în 
legătură cu actualizarea bazei de date cuprinzând gospodăriile neelectificate, aflate la o 
distanță mai mare de 2 km față de rețeaua de distribuție, în vederea cuprinderii în 
programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate 
neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice; 
 - adresa nr. 6601/01.07.2019 adresată Consiliului Județean Hunedoara în 
legătură cu transportul local de călători în urma sesizării locuitorilor comunei Lăpugiu 
de Jos cu privire la orarul operatorului ce deservește transportul persoanelor pe ruta 
Lăpugiu de Jos -Deva;  
 - adresa nr. 10438/08.11.2019 transmisă Secretariatului General al Guvernului 
ca urmare a solicitării acestuia cu privire la datele necesare proiectului „Monitorizarea și 
evaluarea integrată a performanței serviciilor publice”; 

- adresele pe tema furnizării agentului termic necesar producerii apei calde şi 
încălzirii populaţiei şi a instituţiilor publice în iarna 2019-2020 în municipiul Petroşani nr. 
10034/ 09.10.2019 și 12379/09.12.2019 înaintate Complexului Energetic Hunedoara SA 
și Primăriei Municipiului Petroșani. 

Intâlniri de lucru cu Consiliul Județean Hunedoara, SMID, Primaria municipiului 
Deva, Agenția pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu-Serviciul 
Comisariatul Județean Hunedoara pe tema capacităţii de stocare temporară a 
deşeurilor la groapa de gunoi a municipiului Deva, în 08.02.2019 și 13.02.2019. 

Acţiuni de monitorizare cu caracter permanent sau semipermanet: 
- monitorizarea furnizării în judeţ a apei potabile de către operatorii Apa Prod SA 
Deva şi Acvaprest Valea Jiului SA; 
- monitorizarea activităţii Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Bârcea 
Mare; 
- monitorizarea depozitelor neconforme Uricani, Călan şi Vulcan; 
- monitorizarea activităţii fabricii de făină proteică SC Jav Zegrean SRL din Băcia 

 



R a p o r t  d e  e va lu a r e  a  ac t iv i t ă ț i i  I n st i tu ț i e i  P r e f e ctu lu i  –  ju d e țu l  Hu n e d o a r a  pe n t r u  a n u l  2 01 9  

  

 

Pagina 79 din 121 

 

G. MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

G.1. Numărul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 
Hunedoara 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara a fost convocat în anul 
2019 în  18 ședințe, în cadrul cărora au fost dezbătute şi analizate următoarele 
aspecte:  
Nr. 
crt. 

Data ședinței 
CJSU 

Ordinea de zi a ședinței 

1. 15.01.2019 1.Prezentarea principalelor măsuri adoptate de către instituţiile cu 
responsabilităţi în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă generate de 
fenomene meteorologice ( intensificări ale vântului de peste 125 km/h, 
vizibilitate scăzută), vizate de codul portocaliu din data de 15.01.2019, 
orele 07:30 – 13:30. 

2. 17.01.2019 1.Evaluarea activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Iancu de 
Hunedoara” al judeţului Hunedoara şi a Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă în anul 2018. 
2.Principalele activităţi ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
pentru anul 2019. 

3. 29.01.2019 1.Analiza situaţiei create ca urmare a apariţiei focarelor de pestă porcină la 
nivelul judeţelor Timiş şi Arad. 

4. 12.02.2019 1.Analizarea oportunităţii menţinerii filtrelor instituite pe căile de transport 
pentru prevenirea apariţiei virusului pestei porcine în judeţ. 

5. 22.04.2019 1.Analiza şi supunerea spre aprobare a inventarului actualizat al punctelor 
critice în caz de inundaţii de pe cursurile de apă ce aparţin Sistemului 
Hidrotehnic Independent Petroşani - judeţul Hunedoara (Proiect Hotărâre 
C.J.S.U.). 

6. 31.05.2019 1.Analiza situaţiei operative din zona de competenţă şi stabilirea măsurilor 
ce se impun în contextul avertizării meteo COD PORTOCALIU, emisă de 
A.N.M. Bucureşti pentru perioada 31.05.2019, ora 15:00 - 01.06.2019, ora 
10:00, vizat fiind sudul judeţului Hunedoara. 

7. 07.06.2019 1.Prezentarea și supunerea spre aprobare a Situației privind pagubele 
produse la obiectivele de infrastructură locală din județul Hunedoara, 
afectate de inundațiile din luna mai 2019, 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 (Proiect Hotărâre C.J.S.U.). 

8. 10.06.2019 1.Prezentarea și supunerea spre aprobare a Situației privind pagubele 
produse la obiectivele de infrastructură locală din județul Hunedoara, 
afectate de inundațiile din lunile mai-iunie 2019, 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 (Proiect 
Hotărâre C.J.S.U.). 

9. 05.07.2019 1.Prezentarea și supunerea spre aprobare a Situației privind pagubele 
produse la obiectivele de infrastructură locală din județul Hunedoara, 
afectate de inundațiile din perioada 04 - 21 iunie 2019, 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 (Proiect 
Hotărâre C.J.S.U.). 
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Nr. 
crt. 

Data ședinței 
CJSU 

Ordinea de zi a ședinței 

10. 11.07.2019 1.Prezentarea și supunerea spre aprobare a Situației privind pagubele 
produse la obiectivele de infrastructură locală din județul Hunedoara, 
afectate de inundațiile din perioada 23 - 26 iunie 2019, 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 (Proiect 
Hotărâre C.J.S.U.). 

11. 08.08.2019 1.Prezentarea Planului de măsuri pentru combaterea pestei porcine 
africane adoptat de către Centrul Național de Combatere a Bolilor, la data 
de 24.07.2019. 

12. 27.08.2019 1.Suspiciunea apariţiei virusului pestei porcine africane pe raza municipiului 
Vulcan şi stabilirea măsurilor ce se impun în aceste condiţii. 

13. 28.08.2019 1.Analiza situaţiei create ca urmare a confirmării pestei porcine africane în 
gospodăria doamnei Pop Ileana, domiciliată în municipiul Vulcan, str. Jiului, 
nr. 13/1 şi aprobarea programului de măsuri privind combaterea focarului 
de pestă porcină africană din localitatea Vulcan, judeţul Hunedoara, 
precum şi măsurile care se impun în zonele de restricţie ( Proiect hotărâre 
CJSU – ULD ). 

14. 24.09.2019 1.Prezentarea principalelor activităţi desfăşurate în cadrul Exerciţiului 
Naţional FORFIREX 2019. 
2.Analiza situaţiei create ca urmare a intrării în faliment a societăţii de 
distribuţie a agentului termic ( SC TERMOFICARE SA Petroşani) în 
Municipiul Petroşani ( Proiect Hotărâre C.J.S.U. ). 

15. 26.09.2019 1.Analiza situaţiei epidemiologice sub raportul pestei porcine africane şi 
măsurile ce urmează a fi întreprinse cu ocazia organizării evenimentelor 
agrozootehnice din judeţul Hunedoara, respectiv Sărbătoarea crescătorilor 
de ovine „Ţurcana – Regina Munţilor” din localitatea Costeşti şi 
Sărbătoarea crescătorilor de ovine din Ţara Haţegului din localitatea 
Toteşti. ( Proiect Hotărâre CJSU). 
Prezintă: D.S.V.S.A. Hunedoara 
2.Stadiul integrării hărţilor de risc la inundaţii în planurile de urbanism şi 
amenajare a teritoriului. 

16. 25.10.2019 1.Analiza situației epidemiologice privind pesta porcină africană și măsurile 
ce urmează a fi întreprinse cu ocazia organizării unui eveniment 
agrozootehnic în comuna Băița, în data de 27.10.2019.(Proiect Hotărâre 
CJSU-ULD) 

17. 30.10.2019 1.Prezentarea stadiului pregătirilor pentru iarna 2019-2020 pe drumurile 
naționale și județene din județul Hunedoara. 
2.Prezentarea şi supunerea spre aprobare a „Planului general de măsuri 
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de iarnă pe 
teritoriul judeţului Hunedoara, 2019-2020”.(Proiect Hotărâre C.J.S.U.). 

18 19.11.2019 1.Analiza situaţiei create ca urmare a înmulţirii numărului de câini fără 
stăpân în unele Unităţi Administrativ - Teritoriale din judeţul Hunedoara. 

* 
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G.2. Numărul hotărârilor adoptate  

În anul 2019 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara a adoptat 
un număr de 13 hotărâri, după cum urmează: 
 Nr. 
crt. 

Data Detalii 

1. 22.04.2019 Hotărâre privind aprobarea inventarului actualizat al punctelor critice în 
caz de inundații de pe cursurile de apă ce aparțin Sistemului Hidrotehnic 
Independent Petroșani – județul Hunedoara. 

2. 07.06.2019 Hotărâre pentru aprobarea „Situației privind pagubele produse la 
obiectivele de infrastructură locală din județul Hunedoara, afectate de 
inundațiile din luna mai 2019, 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”. 

3. 10.06.2019 Hotărâre pentru aprobarea „Situației privind pagubele produse la 
obiectivele de infrastructură locală din județul Hunedoara, afectate de 
inundațiile din lunile mai-iunie 2019, 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”. 

4. 05.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea „Situației privind pagubele produse la 
obiectivele de infrastructură locală din județul Hunedoara, afectate de 
inundațiile din perioada 04 - 21 iunie 2019, 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”. 

5. 11.07.2019 Hotărâre pentru aprobarea „Situației privind pagubele produse la 
obiectivele de infrastructură locală din județul Hunedoara, afectate de 
inundațiile din perioada 23-26 iunie 2019, 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”. 

6. 08.08.2019 Hotărâre privind aprobarea „Planului de măsuri pentru prevenirea 
introducerii pestei porcine africane în efectivele de porcine de pe 
teritoriul județului Hunedoara”. 

7. 27.08.2019 Hotărâre privind aprobarea “Planul de măsuri de suspiciune a pestei 
porcine africane în municipiul Vulcan, str. Jiului, nr. 13/1, județul 
Hunedoara”. 

8. 28.08.2019 Hotărâre privind aprobarea “Programului de măsuri privind combaterea 
focarului de pestă porcină africană din localitatea Vulcan,  județul 
Hunedoara precum și măsurile care se impun în zonele de restricție”. 

9. 24.09.2019 Hotărâre privind constatarea unei stări potențial generatoare de situații 
de urgență creată de eșecul serviciului de utilități publice ca urmare a 
imposibilității aprovizionării  beneficiarilor sistemului centralizat de 
termoficare în municipiul Petroșani. 

10. 24.09.2019 Hotărâre privind aprobarea operaționalizării bazei de operații pe teritoriul 
județului Hunedoara. 

11. 26.09.2019 Hotărâre privind aprobarea organizării evenimentelor agrozootehnice în 
localitățile Costești și Totești și a Planului de măsuri pentru cele două 
evenimente. 

12. 25.10.2019 Hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului agrozootehnic în 
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 Nr. 
crt. 

Data Detalii 

localitatea Băița și a Planului de măsuri pentru acest eveniment. 

13. 30.10.2019 Hotărâre privind aprobarea „Planului general de măsuri privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului de iarnă pe teritoriul 
judeţului Hunedoara, 2019 – 2020”. 

* 

G.3. Numărul de ordine emise de prefect 

În anul 2019, Prefectul județului Hunedoara a emis un număr de 8 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 
Conținutul ordinului prefectului 

1. 80/28.01.2019 - Ordin privind aprobarea „Planului de  pregătire în domeniul 
situaţiilor de urgenţă, pentru anul 2019”,  în judeţul Hunedoara. 

2. 88/07.02.2019 - Ordin pentru reactualizarea componenței Unității Locale de 
Decizie și a Unității Operaționale Locale din cadrul Centrului 
Local de Combatere a Bolilor al județului Hunedoara. 

3. 92/07.02.2019 - Ordin pentru reactualizarea componenței Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență Hunedoara. 

4. 128/14.03.2019 - Ordin privind constituirea comisiei de verificare a modului în 
care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate și 
întreținute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea 
secţiunilor de scurgere a apelor mari pe teritoriul judeţului 
Hunedoara. 

5. 248/07.08.2019 - Ordin privind constituirea comisiei de specialitate pentru 
constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase, din data de 
31.07.2019 în orașul Simeria. 

6. 249/07.08.2019 - Ordin privind constituirea comisiei de specialitate pentru 
constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase, din data de 
01.08.2019 în municipiul Orăștie. 

7. 263/30.08.2019 - Ordin pentru reactualizarea componenței Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență Hunedoara. 

8. 264/30.08.2019 - Ordin pentru reactualizarea componenței Unității Locale de 
Decizie și a Unității Operaționale Locale din cadrul Centrului 
Local de Combatere a Bolilor al județului Hunedoara. 

* 
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G.4. Planuri aprobate 

În anul 2019, Prefectul județului Hunedoara a aprobat un număr de 23 planuri 
în domeniul situațiilor de urgență, după cum urmează: 

1. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Hunedoara. 

2. Schema cu riscurile teritoriale a judeţului Hunedoara. 

3. Plan judeţean pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate pe anul 2019 
al judeţului Hunedoara. 

4. Plan de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2019 la 
nivelul judeţului Hunedoara. 

5. Planul organizării exerciţiului de cooperare cu forţe şi mijloace în teren în azul 
situaţiilor de urgenţă generate de incendii la fond forestier. 

6. Planul organizării exerciţiului de cooperare cu forţe şi mijloace în teren în 
cazul situaţiilor de urgenţă generate de avalanşe. 

7. Plan de apărare în situaţia producerii unei situaţii de urgenţă provocată de 
seisme şi/sau alunecări de teren pe teritoriul judeţului Hunedoara. 

8. Planul de măsuri de suspiciune a pestei porcine africane în municipiul Vulcan, 
str. Jiului, nr. 13/1, județul Hunedoara. 

9. Planul organizării şi desfăşurării exerciţiului de cooperare cu forţe şi mijloace 
în teren pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de avarii în 
industrie – IULIE 2019. 

10. Planul de măsuri pentru prevenirea introducerii pestei porcine africane în 
efectivele de porcine de pe teritoriul județului Hunedoara.  

11. Planurile desfăşurării antrenamentelor lunare „Miercurea sirenelor” în număr 
de 10. 

12. Programul de măsuri privind combaterea focarului de pestă porcină africană 
din localitatea Vulcan,  județul Hunedoara precum și măsurile care se impun 
în zonele de restricție 

13. Plan general de măsuri privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice 
sezonului de iarnă pe teritoriul judeţului Hunedoara 2019- 2020. 

14. Planul organizării şi desfăşurării exerciţiului de cooperare cu forţe şi    
mijloace în teren pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de 
accidente majore pe căile de transport rutier – NOIEMBRIE 2019 

 



R a p o r t  d e  e va lu a r e  a  ac t iv i t ă ț i i  I n st i tu ț i e i  P r e f e ctu lu i  –  ju d e țu l  Hu n e d o a r a  pe n t r u  a n u l  2 01 9  

  

 

Pagina 84 din 121 

 

H. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN JUDEȚ PENTRU 
ASIGURAREA ORDINII PUBLICE 

- modalitatea în care prefectul a reglementat activitatea, instituțiile stabilite 
a conlucra, rezultate 

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 
„Decebal”  Hunedoara și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” 
al județului Hunedoara. Monitorizarea acestei activități s-a realizat prin: 
 
1. În ședința Colegiului Prefectural din data de 28.03.2019 s-a prezentat Analiza 

activităților de asigurare/restabilire a ordinii publice la nivelul județului Hunedoara.  
2. A fost aprobat  Planul de măsuri integrat la nivelul județului Hunedoara privind 

aplicarea măsurilor din competența structurilor MAI, în contextul desfășurării 
procesului electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul 
European. 

3. Au fost stabilite măsurile care s-au luat în perioada Sărbătorilor Pascale 2019 
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 15.04.2019 și aprobate prin 
HCP nr. 8/2019. 

4. A fost urmărită aplicarea prevederilor Planului General de Măsuri pentru creșterea 
gradului de siguranță  a cetățenilor și asigurarea climatului de ordine publică pe 
timpul sezonului estival (01.06 - 15.09.2019). 

5. A fost urmărită aplicarea 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. A fost aprobat Planul de măsuri integrat la nivelul județului Hunedoara privind 
aplicarea măsurilor din competența structurilor MAI, în contextul desfășurării 
procesului electoral pentru alegerea PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI. 

7. 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 2019-2020, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural din 
data de 17.12.2019, și aprobate prin HCP nr. 21/2018. 

8. A fost urmărită aplicarea prevederilor cuprinse în Dispoziția Secretarului de Stat nr. 
I/1542 din 24.12.2019 privind adaptarea măsurilor din competența structurilor MAI, 
contextualizat evenimentelor specifice sărbătorilor de iarnă și sezonului rece. 

9. S-au făcut 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 28.03.2019 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 2018-2019; 
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- în ședința Colegiului Prefectural din data de 27.06.2019 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 2018-2019; 

- în ședința Colegiului Prefectural din data de 30.08.2019 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 2019-2020; 

- în ședința Colegiului Prefectural din data de 17.12.2019 s-a prezentat Informarea 
privind modul în care s-a asigurat protecția unităților de învățământ preuniversitar de la 
începutul anului școlar 2019-2020. 

10.  S-au întocmit informări lunare de către 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. 

11.  S-au întocmit informări de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara 
privind posibile stări conflictuale și acțiuni de protest declanșate pe raza județului 
Hunedoara. 

12.  S-au întocmit informări săptămânale de către Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență privind situația intervențiilor executate.  

 

I. RELAȚIA CU MINORITĂȚILE NAȚIONALE  

I.1. Implicarea pentru implementarea Strategiei Guvernamentale pentru 
Îmbunătățire a Situației Romilor 

Dat fiind faptul că nici în prezent postul de expert romi din Compartimentul Romi 
nu a fost ocupat, problematica acestei minorități naționale prin aplicarea prevederilor 
HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației 
romilor a continuat să rămână în atribuțiile unui funcționar public din Compartimentul 
Afaceri Europene și Relații Internaționale, și ale unui consilier din Serviciul Conducerea 
Serviciilor Publice Deconcentrate care fac parte și din Biroul județean pentru romi. 

Începând cu luna aprilie 2019 colega funcționar public din Compartimentul 
Afaceri Europene și Relații Internaționale s-a transferat la altă instituție, astfel că 
atribuțiile acesteia cu privire la aplicarea prevederilor HG 18/2015 au fost preluate de 
un manager public din cadrul Compartimentului Management Public împreună cu 
același consilier din Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate împreună 
formând Biroul Județean pentru Romi de la nivelul instituției. 

În acest context, îndeplinirea atribuțiilor BJR pentru romi s-a reflectat în 
următoarele activități: 

- actualizarea planului județean de măsuri privind incluziunea cetățenilor români 
aparținând minorității rome;  

- întocmirea raportului anual de progres (pentru anul 2018) referitoare la 
implementarea planului județean de măsuri privind incluziunea cetățenilor 
români aparținând minorității rome; 

- centralizarea documentelor solicitate și primite de la instituțiile implicate, în 
vederea întocmirii Informării anuale privind combaterea discriminării romilor în 
județul Hunedoara; 
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- actualizarea listelor cu persoane implicate în procesul de incluziune a romilor la 
nivel local și județean și comunicarea lor către Agenția națională pentru Romi; 

- actualizarea componenței 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; 

- convocarea membrilor GLM la întâlnirea de lucru regională desfășurată la sediul 
Instituției Prefectului – județul Arad având ca temă implementarea strategiei 
naționale privind integrarea romilor și identificarea unor căi de îmbunătățire a 
condițiilor de viață a acestora; 

- participare la sediul Primăriei municipiului Hunedoara în data de 24.09.2019 la o 
întâlnire cu membrii Grupului de Acțiune Locală pe tema problemelor de locuire 
a cetățenilor români de etnie romă din municipiu care locuiesc în blocul G2 din 
localitate; 

- convocare ședință membrii Grupul de Lucru Mixt - 9531/25.09.2019 cu invitați 
mediatori școlari și profesori de limba romani pentru data de 26.09.2019 având 
ca temă monitorizarea implementării măsurilor din aria de activitate a 
autorităților administrației publice locale și a serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor de resort; 

În plus, reprezentanți ai Instituției Prefectului – județul Hunedoara au participat 
la o serie de reuniuni având ca temă comunitatea romilor cum ar fi: 

- Participare în 11 iunie 2019 la întâlnirea de lucru regională desfășurată la sediul 
Instituției Prefectului – județul Arad având ca temă implementarea strategiei 
naționale privind integrarea romilor și identificarea unor căi de îmbunătățire a 
condițiilor de viață a acestora 

- Participare la Atelierul “Dezvoltarea unui sistem funcțional de M&E la nivel 
județean pentru monitorizarea implementării strategiei pentru incluziunea 
cetățenilor români aparținând minorității rome”, organizat de Agenția Națională 
pentru Romi în perioada 16-18 septembrie 2019 la Brașov; 

- Participare la Conferința “ Măsuri destinate accelerării incluziunii sociale a romilor 
în domeniul locuirii”, eveniment derulat în cadrul proiectului “Continuarea întăririi 
capacității Punctului Național de Contact pentru Romi – Etapa 2”, organizat de 
Ministerul Fondurilor Europene în perioada 28-29 octombrie 2019 la Sinaia; 

- Participare la Conferința “ Măsuri destinate accelerării incluziunii sociale a romilor 
în domeniul locuirii”, eveniment derulat în cadrul proiectului “Continuarea întăririi 
capacității Punctului Național de Contact pentru Romi – Etapa 2”, organizat de 
Ministerul Fondurilor Europene în perioada 9-11 decembrie 2019 la Sinaia. 

* 
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I.2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea 
problemelor și implicarea în rezolvarea acestora 

- Pe parcursul anului 2019 fie conducerea Instituției Prefectului – județul 
Hunedoara fie reprezentanți ai acesteia au participat la toate manifestările și acțiunile 
minorităților naționale existente pe teritoriul județului nostru la care instituția a fost 
invitată. 

 Amintim câteva dintre activitățile la care a fost asigurată participarea: 

→ manifestările dedicate marcării în municipiul reședință de județ a  Zilei 
Maghiarilor de Pretutindeni (15 martie) 

→ Participare la sediul primăriei municipiului Hunedoara, alături de primarul 
municipiului Hunedoara, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții comunității rrome din 
municipiul Hunedoara (24 septembrie) 

→ Întâlnire de lucru cu reprezentanții comunității rrome din județul Hunedoara (8 
octombrie, 13 noiembrie) 

→ Participare la dezvelirea statuii Sf. Varvara (4 decembrie). 

 

J. ACTIVITĂȚI PENTRU URMĂRIREA MODULUI DE APLICARE A UNOR 
ACTE NORMATIVE 

J.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 creşterea 
siguranţei în unităţile de învăţământ s-a realizat prin conlucrarea cu unitățile teritoriale 
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Hunedoara, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Decebal” Hunedoara, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara 
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara. Monitorizarea acestei activități s-a realizat 
prin:  

 Actualizarea și urmărirea aplicării prevederilor Planului Teritorial Comun de 
Acțiune al Județului Hunedoara pentru creșterea gradului de siguranță a 
elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și 
în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar (PTCA) nr. 
8792/03.09.2018. 

 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 
ședinte 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.  

 Şedinţe lunare ale grupului de lucru care implementează PNCA pentru 
creşterea gradului de siguranță a elevilor şi a personalului didactic şi 
prevenirea delicvenței juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
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Detalierea activităţilor este redată în tabelul următor:  
Nr. 
crt. 

Data Activitatea 

1. 13.03.2019 Întocmirea și transmiterea la MAI a Informării privind activităţile desfăşurate 
de structurile deconcentrate şi autorităţile administraţiei publice locale pentru 
creşterea gradului de siguranţă în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, în semestrul I al anului şcolar 2018-2019. 

2. 28.03.2019 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 2018-2019. 

3. 27.06.2019 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 2018-2019. 

4. 08.07.2019 Întocmirea şi transmiterea la MAI a Informării referitoare la activităţile 
desfăşurate în anul şcolar 2018-2019 de structurile deconcentrate şi 
autorităţile administraţiei publice locale pentru creşterea gradului de siguranţă 
în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
judeţul Hunedoara, conform radiogramei MAI nr. 7574/11.08.2016. 

5. 30.08.2019 Prezentarea în Colegiul Prefectural a Informării privind activitățile desfășurate 
de structurile deconcentrate și autoritățile administrației publice locale pentru 
deșfășurarea în condiții de siguranță a noului an școlar 2019-2020. 

6. 03.09.2019 Aprobarea Planului Teritorial Comun de Acțiune al Județului Hunedoara 
pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și 
prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de 
învățământ preuniversitar (PTCA) nr. 8792/03.09.2019. 

7. 09.09.2019 Întocmirea şi transmiterea la MAI a Informării privind activităţile desfăşurate 
de structurile deconcentrate şi autorităţile administraţiei publice locale pentru 
derularea în condiţii de siguranţă a noului an şcolar 2019-2020. 

8. 17.12.2019 Prezentarea în Colegiul Prefectural a Informării privind modul în care   s-a 
asigurat protecția unităților de învățământ preuniversitar de la începtul anului 
școlar 2019-2020. 

* 

J.2. Aplicarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023  

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 640/2017 a fost întocmit Ordinul Prefectului 
nr. 298/2019 privind actualizarea Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de  
Guvern nr. 640/2017, pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 
2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 
2017-2018, la nivelul judeţului Hunedoara - pentru anul școlar 2019-2020. 

În județul Hunedoara au fost încheiate de către Consiliul Județean Hunedoara, 
contracte pentru furnizarea de produse pentru anul școlar 2019-2020. Distribuția 
produselor se face în toate unitățile de învățământ din județul Hunedoara, care 
școlarizează elevi în învațământul preșcolar, primar și gimnazial. 
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K. ALTE ACTIVITĂȚI 

K.1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control ce i-au fost solicitate 
prefectului de către ministere sau alte instituții ale administrației centrale 

K.1.1. PARTICIPAREA LA EFECTUAREA ACȚIUNILOR DE CONTROL ÎN DOMENIUL 

SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 

În anul 2019  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 (PV- nr. 
2155/08.05.2019); 

- 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. 5788/04.11.2019). 

* 

K.2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la nivelul 
județului  

- Număr actori implicați în aplicarea Programului de Guvernare: 71 
- Număr acțiunilor cuprinse în Planul de acțiuni pentru aplicarea Programului 
de Guvernare: 497 

Prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2018 s-a acordat încrederea 
Guvernului pentru realizarea Programului de Guvernare 2018-2020, prevăzut în Anexa 
nr. 2 la hotărâre. Programul de Guvernare cuprindea 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 2019 pentru 
realizarea în judeţul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare 2018-2020, cu nr. 3055/26.03.2019. 

În acest scop, Instituţia Prefectului a solicitat prin adresa nr. 1471/12.02.2019 
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, materiale care să cuprindă proiecte/acţiuni proprii pentru realizarea în 
judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. 

 Proiectele/acţiunile pentru anul 2019 propuse de Consiliul Județean 
Hunedoara, 20 de servicii publice deconcentrate/instituţii publice și 50 de autorități 
ale administrației publice locale au fost centralizate și s-a întocmit proiectul Planului 
anual de acțiuni, document care a fost trimis spre consultare membrilor Colegiului 
Prefectural. 

Planul pe anul 2019 a fost structurat pe capitolele din Programul de Guvernare și 
a cuprins un număr de 50 obiective și 497 proiecte/acțiuni pentru realizarea în 
județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare. 

Planul de acţiuni pe anul 2019 pentru realizarea în judeţul Hunedoara a 
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare s-a dezbătut în şedinţa Colegiului 
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Prefectural din data de 28.03.2019 și s-a aprobat prin Hotărârea de Colegiu 
Prefectural nr. 5/28.03.2019 

Documentul a fost transmis ulterior Ministerului Afacerilor Interne – Direcția 
Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, cu adresa nr. 3369/02.04.2019, 
instituțiilor interesate și afișat pe site-ul Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1), pct. 1, lit. e) și g) 
din HG nr. 460/2006, cu modificările şi completările ulterioare, și precizărilor din 
circularele MAI/DGRIP nr. 2326889/21.09.2017 și nr. 684865/27.06.2018, Instituția 
Prefectului–județul Hunedoara a întocmit 2 rapoarte semestriale privind stadiul de 
implementare a Planului de acțiuni pentru realizarea în judeţul Hunedoara a obiectivelor 
cuprinse în Programul de Guvernare: 

- Raportul pe semestrul II 2018 privind stadiul de implementare a Planului de 
acțiuni pe anul 2018 pentru realizarea în judeţul Hunedoara a obiectivelor 
cuprinse în Programul de Guvernare, cu nr. 1067/31.01.2019. 
Raportul pe semestrul II 2018 a fost analizat în ședința Colegiului Prefectural din 
28.02.2019. 

- Raportul pe semestrul I 2019 privind stadiul de implementare a Planului de 
acțiuni pe anul 2019 pentru realizarea în judeţul Hunedoara a obiectivelor 
cuprinse în Programul de Guvernare, cu nr. 7774/31.07.2019. 
Raportul pe semestrul I 2019 a fost analizat în ședința Colegiului Prefectural din 
30.08.2019. 
Ambele rapoarte au fost transmise la MAI – DGRIP cu adresele nr. 
1067/31.01.2019 și cu nr. 7774/31.07.2019. 

* 

K.3. Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional 
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate – POAD 

- Sprijin acordat AM POAD pentru clarificarea modului de epuizare a stocurilor de 
pachete în cadrul POAD 2014. Transmitere documente doveditoare ale distribuției – 
februarie 2019; 

- Actualizarea datelor de contact ale autorităților locale în vederea semnării 
acordului de colaborare pentru implementarea POAD 2019/2020 (nr. 
10.426/18.10.2019); 

- Actualizare procedurii de control cu privire la implementarea POAD; 

- Actualizarea componenței Grupului de lucru POAD (referat, proiect de ordin al 
prefectului); 

- Pregătirea implementării POAD 2020 – corespondență MFE și APL - Perioada 
livrare pachete produse de igienă (21.01-10.02.2020). 

* 

K.4. Rezolvarea solicitărilor adresate instituției de către alte entități publice 

Le amintim pe cele mai relevante: 

- Colaborare SCSPD pentru răspuns la radiograma privind monitorizarea planului de 
acțiuni pentru implementare Strategia Națională de Ordine si Siguranță Publică; 

- Întocmire și comunicare la APL + SPD Prevederi legale privind stema țării și sigiliul 
statului - 96/04.01.2019; 
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- Întocmirea Raportului de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate în anul 
2018 de Instituția Prefectului – județul Hunedoara și a Sintezei Raportului de 
evaluare a activităților desfășurate în anul 2018 de Instituția Prefectului - județul 
Hunedoara (incluzând precizările formulate de DGRIP în data de 23.01.2019 cu 
privire la Programul de Guvernare); 

- Pregătirea ședinței Colegiului Prefectural din data de 30.01.2019 - nr. 
878/25.01.2019; 

- Finalizarea Raportului de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate în anul 
2018 de Instituția Prefectului – județul Hunedoara și a Sintezei Raportului de 
evaluare a activităților desfășurate în anul 2018 de Instituția Prefectului - județul 
Hunedoara (incluzând precizările formulate de DGRIP în data de 23.01.2019 cu 
privire la Programul de Guvernare); 

- Pregătirea ședinței solemne a Colegiului Prefectural din data de 30.01.2019 – în 
vederea prezentării sintezei raportului de activitate al instituției; 

- Comunicare adresată tuturor unităților administrativ-teritoriale însoțită de un 
chestionar pentru identificarea nevoilor de formare a angajaților din administrația 
publică locală anul 2019 - 740/21.01.2019; 

- Organizarea procesului de consultare publică pentru proiectele prioritare destinate 
aglomerării urbane Deva- Hunedoara-Simeria – comunicarea solicitării Băncii 
Mondiale referitoare la stabilirea priorităților de dezvoltare a zonei urbane  
625/626/21.01.2019; 

- Pregătire Rapoarte de activitate pentru evaluarea performanțelor profesionale ale 
înalților funcționari publici pentru anul 2018 (prefect și subprefect) - radiograma nr. 
902/28.01.019 

- Pregătirea referatului și a proiectului Ordinului Prefectului pentru reglementarea 
modului de păstrare și utilizare a sigiliilor cu stema României și a ștampilelor 
aplicate pe actele emise de Instituția Prefectului – județul Hunedoara - 
2.115/28.02.2019 

- Pregătirea participării prefectului la evenimentul de decernare a diplomelor pentru 
terminarea Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice 
corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018. 

- Înaintare documentație amenajare birouri sediul nou al Serviciului Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara - 
3.366/02.04.2019 

- Pregătirea organizării în data de 12.04.2019 a Conferinței de lansare în județul 
Hunedoara a Campaniei Naționale ”Informare acasă! Siguranță în lume!”  -9-
12.04.2019 

- Organizare Simpozion 21.05.2019 - „Investim în prezent pentru un viitor în 
siguranță” invitatii, prezentări, întâlniri cu instituțiile partenere) - 4.784/13.05.2019 

- Adresă sprijin Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – transmitere UA-T - 
4.731/22.05.2019 

- Adresă desemnare reprezentant Comitet de masiv - 6.282/24.06.2019 
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- Punct de vedere proiect MAI – sistem electronic de gestiune a documentelor - 
6.289/24.06.2019 

- Răspuns adresa MAI- DGCTI – respectare cerințe Directiva 2006/123/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieței interne - 6.387/26.06.2019 

- Inventariere dosare constituire de CMP si CAERI anii 2016-2017 

- Înaintarea Informării-Raport cu rezultatele și măsurile dispuse ca urmare a analizei 
privind principalele riscuri și vulnerabilități existente la nivelul județului Hunedoara 
(colab. Cancelaria Prefectului) - 8.182/12.08.2019 

- Solicitare completare fișă măsuri cu privire la implementarea măsurilor din Planul 
operaţional al Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu 
dizabilităţi", 2016-2020 – toate APL - 8.237/12.08.2019 

- Solicitare date, centralizare informații – analiză a stadiului pregătirii unităților de 
învățământ pentru începerea anului școlar 2019/2020 (microbuze școlare, verificări 
la UI, sisteme de încălzire, autorizații sanitare de funcționare, autorizări ISU etc.) - 
20-22.08.2019 

- Întocmire răspuns Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbană - Aplicația Centrul 
regional de suport social Banat - 9.087/13.09.2019 

- Informarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Regim Permise de Conducere şi 
înmatriculare a Vehiculelor, cu privire la obținerea avizului consultativ ai D.R.P.C.I.V. 
şi adoptării proiectelor de hotărâri pentru reglementarea procedurii de înregistrare şi 
radiere a vehiculelor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale  - 9.887/07.10.2019 

 

V. SUPORT DECIZIONAL 

V.1. Control intern managerial. Registrul riscurilor.  
Registrul procedurilor 

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: 

- Pregătirea referatului și a proiectului Ordinului Prefectului pentru  declanșarea 
operațiunii de autoevaluare a stadiului de implementare la data de 31.12.2018 a 
sistemului de control intern managerial propriu Instituției Prefectului - Județul 
Hunedoara, conform legale și solicitării formulate de Ministerul Afacerilor Interne, 
Secretarul de Stat pentru Relația cu Instituțiile Prefectului, privind comunicarea 
raportului și a situației sintetice a rezultatelor autoevaluării (termen 21 ianuarie 2019) și 
Precizările nr. 669312/07.11.2018 ale Corpului de Control al Ministrului, privind modul 
de întocmire, aprobare şi prezentare a raportului anual al  conducătorului entității 
publice asupra sistemului de control intern managerial existent la data de 31.12.2018 

- Convocarea ședinței Comisiei SCIM pentru data de 21.01.2019 în vederea 
dezbaterii etapelor necesare a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control 
intern managerial la data de 31.12.2018 
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- Pregătirea SITUAŢIEI CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării 
sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018  

- Pregătirea documentelor necesare evaluării sistemului de control intern 
managerial, stabilirea etapelor prin Nota-raport nr. 741/21.01.2019 

- A fost comunicat către MAI chestionarul care cuprinde datele și informațiile 
privind stadiul implementării și dezvoltării la data de 31.12.2018 a sistemului propriu de 
control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului  - județul Hunedoara - 
359/21.01.2019 

- Pregătirea proiectului Chestionarului de autoevaluare a sistemului de control 
intern managerial la data de 31.12.2018 - Completarea Chestionarului de autoevaluare 
a sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2018 - Consultări pe 
marginea modului de completare a Chestionarului de autoevaluare cu șefii de servicii și 
coordonatorii de compartimente 

- Întocmirea Raportului prefectului asupra sistemului de control intern managerial 
al Instituției Prefectului - județul Hunedoara la data de 31 decembrie 2018 (nr. 
1.238/05.02.2019), însoțit de Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării (nr. 
1.237/05.02.2019) - Comunicate către MAI CCM și DGRIP cu adresa nr. 
1.310/07.02.2019 

- Pregătirea raportului de monitorizare a realizării acțiunilor din Programul de 
dezvoltare a SCIM pentru anul 2018 - 2.078/27.02.2019 

- Întocmirea și transmiterea către MAI – DGRIP și CCM a informării cu privire la 
stadiul implementării activităților din Programul de dezvoltare a SCIM aprobat in anul 
2018 pentru Instituția Prefectului  județul Hunedoara - 2.106/01.03.2019 

- Elaborare Informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și 
monitorizarea performanțelor în Instituția Prefectului – județul Hunedoara, în anul 2018 
- 2.822/19.03.2019 

- Pregătirea materiale pentru supunerea spre consultare a Planului de acțiuni 
aferent Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în Instituția 
Prefectului – județul Hunedoara în anul 2019  - 2.622/25.03.2019 

- Comunicarea precizărilor cu privire la stabilirea obiectivelor, modul de elaborare 
a documentelor de planificare și monitorizare a performanțelor la nivelul entității 
publice (nr. 658.793/01.03.2019 / 2.673/25.03.2019) 

- Întocmire referat și proiect de ordin al Prefectului pentru aprobarea prin Ordin al 
Prefectului a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în 
Instituția Prefectului – județul Hunedoara în anul 2019 (nr. 3.181/28.03.2019; O.P.nr. 
150/28.03.2019); 

- Informare cu privire la stadiul elaborării Programului de dezvoltare a sistemului 
de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara, 
pentru anul 2019 - 2.622/29.03.2019 

- Analiza obiectivelor operaționale și strategice și a  indicatorilor de performanță 
aferenți acestora, stabilite prin Ordinele M.A.I. nr. 79 și 80 din 01.07.2019, comunicate 
prin intermediul adresei nr. 18268/03.07.2019 – solicitare analiza activitate la 6 luni – 
elaborarea documentului de planificare strategică (obiective generale și specifice, 
riscuri asociate obiectivelor, indicatori și responsabili) (nr. 7.951/05.08.2019) 
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- Organizarea ședinței Comisiei de monitorizare din data de 2 decembrie 2019 
(Proces-verbal nr. 12.133/03.12.2019), ocazie cu care s-a analizat stadiul de îndeplinire 
a măsurilor cu termen 31.12.2019 din PLANUL DE ACŢIUNI pentru implementarea 
recomandărilor formulate în Sinteza la Raportul de audit public și au fost decise 
măsurile necesare implementării măsurilor stabilite în domeniul controlului intern 
managerial. 

- Actualizarea Inventarului activități procedurale și a Calendarului de actualizare a 
procedurilor (12.270_05.12.2019) 

- Au fost identificate 50 de funcții sensibile, cu grad de risc minor și 
moderat (10), fiind întocmit planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate 
funcţiilor sensibile identificate la nivelul Instituției Prefectului  - judeţul Hunedoara, care 
cuprinde 76 de măsuri de diminuare, din sfera instruirilor și aplicării/ revizuirii 
procedurilor 

 Activitatea desfășurată pentru susținerea capacității decizionale a conducerii 
instituției: 

- Solicitare întocmire raport de activitate pentru anul 2018 – toate structurile - 
12.719/28.12.2018 

- Comunicare Raport privind activitatea de diagnoză organizațională realizată la 
nivelul SPCEEPS HD 

- Pregătire Raport anual de monitorizare a performanțelor la nivelul instituției – 
anul 2018 - 2.806/19.03.2019 

- Analiza prevederilor OUG  57/2019 privind Codul Administrativ în vederea 
formulării de propuneri de modificare (7.339/16.07.2019); 

- Formularea de propuneri privind proiect Hotărâre a Guvernului pentru aplicarea 
unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, în domeniul 
activității  prefectului și instituției prefectului (8.667/06.09.2019); 

- Propuneri chestionare măsurare indicatori prefect și subprefect pentru 
măsurarea percepției  persoanelor implicate în organizarea alegerilor / referendumurilor 
privind implicarea prefectului în procesele electorale și a percepției angajaților instituției 
prefectului privind activitățile instituționale coordonate de către subprefect  

- Propunerea de chestionare pentru măsurarea gradului de satisfacție a cetățenilor 
cu privire la respectarea legislației de către instituțiile publice din județ (Adresă către 
instituțiile publice membre în Colegiul Prefectural  - Evaluarea gradului de satisfacție al 
cetățenilor din județe privind respectarea legislației de către instituțiile publice - 
9.324/19.09.2019) 

* 

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; 
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b) Prezentarea competenţelor şi a responsabilităţilor pentru întocmirea, avizarea 
şi aprobarea documentelor referitoare la registrul de riscuri. 

În îndeplinirea acestor standarde a fost refăcut Registrul de riscuri (RR) în aplicarea 
Procedurii de sistem privind managementul riscurilor la nivelul structurilor M.A.I. (PS-
MAI-CCM-06). 

Pentru analiza riscurilor a fost organizată ședința din data de 24.04.2019, ocazie cu 
care au fost analizate riscurile corespunzătoare obiectivelor specifice ale fiecărui 
compartiment; s-a analizat corespondența riscuri-obiective și indicatori, conform 
Planului strategic instituțional și s-a stabilit întocmirea fișelor de alertă la risc, conform 
prevederilor procedurii, în vederea armonizării cu noile prevederi legale. 

 Astfel în Registrul Riscurilor actualizat în luna iulie 2019, sunt înregistrate 22 de 
riscuri. 

* 

V.1.3. Registrul Procedurilor 

În ultima parte a anului 2017 a fost aprobat Calendarul de actualizare a procedurilor 
interne operaționale (nr. 10.286/16.10.2017). Astfel, în vederea asigurării conformității 
cu cerințele minime ale Ordinului secretariatului general al Guvernului nr. 600/2018 și  
a procedurii de sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul entităților publice 
M.A.I., comunicată prin adresa nr. 22.779/09.11.2018, difuzată cu adresa nr. 
10.973/23.11.2018 tuturor structurilor instituției, secretariatul Comisiei a acordat sprijin 
tuturor structurilor pentru conformarea cu acestea. 

 În permanență a fost actualizată evidența procedurilor de sistem comunicate de 
direcțiile de specialitate din MAI, spre aplicare directă, celor două servicii publice 
comunitare. Registrul procedurilor de sistem și operaționale înregistrat la nr. 
11/2/03.01.2019, a fost actualizat în permanență. 

 În luna ianuarie 2019, registrul de evidență a procedurilor operaționale și de 
sistem aplicabile structurilor instituției cuprindea 207 proceduri, din care 133 de 
proceduri operaționale. 

 În luna decembrie 2019, registrul de evidență a procedurilor operaționale și de 
sistem aplicabile structurilor instituției cuprindea 214 proceduri, din care 131 de 
proceduri operaționale si 83 de proceduri de sistem. 

21 de proceduri de sistem comunicate de M.A.I., difuzate structurilor de 
specialitate: 

Nr. 
crt. 

Denumire Cod Observații  

1.  

Procedura privind modalitatea de 
introducere şi ștergere a semnalărilor în 
SINS/SIS, a documentelor oficiale în alb 
care au fost pierdute şi a documentelor de 
călătorie eliberate, de tipul paşapoartelor, 
pierdute (în ţară sau în străinătate) sau 
notificate D.G.P. ca fiind furate în străinătate 

PS-MAI-
DGP-121 

Procedura nr. 2.516.368/04.12.2017 (PS 483) 
comunicată prin adresa înregistrată la 

20.049/30.01.2018 la SPCEEPS a înlocuit procedura 
PS.153.-S16/7 PAS/2/140/06.04.2012, fiind la rândul ei 

înlocuită cu procedura comunicată prin adresa nr. 
3078700/16/05.09.2019, înregistrată la SPCEEPS cu nr. 

16.461/17.09.2019 

2.  
Procedura privind livrarea prin curier a 
paşapoartelor simple electronice 

PO-MAI-
DGP-089 

Adresa înregistrată la 20.049/30.01.2018 la SPCEEPS 
a înlocuit procedura PS 279-DGP-S16/2015 înregistrată 

la 10pas/3/200/23.04.2015 
Procedura înregistrată la nr. 2.516.369/014.12.2017 (PS-

484), înlocuită cu procedura PO-MAI-DGP-089 
comunicată cu adresa nr. 3.078.700/16/05.09.2019 
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Nr. 
crt. 

Denumire Cod Observații  

3.  

Procedura de sistem privind activităţile 
desfăşurate de DGP şi SPCEEPS-uri pentru 
gestionarea post-eveniment, la nivel 
instituţional, a cazurilor de ultraj asupra 
personalului propriu. 

PS-MAI-
DGP-015 

Adresa înregistrată la  
Procedura PS-581-DGP-S5 nr. 43.388/15.10.2018, 

comunicată cu adresa înregistrată cu nr. 
20.585/31.10.2018  la SPCEEPS, care se aplica în 

completarea PS-373-DGP-S5, adresa înregistrată la 
10PAS/3/220/11.05.2015 la SPCEEPS), a fost înlocuită 

prin procedura comunicată prin adresa nr. 
2.901.465/5/18.09.2019, înregistrată la SPCEEPS cu nr. 

26.480/27.09.2019) 

4.  

Procedura privind condiţiile de utilizare a 
echipamentelor şi materialelor 
consumabile în procesul de personalizare 
a paşapoartelor simple temporare, 
precum şi evidenţierea activităţilor de 
mentenanţă şi service asupra acestora 

PS-MAI-
DGP-09 

Procedura nr. 2.516.637/15.12.2017 (PS-510) 
comunicată cu adresa înregistrată la 20.049/30.01.2018 

la SPCEEPSa înlocuit procedura înregistrată la 
10PAS/3/369/07.08.2015, fiind la randul ei inlocuită cu 

Procedura comunicată cu adresa nr. 
3.078.700/16/05.09.2019, înregistrată la SPCEEPS la nr. 

26.461/17.09.2019 

5.  
Procedura privind modul de semnalare a 
incidentelor şi a cererilor de service  

PS-MAI-
DGP-14 

Procedura privind modul de semnalare a incidentelor şi a 
cererilor de service pentru Sistemul Naţional Informatic 

de evidenţă a Paşapoartelor Simple (PS-378-DGP-
S17/2.516.672/18.12.2017) Adresa înregistrată la 

20.049/30.01.2018 la SPCEEPS 
a înlocuit procedura PS-378-DGP/2015 ed I și procedura 

înregistrată la PI-SPCEEPS-28/26.804/08.06.2016 
Procedura din 2018 - înlocuită prin adresa 

3.078.843/17/10.19.2019 (înregistrată la nr. 
26.457/11.09.2019) 

6.  
Procedură privind asigurarea comunicației 
de date în sistemul E-Pass 

PS-MAI-
DGP-12 

Procedura PS-514 (nr. 2.516.641/15.12.2017, 
comunicată cu adresa înregistrată la 20.049/30.01.2018 
la SPCEEPS), a fost înlocuită prin procedura comunicată 
prin adresa nr. 3.078.700/16/05.09.2019, înregistrată la 

SPCEEPS cu nr. 26.461/17.09.2019) 

7.  
Procedură privind managementul 
dispozitivelor de autentificare tip USB 
token din cadrul DGP 

PS-MAI-
DGP-13 

Procedura PS-506 (nr. 2.516.634/15.12.2017, 
comunicată cu adresa înregistrată la 20.049/30.01.2018 
la SPCEEPS), a fost înlocuită prin procedura comunicată 
prin adresa nr. 3.078.700/16/05.09.2019, înregistrată la 

SPCEEPS cu nr. 26.461/17.09.2019) 

8.  
Procedură privind emiterea certificatelor 
digitale de către operatorii locali la nivelul 
SPCEEPS 

PS-MAI-
DGP-10 

Procedura PS-504 (nr. 2.516.632/15.12.2017, 
comunicată cu adresa înregistrată la 20.049/30.01.2018 
la SPCEEPS), a fost înlocuită prin procedura comunicată 
prin adresa nr. 3.078.700/16/05.09.2019, înregistrată la 

SPCEEPS cu nr. 26.461/17.09.2019) 

9.  
Procedura privind autentificarea utilizatorilor 
în sistemul informatic al DGP prin 
intermediul dispozitivelor de tip USB TOKEN 

PS-MAI-
DGP-11 

Procedura PS-505 (nr. 2.516.633/15.12.2017, 
comunicată cu adresa înregistrată la 20.049/30.01.2018 
la SPCEEPS), a fost înlocuită prin procedura comunicată 
prin adresa nr. 3.078.700/16/05.09.2019, înregistrată la 

SPCEEPS cu nr. 26.461/17.09.2019) 

10.  
Procedură de sistem privind efectuarea 
inspecțiilor tehnice la construcțiile aflate în 
administrarea Ministerului Afacerilor Interne 

PS-MAI-
DGL-47 

Adresă înregistrată la IPHD cu nr. 1.667/18.02.2019 

11.  

Procedură de sistem privind activităţile 
desfăşurate de structurile MAI pentru 
gestionarea post-eveniment, la nivel 
instituţional, a cazurilor de ultraj asupra 
personalului propriu 

PS-MAI-
DGMO-46 

Adresă înregistrată la nr. 2.595/13.03.2019 (adresă MAI 
nr. 11/244/08.03.2019) 

12.  
Procedură operațională privind controlul în 
lumină  albă al blanchetelor de 
pașapoarte simple temporare  

PO-MAI-
DGP-056 

Adresă înregistrată la nr. 26.167/16.04.2019 (adresă 
MAI nr. 387.4538/15/16.04.2019), a inlocuit procedura 

10pas/3/214 

13.  
Procedura privind declararea ca rebut de 
emitere a paşapoartelor simple electronice 
personalizate în CNUPPE 

PO-MAI-
DGP-010 

Adresă înregistrată la nr. 26.167/16.04.2019 (adresă 
MAI nr. 387.4538/15/16.04.2019) 

14.  

Procedura privind modalităţile de efectuare 
a expediţiei documentelor personalizate în 
CNUPPE, documentele care se întocmesc şi 
responsabilităţile ce revin destinatarilor la 
primirea corespondenţei 

PO-MAI-
DGP-011 

A înlocuit PI-SPCEEPS-09 (6pas/3/304/08.08.2011) 
Adresă înregistrată la nr. 26.271/12.06.2019 (adresă 

MAI nr. 3.076.00/15/12.06.2019) 

15.  
Procedură pentru soluționarea lucrărilor 
privind stabilirea răspunderii lucrătorilor în 

PO-MAI-
DGP-052 

A înlocuit PO-433-DGP-S1 (nr. înregistrare 
2.337.312/27.02.2017) 
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Nr. 
crt. 

Denumire Cod Observații  

cazul pașapoartelor emise cu substituire 
de persoană, respectiv de soluționare a 
lucrărilor cu incidență în activitatea de 
prevenire și combatere a falsurilor la 
regimul pașaportelor 

Adresă înregistrată la nr. 26.271/12.06.2019 (adresă 
MAI nr. 3.076.00/15/12.06.2019) 

16.  
Procedura de sistem privind monitorizarea 
controalelor efectuate de către structurile 
din cadrul MAI 

PS-MAI-
CCM-052 

Adresa nr. 18.919/15.07.2019, înregistrată la nr. 
7.311/16.07.2019 

17.  

Procedura privind modalitatea de 
verificare a foliilor de securizare în 
procesul de personalizare a paşapoartelor 
simple temporare, la nivelul SPCEEPS-HD 

PS-MAI-
DGP-074 

A înlocuit PI-SPCEEPS-29 10pas/3/513/29.10.2015 
(adresă MAI nr. 3077533/02.08.2019, înregistrată la 

SPCEEPS la nr. 26.398/06.08.2019) 

18.  
Procedură privind controlul paşapoartelor 
simple temporare, după tipărire şi 
laminare 

PS-MAI-
DGP-07 

A înlocuit PI-SPCEEPS-27 6.751/10pas/3/424/02.09.2015 
(adresă MAI nr. 3077533/02.08.2019, înregistrată la 

SPCEEPS la nr. 26.398/06.08.2019) 

19.  

Procedură de sistem privind evaluarea 
stadiului implementării sistemului de 
control intern managerial, precum și 
întocmirea, aprobarea și prezentarea 
raportului asupra sistemului de control 
intern managerial 

PS-MAI-
CCM-14 

Comunicata cu adresa nr. 19689/30.07.2019 (SS) și nr. 
66356724.07.2019 (CCM), înregistrate la nr. 

7769/31.07.2019 și 7821801.08.2019 

20.  
Procedură de sistem privind elaborarea 
situației operative zilnice, pe linie de 
pașapoarte 

PS-MAI-
DGP-016 

Comunicată cu adresa nr. 2.901.465/5/18.09.2019, 
înregistrată la nr. 26.480/27.09.2019 

21.  

Procedură operațională privind raportarea 
și monitorizarea evenimentelor și a 
aspectelor de interes operativ la nivelul 
Direcției Generale de Pașapoarte 

PS-MAI-
DGP-022 

Comunicată cu adresa nr. 2.901.465/5/18.09.2019, 
înregistrată la nr. 26.480/27.09.2019 

Totodată a fost diseminată Lista procedurilor de sistem în vigoare la data de 17 
iulie 2019 în din Ministerul Afacerilor Interne (7.311/17.07.2019). 

4 proceduri revizuite în anul 2019 - prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Denumire Codificare Dată Număr 

1.  

Procedura  privind organizarea activităţii de 
înregistrare, repartizare, soluționare, urmărire a 
soluţionării, expedierea şi arhivarea petiţiilor 

PO_IPHD_16 27/08/2019 8.549 

2.  

Procedură privind realizarea unor misiuni de control pe 
parcursul desfășurării Programului Operațional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

PO_CAERI_08 27/08/2019 8.550 

3.  

Procedura privind recrutarea/promovarea personalului 
pentru ocuparea functiilor publice de 
executie/conducere vacante si temporar vacante  în 
cadrul Instituției Prefectului – județul Hunedoara 

PO-CRUAAP-03 17/12/2019 12.799 

4.  

Procedură operațională privind comunicarea din oficiu 
a informațiilor de interes public în format standardizat 
și deschis și asigurarea transparenței decizionale 

PO-IPHD-28 09/10/2019 10.110 

* 

V.2. Audit intern  

Structura organizatorică a instituției nu cuprinde un post de auditor public intern. 
Astfel că activitatea de diseminare a informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor 
Interne a fost realizată de Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare. Mai mult, 
Direcția Generală Audit Public Intern din Ministerul Afacerilor Interne a desfășurat 
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misiunea de audit public intern de consiliere, în perioada 02.09.2019 - 13.09.2019 şi 
23.09.2019 - 23.10.2019, pentru domeniile auditabile: Resurse umane (cap.51.01); 
Salarizare (cap.51.01); Situații de Urgență; Juridic; Sistemul de control intern/ 
managerial (SCIM); Conducerea serviciilor publice deconcentrate, ocazie cu care au fost 
întocmite următoarele documente: 

- Chestionarul de luare la cunoștință; pregătirea documentelor necesare a fi 
transmise DAPI din MAI 8.371/05.09.2019 în urma notificării privind declanșarea 
misiunii de audit public intern; 

- Observații la proiectul Raportului de audit public intern – Instituția Prefectului – 
județul Hunedoara nr. 401.953/15.10.2019 (nr. 10.305/16.10.2019); 

- Elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor formulate în 
Sinteza la Raportul de audit public intern nr. 402.099/22.10.2019 (10 pagini), 
înregistrat la Instituția Prefectului – județul Hunedoara la nr. 11.074/06.11.2019. 

 

Acțiunile de consiliere și diseminare realizate în anul 2019 au cuprins: 

- comunicarea concluziilor misiuni audit efectuate de MAI 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); 

- diseminarea adresei nr. 683.193/26.03.2019 a Direcției Generale pentru Relațiile 
cu Instituțiile Prefectului, referitoare deficiențele constatate cu ocazia misiunilor de 
audit public intern desfășurate de Direcția Audit Public Intern care au avut ca domeniu: 
sistemul de control intern managerial și sistemul de prevenire a corupției, situațiile de 
urgență și pașapoartele (3.054/26.03.2019); 

- diseminarea măsurilor dispuse în urma auditului pe domeniile: buget și evidență 
financiar-contabilă; juridic; resurse umane; gestionarea patrimoniului și conducerea 
serviciilor publice deconcentrate (5.189/23.05.2019); 

- comunicarea datelor referitoare la Chestionarul DAPI pentru constituirea 
dosarului permanent de audit al instituției  

- diseminarea concluziilor misiunilor audit efectuate de MAI la instituțiile 
prefectului (12.696/17.12.2019) 

* 

V.3. 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.4. Protecția informațiilor clasificate 

Conform prevederilor din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate si 
H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor 
clasificate în România, au fost desfășurate în anul 2019 activități având ca obiectiv: 
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- 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"). 

Astfel au fost realizate următoarele activități: 

- 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; 

- 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.5. Prevenirea și combaterea corupției. Actualizarea riscurilor la 
corupție și monitorizarea lor  

În anul 2019 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 iunie 2019 a fost finalizată activitatea de realizare a unui nou registru de 
riscuri de corupție, activitate desfășurată de către membrii Grupului de lucru pentru 
prevenirea faptelor de corupție în noua aplicație informatică privind Managementul 
Asistat al Riscurilor de Corupție (MARC). 

- Cu sprijinul Serviciului Județean Anticorupție Hunedoara s-au organizat instruiri în 
domeniul prevenirii corupției destinate angajaților din aparatul de specialitate (în 
data de în data de 19.02.2019 cu membrii grupului de lucru pentru prevenirea 
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faptelor de corupție de la nivelul instituției, respectiv în data de 18.04.2019 cu 
personalul ce desfășoară activități din domeniul achizițiilor publice și suport logistic). 

- În cursul anului 2019, 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 reluată la începutul anului 2019 parcurgându-se toate etapele 
elaborării unui nou Registru de Riscuri la nivelul Instituției Prefectului – județul 
Hunedoara, astfel încât la sfârșitul lunii iunie 2019 a fost generat, prin intermediul 
noii aplicații informatice, un nou Registru de Riscuri. 

- Consilierul de integritate împreună cu șeful Serviciului Public Comunitar pentru 
Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple și un coleg membru, în grupul de lucru, 
reprezentând Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatricularea Vehiculelor au participat la Tușnad, județul Harghita în perioada 15-
17.10.2019 la o instruire privind utilizarea aplicației.  

- 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 2019 în ce privește implementarea Planului de 
Integritate al Ministerului Afacerilor Interne, conform O.M.A.I. nr. 72/2017 se 
numără: 

1. Măsura 1.1.2 (Diversificarea canalelor de comunicare publică în mediul 
online, în scopul unei mai bune informări a publicului larg asupra 
activităților, structurilor MAI și a măsurilor de creștere a integrității la 
nivelul MAI): 

→ Activitatea de promovare în mediul online a activității Instituției Prefectului-
județul Hunedoara a fost realizată în anul 2019 prin intermediul paginii web a 
instituției hd.prefectura.mai.gov.ro. 

→ De asemenea în anul 2019 a fost utilizată ca instrument de comunicare 
publică în mediul online contul “Prefectura Hunedoara” deschis pe rețeaua de 
socializare Facebook. 

2. 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. 

→ În anul 2019 a fost implementat proiectul cu finanțare externă “Guvernare 
transparentă, deschisă participativă – standardizare, armonizare, dialog 

http://www.hd.prefectura.mai.gov.ro/


R a p o r t  d e  e va lu a r e  a  ac t iv i t ă ț i i  I n st i tu ț i e i  P r e f e ctu lu i  –  ju d e țu l  Hu n e d o a r a  pe n t r u  a n u l  2 01 9  

  

 

Pagina 101 din 121 

 

îmbunătățit” – SIPOCA 35, iar instituțiile implicate în proiect au fost: 
Secretariatul General al Guvernului, ministerele,  instituțiile prefectului, 
primăriile de municipii și orașe precum și serviciile publice deconcentrate și 
care a avut ca obiectiv principal standardizarea difuzării informațiilor publice 
și a conținuturilor paginilor web. 

3.  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.  

4. 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 MAI ) 

→ În anul 2019, 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 2019 nu au fost transmiși Ministerului Justiției. 

5. Măsura 2.2.2 (Creșterea nivelului de pregătire profesională a 
consilierului de integritate ) 

→ În anul 2019, consilierul de integritate din cadrul Instituției Prefectului – 
județul Hunedoara a participat la o instruire destinată utilizării aplicației 
MARC în perioada 15-17.10.2019 la Tușnad; 

6. Măsura 3.1.3 (Creșterea nivelului de pregătire  profesională a 
personalului implicat în derularea achizițiilor publice) 

→ În anul 2019, 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 19.02.2019 respectiv în data de 
18.04.2019. 

7. Măsura 3.2.2 (Înregistrarea audio-video a probelor de concurs pentru 
ocuparea funcțiilor vacante) 

→ În cursul anului 2019, la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara a 
fost organizat un concurs pentru ocuparea unui post vacant; 

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 2019, 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; 
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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 MAI. 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 2019 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 2019 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 2019 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. 

 

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

VI.1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple Hunedoara 

VI.1.1. Compartimentul PAȘAPOARTE 

  În perioada analizată, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple Hunedoara a procesat un număr de 28.272 cereri de eliberare 
de pașapoarte, astfel: 

CERERI PAŞAPOARTE GHIŞEU MDOC 

Paşapoarte electronice 19.258 5.654 

Paşapoarte temporare 3.357 - 

Cereri refuzate 3 - 

TOTAL PRIMIT 22.618 5.654 

TOTAL CERERI 28.272 
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 Situaţia totală a cererilor procesate îtrimestrial în anul 2019, comparativ cu 
trimestrele anilor anteriori, se prezintă conform graficului alăturat. 
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 Aşa cum se observă şi din graficul prezentat, numărul de cereri înregistrate 
anual la nivelul serviciului păstrează trendul crescător început în anul 2014. 

 Din punctul de vedere al tipului de paşaport solicitat, dar mai ales după intrarea 
în vigoare a Legii nr. 133/2018, paşaportul electronic se regăseşte în preferinţele 
solicitanţilor, cu un procent de 88,12% în anul 2019. 

Ponderea tipurilor de paşaport
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 Pentru rezolvarea cererilor s-a menţinut un flux bine organizat, de la primirea 
cererilor la eliberarea paşapoartelor, a fost respectată metodologia de lucru, legile şi 
ordinele în vigoare, urmărind permanent  exigenţele legate de operativitate. 
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 În perioada analizată au fost efectuate verificări în vederea avizării (re)stabilirii 
domiciliului în România pentru 134 de solicitanţi.  

 În activitatea pe linie de paşapoarte au fost sancţionate contravenţional un 
număr de 198 de persoane ca urmare a încălcării regimului paşapoartelor, fiind 
aplicate un număr de 185 de amenzi în valoare de 8.790 lei, gradul de încasare a 
amenzilor aplicate fiind de 49,15% (4.320 lei). 

 S-a asigurat în cursul trimestrului personalizarea unui număr de 3.337 
paşapoarte temporare, fiind rebutate tehnologic două paşapoarte temporare, 
reprezentînd un procent de 0,06% din numărul total personalizat (rebuturi datorate 
laminatorului). 

Punctul de lucru Petroșani 

 În cursul perioadei supuse analizei, prin Punctul de lucru Petroşani, lucrătorii 
serviciului au preluat 1.045 cereri (5,43%) şi au livrat 1.431 paşapoarte electronice 
cetăţenilor din Valea Jiului. 

 De la data de 01.03.2018 a devenit operaţional sistemul de programare on-line 
pe platforma www.epasapoarte.ro şi pentru punctul mobil, iar în prezent este folosit 
la capacitate maximă, astfel din acest punct de vedere nu am mai avut presiune din 
partea publicului. 

 Totuşi, având în vedere permisiunea legală de a depune la cel mai apropiat 
serviciu de paşapoarte, precum şi distanţele comparative din Valea Jiului la Deva şi din 
Valea Jiului la Tg.Jiu, există cetăţeni care preferă distanţa mai scurtă şi se adresează 
serviciului de paşapoarte din judeţul Gorj. 

VI.1.2. Compartimentul INFORMATICĂ 

 Nu au fost probleme desosebite în funcţionarea aplicaţiei de paşapoarte; au fost 
făcute 33 de solicitări la HelpDesk, din care 27 în vederea efectuării corecţiilor în 
bazele de date şi 6 pentru cauze tehnice. 

VI.1.3. Compartimentul RESTRICȚII 

 În perioada supusă analizei au fost luate în evidenţă un număr de 601 persoane 
– suspendări ale dreptului la liberă circulaţie (65 cu paşapoarte valabile, 189 cu 
paşapoarte expirate şi 347 nedeţinători de paşaport). Au fost efectuate 25 de acţiuni în 
teren, fiind retrase 23 paşapoarte de la persoanele împotriva cărora a fost dispusă 
măsura suspendării dreptului la libera circulaţie. 

 În baza sentinţelor judecătoreşti, au fost operate menţiuni în bazele de date cu 
privire la 581 de persoane cercetate penal. 

 De asemenea, au fost efectuate menţiuni în bazele de date cu privire la 27 
persoane ale căror paşapoarte au fost găsite pe teritoriul altor state, 82 de adopţii, 
precum şi 190 de persoane, cetăţeni români aflaţi în dificultate în străinătate (arestate, 
accidentate, internate în spital ori decedate). 

 Au fost operate menţiuni cu privire la 113 persoane faţă de care s-a dispus 
revocarea urmăririi generale. 

 Pe linia colaborării cu organele de urmărire penală, au fost furnizate la cerere 
date despre 94 de persoane aflate în bazele de date. 
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 Lucrătorii compartimentului au înaintat către organele de urmărire penală 
(parchet), în vederea continuării cercetărilor, o lucrare privind săvârşirea unor fapte 
penale (fals de identitate prin substituire de persoană şi uz de fals). 

ARHIVĂ OPERATIVĂ 
 În această perioadă au fost arhivate electronic, prin scanare, un număr de 2.906 
mape personale din evidenţa manuală, precum şi a 2.630 cereri de paşapoarte. 
 Nu a fost realizată încă măsura dispusă în urma Inspecţiei Corpului de Control al 
M.A.I., aceea de obţinere a unui spaţiu suplimentar pentru depozitarea 
corespunzătoare a evidenţei manuale a serviciului. 

RELAȚIA CU CETĂȚEANUL 
  Zilnic, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor 
Simple Hunedoara interacţionează cu foarte mulţi cetăţeni prin intermediul lucrătorilor 
de la ghişeu. 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 22.618 
cetăţeni, care au solicitat eliberarea unui paşaport simplu electronic sau 
temporar, dar şi cu 14.997 de cetăţeni cărora li s-a livrat documentul de călătorie 

Sistemul de transmitere a paşaportului electronic prin curier a fost solicitat în 
această perioadă de către 5.259 de cetăţeni. 

 Facem precizarea că din anul 2010, cetăţenii români care se găsesc în 
străinătate pot depune actele pentru eliberarea de paşapoarte şi la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale României. Ca dovadă, în cursul acestui an au 
fost 5.654 cereri depuse în acest fel pentru eliberarea de paşapoarte simple 
electronice. 

* 

VI.2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor 

În anul 2019, 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 
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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 anul - 2019 au fost emise 21.933 permise de conducere, în judeţ existând 
177.016 deţinători de permis, dintre care 175.069 pentru categoria B. 

Conform metodologiei in vigoare au fost preschimbate 623 permise de 
conducere străine cu documente similare romaneşti. 

Toate permisele de conducere au fost preschimbate numai după confirmarea 
autenticitatii lor la autoritatile emitente. 

Deasemnea au fost verificate si dezactivate 3.001 permise de conducere 
romaneşti preschimbate cu documente similare in străinătate. 

Conform Dispoziţiei D.R.P.C.I.V. au fost trimise in copie spre verificare 
certificatele medicale depuse pentru preschimbarea permiselor de conducere. 

Activitatea de examinare s-a desfasurat in conformitate cu prevederile O.M.A.I. 
nr.268/2010 si a dispoziţiilor emise de Direcţia Regim Permise de Conducere si 
înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti. 

La proba teoretica a examenului pentru obţinerea permisului de conducere au 
fost examinaţi 14.468 candidaţi, fiind declaraţi admişi 7.359 si respinşi 7.109, procentul 
de promovabilitate fiind de 50,86%. 

Pentru proba de traseu au fost examinaţi 10.133 candidaţi, fiind admişi 7.027 
procentul de promovabilitate fiind de 69,35%. 

Nu au fost inregistrate contestaţii privind examenul la proba practică. 

În prezent sunt atestati 7 lucratori plus şeful serviciului, 3 ofiţeri si 4 agenţi, din 
care doi ofiţeri din cadrul Compartimentului înmatriculări. 

Conform Dispoziţiei D.R.P.C.I.V., candidaţilor declaraţi “respinşi” la proba 
practica li se inmaneaza o copie a anexei de examinare. 

În anul 2019 au fost efectuate 8 controale ale comisiei de examinare, 
urmarindu-se respectarea timpilor de examinare si efectuarea manevrelor de 
examinare si efectuarea manevrelor obligatorii. 

Toate documentele primite sunt verificate de către ofiţerii responsabili pe linie. 

A fost reprelucrat art.7 din O.M.A.I. nr. 1501/2006, Legea 9/2013 si art.44 din 
H.G. 1391/2006. 

După verificarea dosarelor depuse pentru casarea vehiculelor am constatat ca au 
fost cerute in unele cazuri documente in plus fata de prevederile O.M.A.I. nr. 
1501/2006. 

Săptămânal a fost efectuat controlul respectării timpilor de examinare si 
efectuarea manevrelor obligatorii. 

Lunar şeful serviciului a efectuat controale pe linie de munca inmatriculari 
vehicule si elibereare permise de conducere. 
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Astfel, s-au restricţionat concediile de odihna ale lucratorilor, la nevoie s-a 
prelungit programul de lucru, iar ofiţerii specialişti din cadrul serviciului au efectuat 
activitati de lucru cu publicul, urmarindu-se atingerea obiectivelor prioritare: 

- reducerea timpilor de aşteptare la ghişee; 

- fara nemulţumiri si reclamaţii din partea cetăţenilor; 

- programarea pentru susţinerea probei practice a examenului pentru obţinerea 
permisului de conducere in timp cat mai scurt. 

VI.2.2. Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculare și evidență a 
vehiculelor 

În cursul anului 2019 au fost efectuate 32.109 inmatriculari, 4.785 radieri si 
14.707 inmatriculari provizorii, iar pentru expirarea ITP, RCA si netranscriere in 30 
zile au fost suspendate 15973 inmatriculari, media zilnica fiind de 271 operaţiuni la 
solicitarea cetăţenilor la cele 3 ghişee de inmatriculari. 

Parcul auto la data de 31.12.2019 a fost de 178.542 vehicule din care 
142.895 autoturisme. 

De la operationalizarea sistemului Eucaris sunt verificate toate vehiculele 
provenite din import, cele cu documente lipsa fiind trimise la D.R.P.C.I.V. Bucureşti 
pentru verificare. 

A fost reprelucrată Legea 9/2013. 

Au fost verificate in aplicaţia R.A.R. toate cărţile de identitate ale vehiculelor 
pentru inmatriculare. 

Au fost efectuate peste 4800 verificări in baza de date la solicitarea altor 
unitati M.A.I., Serviciilor Impozite si Taxe, judecătorii, societăţilor de insolventa si 
executori judecătoreşti. 

Nu au fost cazuri de certificate de inmatriculare pierdute prin posta, motivul 
returnarii fiind lipsa titularului de la domiciliu. 

S-a incasat din atribuirea de placi suma de 1.811.646 lei, iar din 
contravaloarea certificatelor de inmatriculare, permiselor de conducere si 
autorizaţiilor provizorii 2.972.739 lei, în total 4.784.385 lei. 

VI.2.3. Prevenirea și combaterea infracționalității, a corupție. Resurse 
Umane 

Cu ocazia verificării autenticitatii si valabilitatii permiselor de conducere 
preschimbate la autoritatile străine au fost depistate in 25 cazuri eliberarea unor 
duplicate ca urmare a declarării permiselor de conducere pierdute deşi acestea erau 
predate altor state pentru preschimbare. 

Dosarele au fost inaintate la Parchetul de pe Langa Judecătoria Deva pentru 
continuarea cercetărilor. 

În cazul a 34_autovehicule cu semnalare in sistemul SINS, dosarele au fost 
inaintate la I.P.J. Hunedoara, pentru continuarea cercetărilor si4_semnalari in E-ASF 
interpol. 
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Intr-un număr de 131 cazuri, pentru absenta unor documente, dosarele au fost 
inaintate Direcţiei Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti 
conform art.7 alin.5 din O.M.AI. nr. 1501/2006. 

Vehiculele au fost verificate in portalul R.A.R. 

Deasemenea au fost verificate 1126 certificate medicale depuse la eliberarea 
permiselor si 4318_persoane cu handicap la solicitarea Direcţiei Judeţene de Asistenta 
Sociala. 

Au fost prelucrate comunicatele emise de D.G.A. Bucureşti. 

A fost revizuit Registrul riscurilor de corupţie la nivelul Instituţiei Prefectului si 
inventariate “funcţiile sensibile”. 

Au fost efectuate 7 şedinţe impreuna cu Serviciul Judeţean Anticoruptie la şcolile 
de şoferi , la care au participat directorii de scoli, profesorii de legislaţie si candidaţii 
pentru obţinerea permisului de conducere  

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. 
 
 
 

 



R a p o r t  d e  e va lu a r e  a  ac t iv i t ă ț i i  I n st i tu ț i e i  P r e f e ctu lu i  –  ju d e țu l  Hu n e d o a r a  pe n t r u  a n u l  2 01 9  

  

 

Pagina 109 din 121 

 

VII. COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 

VII.1. Relații Internaționale 

Activitatea de relații internaționale s-a concentrat în anul 2019 pe patru direcții: 
primirea vizitelor oficiale anunțate, pregătirea vizitelor delegaților instituției în alte 
state, urmărirea evenimentelor care au avut loc în anul 2019 în semestrul în care 
România a exercitat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene și acțiuni de 
mediatizare, centralizare, comunicare adresate autorităților administrației publice locale. 

- Notă internă utilizare logo Președinției României la Consiliul Uniunii Europene - 
219/08.01.2019 

- Pregătire adresă Președinția Consiliului UE – evenimente care se vor desfășura în 
jud HD 

- Primirea vizitei unei delegații militare mixte româno-americană, formată din 
specialiști în Afaceri Civile SUA (US Civil Affairs Team), specialiști ai Batalionului 1 
Cooperare Civil-Militară (CIMIC) al Statului Major al Forțelor Terestre și personal 
specializat din cadrul Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere – 12 februarie; 

- Vizita oficială în județul Hunedoara a Excelenței Sale, doamna Michèle Ramis, 
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze în România, însoțită de 
doamna Hélène Roos, director al Institutului Francez din România și de domnul Michel 
Monsauret, atașat de cooperare educațională la Institutul Francez din România și 
Ambasada Franței în România – 15 martie; 

- Redirecționarea propunerii de parteneriat a Asociației Colori per la pace, primită 
de la IP jud. Maramureș către ISJ, DJST și Palatul Copiilor Deva - 2.990/26.03.2019 

- Primirea vizitei reprezentanților Institutului de Modă și Tehnologie din Provincia 
Zhejiang-China – 16 aprilie; 

- Primirea vizitei domnului Hans Erich Tischler, consulul Republicii Federale 
Germania la Sibiu – 22-24 mai; 

- Vizita oficială în județul Hunedoara a Excelenței Sale, domnul Hans KLEMM, 
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România - 3 
octombrie; 

- Primirea vizitei delegației jurnaliștilor din orașul Ningbo, Provincia Zhejiang – 
China – 28 octombrie. 

- Pregătirea stagiului care urmează să fie desfășurat de un student român în 
străinătate în anul 2020 (Universitatea din Lille)  

* 

VII.2. Activitatea  de cooperare instituțională 

VII.2.1. Grupul județean de lucru pentru elaborarea Strategiei antidrog  

 Grupul județean de lucru pentru elaborarea Strategiei antidrog a județului 
Hunedoara este organizat prin Ordin al Prefectului, activitatea referindu-se cu 
precădere la ședințe de analiză și sinteze semestriale ale activității. 
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Astfel, în anul 2019, activitatea s-a referit la: 

- Transmiterea raportului aferent semestrul II 2018 la Agenția Națională Antidrog 
– Observatorul Român de Droguri și Toxicomanie - 12.138/2019 

- Convocarea reuniunii Grupului județean de lucru pentru elaborarea Strategiei 
antidrog a județului Hunedoara în data de 27.03.2019 pentru analiza activității anuale; 

- S-a actualizat componența Grupului județean de lucru pentru elaborarea 
Strategiei antidrog a județului Hunedoara 2014-2020 și a Planului de acțiune aferent - 
O.P. 183/08.05.2019 

- Centralizarea datelor referitoare la programele/ proiectele și campanile media de 
prevenire a consumului de droguri, realizate în anul 2018 (Membri Grupului județean 
de lucru pentru elaborarea Strategiei antidrog a județului Hunedoara 2014-2020 și a 
Planului de acțiune aferent Consiliul Județean Hunedoara, Primăriile Municipiilor, 
Orașelor, Comunelor din județul Hunedoara) - 8.309/21.08.2019 - Centralizare date 
referitoare la programele/proiectele și campanile media de prevenire a consumului de 
droguri, realizate în anul 2018 – comunicare informații către A.N.A. - 8.309/06.09.2019 

- Solicitare acțiuni de control privind SNPP (substanțe şi/ sau produse noi cu 
proprietăți psihoactive) desfășurate în județul Hunedoara în perioada ianuarie - iunie, 
2019 – 6.243/2019 - iulie - decembrie, 2019 12.590/2019) 

VII.2.2. Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane 

- Pregătire ședință ANITP – 6 martie 2019, eveniment organizat în cadrul 
Campaniei naţionale de prevenire a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, 
de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (A.N.I.T.P.), prin reprezentanții 
Centrului Regional Alba Iulia 

- 10 septembrie 2019 – Conferință de presă - prezentarea Campaniei Naționale 
„10 (zece) pentru siguranță”, campanie a Ministerului Afacerilor Interne. 

- 7-20 septembrie 2020 – Campania Națională „10 (zece) pentru siguranță”, 
susținută de M.A.I. – DIRP și structurile centrale ale I.G.P.R., I.G.J., I.G.S.U., 
A.N.I.T.P., A.N.A. cu scopul reprezentat de pregătirea elevilor, părinților și profesorilor 
pentru un an școlar fără evenimente neplăcute. 

- Activitățile s-au desfășurat în cooperare, de următoarele instituții: Inspectoratul 
de Poliție Județean Hunedoara, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara, Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog Hunedoara, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – 
Centrul Teritorial Alba și Instituția Prefectului – Județul Hunedoara. 

- Campania de informare publică a avut loc în două etape: 

📍 în perioada 7-9 septembrie 2020 - întâlniri cu hunedorenii în locuri cu public 

numeros (zona hypermarketurilor și piețelor din județ), pentru a transmite recomandări 
pentru siguranța elevilor atât în școli cât și în timpul liber – 2 întâlniri – 7 și 9 
septembrie 2019;  

📍 în a doua etapă, în perioada 10-20 septembrie, echipe mixte din cadrul structurilor 

Ministerului Afacerilor Interne s-au deplasat în unitățile de învățământ din municipiu și 
județ, pentru a discuta cu elevii, părinții și cadrele didactice în vederea identificării de 
soluții pentru problemele anterioare și prevenirea comportamentelor care ar putea 
afecta siguranța în școli – 10 întâlniri – Vulcan, Petrila, Hunedoara,  Deva (2 întâlniri), 
Ilia, Uricani, Crișcior, Brad, Călan. 
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- Spectacolul „Audiția.ro” de Călin Ciobotari, regia Antonella Cornici,  susținut de 
actorii Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani în data de 27 septembrie 2020, o 
continuare a demersurilor începute în martie la Deva și iunie (7), Orăștie. 

- Dezbaterea care a urmat după spectacol a vizat prevenirea traficului de 
persoane în scopul exploatării sexuale prin prezentarea campaniei naționale DISTRUGE 
ZIDUL INDIFERENŢEI! TRAFICUL DE PERSOANE POATE FI PREVENIT.  

 

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

VIII.1. Implementarea în județ a priectului ”Guvernare transparentă, 
deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” 
cod SMIS   - SIPOCA 35 

- În perioada decembrie 2018-noiembrie 2019 Instituția Prefectului – județul 
Hunedoara a fost parte în proiectul cu finanțare externă intitulat “Guvernare 
transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” 
cod SMIS   - SIPOCA 35 

- Obiectivul general al acestui proiect a constat în: 
a. Creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central 

și local 
 Obiectivele specifice ale acestui proiect au urmărit: 

a) Creșterea capacității instituțiilor publice de a asigura părților interesate un 
nivel ridicat de acces la informații de interes public; 

b) Îmbunătățirea gradului de participare publică și de armonizare a 
procesului de consultare pentru asigurarea transparenței decizionale. 

 Beneficiarul acestui proiect a fost Secretariatul General al Guvernului în 
parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, iar pentru implementarea proiectului 
la nivel național, la nivelul fiecărui județ a fost desemnat câte un expert local, o 
persoana din cadrul instituțiilor prefectului care are printre atribuții 
responsabilitatea implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public. 

 Expertul local desemnat și-a desfășurat activitatea urmărind diseminarea către 
responsabilii implementării Legii 544/2001 respectiv a Legii 52/2002 privind 
transparența decizională în administrația publică de la nivelul primăriilor din 
județ precum și către serviciile publice deconcentrate din județul Hunedoara a 
materialelor produse în cadrul acestui proiect cum ar fi:  

a) Procedura de sistem comunicarea din oficiu a informațiilor de interes 
public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței 
decizionale 

b) Ghid 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 

c) Manual de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a 
principiilor guvernării transparente, deschise și participative; 

d) Ghid tehnic de utilizare pentru standardizarea funcționalității site-urilor 
administrației publice centrale și locale; 
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- Tot în cadrul acestui proiect au avut loc două întâlniri la nivel național, astfel: 
e) În perioada 15-17 septembrie 2019, la București au avut loc consultări pe 

propunerile de politică publică ce vizau modificări legislative privind liberul 
acces la informațiile de interes public, respectiv privind transparența 
decizională în administrația publică românească; 

 La finalul lunii octombrie, tot la București pe 30 octombrie 2019 a avut loc 
Conferința de închidere a proiectului și, totodată, lansarea simultană a paginilor web 
ale Secretariatului General al Guvernului și ale instituțiilor prefecturi, pagini web ce 
respectă o formă unitară de prezentare a conținuturilor acestora și reprezintă o 
standardizare a modului de difuzare a informațiilor de interes public, unul din 
obiectivele principale ale proiectului. 

VIII.2. Informarea instituțiilor publice asupra oportunităților: 

- Pregătire întâlnire dintre reprezentanții CRFIR cu beneficiari publici din județul 
Hunedoara cu contracte de finanțare semnate, în implementare, și GAL-uri din mediul 
rural, județul Hunedoara - adresa 999/29.01.2019; 

- adresă informare Primăria Aninoasa cu privire la oportunitățile de finanțare a 
lucrărilor în primă urgență prin Compania Națională de Investiții - 1.061/31.01.2019; 

- comunicare prevederi legale incidente zonelor montane: Legea nr. 296/2018 
privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare 
şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană, publicată în Monitorul Oficial  nr. 1033 din 
5 decembrie 2018;  Legea nr. 330/2018 privind aprobarea Programului de investiții 
pentru înființarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară de lână şi piei în 
zona montană, publicată în Monitorul Oficial  nr. 1103 din 27 decembrie 2018; Legea 
nr. 331/2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru înființarea unităților de 
capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona 
montană, publicată în Monitorul Oficial  nr. 1111 din 28 decembrie 2018; Legea nr. 
333/2018 din 21 decembrie 2018 privind aprobarea Programului de investiții pentru 
înființarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a 
ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană şi/sau de 
cultură în zona montană,  publicată în Monitorul Oficial nr. 1111 din 28 decembrie 
2018; 

- Organizarea procesului de consultare publică pentru proiectele prioritare 
destinate aglomerării urbane Deva- Hunedoara-Simeria – comunicarea solicitării Băncii 
Mondiale referitoare la stabilirea priorităților de dezvoltare a zonei urbane  
625/626/21.01.2019; 

- Invitarea tuturor autorităților administrației publice locale la Conferința de 
instruire și diseminare a Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, a ghidurilor de 
bune practici și a legislației în domeniul deșeurilor (14.02.2019); 

- Comunicat de presa privind lansarea sesiunii pentru submasura 4.1a „Investiții in 
exploatații pomicole” (15.02.2019) 

- Transmitere autorităților administrației publice locale a informațiilor utile 
comunicate de Registrul Comerțului (20.02.2019) 

- Formularea și transmiterea către AZM a propunerilor cu privire la proiectul 
Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea centrelor 
regionale de dezvoltare montană, a oficiilor de dezvoltare montană, a locului de 
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desfășurare a activității precum și a județelor și unităților administrativ-teritoriale 
arondate - 1.901/22.02.2019; 

- comunicat de presa privind reactualizarea pe site-ul AFIR a spetelor tehnice 
privind accesarea proiectelor finanțate prin PNDR 2020 - 22.02.2019; 

- Participare videoconferințele lunare ale MAI – DFEN  și la seminarul 
regional de la Drobeta Turnu-Severin – 21.03.2019 

- Participare la întâlnirea Directorului adjunct al CRFIR TM cu primarii membri în 
GAL Țara Zarandului – discuții cu privire la promovarea zonelor rurale (inclusiv 
montane) în noul cadru financiar de programare post 2020 - 26.02.2019 

- Analiză informații zonă montană luna martie – distribuire pagina FB  - Analiză 
răspuns AZM la solicitarea formulată (adresa nr. 507/05.03.2019) 

- Analiza legislației și întocmirea Memoriului adresat MDRAP, MADR și AZM 
cuprinzând propuneri modificarea Ordinului comun al MADR și MDRAP nr. 
97/1.332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităților din zona 
montană  - 3.164/28.03.2019 

- Participare la întâlnirea cu reprezentanții UA-T în vederea constituirii unui ADI 
pentru extinderea în zona Bradului a rețelei de alimentare cu gaz natural - 27.03.2019 

- Pregătirea participării instituției la Conferința Regională "Zona montana a 
României: prezent si perspective", organizata de Agenția Națională a Zonei Montane în 
județul  Hunedoara în colaborare cu Direcția Agricolă în data de 10 aprilie 2019, ora 
11.00 (Deva, sala de conferințe a DSVSA, str. 22 Decembrie nr. 226); 

- comunicare prevederi legale incidente zonelor montane: extrasul care privește 
județul Hunedoara din Ordinul nr. 97/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare si a 
listei localitatilor din zona montana; anunțul privind proiectele de acte normative cu 
impact asupra investitiilor in zona montana (disponibile la adresa Proiecte de acte 
normative – Agentia Nationala a Zonei Montane); 

- Adresa referitoare la fundamentarea unui proiect finanțat prin POAT – formare 
profesională - 3.757/22.04.2019 

- Solicitare date și informații referitoare la târgurile organizate în județ (Consiliul 
Județean Hunedoara, Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Judeţului Hunedoara, 
Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara și Direcția Sanitar-
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara) - 9.229/17.09.2019 

- Transmitere spre consultare Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 -
„Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale", Prioritatea de investiţii 8.1 „Investiţii 
în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 
culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile 
prestate de colectivităţile locale", Obiectivul specific 8.1 - „Creşterea accesibilităţii 
serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele 
sărace şi izolate", Operaţiunea B „Centre comunitare integrate" apelul de proiecte cu 
numărul „POR/8/8.1/B/1/7 regiuni"9251/17.09.2019 

- Analiză PROTOCOL DE COLABORARE INTERINSTITUȚIONALĂ LA NIVELUL  
JUDEȚULUI Hunedoara, pentru implementarea proiectului „Crearea și implementarea 
serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale” cod 
SMIS 2014+:122607 - 9.374/19.09.2019 - comunicare Protocol la Ministerul Muncii. 
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- Invitarea autorităților administrației publice locale și a operatorilor de apă/ apă 
uzată la întâlnirea organizată de MMAP și BM - eveniment 22.11.2019 

- Răspuns MAI cu privire la promovarea de proiecte în domeniul eficienței 
energetice - 11.702/10.12.2019 

 postarea buletinului informativ pe pagina de internet a instituției. 

→ 52 buletine de informare postate pe pagina de internet în secțiunea „Buletin 
Informativ” 

→ Un total de 958 de pagini din care 673 de pagini cu informație europeană; 1099 
de  articole reprezentând 79 % din conținutul buletinelor informative săptămânale. 

→ 344 de acte normative publicate în Monitorul Oficial al României prezentate pe 
scurt în conținut. 

* 

VIII.3. Evidența proiectelor aflate în derulare la nivelul județului 

- Analiza documentului cu privire la contractele de finanțare încheiate de 
autoritățile administrației publice locale cu AFIR (pentru a fi finanțate din PNDR) 
105 contracte – în valoare totală de 49.304.840,54 euro (234.691.040,97 lei), din 
care 25,067,158.00 euro doar pentru zona montană 

- Analiză stadiu la zi proiecte aflate în implementare prin  Programul Operațional 
Regional (POR); Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); Programul 
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR); Programul Operațional Competitivitate (POC) și 
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), pentru care în județul 
Hunedoara sunt beneficiari publici – semestrul I 2019: 

 POR  – 89 de contracte în valoare totală de 764.022.737,06 lei 
(161.869.223,95 euro) 

– 3 contracte cu implementare în mai multe județe, inclusiv Hunedoara - 
155.847.361,96 lei 

 PNDR – 119 contracte în valoare totală de 237.557.333,51 lei (50.329.943,54 
euro) 

 POCA – 8 proiecte în valoare totală de 16.410.439,09 lei 

- Analiză stadiu la zi proiecte aflate în implementare prin  Programul Operațional 
Regional (POR); Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); Programul 
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR); Programul Operațional Competitivitate (POC) și 
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), pentru care în județul 
Hunedoara sunt beneficiari publici – semestrul II 2019: 

 POR  – 109 de contracte în valoare totală de 1.259.146.734,55 lei 
(263.972.061,75 euro) 

  –  3 contracte cu implementare în mai multe județe, inclusiv Hunedoara - 
155.847.361,96 lei 

 PNDR – 121 contracte în valoare totală de 238.428.818,48 lei (49.985.077,25 
euro) 

 POCA – 9 proiecte în valoare totală de 19.102.635,09 lei 

 POIM – 3 proiecte în valoare totală de 348.198.626,18 lei 
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IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

IX.1. Informare și relații publice – numărul de solicitări și informații 
publice 

→ 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 2019 nu au existat reclamații administrative care să vizeze activitatea din 
instituție, răspunzându-se în termen la toate solicitările de informații de interes public; 

→ În anul 2019 au fost înregistrate un număr de 17 petiții formulate în baza Legii 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 2001 (12 dintre ele 
transmise prin mijloace electronice). 10 au fost soluționate favorabil petentului, 4 
redirecționate către instituțiile competente, 3 a primit un răspuns nefavorabil. 

→ Zilnic, cetățenii care se adresează Instituției Prefectului -  județul Hunedoara fie 
personal fie telefonic, au fost îndrumate de către personalul din Compartimentul 
Informare, Relații Publice și Registratură pentru a-și putea soluționa problemele cu care 
aceștia se adresează instituției. 

* 

IX.2. Activitatea de soluționare a petițiilor și audiențelor 

IX.2.1.Petiții 

Primirea, înregistrarea, păstrarea şi repartizarea petiţiilor şi corespondenţei către 
compartimentele de specialitate, organizarea şi desfăşurarea audienţelor, înregistrarea 
şi soluţionarea cererilor făcute în baza Legii nr. 544/2001, înregistrarea, expedierea şi 
păstrarea ordinelor emise de Prefectul judeţului se realizează în cadrul 
Compartimentului Informare, Relaţii Publice, Registratură şi Registratură. Activitatea de 
soluţionare a petiţiilor şi 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 şi delegaţi din partea serviciilor deconcentrate 
competente în domeniul vizat de sesizare. 

Concret, pe parcursul anului 2019, au fost înregistrate prin registratura generală 
a instituţiei un număr de 13.225 de adrese: 

 Au fost înregistrate 447 petiţii din care:  
- diferite cereri 288 

- cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate abuziv 
de regimul comunist 

102 

- reveniri 54 

 Din totalul de 447 petiţii, au fost primite:  
- Parlamentul României 0 

- Guvernul României 31 

- Administraţia Prezidenţială 1 

- instituţii de stat 14 



R a p o r t  d e  e va lu a r e  a  ac t iv i t ă ț i i  I n st i tu ț i e i  P r e f e ctu lu i  –  ju d e țu l  Hu n e d o a r a  pe n t r u  a n u l  2 01 9  

  

 

Pagina 116 din 121 

 

- persoane juridice 39 

- persoane fizice (cetăţeni români) 360 

- e-mail 130 

- anonime 6 

- redirecţionate pentru competentă soluţionare 247 

Din cele soluţionate:  

- comunicate petenţilor precizările necesare privind posibilitatea legală de 
soluţionare/returnate 

48 

- în curs de soluţionare 1 

- clasate direct 46 
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IX.2.2. Audiențe 

Audienţe:                163 persoane în total  
- consiliaţi de personalul de relaţii cu publicul 11 17,93% 

- din care: au depus petiţii 9 14,67 % din numărul celor care au 
fost consiliați 

- dintre petiţiile depuse (30) 
o soluţionate pozitiv: 
o soluţionate negativ: 
o competenţa a fost declinată: 

 

6 

1 

2 

 

- reîndrumaţi către alte instituţii/structuri MAI 
pentru competentă soluţionare 

17 27,71 % 

- primiţi de conducerea instituţiei/structurii 163  
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Comparativ cu situaţia activităţilor de soluţionare a petiţiilor şi audienţelor din anul 
2016, 2017 și 2018 se constată că în anul 2019:  

 În 2019 prin Registratura generală a Instituţiei Prefectului au fost înregistrate un 
număr de 13225 de documente ce reprezintă documente oficiale primite sau transmise 
de către Instituţia Prefectului - judeţul Hunedoara, în ușoară creștere anul 2018 când 
au fost înregistrate un număr de 12773 documente. Tendința de creștere a numărului 
de documente înregistrate în instituție se menține și față de anii anteriori și anume: 

1. 2017 când s-au înregistrat un număr de 12.861 documente; 

2. 2016  când au fost înregistrate un număr de 12.583  documente. 

 Numărul cetăţenilor primiți în audiență de conducerea Instituţiei Prefectului - 
judeţul Hunedorara în anul 2019 a crescut comparativ cu anul precedent astfel ca în 
209 s-au prezentat în audiență la conducerea instituției un număr de 163 de persoane. 
În anii precedenți numărul de persoane primite în audiență a variat între 136 de 
persoane în 2018 176 de persoane în 2017, respectiv 196 în 2016.  

 A scăzut numărul petiţiilor adresate Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara 
de la 538 în 2016 la 505 în 2017 respectiv la 446 în anul 2018. În anul 2019 
numărul petițiilor a rămas constant comparativ cu anul 2018 astfel că, dacă în 2018 
erau înregistrate 446 de petiții, în anul 2019 au fost înregistrate 447 de petiții. 

 După tematica solicitărilor, ponderea cea mai ridicată din totalul petiţiilor 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 petiţii au fost depuse simultan atât la Instituţia 
Prefectului cât şi la alte instituţii şi autorităţi cum ar fi Guvernul României sau 
Preşedinţia României, fără a se aştepta soluţionarea petiţiilor depuse în termenul legal; 

 Unele scrisori au necesitat verificări complexe, motiv pentru care au avut loc 
deplasări în teren ale specialiştilor în fond funciar şi a altor funcţionari, fiind solicitat şi 
sprijinul primăriilor şi a altor instituţii pentru soluţionarea acestora. Aceste motive au 
condus uneori la depăşirea termenului legal de soluţionare. 

* 
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IX.3. Apostilarea documentelor 

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr.66/1999 pentru aderarea României la 
Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, 
adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/ 2000, cu 
modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunilor Ministrului Afacerilor 
Interne nr.82/2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei 
pe actele oficiale administrative în cursul anului 2019, au fost apostilate un număr 
totale de 1.729 acte, 1.342 pentru persopane fizice și 387 pentru persoane juridice. 

 

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; 
- Nu au fost emise regulamentele de gestionare a situaţiilor de urgenţă specifice 
tipului de risc, prevăzute la art. 8, alin. (1), din HG nr. 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc (a fost emis un singur regulament din cele 24). 

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; 
- Emiterea, în regim de urgență, a tuturor regulamentelor de gestionare a 
situaţiilor de urgenţă specifice tipului de risc, prevăzute la art. 8, alin. (1), din HG nr. 
557/2016 privind managementul tipurilor de risc 
- 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. 

 



R a p o r t  d e  e va lu a r e  a  ac t iv i t ă ț i i  I n st i tu ț i e i  P r e f e ctu lu i  –  ju d e țu l  Hu n e d o a r a  pe n t r u  a n u l  2 01 9  

  

 

Pagina 119 din 121 

 

 XI. OBIECTIVE 2020 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ 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 2020, în vederea realizării misiunii 
de reprezentare a Guvernului în teritoriu, activitatea prefectului va avea în vedere 
îndeplinirea următoarelor obiective strategice: 

I. 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  

II. Organizarea eficientă și în condiții de legalitate a proceselor electorale din anul 
2019 

III. Utilizarea în condiții de economicitate, eficientă și eficacitate a tuturor resurselor 
instituției 

IV. Armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate din județul Hunedoara 

V. Menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu toate 
nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii 
tensiunilor sociale 

VI. Îmbunătățirea performanței serviciilor publice în Instituția Prefectului – județul 
Hunedoara (apostilă, pașapoarte, permise de conducere, înmatriculare și evidență 
a vehiculelor), prin utilizarea sistemelor informatice 

VII. Promovarea imaginii Instituției Prefectului – județul Hunedoara și îmbunătățirea 
relațiilor de colaborare și de cooperare internă și externă  

VIII. 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 

IX. 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 

X. 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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XII. CONCLUZII 

Instituția Prefectului – județul Hunedoara a stabilit ca priorități în activitatea 
anului 2020  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 potrivit Codului Administrativ, precum și din alte 
acte normative. 

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 
administrativ-teritoriale și a celorlalți specialiști din aparatul de specialitate al primarilor. 
În acest sens, ne propunem pentru anul 2020 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 
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Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) 2019/2021, 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. 

 

 

PREFECT,  

Vasilică POTECĂ  
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