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

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

este instituție de drept public, cu personalitate juridică, cu patrimoniu și buget propriu.
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, instituția prefectului și
serviciile publice deconcentrate (art. 249 – 283), iar în luna noiembrie 2020 a fost
aprobată Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor
prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
În anul 2021 a fost aprobată Ordonanța de urgență nr. 4 din 27 ianuarie 2021
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrative, care a transformat funcțiile de prefect și subprefect în
funcții de demnitate publică și a înființat funcția de secretar general al instituției
prefectului, înalt funcționar public, subordonat nemijlocit prefectului, ale cărui atribuții
au fost stabilite prin Hotărârea nr. 66/2021 a Guvernului României privind modificarea
și completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor
prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
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
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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 2021, activitatea instituției a fost condusă de Călin-Petru MARIAN (numit
în funcție prin H.G. nr. 839/2020 și reconfirmat prin H.G. nr. 189/2021 ).
Pe parcursul anului 2021, cele două funcții publice de subprefect au fost ocupate
de:

Nicolae-Marcel MORAR, care a ocupat funcția de subprefect până la data 3
martie 2021 (H.G. nr. 136/2021);

Oana-Andreea BIRIȘ, care a ocupat funcția de subprefect până în data de 9
septembrie (H.G. nr. 961/2021);

Lörincz SZÉLL, care ocupă funcția publică de subprefect începând cu data de 4
martie 2021 (H.G. nr. 246/2021).
Misiunea Prefectului
Reprezentarea Guvernului pe plan local, prin asigurarea respectării obiectivelor
din programul de guvernare.


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, cu
modificările și completările ulterioare;
→ Hotărârea Guvernului României nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor
prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
→ Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
→ Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare;
→ Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului, cu modificările și completările
ulterioare;
→ 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.

*
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I.2. Structură organizatorică
a. Număr posturi aprobate: 44
b. Număr personal angajat: 39
c. Număr posturi vacante: 5
Actuala structură organizatorică a Instituției Prefectului - județul Hunedoara este
aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 206/27.05.2021. Potrivit acestuia, instituția a
este organizată în:
(1) PREFECT
(2) SUBPREFECȚI (2)
(3) SECRETAR GENERAL
a. Structuri de specialitate (în subordinea directă a prefectului)
1. COLEGIUL PREFECTURAL;
2. CANCELARIA PREFECTULUI (CP);
3. COMPARTIMENTUL CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI (CCP);
4. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN (CAI);
5. COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE, RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE, INFORMATICĂ ȘI
ADMINISTRATIV (CFCRUAPIA);
6. COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAȚII PUBLICE, SECRETARIAT ȘI ARHIVARE (CIRPSA);
7. SERVICIUL CONDUCEREA INSTITUȚIONALĂ:
7.1. Compartimentul Strategii și Programe guvernamentale, Dezvoltare economică,
Afaceri europene, Absorbție fonduri europene, Relații internaționale și Relația cu
minoritățile naționale;
7.2. Compartimentul servicii comunitare de utilități publice;
7.3. Compartimentul servicii publice deconcentrate, situații de urgență și ordine publică;
7.4. Compartimentul Romi.
8. SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV (SJCA):
8.1. Compartimentul Controlul Legalități, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei,
Proces Electoral și Îndrumarea Autorităților locale;
8.2. Compartimentul Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu.
9. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE (SPCP):
9.1. Compartiment Emitere și evidență pașapoarte, probleme de migrări, aplicarea
măsurilor restrictive și a acordurilor de readmisie;
9.2. Compartiment Informatic;
9.3. Compartiment Restricții.
10. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
(SPCRPCIV):
10.1.
Compartiment Înmatriculare și Evidența Vehiculelor Rutiere;
10.2.
Compartiment Regim Permise de Conducere și Examinări;
10.3.
Compartimentul Informatic.
11. COMPARTIMENTUL STRUCTURA DE SECURITATE (în subordinea subprefectului)
12. COMPARTIMENTUL MANAGERI PUBLICI (în subordinea secretarului general)
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II. OBIECTIVE STRATEGICE
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare

a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu prevederile Programului de guvernare activitatea prefectului vizează
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.

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

III.

Armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate din județul Hunedoara

IV.

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

V.

Îmbunătățirea performanței serviciilor publice în Instituția Prefectului – județul
Hunedoara (apostilă, pașapoarte, permise de conducere, înmatriculare și evidență
a vehiculelor), prin utilizarea sistemelor informatice

VI.

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

VII.

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

VIII.

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

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 2020, au plecat din aparatul de specialitate 3 (trei) funcționari
publici, în contextul în care, în statul de funcții existau alte 3 posturi vacante și unul temporar
vacant. Astfel că, la începutul anului 2021 ne-am confruntat 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.
În luna martie 2021 a fost ocupat prin transfer în interesul serviciului postul aferent
funcției publice de conducere de șef al S.C.S.P.D., post rămas vacant încă din anul 2017.
În luna aprilie 2021 și-a reluat activitatea în funcția publică de consilier, clasa I, gradul
profesional superior în cadrul compartimentului resurse umane, administrativ și achiziții
publice un funcționar care avea raportul de serviciu suspendat la cerere, pentru creștere și
îngrijire copil până la împlinirea vârstei de 2 ani, din anul 2019.
În luna mai 2021 și-a încheiat raporturile de serviciu, cu drept de pensie, un
funcționar public care ocupa funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional superior
în cadrul compartimentului resurse umane, administrativ și achiziții publice.
În anul 2021 a avut loc reorganizarea Instituției Prefectului – județul
Hunedoara, ca urmare a înființării postului aferent funcției publice din categoria
înalților funcționari publici de secretar general al instituției prefectului, prin
Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/1172/24.05.2021, aducând
următoarele modificări structurii organizatorice:
A fost suplimentat numărul maxim de posturi de la 43 la 44 cu un post aferent
funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent pentru Structura de Securitate;
A fost desființat postul vacant aferent funcției publice de consilier, clasa I, gradul
profesional superior din cadrul S.V.L.A.A.N.C.A. – Compartiment urmărirea aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și a fost înființat postul de secretar general al instituției prefectului;
A fost desființat postul vacant aferent funcției publice de consilier, clasa I, gradul
profesional superior din cadrul S.C.S.P.D. – Compartiment conducerea serviciilor publice
deconcentrate, situații de urgență și ordine publică și a fost înființat postul aferent funcției
publice de auditor, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului audit
intern;
A fost desființat postul vacant aferent funcției publice de conducere de director
executiv, gradul II al Oficiului Prefectural Petroșani și a fost înființat postul aferent funcției
publice de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul
Compartimentului corpul de control al prefectului.
Ulterior reorganizării, a fost ocupat, prin transfer în interesul serviciului, postul aferent
funcției publice de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul
Compartimentului corpul de control al prefectului;
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Șeful Serviciului Conducerea Instituțională a fost numit temporar, pe o perioadă de 6
luni, în funcția publică din categoria înalților funcționari publici de secretar general al
instituției prefectului, începând cu data de 14.07.2021, iar unul din funcționarii publici din
cadrul serviciului, respectiv un consilier, clasa I, gradul profesional superior, a fost numit,
temporar, până la revenirea pe post a titularului, în funcția publică de conducere de șef al
Serviciului Conducerea Instituțională.
Postul de inspector IA din cadrul compartimentului romi al Serviciului Conducerea
Instituțională, prevăzut cu SSD și care era vacant din anul 2010 a fost transformat în
inspector de specialitate, gradul II, cu studii superioare de lungă durată, și a fost ocupat,
prin transfer în interesul serviciului.
Și-a modificat raporturile de serviciu, prin transfer la cerere, un funcționar public din
cadrul Serviciului Conducerea Instituțională.
A fost ocupat, prin transfer în interesul serviciului, postul aferent funcției publice de
expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului FinanciarContabilitate, Resurse Umane, Achiziții Publice, Informatică și Administrativ.
Au fost organizate concursuri pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de consilier,
clasa I, grad profesional asistent, pentru Structura de Securitate; auditor, clasa I, gradul
profesional superior, în cadrul Compartimentului audit intern și consilier, clasa I, grad
profesional superior, din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Resurse Umane,
Achiziții Publice, Informatică și Administrativ. Ca urmare a promovării concursurilor, în anul
2022 vor fi încadrați 2 funcționari publici, pe posturile aferente funcțiilor publice de auditor,
clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului audit intern, respectiv de
consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului FinanciarContabilitate, Resurse Umane, Achiziții Publice, Informatică și Administrativ.
Astfel că, la începutul anului 2022, în cadrul aparatului de specialitate, mai există un
sigur post vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent pentru Structura de
Securitate, cu atribuții de informatică.
Pe lângă nevoia angajării un specialist în informatică, pe parcursul anului 2021 s-a
mai identificat nevoia suplimentării structurii organizatorice cu cel puțin două posturi, unul la
Serviciul Juridic și Contencios Administrativ, Compartimentul aplicarea actelor cu caracter
reparatoriu, și unul la Compartimentul Informare, Relații Publice, Secretariat și Arhivare.
Ținând cont de faptul că în anul 2022 se preconizează ieșirea din sistem prin
pensionarea la limită de vârstă a 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.
*
III.2. Gestiunea resurselor umane
În cursul anului 2021, 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 urgență nr.114/2018
privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,
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Legii nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021, a Ordonanței de urgență nr.
226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru 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 2021, 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
permanență, transmiterea situațiilor, etc).
Pentru realizarea acestor atribuții au fost întocmite în cursul anului la nivelul
compartimentului un număr total de 87 de ordine ale Prefectului.
Au fost întocmite răspunsuri la 329 de radiograme adresate acestui
compartiment din partea unor direcții de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne.
Au fost întocmite 187 răspunsuri privind salarizarea către instituțiile prefectului
din țară.
Au fost întocmite 952 răspunsuri la solicitări adresate acestui compartiment de
către unitățile administrativ-teritoriale, precum și de către celelalte instituții publice
locale și centrale.
S-a răspuns la 5 solicitări de informații întemeiate pe Legea nr.
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și la un număr de 3
petiții adresate compartimentului.
Zilnic, s-au urmărit postările pe portalul direct cu ANFP București și au fost
descărcate adresele transmise de ANFP, privind activitatea de resurse umane.
Toate modificările raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici au fost
completate și transmise pe portalul ANFP.
Toate modificările contractelor de muncă ale personalului contractual au fost
completate și transmise în programul REVISAL al MAI.
Au fost înregistrate și publicate în termen 63 declarații de avere și 63
declarații de interese, conform Legii nr. 176/2010. Acestea fiind transmise în
termenele prevăzute de Legea nr. 176/2010, Agenției Naționale de Integritate, Direcției
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor București și Direcției
Generală de Pașapoarte București.
Fiecare salariat a fost îndrumat în vederea completării declarațiilor de avere și a
declarațiilor de interese pe platforma DAVERE a Ministerului Afacerilor Interne.
Au fost create tuturor angajaților instituției conturi de utilizator pe platforma eDAI a Agenției Naționale de Integritate în vederea completării și depunerii electronice a
declarațiilor de avere și de interese, începând cu anul 2022.
Totodată, în vederea certificării acestor declarații, au fost demarate procedurile,
astfel încât, la finalul anului 2022, toți angajații instituției să dețină semnătură
electronică calificată, așa cum prevede O.U.G. nr. 127/2021.
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Consilierul de etică a completat și a transmis pe portalul ANFP informațiile
privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor
publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a
procedurilor administrativ—disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul
instituției.
Prin Ordinul Prefectului nr. 297/14.07.2021 a fost constituită comisia de
disciplină la nivelul Instituției Prefectului.
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;
- evidența concediilor medicale, atât pentru aparatul de specialitate, cât și
pentru personalul serviciilor publice comunitare;
- evidența decontării serviciilor turistice aferente anilor 2019 și 2020;
- evidența decontării transportului la și de la locul de muncă pentru personalul
serviciilor publice comunitare;
- evidența decontării transportului în concediu de odihnă pentru personalul
serviciilor publice comunitare.
A fost eliberat un număr de 166 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 înscriere copii în unități de învățământ, etc.).
A fost eliberată o adeverință pentru foștii salariați ai instituției în vederea
recalculării pensiilor.
Au fost eliberate 2 (două) adeverințe în vederea calculării pensiei de serviciu,
pentru doi foști angajați, funcționari publici cu statut special, ai S.P.C.R.P.C.Î.V.
Hunedoara.
Au fost actualizate dosarele profesionale pentru funcționarii publici din cadrul
Instituției Prefectului - județul Hunedoara.
Lunar, au fost comunicate Direcției Generale de Resurse Umane din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, statele de personal, anexa nr. 2 - situația privind
gestionarea posturilor și a personalului și situația privind dinamica de personal.
Lunar a fost completată și transmisă pe portalul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, raportarea salarială privind veniturile realizate de funcționarii
publici.
În luna martie și septembrie 2021 a fost întocmită și publicată pe site-ul
instituției situația privind veniturile salariaților, conform legii nr.153/2017.
În luna octombrie 2021, a fost completat și transmis la Ministerul Finanțelor
Publice, Formularul L153, conform Legii nr.153/2017.
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În primul semestru al anului 2021, Instituției Prefectului Județul Hunedoara, i-a
revenit obligația stabilirii numărului maxim de posturi pentru anul 2021 unităților
administrativ-teritoriale.
Acestea au fost comunicate printr-un un număr de 70 de adrese fiecărei unități
administrativ-teritoriale, precum și M.D.R.A.P., A.N.F.P. București și Direcției Generale a
Finanțelor Publice Hunedoara. Pe parcursul anului 2021 au fost revizuit și comunicat
numărul maxim de posturi pentru 3 UAT-uri.
Trimestrial, s-a comunicat Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara
situația privind încadrarea UAT-urilor în numărul de posturi stabilit prin OUG 63/2010.
Angajații compartimentului au îndrumat, de câte ori au fost solicitați,
reprezentanții UAT-urilor în ceea ce privește aplicarea OUG 63/2010, precum și în alte
probleme ce privesc activitatea de resurse umane.
Au fost întocmite anexele la ordinul prefectului pentru fiecare modificare
intervenită la nivelul personalului serviciilor publice comunitare.
Au fost întocmite și transmise Direcției Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor a M.A.I. un număr de 5 dosare pentru acordarea
compensației pentru chirie polițiști din cadrul Serviciului Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara. Cu această ocazie, au fost efectuate 5 anchete
sociale.
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 2021, 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;
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− dosarelor pentru recuperarea indemnizațiilor de concediu medical plătite
din FNUASS;
− situației lunare privind norma de echipament pentru polițiști;
− situației lunare privind compensația pentru chirie acordată angajaților
serviciilor publice comunitare;
− situației privind nivelul minim și maxim al salariilor în vederea publicării
acestora pe site-ul instituției.
În același timp au fost completate lunar certificatele de concediu medical,
calculându-se și acordându-se drepturile care le revin salariaților aflați în incapacitate
temporară de muncă. În anul 2021 au fost prezentate 94 de certificate și adeverințe
medicale, pentru care s-au calculat și acordat indemnizații de concediu medical.
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 27 septembrie și în 6 decembrie 2020, au avut loc
Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, respectiv pentru Senat și
Camera Deputaților, la începutul anului 2021 a fost întocmită și depusă la Administrația
Financiară Declarația 205, cuprinzând veniturile din indemnizațiile membrilor Biroului
Electoral Județean, membrilor birourilor electorale de circumscripție, membrilor
birourilor electorale ale secțiilor de votare, ale experților electorali, ale operatorilor de
calculator, precum și ale informaticienilor, statisticienilor și personalului tehnic auxiliar
de pe lângă birourile electorale de circumscripție, pentru un număr de 11.702
persoane.
În cursul anului 2021 au avut loc alegerile locale parțiale în 3 comune din județul
Hunedoara. În acest sens au fost întocmite statele de plată pentru membrii Biroului
Electoral Județean, Birourilor Electorale de Circumscripție Comunală, pentru membrii
birourilor secțiilor de votare, operatori de calculator, statisticieni, informaticieni și
personal tehnic auxiliar.
Au fost comunicate întregului personal al instituției veniturile de natură salarială
înregistrate de aceștia în anul 2020, pentru completarea declarațiilor de avere.
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 Română, Garanti
Bank, Unicredit și cu ING.
A fost decontată contravaloarea serviciilor turistice aferente anului 2020, în
limita sumei de 1450 lei, pentru un număr de 10 de persoane din cadrul aparatului
propriu, și un număr de 6 de angajați ai serviciilor publice comunitare din cadrul
instituției.
A fost decontată contravaloarea a 20 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 2 angajați din cadrul serviciilor publice comunitare.
Pe parcursul anului 2021, nici un angajat nu a urmat cursuri de perfecționare.
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Având în vedere Decizia comună nr. 1/1472/2021, zilnic a fost întocmită și
transmisă Direcției Medicale din cadrul M.A.I. situația privind vaccinarea personalului
instituției împotriva COVID-19 (241 raportări zilnice).
Conform prevederilor Deciziei comune nr. 1/1499/2021, începând cu luna
noiembrie 2021, a fost întocmită și transmisă săptămânal Direcției Management
Operațional din cadrul M.A.I. situația numerică centralizată privind opțiunile de
vaccinare împotriva virusului SARS-COV2. ( 7 raportări săptămânale).
Pe linie de securitate și sănătate în muncă și P.S.I., angajații din cadrul
aparatului de specialitate al Instituției Prefectului Județul Hunedoara și al celor două
servicii publice (Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Hunedoara și Serviciul Public
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara), au
fost instruiți în baza tematicilor elaborate pentru toate fazele de instruire. Rezultatul
instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și P.S.I. a fost
consemnat în fișele de instruire individuală, conform legislației în vigoare, cu indicarea
materialului predat, a duratei și datei instruirii.
În ceea ce privește activitatea de securitate și sănătate în muncă din cadrul
Instituției Prefectului Județul Hunedoara, în contextul prelungirii stării de alertă pe
teritoriul României și având în vedere creșterea incidenței cazurilor pozitive SARS-CoV2, în ceea ce privește protecția securității și sănătății angajaților la locul de muncă
pentru aparatul de specialitate al Instituției Prefectului Județul Hunedoara și al celor
două servicii publice (Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Hunedoara și Serviciul
Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
Hunedoara), au fost luate măsuri de prevenire pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2:
−
furnizarea și purtarea de echipament individual de protecție (măști,
mănuși),
−
măsurarea temperaturii prin termometru non contact a angajaților la
intrarea în instituție,
−
respectarea cu rigoare a măsurilor de igienă individuală, inclusiv prin
spălarea mâinilor cu apă și săpun, aplicarea ulterioară a dezinfectantului antiseptic,
−
purtarea permanentă și corectă a măștii individuale de protecție care să
acopere adecvat gura și nasul obligatoriu, atât în interiorul instituției cât și în exteriorul
acesteia,
−
igienizarea periodică a suprafețelor, grupurilor sanitare, clanțelor,
−
asigurarea coșurilor de gunoi închise cu capac, special amenajate pentru
colectarea și depozitarea separată, precum și eliminarea deșeurilor care prezintă risc
biologic (măști, mănuși, precum și șervețele folosite pentru ștergerea nasului), separate
de celelalte deșeuri,
−
asigurarea șervețelelor de hârtie și a pungilor menajere în coșurile de
gunoi special amenajate, astfel încât acestea să poată fi golite fără a intra în contact cu
conținutul,
−
asigurarea de hârtie igienică, săpun, apă caldă, substanțe dezinfectante,
−
amplasarea de covorașe cu soluție dezinfectantă la intrările din instituție,
−
asigurarea ventilării directe a birourilor, sălilor, holurilor prin aerisirea cât
mai frecventă a acestora( acolo unde este posibil),
−
igienizarea și dezinfecția periodică și adecvată a instituției.
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Prin Ordin al Prefectului, personalul din aparatul de specialitate al Instituției
Prefectului județul Hunedoara a fost nominalizat în componența Nucleului de
Coordonare a Vaccinării din cadrul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a
Intervenției Hunedoara și a desfășurat, pe tot parcursul anului 2021, activitatea după
un program stabilit tot prin Ordin al Prefectului (inclusiv sâmbăta și duminica). Sarcinile
și responsabilitățile membrilor N.C.V au fost stabilite prin Ordinul Prefectului.
Pe parcursul anului 2021 au fost întreprinse un număr de 3 controale pe linie de
SSM atât în cadrul Instituției Prefectului Județul Hunedoara, cât și la cele două servicii
(Pașapoarte și Înmatriculări), conform legislației în vigoare (pe baza graficului de
control intern și a tematicii de control intern), și nu s-au constatat neconformități la
nivelul instituției.
*
III.3. Utilizarea resurselor financiare
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și
instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, activitatea
instituției este finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor
Interne și asigură realizarea atribuțiilor prefectului referitoare la calitatea de ordonator
terțiar de credite.
Instituția Prefectului județul Hunedoara și-a organizat activitatea financiarcontabilă, aferentă anului 2021, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității
instituțiilor publice, a Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, a Regulamentului de aplicare, precum și a Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, iar înregistrările în contabilitate s-au
efectuat, cu respectare principiilor contabile legale, exclusiv pe baza documentelor
primare legal și complet întocmite.
Din anul 2005, ca urmare a aplicării prevederilor OG nr. 83/2001 privind
înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare, a fost preluată
activitatea Serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor și
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 2021, Ministerul Afacerilor Interne a repartizat, conform
Legii nr. 15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2021 și a actelor
normative cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2021, Instituției Prefectului Jud.
Hunedoara, credite în sumă totală de 7.593,00 mii lei:
pentru capitolul de cheltuieli 51.01 „Autorități Publice și Acțiuni Externe”
suma de 4.913,00 mii lei,
pentru capitolul de cheltuieli 61.01 „Ordine Publică și Siguranță Națională”
suma de 2.666,00 mii lei.
pentru capitolul de cheltuieli 68.06 „Asigurări și asistență socială ” suma
de 14,00 mii lei.
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Bugetul Instituției Prefectului Județul Hunedoara în anul 2021, a fost
mai mic cu 73,38% decât bugetul pe anul 2020. Această scădere a bugetului s-a
datorat faptului că în cursul anului 2020 au fost organizate Alegerile locale din 27
septembrie 2020 și Alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 , iar în anul 2021 au
fost organizate doar alegeri locale în 3 unități administrativ teritoriale .
→
La capitole de cheltuieli 51.01. „Autorități Publice și Acțiuni Externe” și capitolul
61.01. „Ordine Publică și Siguranță Națională” alocarea creditelor pe trimestre a fost
influențată de cheltuielile de personal și materiale .
→
Prin fila de buget 492.400/16.03.2021 a fost transmis unității noastre bugetul
inițial pe anul 2021, defalcat pe capitole, titluri, articole și alineate ale clasificației
bugetare, prin fila de buget 493.701/30.03.2021 trimestrializarea bugetului pe anul
2021.Bugetul pentru Alegerile locale parțiale
s-a transmis prin fila de buget
398.919/16.05.2021. Diminuări ale bugetului s-au făcut la personal prin filele de buget
511,942/13.10.2021 și 517.088/08.12.2021 iar la materiale și personal ( Alegeri locale
parțiale ) prin fila de buget 507.422/25.08.2021.
→
Prin filele de buget nr. 500.235,501.176, 500.906, 509.431,512.278/2021, a fost
suplimentat bugetul instituției, la capitolul 51.01 „ Autorități publice și acțiuni externe”
,la cheltuieli materiale, de personal și de judecată .
→
Prin filele de buget nr. 509.431,516.265 /2021 a fost suplimentat bugetul
instituției la capitolul 61.01.”Ordine Publică și Siguranță Națională”, la cheltuieli de
personal și cheltuieli materiale .

Prin fila de buget nr. 507.677 /2021 a fost suplimentat bugetul instituției la
capitolul 68. 06 „Asigurări și asistență socială ”.
→
Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate modificări ale bugetului pentru
capitolele de cheltuieli 51.01și 61.50,majoritatea dintre ele având la bază solicitările
noastre. Modificările ne-au fost transmise prin filele de buget 499.501, 498.919,
506.664, 513.578, 514.080, 515.534, 518.034, 519.238.
→
În structură analitică, creditele totale repartizate, la capitolul 51.01.”Autorități
Publice și Acțiuni Externe”, în anul 2021, în sumă de 4.913 mii lei, cuprind credite
pentru plata cheltuielilor de personal,4.476 mii lei, credite pentru bunuri și servicii în
sumă de 432 mii lei, credite pentru plata despăgubirilor civile în sumă de 5 mii lei . Din
totalul creditelor, 398 mii lei reprezintă sume destinate alegerilor (340 mii lei reprezintă
cheltuieli de personal iar 58 mii lei cheltuieli materiale).
→
În structură analitică, la capitolul 61.01.”Ordine Publică și Siguranță Națională”,
au fost repartizate pentru anul 2021, credite pentru cheltuieli curente în sumă totală de
2.666 mii lei, fundamentate pe cheltuieli de personal în sumă de 246,00 mii lei,
cheltuieli pentru bunuri și servicii în sumă de 202 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 31.12.2021.
→
Astfel, la Capitolul 51.01. ”Autorități Publice și Acțiuni Externe”, au fost achitate
integral drepturile salariale, precum și toate sporurile conform prevederilor Legii
nr.153/2017), pentru funcționarii publici și personalul contractual, precum și obligațiile
aferente acestora la bugetul consolidat al statului.
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→
La Capitolul 61.01. ”Ordine Publică și Siguranță Națională” au fost achitate
integral drepturile salariale și toate sporurile conform prevederilor Legii nr.153/2017)
funcționarilor publici cu statut special și a personalului contractual, precum și obligațiile
aferente acestora la bugetul consolidat al statului.

Pentru efectuarea cheltuielilor stabilite în buget, în cursul anului au fost
întocmite 1879 de ordine de plată, 638 propuneri de angajare de cheltuieli, 63b8 de
angajamente bugetare și 865 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 115,23 mii lei iar rulajul creditor de 104,36 mii lei.
→
Prin casieria unității au fost făcute plăți în sumă totală de 2.358,65 mii lei, iar
prin conturile din trezorerie au fost făcute plăți în sumă totală de 7,523,70 mii lei. Au
fost întocmite 161 dispoziții de plată, 483 foi de vărsământ și 64 cecuri pentru ridicarea
de numerar.
→
Începând cu luna iulie a anului 2016, conform ordonanței 41/2016, a fost
deschise 1 nou cont la trezorerie, prin care se desfășoară plata plăcilor cu numere de
înmatriculare permanente și provizorii. Astfel rulajul contului a fost de 2.117,90 mii lei.
Sumele au fost virate Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor.
→
Menționăm că în cursul anului 2021, au fost achiziționate obiecte de inventar
strict necesare bunei funcționări a instituției, în valoare de 54,43 mii lei și casate
obiecte de inventar în valoare de 8,32 mii lei. Au fost achitate integral facturile de
utilități la 31.12.2021, Instituția Prefectului județul Hunedoara respectând astfel
prevederile OUG nr. 81/2003, art. 3, alin. 2. Rulajul prin contul de furnizori fiind de
581,02 mii lei.
→

S-a efectuat inventarierea patrimoniului unității.

→

S-au efectuat activități de arhivare a documentelor din cadrul compartimentului.

→
A fost achitată integral contravaloarea tuturor bunurilor, serviciilor și lucrărilor
executate în cursul perioadei, cu scadența în anul 2021, necontabilizându-se cheltuieli
neeconomicoase de natura majorărilor sau penalităților de întârziere a plăților.
→
Tot în cursul anului 2021 a fost întocmit proiectul de buget pe 2022 precum și
estimările pe 2023-2025.
→
Au fost întocmite răspunsuri la 92 radiograme adresate acestui compartiment din
partea unor direcții de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne.
→
Pentru desfășurare activității financiar – contabile conform legislației în vigoare
în anul 2021, 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
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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 de
angajament, execuția cheltuielilor efectuate pentru finanțarea măsurilor determinate
de pandemia Covid-19.
→
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.
→
Instituția Prefectului Județul Hunedoara a întocmit și depus ordonatorului
principal de credite situațiile financiare trimestriale și anuale aferente anului 2021
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.

În anul 2021 a avut loc acțiunea de ”Audit financiar asupra conturilor
anuale de execuție bugetară” la Instituția Prefectului – județul Hunedoara,
desfășurată de către Camera de Conturi Hunedoara a Curții de Conturi a
României.
În urma acesteia, au fost constatate următoarele nereguli:
 Neactualizarea ordinului prefectului privind organizarea și exercitarea controlului
financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile OMFP nr 923/2014;
Deficiența fost remediată integral în timpul misiunii de audit, fiind emis Ordinul
Prefectului nr. 96/19.03.2021 prin care a fost reglementată activitatea de C.F.P.P. în
conformitate cu prevederile legale.
 Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin nerespectarea în totalitate a
prevederilor legale, în sensul că, cu ocazia inventarierii patrimoniului, la data de
31.12.2020, nu au fost supuse inventarierii imobilizările corporale aflate în curs
de execuție, nu au fost menționate pe liste de inventariere separate lucrările de
investiții care nu se mai execută și nu au fost inventariate conturile de creanțe și
obligații față de terți;
Deficiența fost remediată integral cu ocazia inventarierii patrimoniului, la data de
31.12.2021.
 Nerespectarea prevederilor legale referitoare la stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, în ceea
ce privește dotarea cu autoturisme.
Pagina 20 din 153

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2021

La data desfășurării misiunii de audit, în patrimoniul Instituție Prefectului existau
un număr de 14 autoturisme (cu 4 mai multe decât cel prevăzut de O.M.A.I. nr.
137/2018). Acest lucru s-a datorat faptului că, la finalul anului 2020, Ministerul
Afacerilor Interne a transferat către Instituția Prefectului – județul Hunedoara un
număr de 4 autoturisme, înainte ca alte 4 autoturisme să fie scoase din
evidență. A fost menționat, însă, faptul că, la data recepției noilor autoturisme,
instituția a retras din circulație un număr egal de autoturisme cu durata de viață
expirată, astfel încât acestea din urmă nu au mai generat cheltuieli privind
consumul de combustibil, întreținere și asigurare, demarând, totodată și
procedurile pentru scoaterea din evidență a autovehiculelor retrase din
circulație.
Deficiența fost remediată integral până la finalul anului 2021, instituția finalizând
procedurile de scoatere din evidență a celor 4 autovehicule.
 Întocmirea necorespunzătoare a documentelor justificative în etapa de lichidare
a cheltuielilor, în sensul că, pentru serviciile de curățenie și dispecerat la centrala
telefonică, nu au fost întocmite procese-verbale de recepție a lucrărilor, plata
serviciilor fiind efectuată doar în baza facturii.
Începând cu data constatării, au fost întocmite, procese-verbale de recepție
pentru toate serviciile prestate de furnizori Instituției Prefectului.
→

În urma misiunii, nu s-au constatat prejudicii de natură financiară.
*
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 2021, s-au încheiat 10 contracte cu diverși parteneri în vederea
bunei desfășurări a activității instituției și 1 act adițional.
În cursul anului 2021, au fost încheiate 2 contracte subsecvente cu operatorii de
telefonie fixă și mobilă, 4 contracte subsecvente pentru energie electrică, 2 contracte
subsecvente pentru gaze naturale, 1 contract subsecvent pentru combustibil, 2 contracte
subsecvente pentru mobilier și 2 contracte pentru servicii de semnătură electronică
calificată în urma acordurilor – cadru încheiate de Ministerul Afacerilor Interne.
În cursul anului 2021, au fost întocmite 7 certificate constatatoare ale contractelor
subsecvente cu operatorii de telefonie fixă și mobilă, cu operatorul pentru energie
electrică, cu operatorul pentru gaze naturale, cu operatorul pentru hârtie A4 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:
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-

introducere facturi în aplicația informatică;
introducere în aplicația electronică a cantităților de deșeuri colectate selectiv;
fișa activități zilnice pentru autovehicule;
situație consum combustibil;
centralizator realizare consum carburanți;
recuperare cheltuieli facturi utilități;
recuperare cheltuieli pașapoarte pentru deplasare la Petroșani;
raportare situație deșeuri;
actualizare Program anual de achiziții publice;
situație cheltuieli Titlu II și Titlu XIII;

Trimestrial au fost întocmite următoarele situații :
- procese-verbale de instruire conducători auto;
- raportare consum combustibil;
- centralizator situație 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;
- reevalaurea activelor fixe corporale.
Semestrial au fost întocmite următoarele situații:
- adresă scoatere din funcțiune mijloace fixe;
- adresă privind achiziția mijloace de transport;
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, CASCO;
- recuperare cheltuieli facturi energie electrică către CJ;
- întocmirea formularului statistică S3;
- inventarierea bunurilor patrimoniale ale instituției;
- Declarația D205;
- Realizare viza medicală, psihologică.
S-au elaborat, împreună cu celelalte servicii și compartimente din cadrul aparatului
propriu, proiectul programului de achiziții pentru anul 2022, precum și programul anual de
achiziții pentru anul 2021.
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 298.
În cursul anului 2021, s-a răspuns la un număr de 591 radiograme, la 237 de
adrese pe activități de logistică, imobile, parc auto, mediu și IT.
Pentru funcționarea optimă a activității de logistică, de mediu și a activității de
achiziții publice, în anul 2021 au fost întocmite 26 ordine ale prefectului pentru activitatea
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de logistică, 3 ordine ale prefectului pentru activitatea de mediu, respectiv 4 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. Au fost scoase din funcțiune și din evidențe 36
de obiecte de inventar.
Au fost întocmite documentele și efectuate procedurile privind scoaterea din
evidență a 4 autovehicule din patrimoniul instituției. Un autovehicul a fost vândut la
licitație, unul a fost transferat fără plată către Primăria comunei Lăpugiu de Jos, și alte
două autovehicule au fost casate.
Toate achizițiile s-au efectuat prin metoda achiziției directe, bazată pe referatul de
necesitate, referatul privind studiul pieței și eliberare de comandă, majoritatea realizânduse 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.
În cursul anului 2021 a avut loc în luna iunie, alegerile locale parțiale. Pentru
buna realizare a alegerilor, s-au desfășurat următoarele activități necesare pentru buna
organizare a alegerilor parțiale, și anume:
-

Achiziționarea de materiale necesare realizării alegerilor cum ar fi: buletine
de vot, autocolante, rechizite, ștampile, tipizate, etc.
- Împărțirea pe secții de votare, respectiv U.A.T.-uri a materialelor și
distribuirea lor;
- Recepționare și împărțirea pe U.A.T.-uri respectiv secțiilor de votare a
materialelor sanitare necesare prevenirii îmbolnăvirii cu COVID-19;
- asigurarea transportului către U.A.T.-uri a rechizitelor, ștampilelor,
tipizatelor, buletinelor de vot, autocolante, etc.
- Asigurarea spațiului pentru desfășurarea activității de către BEJ și birou de
statistică;
- Asigurarea liniilor telefonice și fax a BEJ-ului, biroului de statistică;
Zilnic s-a transmis prin aplicația pusă la dispoziție de către Ministerul Afacerilor
Interne a cantităților de materiale sanitare recepționate și predate către personalul
instituției. Datorită situației pandemiei cu COVID-19 s-au efectuat diverse raportări cu
privire la stocurile și materialele sanitare achiziționate.
Ca urmare a situației pandemiei cu COVID-19, s-au efectuat achiziții cu materiale
sanitare și produse pentru prevenirea îmbolnăvirii.
Pe perioada stării de alertă, s-a colaborat cu Direcția de Sănătate Publică și cu
U.A.T.-urile din teritoriu cu privire la carantinarea persoanelor care au necesitat izolare,
îndrumând la întocmirea documentației privind încheierea de contracte, adrese și diverse
activități legate de carantinare.
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În ceea ce privește conducătorii auto din cadrul instituției, în anul 2021 aceștia
au asigurat conducerea responsabilă a autoturismelor repartizate prin ordin al prefectului și
întreținerea acestora în stare bună de funcționare.
Au fost efectuate la termen și în mod corespunzător lucrările de întreținere tehnică
și reparații menționate în caietul de bord al autovehiculului.
Au fost încheiate un număr de 10 polițe RCA, 3 polițe CASCO, au fost efectuate 10
revizii și 4 inspecții tehnice periodice pentru autoturismele instituției.
Lunar, au fost întocmite și predate foile de parcurs pentru fiecare autoturism.
Au fost efectuate în termen examenele medicale și psihologice pentru fiecare
conducător de autovehicule din cadrul instituției.
Au fost respectate regulile de prevenire a accidentelor de circulație și a
evenimentelor tehnice, în anul 2021 autoturismele instituției nefiind implicate în
evenimente rutiere.
În anul 2021, au fost efectuate deplasări cu autoturismele instituției, totalizând un
număr de 135.252 km.
Pentru asigurarea resurselor IT și a suportului pentru comunicații,
activitatea este gestionată de un angajat al Serviciului Conducerea Instituțională și angajați
din Compartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziții Publice, Informatică și
Administrativ.
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
Instituției
Prefectului
județul
Hunedoara
(https://hd.prefectura.mai.gov.ro)
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,

-

Actualizarea tuturor programelor informatice utilizate în instituție,

-

Actualizarea bazei de date în aplicația APOLLO a M.A.I,

-

Întocmire și transmitere a ANAF a Declarației 205 pentru anul 2021,

-

Luarea măsurilor dispuse de M.A.I. referitoare la reorganizarea unitară a site-urilor,

-

Aplicarea procedurii de
hd.prefectura.mai.gov.ro

-

Implementarea, împreună cu STS, de noi utilizatori în cadrul sistemului SMEC,

-

Luarea măsurilor dispuse în urma controlului DGPI,

schimbare

a

parolelor

de

e-mail

pe

domeniul
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-

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 în vederea eliberării legitimațiilor de serviciu de la M.A.I. pentru
angajații instituției,

-

Instalarea noilor echipamente de calcul achiziționate,

-

Au fost create conturi de utilizator pe platforma e-DAI pentru toți salariații instituției;

-

Au fost întreprinse demersurile pentru ca, la finalul anului 2022, toți salariații să
dețină semnătură electronică calificată;

-

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 subprefecții 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 2021.
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
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ale Prefectului Județului ori ale Instituției Prefectului, gestionarea cu seriozitate a
acțiunilor privind controlul legalității - efectuate în administrație, sau prezentarea către
opinia publică a rezultatelor unor activități cu termene precise.

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2021 conducerea instituției a participat,
cumulat, la 863 de evenimente, deplasări, întâlniri și alte acțiuni
instituționale, iar activitatea a fost mediatizată prin 1.371 postări/distribuiri pe
pagina Facebook a instituției și zilnic a fost actualizat site-ul instituției,
secțiunile: Comunicate, Informații despre Covid, Alegeri locale parțiale sau
Agenda Conducerii.
Au fost asigurate condițiile de desfășurare a evenimentelor cu caracter festiv,
omagial sau comemorativ, fiind realizate următoarele acțiuni:
 09 mai - Ziua Europei
 21 mai - Ziua Eroilor
 26 iunie - Ziua Drapelului Naţional
 29 iulie – Ziua Imnului Național
 12 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
imagini 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

2 ianuarie

Verificarea respectării măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii infecțiilor cu COVID-19 și
asigurarea distanțării fizice a persoanelor în stațiunea Straja din munții Retezat-Godeanu
împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Jandarmi „Decebal” Hunedoara

4 ianuarie

Participare la emisiunea ”Actualitatea Hunedoreană” la postul de televiziune InfoHD, moderator
Adrian Oprea.

4 ianuarie

Ședință de lucru cu membrii nucleului de coordonare a campaniei de vaccinare.

4 ianuarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.

4 ianuarie

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

5 ianuarie

Participare la distribuirea tabletelor electronice către școlile hunedorene.

5 ianuarie

Participare la ședința de lucru în sistem videoconferință sub conducerea Prim-ministrului
României, domnul Florin Vasile CÎȚU, având ca temă Campania de vaccinare.

5 ianuarie

Ședință de lucru cu reprezentanții DSP Hunedoara.

6 ianuarie

Întâlnire operativă cu reprezentanții structurilor MAI din Județul Hunedoara.

6 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
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Dată

Eveniment
a Județului Hunedoara.

7 ianuarie

Întâlnire de lucru cu președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor.

7 ianuarie

Înregistrare emisiune la postul de televiziune Antena 3 Deva.

7 ianuarie

Acordarea unui interviu postului de televiziune Info HD.

8 ianuarie

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

8 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul dr. Leontin Stelian Laslău, director executiv al Direcției SanitarVeterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

8 ianuarie

Ședință de lucru cu reprezentanții DSP Hunedoara.

8 ianuarie

Întâlnire de lucru la sediul Primăriei municipiului Petroșani cu domnul primar Tiberiu Iacob Ridzi.

9 ianuarie

Participare la ședința de lucru în sistem videoconferință organizată de Comitetul Național de
Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID 19.

11 ianuarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Uniunii Județene C.N.S.R.L FRĂȚIA și ai Federației
„SANITAS”, care face parte din Confederația Sindicală.

11 ianuarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.

11 ianuarie

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

12 ianuarie

Verificarea centrelor de vaccinare din Călan, Hațeg, Petrila, Petroșani și Lupeni.

12 ianuarie

Întâlnire cu membrii Federației „SANITAS”, care au participat la o acțiune sindicală de pichetare
a Prefecturii Hunedoara.

12 ianuarie

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

12 ianuarie

Participare la emisiune la postul de televiziune UnuTV.

12 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul Marcel Socol, directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție
pt. Agricultură - Centrul Județean Hunedoara

13 ianuarie

Ședință de lucru pe tema învățământului dual cu reprezentanții instituțiilor de învățământ.

13 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

14 ianuarie

Întâlnire de lucru privind stadiul investiției în domeniul extractiv, lansată de compania „SAMAX” în
nordul județului Hunedoara.

14 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul Petru Liviu LOBONȚ, director OCPI Hunedoara.

14 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

15 ianuarie

Vizită de lucru la Direcția Silvică Hunedoara

15 ianuarie

Vizită de lucru la Serviciul de Gospodărire a Apelor Hunedoara

15 ianuarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Instituției Prefectului - județul Hunedoara, Inspectoratului
Școlar Județean, Colegiul național Dragomir Hurmuzescu cu tema " Școală și carieră-Fii meseriaș"

15 ianuarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții CONVERSMIN

15 ianuarie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul OCPI Hunedoara

15 ianuarie

Acordat interviu Unu TV

15 ianuarie

Întâlnire cu reprezentanții TRANS GAZ -discuții privind proiectul BRUA

15 ianuarie

Participarea la CJSU online

15 ianuarie

Întâlnire cu privire la stadiul lucrărilor de la Barajul Mihăileni și modul de rezolvare a unor
probleme legate de documentațiile juridice necesare investiției. La această întâlnire au participat
Traian Achim Mărcuș, primarul comunei Buceș, pe raza căreia se află cea mai mare suprafață a
investiției și reprezentanți ai Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ai Direcției
Silvice.

15 ianuarie

Întâlnire de lucru cu doamna Aurica Lăsconi, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor
Hunedoara.

15 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul prof. Pârvan Ilie, inspector școlar general

15 ianuarie

Întâlnire de lucru cu doamna Iacob Mihaela, director executiv Oficiul Județean pt. Finanțarea
Investițiilor Rurale.

15 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul dr. Leontin Stelian Laslău, director executiv al Direcției SanitarPagina 27 din 153
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Dată

Eveniment
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

15 ianuarie

Participare la manifestarea culturală dedicată evocării poetului național Mihai Eminescu.

16 ianuarie

Deplasare la locul intervenției tehnice pentru a se asigura că remedierea avariei de pe magistrala
Mintia-Deva, se desfășoară eficient și rapid.

18 ianuarie

Participare la Expoziția de artă UAP desfășurată la Galeria De Artă Forma.

18 ianuarie

Întâlnire cu reprezentantul Edenred județul Hunedoara.

18 ianuarie

Vaccinare în cadrul etapei a doua a campaniei naționale de vaccinare anti COVID-19 la Centrul de
vaccinare din Deva amenajat la Centrul cultural "Drăgan Muntean".

18 ianuarie

Participarea la evaluarea activității pentru anul 2020 al Serviciului Public Comunitar de
Pașapoarte Hunedoara în sistem videoconferință.

18 ianuarie

Întâlnire de lucru privind stadiul investiției în domeniul extractiv, lansată de compania „SAMAX” în
nordul județului Hunedoara.

18 ianuarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.

18 ianuarie

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

19 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

19 ianuarie

Acordarea unui interviu postului de televiziune Antena3 Deva.

19 ianuarie

Ședință a Comisiei de Dialog Social

20 ianuarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației composesorale agrosilvică Almășana, Almașu Sec,
comuna Cârjiți.

20 ianuarie

Verificarea centrului de vaccinare de la Centrul cultural "Drăgan Muntean" Deva

20 ianuarie

Participare la ședința de lucru în sistem videoconferință organizată de Comitetul Național de
Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID 19.

20 ianuarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții constructorilor liniei de cale ferată de mare viteză, LOT 3,
Simeria – Gurasada, asocierea „FCC Construccion” – „Astaldi” – „Convensa”.

21 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

21 ianuarie

Participarea la ședința organizată în sistem videoconferință pentru prezentarea Raportului
„Biroului Zonal pentru Probleme Speciale” – Timiș, din cadrul Administrației Naționale a
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (A.N.R.S.P.S.), pentru evaluarea activităților desfășurate
în anul 2020. La ședința a participat ca invitată doamna Vetuța Stănescu – deputat de
Hunedoara.

22 ianuarie

Participarea la bilanțul activității desfășurate de efectivele Inspectoratului de Poliție Județean
Hunedoara în cursul anului 2020.

22 ianuarie

Întâlnire de lucru la Primăria comunei Râu de Mori, pentru a discuta despre proiectele de
dezvoltare a stațiunii Râușor.

25 ianuarie

Participare la emisiunea "Ora exactă" a postului de televiziune Antena 3 Deva

25 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul dr. Leontin Stelian Laslău, director executiv al Direcției SanitarVeterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

25 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul ing. Radu Gagea, director al Direcției Silvice Hunedoara.

25 ianuarie

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

25 ianuarie

Participare la evaluarea activității din 2020 a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Decebal”
Hunedoara.

26 ianuarie

Ședință de lucru la sediul companiei „CTS Romania” – Deva privind sprijinirea dezvoltării
învățământului dual în județul Hunedoara

26 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

27 ianuarie

Verificarea centrului de vaccinare din Petroșani, amenajat în sala de sport a Școlii generale nr. 7

27 ianuarie

Participare la emisiunea „PUNCTUL PE I” transmisă de postul de televiziune ”MONDO TV”

27 ianuarie

Participare la întâlnirea între reprezentanți ai minerilor pensionari din Valea Jiului la sediul din
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Dată

Eveniment
Petroșani al Ligii Pensionarilor Mineri

27 ianuarie

Participare la emisiunea „EDIȚIE SPECIALĂ” transmisă de televiziunea „HD 365”

27 ianuarie

Participare la bilanțul activității pe anul 2020 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere și Înmatriculări Vehicule Hunedoara

27 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

27 ianuarie

Participare la comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor – Hunedoara

27 ianuarie

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

28 ianuarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

28 ianuarie

Acordare interviu postului de televiziune InfoHD

28 ianuarie

Participare la ședința Colegiului Prefectural al județului Hunedoara.

29 ianuarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara.

29 ianuarie

Întâlnire de lucru cu doamna Iacob Mihaela, director executiv Oficiul Județean pt. Finanțarea
Investițiilor Rurale.

1 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul dr. Leontin Stelian Laslău, director executiv al Direcției SanitarVeterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

1 februarie

Ședință de lucru a Grupului de suport tehnic.

1 februarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.

1 februarie

Întâlnire de lucru cu doamna Gafton Crinela, director Camera de Comerț și Industrie Hunedoara.

1 februarie

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

2 februarie

Participarea la emisiunea „SPUNE CE CREZI”, transmisă de postul de televiziune ”ServusHd TV”.

2 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul prof. Pârvan Ilie, inspector școlar general

2 februarie

Acordare interviu postului de televiziune InfoHD

2 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

3 februarie

Participarea la emisiunea „În lumina adevărului” transmisă de televiziunea „INFO HD”

3 februarie

Acordare interviu postului de televiziune Antena3 Deva.

3 februarie

Participare la ședință de lucru în sistem videoconferință cu tema implementarea sistemului
informațional de urmărire a materialului lemnos, SUMAL, cu participarea ministrului afacerilor
interne, domnul Lucian Nicolae Bode, ministrul mediului, apelor și pădurilor, domnul Barna
Tanczos și domnul Gelu Puiu, secretar de stat în Ministerul Mediului,. Apelor și Pădurilor.

4 februarie

Întâlnire de lucru pe șantierul din Ilia al asocierii de firme „FCC Construccion” – „Astaldi” „Convensa”.La această întâlnire a mai participat primarul comunei Ilia, domnul Marius Omotă.

4 februarie

Participare la întâlnire a reprezentanților instituțiilor și firmelor implicate în dezvoltarea
învățământului dual.

4 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

5 februarie

Participare la ședința CJSU, în sistem online.

5 februarie

Participare la sediul din Petroșani al Complexului Energetic Hunedoara la o întâlnire cu liderii
sindicatului „Muntele” din Valea Jiului, doamna Vetuța Stănescu – deputat PNL de Hunedoara,
primarul municipiului Petroșani, domnul Tiberiu Iacob Ridzi și conducerea C.E.H. reprezentată de
domnul Cristian Roșu – administrator special și domnul Samuel Dioane – director general.

8 februarie

Participarea la emisiunea „ORA EXACTĂ” transmisă de postul de televiziune ”Antena 3” - Deva

8 februarie

Participare la ședință de lucru cu medicii de familie din județul Hunedoara.

8 februarie

Vaccinare doza a doua împotriva COVID 19.

8 februarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.
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Dată

Eveniment

8 februarie

Verificare începere școală, Colegiul Național Decebal Deva.

8 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul Josan Lucian Laurențiu, director executiv al Direcției SanitarVeterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

8 februarie

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

9 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

9 februarie

Verificarea centrului de vaccinare împotriva COVID-19 din orașul Călan.

9 februarie

Participare la prezentarea raportului de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de către
„CENTRUL de FORMARE INIȚIALĂ și CONTINUĂ al M.A.I. – Orăștie” în anul 2020.

10 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul prof. Pârvan Ilie, inspector școlar general

10 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul ing. Radu Gagea, director al Direcției Silvice Hunedoara.

10 februarie

Întâlnire cu reprezentanții organizației University of Petroșani Students Union pe tema
schimbărilor aduse de Guvern pentru studenți.

10 februarie

Ședință a Comisiei de Dialog Social

10 februarie

Întâlnire de lucru la sediul DSVSA cu domnul Josan Lucian Laurențiu, director executiv al Direcției
Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

10 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul Gherman Petre Lucian, director general Compania Națională a
Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST SA Deva.

10 februarie

Verificarea centrului de vaccinare împotriva COVID-19 de la Centrul Cultural Drăgan Muntean din
Deva.

11 februarie

Acordarea de interviu postului de televiziune Antena3 Deva.

11 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

12 februarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții primăriei comunei Vața de Jos și reprezentanții primăriei
comunei Buceș.

12 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul Bretean Ovidiu Dorel, comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu –
Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara

12 februarie

Întâlnire de lucru la sediul DSVSA cu domnul Josan Lucian Laurențiu, director executiv al Direcției
Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

12 februarie

Întâlnire de lucru cu managerii firmei „ArcelorMittal” S.A. Hunedoara, domnii Amit Dasgupta și
Pawar Dayananda-RaO

12 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul Petru Liviu LOBONȚ, director OCPI Hunedoara.

15 februarie

Verificarea centrului de vaccinare din municipiul Brad.

15 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

15 februarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.

15 februarie

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

16 februarie

Întâlnire cu vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, domnul Lucian
Stanciu.

16 februarie

Verificarea modului în care se desfășoară vaccinarea populației în orașul Călan la centrul medical
care și-a început activitatea luni, 15 februarie.

17 februarie

Deplasare în Valea Jiului pentru întâlnire cu minerii care au refuzat să înceapă lucrul.

17 februarie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții comunei Vața de Jos.

18 februarie

Întâlnire de lucru cu doamna Movileanu Silvia, director executiv al Direcției Județene de Statistică
Hunedoara.

18 februarie

Participare la prezentarea ”Raportului de Activitate al Departamentului pentru Situații de Urgență
și al instituțiilor aflate în coordonarea acestuia, aferent anului 2020”, transmisă de la Ministerul
Afacerilor Interne.

18 februarie

Participarea la comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor – Hunedoara
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18 februarie

Acordarea unui interviu postului de televiziune UnuTV

19 februarie

Întâlnire de lucru cu inginerul șef al SC ENEL DISTRIBUȚIE BANAT SA, Unitatea Teritorială Rețea
Deva, domnul Jurca Viorel.

19 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

19 februarie

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

19 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul ing. Radu Gagea, director al Direcției Silvice Hunedoara.

20 februarie

Participare la dezbaterea despre viitorul mineritului și energiei din județul Hunedoara

20 februarie

Participare la acțiunea de vaccinare împotriva „COVID-19”, la Costești, în comuna Orăștioara de
Sus.

22 februarie

Deplasare la București în perioada 22.02-24.02.2021, pentru întâlnire de lucru la Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Energiei și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

22 februarie

Primirea delegației angajaților de la termocentrala Mintia.

22 februarie

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

23 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

24 februarie

Vizită de lucru în comuna Bănița.

24 februarie

Participare la deschiderea centrului de vaccinare din cadrul Inspectoratului Școlar Județean
destinat cadrelor didactice

25 februarie

Ședință de lucru la Consiliul Județean pentru a analiza problema asigurării gărzilor la extensia
Unității de Primiri Urgențe (UPU) din orașul Călan.

25 februarie

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

25 februarie

Participare la ședința Colegiului Prefectural al județului Hunedoara.

26 februarie

Întâlnire de lucru cu doamna Movileanu Silvia, director executiv al Direcției Județene de Statistică
Hunedoara.

26 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul prof. Pârvan Ilie, inspector școlar general

26 februarie

Întâlnire de lucru cu domnul ing. Radu Gagea, director al Direcției Silvice Hunedoara.

1 martie

Participare la deschiderea centrului de vaccinare din cadrul Sălii de sport comunitare din orașul
Hațeg.

1 martie

Participare la emisiunea „LA SUBIECT” transmisă de postul de televiziune ”UNU TV”

1 martie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.

1 martie

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

1 martie

Participare la startul campaniei pentru depunerea Cererii Unice de Plată, la Centrul Județean
Hunedoara al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

2 martie

Participare la ședință de lucru în cadrul Consiliului Județean Hunedoara cu privire la efectuarea
gărzilor la punctul UPU de la Călan, începând din luna aprilie.

3 martie

Interviu acordat postului de televiziune Antena 3 Deva.

3 martie

Participare la emisiunea informativă realizată de Marius Dragomir la Radio “BIG FM”

3 martie

Deplasare la centrul de vaccinare din comuna Certej.

4 martie

Participare la adunarea generală ordinară a Asociației Județene de Fotbal Hunedoara.

4 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

4 martie

Întâlnire de lucru cu domnul prof. Pârvan Ilie, inspector școlar general

4 martie

Ceremonia de învestire în funcția de Prefect al județului Hunedoara a domnului Călin Petru
MARIAN conform H.G. 189/2021, în funcția de Subprefect al județului Hunedoara a domnului
Lörincz SZÉLL conform H.G. 246/2021 și a doamnei Oana-Andreea BIRIȘ conform H.G. 245/2021

5 martie

Participare la emisiunea „REPLICA TA”, difuzată de postul de televiziune ”INFO HD”.

5 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
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5 martie

Întâlnire de lucru cu domnul inspector șef Iosif Marius Dumitru, șeful inspectoratului IJJ
Hunedoara.

6 martie

Participare la vaccinarea împotriva „COVID-19” în comuna Certeju de Sus.

7 martie

Participare la Sfânta Liturghie Arhierească, în cadrul căreia Preacuviosul Părinte Arhimandrit
Nestor Dinculeană, ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în slujirea de
Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a fost hirotonit în treapta de arhiereu.

8 martie

Întâlnire de lucru cu doamna Georgeta Angelica Tomuța, director executiv AJOFM Hunedoara.

8 martie

Participare la ședință de lucru în cadrul Consiliului Județean Hunedoara cu privire la punctul UPU
de la Călan, începând din luna aprilie.

8 martie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.

9 martie

Participare la ședință în sistem videoconferință în cadrul proiectului pe învățământul dual "Școală
și carieră-Fii Meseriaș"

9 martie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Inspectoratului IPJ Hunedoara

9 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Marius Sârb, Manager Asociația Intercomunitară GAL ȚaraZarandului

9 martie

Ședință de lucru la sediul SPCP Hunedoara.

9 martie

Ședință de lucru la sediul Direcției Județene de Sport și Tineret Hunedoara.

9 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Petru Liviu LOBONȚ, director OCPI Hunedoara.

9 martie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Ribița.

9 martie

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

10 martie

Participare la emisiunea „ORA EXACTĂ”, difuzată de televiziunea „ANTENA 3 - DEVA”.

10 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

10 martie

Întâlnire de lucru cu conducerea CEH Hunedoara.

10 martie

Întâlnire de lucru în cadrul proiectului desfășurat pentru învățământul dual "Școală și Carieră-Fii
Meseriaș!" cu doamna inspector Darea Luisa Cioară și domnul director adjunct al Liceului
Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu" Motântău Sorin Dan.

10 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Șincovici Cristian, șef serviciu SPCRPCIV Hunedoara.

10 martie

Participare la ședință în sistem videoconferință împreună cu CNCAV și INSP pe tema vaccinării
împotriva Covid-19.

11 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

11 martie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.

11 martie

Întâlnire de lucru cu domnul ing. Radu Gagea, director al Direcției Silvice Hunedoara.

11 martie

întâlnire de lucru cu viceprimarul comunei Sarmisegetusa.

12 martie

Întâlnire de lucru la Shopping City Deva, cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al
Direcției de Sănătate Publică a Județului Hunedoara pentru realizarea unui centru de vaccinare
drive-through.

12 martie

Ședință de lucru la sediul SPCRPCIV Hunedoara.

12 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Kelemen Attila, deputat UDMR.

12 martie

Participarea la emisiunea "Cu adevărul pe masă" difuzată de postul online Știri Hunedoara TV.

12 martie

Verificare centru de vaccinare din satul Costești.

12 martie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Arhivelor Naționale, domnul Nicolae Ciuciu.

12 martie

Întâlnire de lucru cu doamna Barabaș Georgeta, director executiv Agenția pentru Protecția
Mediului Hunedoara.

12 martie

Participare la campania "Vinerea verde", lansată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

13 martie

Întâlnire de lucru la Centrul Cultural "Drăgan Muntean" Deva cu tema „Bani europeni pentru
dezvoltarea județului Hunedoara” PROGRAMUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ.

15 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Victor Arion, directorul general al societății APAROD SA Deva
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15 martie

Participare la emisiunea "Cea mai bună dimineață" difuzată de postul de televiziune Info HD.

15 martie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.

15 martie

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

16 martie

Întâlnire de lucru cu Primăria Municipiului Deva, DSP Hunedoara, IPJ Hunedoara și DSVSA
Hunedoara.

16 martie

Participare la ședință de lucru în sistem videoconferință cu participarea doamnei Irina Alexe,
Secretar de Stat pentru relația cu instituțiile prefectului și domnul Raed Arafat, Secretar de Stat
Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență cu referire la coordonarea activității la nivelul
Instituției Prefectului.

17 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

17 martie

Întâlnire online de lucru în cadrul proiectului desfășurat pentru învățământul dual "Școală și
Carieră-Fii Meseriaș!"

17 martie

Întâlnire online de lucru cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

17 martie

Deplasare la București în data de 17.03.2021 pentru întâlnire de lucru la Ministerul Tineretului și
Sportului.

18 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

18 martie

Întâlnire de lucru în cadrul proiectului desfășurat pentru învățământul dual "Școală și Carieră-Fii
Meseriaș!"

18 martie

Deplasare la București în data de 17.03.2021 pentru întâlnire de lucru la Ministerul Tineretului și
Sportului.

19 martie

Întâlnire de lucru cu doamna Pollyanna Hanellore Hangan, deputat USR Hunedoara.

19 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

19 martie

Întâlnire de lucru pe tema tranziție justă împreună cu reprezentanții CEH Hunedoara.

19 martie

Acordarea unui interviu postului de televiziune Info HD.

19 martie

Întâlnire de lucru la sediul DSVSA cu domnul Josan Lucian Laurențiu, director executiv al Direcției
Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

19 martie

Participare la ședința în sistem videoconferință cu ocazia Zilei Pașaportului Românesc.

20 martie

Participare la vaccinarea împotriva „COVID-19” în comuna Peștișu Mic.

20 martie

Participare la vaccinarea împotriva „COVID-19” în orașul Geoagiu.

22 martie

Întâlnire de lucru cu doamna Georgeta Angelica Tomuța, director executiv AJOFM Hunedoara.

22 martie

Discuție cu protestatarul din fața Instituției Prefectului Județul Hunedoara.

22 martie

Verificarea organizării simulării examenului de bacalaureat la centrul de examinare de la Colegiul
Național „Decebal” din Deva..

22 martie

Interviu comun televiziuni județul Hunedoara.

22 martie

Participare la ședința în sistem videoconferință susținută de prim-ministru, domnul Florin Vasile
Cîțu și ministrul MAI, domnul Lucian Nicolae Bode.

22 martie

Participare la ședința CJSU Hunedoara.

22 martie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.

22 martie

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

23 martie

Verificare centru de vaccinare din municipiul Vulcan.

23 martie

Participare la emisiune la postul de televiziune ”MONDO TV”

23 martie

Primirea vizitei domnului Nechita-Stelian DOLHA, prefect al județului Bistrița-Năsăud.

23 martie

Întâlnire de lucru cu doamna Aurica Lăsconi, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor
Hunedoara.

23 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
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23 martie

Deplasare în municipiul Brad și orașul Simeria pentru verificarea implementării măsurilor de
carantinare.

23 martie

Ședință de lucru la sediul Consiliului Județean Hunedoara cu managerii de spitale din județ.

23 martie

Participare la ședința de lucru în sistem videoconferință privind evaluarea activității MAI.

24 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Lucian Stanciu.

24 martie

Ședință de lucru cu reprezentanți ai Hidroelectrica, ENEL Hunedoara și primăria Râu de Mori.

24 martie

Verificare implementare măsuri carantinare orașul Simeria.

24 martie

Ședință de lucru la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatriculări Vehicule Hunedoara.

24 martie

Participare la emisiunea „LA SUBIECT”, transmisă de televiziunea „UNU TV”

25 martie

Participare la ședință de lucru la sediul Inspectoratului Școlar Județean, cu tema proiecte
finanțate din fonduri nerambursabile în județul Hunedoara, cu participarea domnului Iulian
Bucătaru, director adjunct al CRFIR 5 Timișoara și reprezentanții AFIR.

25 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Marius Sârb, Manager Asociația Intercomunitară GAL ȚaraZarandului precum și domnul Iulian Bucătaru, director adjunct al CRFIR 5 Timișoara.

25 martie

Întâlnire de lucru cu doamna Iacob Mihaela, director executiv Oficiul Județean pt. Finanțarea
Investițiilor Rurale.

25 martie

Deplasare comuna Râu de Mori.

25 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

25 martie

Participare ședință fond funciar.

25 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Petru Liviu LOBONȚ, director OCPI Hunedoara.

25 martie

Întâlnire de lucru cu domnul ing. Radu Gagea, director al Direcției Silvice Hunedoara.

26 martie

Ședință de lucru pe tema rezilienței cu Primăria Municipiului Deva.

26 martie

Ședință de lucru cu reprezentanții CFR și FCC Astaldi.

26 martie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.

27 martie

Vaccinare cu prima doză împotriva COVID-19.

27 martie

Participare la vaccinarea împotriva COVID-19 în comuna Băița și Certeju de Sus.

29 martie

Întâlnire de lucru pe tema integrării romilor.

29 martie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Bănița.

29 martie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Peștișu Mic.

29 martie

Ședință de lucru la sediul OCPI Hunedoara.

29 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Brândușa Mircea Călin, director al Direcția Județeană pentru Cultură
Hunedoara.

29 martie

Întâlnire de lucru cu doamna Movileanu Silvia, director executiv al Direcției Județene de Statistică
Hunedoara.

29 martie

Ședință de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara și a Primăriei Municipiului
Deva.

29 martie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.

29 martie

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

30 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Kelemen Alexandru, reprezentant ITI Valea Jiului.

30 martie

Ședință de lucru la sediul Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara.

30 martie

Ședință de lucru la sediul Direcției Județene de Sport și Tineret Hunedoara.

30 martie

Participare la emisiunea „În lumina adevărului” a postului de televiziune „INFO HD”

30 martie

Verificarea secției ATI a spitalului municipiului Orăștie.

30 martie

Participare la semnarea Acordului de colaborare pentru implementarea proiectului „Școală și
Carieră – Fii meseriaș” care se va derula la Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”
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30 martie

Participare la ședința Colegiului Prefectural al județului Hunedoara.

30 martie

Ședință cu reprezentanții instituțiilor și structurilor din județ pentru buna desfășurare a
verificărilor pentru respectarea măsurilor împotriva COVID-19.

30 martie

Participare la emisiunea “Cafeaua de la ora 11” la “Radio Color” Orăștie.

31 martie

Participare la emisiunea „ORA EXACTĂ” difuzată de televiziunea „Antena 3” – Deva

31 martie

Întâlnire CNAIR-DRDP Timișoara și proprietari terenuri pasaj DC 42 de la km 337+898 autostrada
A1.

31 martie

Verificare respectare măsuri împotriva Covid-19 în municipiul Orăștie.

31 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Gușe Emanuel, director ANRSC Hunedoara.

31 martie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

31 martie

Ședință de lucru cu domnul col. Cîrmaci Narcis, șef oficiu Administrația Națională a Rezervelor de
Stat și Probleme Speciale Hunedoara.

1 aprilie

Verificare aspecte sesizate Primăria comunei Burjuc.

1 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul David Adrian Nicolae, director al Casei Județene de Asigurări de
Sănătate.

1 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

1 aprilie

Întâlnire cu reprezentanții tuturor instituțiilor publice și de stat cu atribuții în activitatea de
depozitarea, transportul și sortarea deșeurilor menajere precum și protecția mediului.

1 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul Iuliu WINKLER europarlamentar UDMR.

2 aprilie

Participarea la CJSU online.

2 aprilie

Participare la conferință de presă împreună cu doamna Vetuța Stănescu, deputat PNL și domnul
Iacob Ridzi Florin-Tiberiu, primarul municipiului Petroșani.

2 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul Zoltan Pogocsan, viceprimarul municipiului Deva.

2 aprilie

Acordare interviu postului de televiziune InfoHD

2 aprilie

Întâlnire de lucru la sediul DSVSA cu domnul Josan Lucian Laurențiu, director executiv al Direcției
Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

3 aprilie

Deschiderea centrelor de vaccinare din comunele Șoimuș și Vața de Jos.

5 aprilie

Deplasare la Spitalul Județean de Urgență Deva -analiză situație medicală.

5 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul primar al comunei Vorța.

5 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul Zoltan Pogocsan, viceprimarul municipiului Deva.

5 aprilie

Întâlnire de lucru cu doamna Tomuța Geta, director AJOFM Hunedoara

5 aprilie

Întâlnire de lucru cu doamna Veronica Topor, director APIA Hunedoara

5 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul Bozdog Adrian, director ITM Hunedoara

5 aprilie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.

5 aprilie

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

5 aprilie

Întâlnire de lucru cu doamna Pollyanna Hanellore Hangan, deputat USR Hunedoara.

6 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul prof. Pârvan Ilie, inspector școlar general

6 aprilie

Întâlnire de lucru cu Asociația pentru educația liberă a cetățenilor-proiect "Creșterea incluziunii
Romilor"

6 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul David Adrian Nicolae, director al Casei Județene de Asigurări de
Sănătate.

6 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

6 aprilie

Ședință reprezentanți comuna Burjuc

7 aprilie

Întâlnire de lucru cu Asociația pentru educația liberă a cetățenilor-proiect "Creșterea incluziunii
Romilor"
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7 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul Zoltan Pogocsan, viceprimarul municipiului Deva.

7 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul Șincovici Cristian, șef serviciu SPCRPCIV Hunedoara.

7 aprilie

Interviu acordat postului de televiziune Antena 3 Deva.

8 aprilie

Participare emisiunea "La cafea cu Anca"-Antena 3 Deva

8 aprilie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții DSP Hunedoara, Colegiul Medicilor Hunedoara., Casa de
Asigurări de Sănătate Hunedoara

8 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

8 aprilie

Verificarea centrului de vaccinare din comuna Ilia pentru deschiderea centrului de vaccinare aflat
la Sala de sport din Ilia și măsurile luate pentru ca procesul de vaccinare să se desfășoare în cele
mai bune condiții,

9 aprilie

Întâlnire de lucru cu Asociația pentru educația liberă a cetățenilor-proiect "Creșterea incluziunii
Romilor"

9 aprilie

Participare la Campania Națională de Informare ”Vaccinare și testare pentru învățare”, lansată de
Ministerul Educației, prezentată
cadrelor didactice din județul Hunedoara, în prezența
Secretarului de Stat, Sorin Ion.

9 aprilie

Întâlnire de lucru cu primarii din județ Hunedoara, evenimentul a avut loc la Casa de Cultură
"Drăgan Muntean" Deva

9 aprilie

Întâlnire de lucru cu doamna Maria Mareș, președinte ANOFM, doamna Georgeta Angelica
Tomuța, director executiv AJOFM Hunedoara

9 aprilie

Întâlnire de lucru cu doamna Veronica Topor, director APIA Hunedoara

10 aprilie

Participare la "Deva Dance Festival", eveniment organizat la Domeniile Streiului din localitatea
Băcia

10 aprilie

Participare la acțiunea „CARAVANE MOBILE DE VACCINARE ÎN JUDEȚUL HUNDEOARA” în
localitățile Peștișu Mic și Geoagiu unde au fost vaccinați cu cea de-a doua doză de vaccin anti
COVID-19, aproape 600 locuitori din cele două zone.

12 aprilie

Întâlnire de lucru la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte

12 aprilie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Boșorod.

12 aprilie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Bătrâna.

12 aprilie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara.

12 aprilie

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

12 aprilie

Participarea la CJSU online- ridicare carantină în municipiul Brad și orașul Simeria

12 aprilie

Deplasare la București la Ministerul Mediului 12-13 aprilie

13 aprilie

Participare ședință ATOP

13 aprilie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții DSP, IPJ, Polița Rutieră, Poliția municipiului Deva cu tema:
Deschidere centru vaccinare drive-through Shopping - Cyti Deva.

13 aprilie

Participare la deschiderea Centrului de vaccinare de la Ilia

13 aprilie

Deplasare la București la Ministerul Afacerilor Interne 13-14 aprilie

15 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

15 aprilie

Semnarea "Acordului de parteneriat ” pentru implementarea Proiectului “Măsuri de creștere a
incluziunii și abilitării romilor din județul Hunedoara.

16 aprilie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Primăriei Deva cu tema -Închiderea depozit temporar deșeuri
Deva-str. Orizontului

16 aprilie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Primăriei municipiului Deva

16 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

17 aprilie

Vaccinare a doua doză - rapel- PFIZER - Centrul de vaccinare Orăștie

17 aprilie

Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian a fost prezent alături de primarul comunei Vața
de Jos, Liviu Ioan Lință, la înmânarea „Titlurilor de proprietate” prevăzute de legile fondului
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17 aprilie

Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian a participat la întâlnirea organizată de primarii
comunelor Vața de Jos, județul Hunedoara și Petriș, județul Arad, cu scopul de a analiza
posibilele colaborări pentru punerea în valoare a „Drumului Regelui” având în vedere dezvoltarea
durabilă dar și modalitatea de obținere de finanțări pentru acest drum care unește cele două
unități administrativ teritoriale și cele două județe. Cu acest prilej a fost prezentat și semnat
PROTOCOLUL DE COLABORARE” dintre cele două primării, în vederea dezvoltării mediului socioeconomic din cele două comune.

17 aprilie

Participare la deschiderea centrelor mobile de vaccinare în localitățile Luncoiu de Jos (inclusiv
pentru Vălișoara), Sălașu de Sus (pentru zona Țara Hațegului) și Pestișu Mic. În cele 3 centre
locuitorii care s-au înscris pe liste au fost vaccinați cu prima doză a vaccinului anti ”COVID 19”.

19 aprilie

Deplasare în vizită de lucru la ITM

19 aprilie

Deplasare în vizită de lucru la AJPIS

19 aprilie

Deplasare în vizită de lucru la AJOFM

19 aprilie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Ilia

19 aprilie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Crișcior

19 aprilie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Rapoltu Mare

19 aprilie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara

19 aprilie

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

20 aprilie

Deplasare la centru fix de vaccinare în incinta „Centrului de Afaceri” din Simeria și discuții cu
managerul Spitalului General CF Simeria despre situația medicală a unității suport COVID.

20 aprilie

Participare conferință de presă în vederea deschiderii centrului de vaccinare de tip „Drive thru” –
vaccinare direct din mașină în parcarea Centrului Comercial „Deva Shopping City”.

20 aprilie

Ședință de lucru cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara

20 aprilie

Deplasare la CJCCI Hunedoara

20 aprilie

Participare la videoconferința cu Agenția Națională pentru Romi- întâlnire reprezentanți BJR

20 aprilie

Întâlnire de lucru cu inspectorul general de la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara

21 aprilie

Participare on - line la ședința de lucru cu conducerea MAI

21 aprilie

Vizită de lucru la Casa Județeană de Pensii Hunedoara

21 aprilie

Întâlnire de lucru pentru deschiderea centrului de vaccinare de tip „Drive thru” – vaccinare direct
din mașină în parcarea Centrului Comercial „Deva Shopping City”.

21 aprilie

Participare la ședința Colegiului Prefectural al județului Hunedoara.

22 aprilie

Participare la discuții cu reprezentanții sindicatelor miniere și ai pensionarilor din Valea Jiului. La
aceste discuții au participat doamna Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale precum
și doamna Vetuța Stănescu, deputatul PNL de Hunedoara.

22 aprilie

Participare la redeschiderea Centrului de Zi - Petrila, al organizației „SALVAȚI COPIII” – Filiala
Hunedoara. La eveniment au participat doamna Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției
Sociale precum și doamna Vetuța Stănescu, deputatul PNL de Hunedoara.

22 aprilie

Primirea vizitei doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale.

22 aprilie

Întâlnire de lucru în sistem online cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Frankfurt
School of Finance&Management cu tema Mecanismul pentru o Tranziție Justă.

22 aprilie

Vizită de lucru la sediul OJFIR Hunedoara.

22 aprilie

Vizită de lucru la sediul APIA Hunedoara.

22 aprilie

Vizită de lucru la sediul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara.

22 aprilie

Vizită de lucru la sediul DSVSA Hunedoara.

22 aprilie

Participare la comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor – Hunedoara.

23 aprilie

Verificarea stadiului pregătirilor pentru deschiderea Centrului de vaccinare de tip „Drive Thru„ direct din mașină, primul din țară, amenajat în parcarea Complexului Comercial „Shopping City
Deva”.

23 aprilie

Participarea la ceremonialul organizat cu prilejul „ZILEI FORȚELOR TERESTRE DIN ROMÂNIA” la
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24 aprilie

Participare la centrul de vaccinare „Drive Thru” pentru a urmări desfășurarea activității, împreună
cu echipele instituțiilor implicate în organizare: DSP, Primăria Deva, Crucea Roșie, Serviciul de
Ambulanță și Inspectoratele de Poliție, Jandarmi și pentru Situații de Urgență.

25 aprilie

Participare la centrul de vaccinare „Drive Thru” pentru a urmări desfășurarea activității, împreună
cu echipele instituțiilor implicate în organizare: DSP, Primăria Deva, Crucea Roșie, Serviciul de
Ambulanță și Inspectoratele de Poliție, Jandarmi și pentru Situații de Urgență.

26 aprilie

Participare la centrul de vaccinare „Drive Thru” pentru a urmări desfășurarea activității de
vaccinare.

26 aprilie

Vizită de lucru la sediile ISU Hunedoara, IPJ Hunedoara respectiv DSP Hunedoara.

26 aprilie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Vorța, Certejul de Sus, Orăștioara respectiv orașul Hațeg
și Municipiul Deva.

26 aprilie

Întâlnire cu Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, la care a participat și
Preasfințitul Părinte Nestor Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

26 aprilie

Participare la emisiunea "Cea mai bună dimineață" difuzată de postul de televiziune Info HD.

26 aprilie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara

26 aprilie

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

27 aprilie

Întâlnire de lucru online pe tema modalități și medii de promovare proiect Învățământ dual
"Școală și carieră-Fii meseriaș".

27 aprilie

Participare la o consultare în sistem videoconferință, organizată de premierul Florin Cîțu împreună
cu ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Temele discutate au fost referitoare la pregătirile
autorităților pentru ca participarea populației la evenimentele ce vor avea loc cu prilejul
sărbătorilor de Paște să beneficieze de toate măsurile de protecție și siguranță sanitară, în
condițiile actuale ale stării de alertă.

27 aprilie

Deplasare în municipiul Hunedoara împreună cu directorul DSP, Sebastian Mezei, pentru debutul
acțiunii de vaccinare a 250 persoane, în centrul mobil amenajat pentru o zi la restaurantul WERK
din Hunedoara, pentru salariații grupului de firme „Micro Mega HD” SA

27 aprilie

Întâlnire de lucru cu primari ai localităților hunedorene și reprezentanți ai „Administrației Bazinale
de Apă – Mureș”. Directorul general al A.B.A. Mureș, Cosmin Butiulca și directorul Sistemului de
Gospodărire a Apelor Hunedoara, Aura Lăsconi, au prezentat programul și propunerile de lucrări
tehnice pentru prevenirea inundațiilor și amenajări hidrotehnice, finanțate din surse proprii sau
bugetare.

28 aprilie

Participare la discuții cu directorul D.S.P. Sibiu, col. Daniel Chelcea, referitoare la organizarea
Centrului de vaccinare din mașină, operațional în parcarea Complexului Comercial „Shopping City
Deva”, ca exemplu pentru o inițiativă asemănătoare în Sibiu.

28 aprilie

Participare la deschiderea Centrului mobil de vaccinare la SC „REVA” SA Simeria.

28 aprilie

Vizită de lucru la sediile CAS Hunedoara DJS Hunedoara respectiv ISC Hunedoara.

28 aprilie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

29 aprilie

Vizită de lucru la sediul IJJ Hunedoara respectiv OPC Hunedoara.

29 aprilie

Verificarea modului în care se desfășoară activitatea de comerț în piața agroalimentară din
municipiul Deva cu prilejul sărbătorilor pascale.

4 mai

Vizită de lucru la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara

4 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentanții SGA Hunedoara, Garda Națională de Mediu – Serviciul
Comisariatul Județean Hunedoara precum și Garda Forestieră Județeană Hunedoara.

4 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara

4 mai

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

5 mai

Participare la ședință de lucru în sistem videoconferință pe tema vaccinării împotriva COVID-19,
susținută de CNCAV.

5 mai

Vizită de lucru la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara.
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5 mai

Vizită de lucru la Birou Vamal Hunedoara.

5 mai

Vizită de lucru la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Hunedoara.

6 mai

Întâlnire de lucru cu domnul Eduard Novak, Ministrul Tineretului și Sportului.

7 mai

Participare la CJSU online.

7 mai

Participare la centrul de vaccinare Drive-thru din Deva la vaccinarea bicicliștilor astfel se
marchează „Vinerea verde”- ziua dedicată folosirii pentru transport a mijloacelor de deplasare
nepoluante.

7 mai

Participare la deschiderea centrului temporar de vaccinare anti „COVID 19” de la „PHILLIPS
ROMÂNIA” – Orăștie.

7 mai

Vizită de lucru la DSP Hunedoara.

8 mai

Participare la Concertul simfonic dedicat Zilei Europei și intitulat „Summit-ul Muzical European
„organizat de Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Drăgan Muntean", în colaborare cu
Filarmonica de Stat din Sibiu.

8 mai

Vizită la centrele de vaccinare mobile din comunele Crișcior, Luncoiu de Jos, Peștișu Mic și Râu de
Mori.

9 mai

Participare la vaccinarea motocicliștilor la centrul de vaccinare „Drive Thru”, operațional în
parcarea „Shopping City Deva”.

9 mai

Participare la unitatea militară din Deva unde, în prezența oficialităților locale și județene și a
parlamentarilor, s-a desfășurat ceremonialul dedicat celor trei evenimente istorice sărbătorite
astăzi: Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Europei și Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor
Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial.

10 mai

Întâlnire înființare Comitet Local Coordonare Program UNICEF "Deva Localitate Prietenă a
Copiilor"- Centrul de Inovare și Imaginație Civică Deva.

10 mai

Vizită la Direcția pentru Agricultură Județeană pentru a urmări și analiza împreună cu directorul
instituției, Claudiu Grama, modul în care se va desfășura RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL
în județul Hunedoara.

10 mai

Întâlnire de lucru cu doamna Veronica Topor, director APIA Hunedoara

10 mai

Întâlnire de lucru cu domnul ing. Radu Gagea, director al Direcției Silvice Hunedoara.

10 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara

10 mai

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

11 mai

Întâlnire de lucru la sediul A.P.I.A. Hunedoara cu conducerea instituției, pentru a analiza situația
depunerilor din județul Hunedoara, inclusiv pentru a fi găsite soluții la unele solicitări ale
fermierilor.

11 mai

Participare la postul de televiziune UNU TV Deva la emisiunea „La subiect” – realizator Petronela
Tămaș

11 mai

Participare la postul de televiziune
Alexandru Gruian

11 mai

Întâlnire de lucru cu domnul Marius Sârb, Manager Asociația Intercomunitară GAL ȚaraZarandului.

11 mai

Întâlnire de lucru cu domnul inspector șef Iosif Marius Dumitru, șeful inspectoratului IJJ
Hunedoara.

11 mai

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

12 mai

Participare emisiune la postul de televiziune INFO HD.

12 mai

Ședință Grup suport tehnic pe tema alunecării de teren sat Leșnic.

12 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentanții PHILIPS Orăștie.

12 mai

Verificare stadiul lucrărilor pentru două importante investiții în infrastructura rutieră a județului
Hunedoara, aflate pe raza comunei Buceș

12 mai

Înmânarea titlurilor de proprietate unor locuitori ai comunei hunedorene Blăjeni.

12 mai

Participare la startul campaniei, la centrul de vaccinare operațional pentru o zi, la unitatea de
învățământ din Deva.

12 mai

Întâlnire de lucru cu domnul Ciobanu Ionel, director executiv al Casei Județene de Pensii

Antena 3 Deva – emisiunea „Ora Exactă”- realizator
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Hunedoara.

13 mai

Participare alături de echipa medicală coordonată de dr. Ștefan Repede, atât la centrul temporar
organizat la Primăria Bunila cât și în satul Poienița Voinii unde vaccinarea s-a desfășurat la
gospodăriile locuitorilor care s-au înscris pe liste.

13 mai

Workshop regional județul Hunedoara elaborare PTTJ România - Frankfurt School of Finance &
Management, MIPE, CJ, ADR Vest, reprezentanți mediul privat și societatea civilă.

13 mai

Verificare centre de vaccinare Valea Jiului.

14 mai

Verificare centre de vaccinare din județul Hunedoara.

14 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentanții SGA Hunedoara și a Drumurilor Naționale Hunedoara.

14 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentanții HORECA Hunedoara.

14 mai

Întâlnire de lucru cu domnul Gelu-Ovidiu Tirian, decanul Facultății de Inginerie Hunedoara.

14 mai

Participare la conferința de deschidere a acțiunilor din cadrul proiectului „SICO – HD - Servicii
Integrate pentru Comunitatea marginalizată din municipiul Hunedoara”

15 mai

Deschidere centru de vaccinare de la Castelul Corvinilor din Hunedoara.

15 mai

Vizită la centrele mobile de vaccinare din comunele Țebea și Baia de Criș.

16 mai

Participare la deschiderea centrului mobil de vaccinare împotriva „COVID -19” în comuna Teliucu
Inferior.

17 mai

Întâlnire de lucru la sediul APIA Hunedoara.

17 mai

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Lăpugiu de Jos.

17 mai

Întâlnire de lucru cu primarul comunei General Berthelot.

17 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara

17 mai

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

18 mai

Participare la prima acțiune din cadrul proiectului „DEZVOLTĂM HUNEDOARA”, organizată la
compania „Philips Orăștie” unde au avut loc discuții cu întreaga echipă de conducere a firmei.

18 mai

Participare la festivitatea de premiere a echipei de handbal feminin CSM Deva care a promovat în
prima ligă valorică: „Liga Florilor”.

18 mai

Întâlnire de lucru promovare proiect învățământ dual "Școală și carieră-Fii meseriaș".

18 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentantul DSP Hunedoara respectiv HORECA Hunedoara.

18 mai

Întâlnire de lucru cu doamna Barabaș Georgeta, director executiv Agenția pentru Protecția
Mediului Hunedoara.

18 mai

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Râu de Mori.

19 mai

Coordonarea acțiunilor structurilor de urgență implicate în gestionarea situațiilor generate de
fenomenele meteo periculoase, în zona afectată din comunele Buceș, Vața de Jos și Baia de Criș.

19 mai

Deplasare la București la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada 1920 mai.

20 mai

Participare la centrul de vaccinare ”Drive Thru”, operațional în parcarea „Shopping City Deva”,
pentru vaccinarea fotbaliștilor, antrenorilor și arbitrilor hunedoreni.

20 mai

Întâlnire de lucru cu domnul Bretean Ovidiu Dorel, comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu –
Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara

20 mai

Întâlnire de lucru cu domnul Zaharia Marian din cadrul Autorității Electorale Permanente.

20 mai

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Vorța și primarul comunei Crișcior.

20 mai

Întâlnire de lucru cu domnul Surgent Marius, directorul Casei Județene de Pensii Hunedoara

20 mai

Intervenție telefonică la postul de televiziune B1 Tv.

20 mai

Participare vernisaj expoziție artă contemporană Galeriile de Artă "Forma" Deva.

20 mai

Întâlnire de lucru cu somnul Gabriel Ilieș, viceprimarul municipiului Deva.

21 mai

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

21 mai

Depunere de coroană de flori din partea Instituției Prefectului, la bustul lui Constantin Bursan,
deputat liberal în perioada interbelică și ctitor al Catedralei „Sfinții Împărați Constantin și Elena” și
al Palatului Administrativ din Hunedoara.
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21 mai

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Ribița și primarul comunei Sântămăria Orlea.

21 mai

Coordonare vaccinarea elevilor din unitățile de învățământ hunedorene la Liceul „Teglas Gabor”
din Deva.

21 mai

Întâlnire de lucru cu doamna Pollyanna Hanellore Hangan, deputat USR Hunedoara.

21 mai

Întâlnire de lucru cu liderul sindicatului "Solidaritatea" Hunedoara, domnul Iștoc Cristian.

22 mai

Discuții cu personalul medical de la Centrul de Vaccinare din Orăștie.

22 mai

Participare la acțiunea de imunizare la Castelul Corvinilor, la Centrul „Drive Thru” unde s-a
vaccinat o parte a personalului care lucrează în „HORECA”.

22 mai

Participare vernisaj "Foto-urbația" la Castelul Corvinilor Hunedoara.

22 mai

Participare lansare de carte "Iancu de Hunedoara" la Castelul Corvinilor Hunedoara.

22 mai

Participare centrul mobil de vaccinare din comuna Pui.

23 mai

Participare la deschiderea în incinta „Complexului Comercial – Bălata” din comuna Șoimuș, a
centrului mobil unde s-au putut imuniza cei care au vizitat complexul și au dorit să se vaccineze.

24 mai

Participare la ședința de lucru în sistem videoconferință susținută de ministrul Afacerilor Interne,
domnul Lucian Nicolae Bode pe tema vaccinării împotriva Covid-19.

24 mai

Acordarea de interviu telefonic Radio Color Orăștie.

24 mai

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Blăjeni.

24 mai

Întâlnire de lucru cu doamna Veronica Topor, director APIA Hunedoara

24 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara precum și SJPI Hunedoara

24 mai

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

24 mai

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Ilia.

25 mai

Întâlnire de lucru în comuna Buceș pe tema stadiul investiției „Barajul de la Mihăileni” și situația
lucrărilor de prevenire a inundațiilor frecvente din localitățile de pe Valea Crișului Alb.

25 mai

Participare la administrarea a dozei cu numărul 10.000 de vaccin împotriva „COVID 19” la centrul
„Drive Through” – Deva

26 mai

Participare la ședința ATOP.

26 mai

Întâlnire de lucru cu domnul Petru Liviu LOBONȚ, director OCPI Hunedoara.

26 mai

Întâlnire de lucru cu conducerea Camerei de Comerț și Industrie Hunedoara, reprezentată de
Viorel Arion, președinte și Crinela Gafton, director.

26 mai

Acordare interviu postului de televiziune Unutv.

26 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Gărzii Forestiere Județene Hunedoara.

26 mai

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Râu de Mori și primarul comunei Beriu.

26 mai

Participare la ședința comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor – Hunedoara

27 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Administrației Parcului Național Defileul Jiului - Centrul de
Vizitare al Parcului Național Defileul Jiului - Bumbești-Jiu.

27 mai

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

27 mai

Participare la ședința Colegiului Prefectural al județului Hunedoara.

28 mai

Vizitarea a două importante obiective de investiții în domeniul infrastructurii pentru activități
sportive: Complexul Sportiv „Michael Klein din municipiul Hunedoara și Baza sportivă de tip 1 –
Complex Sportiv „JIUL” din Petroșani împreună cu domnul Attila Cseke, ministrul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației.

28 mai

Discuții despre finanțarea proiectelor de dezvoltare locală și prevederile Programului Național de
Redresare și Reziliență împreună cu domnul Attila Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Administrației și primarii din județul Hunedoara.

28 mai

Primirea vizitei domnului Attila Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

29 mai

Participare la deschiderea oficială a sezonului estival în stațiunea Geoagiu Băi

29 mai

Vizita la „Târgul European al Castelelor” organizat la Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara.
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30 mai

Participare la acțiunea de informare a populației, referitoare la activitatea D.G.A la centrul de
vaccinare „Drive Through”.

31 mai

Participare la ședința de lucru în sistem videoconferință susținută de Șeful Departamentului
pentru Situații de Urgență, domnul Raed Arafat.

31 mai

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, STS Hunedoara precum și SJPI Hunedoara

31 mai

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

2 iunie

Verificări pe teren pe tema vaccinării împotriva COVID-19.

2 iunie

Participare eveniment 150 de ani de învățământ în limba română la Colegiul Național Pedagogic
"Regina Maria".

2 iunie

Vizită de lucru la sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara.

2 iunie

Întâlnire cu investitori din județul Hunedoara.

2 iunie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Direcției Județene de Statistică Hunedoara, respectiv a
Direcției pentru Agricultură a jud. Hunedoara.

3 iunie

Participare la festivitatea de absolvire a liceului la Colegiul Național „Decebal” din Deva

3 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Ciușcă Mugurel, director al Sport Club Municipal Deva.

3 iunie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Luncoiu de Jos.

3 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Bozdog Adrian, director ITM Hunedoara.

3 iunie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Peștișu Mic.

3 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Corici Sorin, șeful Sistemului Hidrotehnic Independent Petroșani.

3 iunie

Întâlnire de lucru cu inginerul șef al SC ENEL DISTRIBUȚIE BANAT SA, Unitatea Teritorială Rețea
Deva, domnul Codrin Iovescu.

3 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Octavian Băgescu, director executiv AJPIS Hunedoara.

4 iunie

Participare la festivitatea de absolvire a liceului la Liceul Tehnologic „Transilvania" Deva.

4 iunie

Participare la acțiunea de vaccinare împotriva „COVID 19” a jandarmilor, polițiștilor și pompierilor
hunedoreni la centrul „Drive Through” din Deva.

4 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Bretean Ovidiu Dorel, comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu –
Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara

4 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Ienea Chirilă Amar Oliver, inspector șef Garda Forestieră – Centru
Regional Timișoara.

5 iunie

Participare la centrul mobil de vaccinare în localitatea Țebea din comuna Baia de Criș.

6 iunie

Participare la vaccinare în comuna Teliucu Inferior.

7 iunie

Vizită de lucru la sediul serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare
a vehiculelor.

7 iunie

Întâlnire de lucru cu doamna Georgeta Angelica Tomuța, director executiv AJOFM Hunedoara
precum și cu domnul Bozdog Adrian, director ITM Hunedoara.

7 iunie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Bulzeștii de Sus.

7 iunie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Blăjeni.

7 iunie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara precum și CJAS Hunedoara.

7 iunie

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

8 iunie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Șoimuș.

8 iunie

Întâlnire de lucru Școală și carieră-Fii meseriaș.

8 iunie

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

8 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Bretean Ovidiu Dorel, comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu –
Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara precum și cu doamna Barabaș Georgeta, director
executiv Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara.

8 iunie

Participare la emisiunea „La subiect”, transmisă de postul de televiziune „UNU TV”.
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9 iunie

Participare la startul oficial al competiției Hard Enduro - ”EnduroPanorama”.

9 iunie

Participare la întâlnirea conducerii Agenției pentru dezvoltare Regională Vest cu primarii din
județul Hunedoara, desfășurată la Inspectoratul Școlar Județean.

10 iunie

Participare la o întâlnire de mediere între locuitori ai satului Mintia, din comuna Vețel, pe de-o
parte, și reprezentanți ai beneficiarului și constructorului tronsonului de cale ferată de mare
viteză care traversează localitatea, pe de altă parte.

10 iunie

Participare la sărbătorirea Zilei Eroilor la Cimitirul Eroilor din municipiul Deva.

10 iunie

Întâlnire de lucru cu doamna Georgeta Angelica Tomuța, director executiv AJOFM Hunedoara

11 iunie

Conferință de presă susținută de delegația oficială și de prefectul Călin Petru Marian.

11 iunie

Întâlnirea doamnei Raluca Turcan, ministrul muncii și protecției sociale cu directorii instituțiilor
publice hunedorene ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale

11 iunie

Participare împreună cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale, doamna Raluca Turcan la
deschiderea Bursei locurilor de muncă, organizată de A.J.O.F.M. pe platoul din Piața Unirii din
Deva.

11 iunie

Vizită împreună cu Ministrul Muncii și Protecției Sociale, doamna Raluca Turcan la un important
agent economic din Deva, „EUROSPORT DHS” S.A.

11 iunie

Participare la emisiunea transmisă de televiziunea Mondo Tv și realizată de Ionuț Drăgotesc.

14 iunie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Lăpugiu de Jos.

14 iunie

Întâlnire de lucru cu directorul Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara, domnul Brândușa
Mircea Călin.

14 iunie

Întâlnire de lucru la sediul DSVSA cu domnul Josan Lucian Laurențiu, director executiv al Direcției
Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

14 iunie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții DAJ Hunedoara, APIA Hunedoara, OJFIR Hunedoara, ANIF
Hunedoara.

14 iunie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

14 iunie

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

14 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

15 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Ciușcă Mugurel, director al Sport Club Municipal Deva.

15 iunie

Participare la emisiunea „În lumina adevărului” la postul de televiziune INFO HD.

15 iunie

Vizită la compania „ArcelorMittal” S.A. Hunedoara.

15 iunie

Participare la ședința de lucru în sistem de videoconferință la sediul ISU Hunedoara în vederea
semnării acordului cadru MIPE&MAI.

16 iunie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Balșa.

16 iunie

Întâlnire de lucru la sediul DSVSA cu domnul Josan Lucian Laurențiu, director executiv al Direcției
Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

16 iunie

Prezentarea proiectelor Instituției Prefectului, „DEZVOLTĂM HUNEDOARA” și ”PROMOVĂM
HUNEDOARA”, în cadrul unei întâlniri cu agenții economici din județul Hunedoara. Evenimentul a
fost organizat în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Hunedoara.

16 iunie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Bunila.

16 iunie

Întâlnire de lucru cu doamna Georgeta Angelica Tomuța, director executiv AJOFM Hunedoara

16 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Șincovici Cristian, șef serviciu SPCRPCIV Hunedoara și domnul
Mocan Florin , șef serviciu SPCP Hunedoara.

17 iunie

Vizită de lucru la SPCRPCIV Hunedoara.

17 iunie

Întâlnire de lucru cu managerul general al societății Brai Cata, domnul Bogdan Constantinescu.

17 iunie

Întâlnire de lucru la sediul Direcției Județene de Sport și Tineret Hunedoara.

17 iunie

Primirea vizitei de lucru a premierului României, domnul Florin Cîțu.

17 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

18 iunie

Primirea vizitei de lucru a domnului Adrian Oros, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
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18 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Kelemen Attila, deputat UDMR.

18 iunie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul OCPI Hunedoara.

18 iunie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Șoimuș.

18 iunie

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

18 iunie

Întâlnire de lucru la sediul DSVSA cu domnul Josan Lucian Laurențiu, director executiv al Direcției
Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

19 iunie

Primirea vizitei de lucru a domnului Adrian Oros, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

20 iunie

Primirea vizitei Președintelui Camerei Deputaților, domnul Ludovic Orban.

22 iunie

Participare la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în vederea aprobării “Planului
județean de măsuri și acțiuni pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate pe anul”.

22 iunie

Verificare desfășurare examene din cadrul Evaluării Naționale în județul Hunedoara.

22 iunie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei General Berthelot.

22 iunie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Peștișu Mic.

22 iunie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, STS Hunedoara precum și SJPI Hunedoara

22 iunie

Întâlnire de lucru cu doamna Czane Maria, director Oficiul județean de Poștă Hunedoara.

22 iunie

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

23 iunie

Întâlnire de lucru la sediul Direcției Județene de Sport și Tineret Hunedoara.

23 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Cosmin Liviu Pătrânjan, Inspector general al Direcției Regionale
Antifraudă Fiscală 5 Deva.

23 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Radu Aron, șeful Biroului Vamal Hunedoara.

24 iunie

Întâlnire cu domnul Ciprian Teleman, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

24 iunie

Întâlnire de lucru la Liceul Tehnologic Energetic "Dragomir Hurmuzescu"

24 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

24 iunie

Întâlnire de lucru la sediu ISJ Hunedoara.

25 iunie

Întâlnire de lucru la sediul DSVSA cu domnul Josan Lucian Laurențiu, director executiv al Direcției
Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

25 iunie

Primirea vizitei ambasadorului Republicii Socialiste Vietnam, E.S. Domnul Dang Tran Phong.

25 iunie

Ședință de lucru pe tema alegerilor parțiale.

26 iunie

Participare la Ziua Drapelului Național.

27 iunie

Participare la nedeia pădurenească din comuna Lelese.

27 iunie

Vizită centrul mobil de vaccinare comuna Lelese.

27 iunie

Vizită secții de votare comuna Sarmizegetusa.

27 iunie

Coordonarea desfășurării alegerilor parțiale din județul Hunedoara.

27 iunie

Participare la Sărbătoarea dedicată „Pionierului Aviației Române” - ing. Aurel Vlaicu

28 iunie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

28 iunie

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

29 iunie

Participare la evenimentul desfășurat la Episcopia Hunedoara.

29 iunie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Sântămăria Orlea.

29 iunie

Vizită de lucru la Centrul de Coordonare și Conducere a Intervenției Hunedoara.

29 iunie

Participare la comisia de fond funciar.

30 iunie

Întâlnire de lucru cu domnul Bretean Ovidiu Dorel, comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu –
Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara.

30 iunie

Participare la ședința Colegiului Prefectural al județului Hunedoara.

30 iunie

Vizită de lucru la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor.
Pagina 44 din 153

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2021

Dată

Eveniment

30 iunie

Participare la ședința ATOP.

1 iulie

Întâlnire de lucru cu domnul David Adrian Nicolae, director al Casei Județene de Asigurări de
Sănătate precum și domnul Domșa Gheorghe, vicepreședinte al CNAS.

1 iulie

Întâlnire de lucru cu domnul Marius Surgent, director al Casei Județene de Pensii Hunedoara.

1 iulie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Totești.

1 iulie

Întâlnire de lucru cu doamna Aurica Lăsconi, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor
Hunedoara.

2 iulie

Întâlnire de lucru cu domnul Kelemen Attila, deputat UDMR.

2 iulie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul HORECA Hunedoara.

5 iulie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

5 iulie

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

7 iulie

Vizită de lucru la Direcția de Sănătate Publică Hunedoara

8 iulie

Participare masă rotundă cu transmisie publice -Promovarea donării benevole de sângeEpiscopia Devei și Hunedoarei

8 iulie

Participare la emisiunea Matinal, Antena 3 Deva

8 iulie

Întâlnire de lucru cu domnul Adrian Florin BOZDOG, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de
Muncă Hunedoara.

10 iulie

Participare la Centru de vaccinare Romos la campania "Orașul vaccinează satul"

12 iulie

Întâlnire de lucru la Primăria municipiului Deva, cu dl. Primar Florin Oancea și dl. Viceprimar
Gabriel Ilieș

12 iulie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

12 iulie

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

13 iulie

Vizită de lucru la Serviciul Rutier din cadrul IPJ Hunedoara

13 iulie

Întâlnire de lucru cu dl. Josan Lucian, director la Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța
Alimentelor Hunedoara

13 iulie

Întâlnire de lucru cu dl. Ciocă Emanuel, președintele Federației Românilor de pretutindeni.

13 iulie

Participare la ședința festivă care a avut loc cu prilejul „Zilei Naționale a Contabilului Român”
organizată de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din județul Hunedoara.

13 iulie

Întâlnire de lucru cu Zoltan Kallos – Secretar de stat în Ministerul Educației. Temele discuțiilor au
fost referitoare la principalele investiții din sistemul de învățământ hunedorean, la pregătirile
pentru noul an școlar și la proiectul „Romania Educată” inițiat de Președintele României, Klaus
Iohannis.

15 iulie

Vizită de lucru la Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara

15 iulie

Vizită de lucru la DSVASA cu tema "Redeschiderea expozițiilor de animale".

15 iulie

Întâlnire de lucru cu primarul și secretarul comunei Boșorod.

16 iulie

Deplasare în zona Brad, pe DN 76 spre Oradea unde coordonează împreună cu ofițeri și
subofițeri ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență și cu reprezentanți ai autorităților locale
acțiunile pentru restabilirea circulației pe drumul național și pentru evacuarea apei din
gospodăriile afectate de ploile abundente

16 iulie

Vizită de lucru la Centrul Mobil de donare de sânge Șoimuș, Campania "Donează sânge, salvează
o viață"

16 iulie

Participare la ședința extraordinară a Consiliului Local Burjuc, convocată cu prilejul depunerii
jurământului de către noul primar, Adrian Ovidiu Bartha.

17 iulie

Deplasare pe Muntele Găina unde a depus o coroană de flori pentru cinsti memoria lui Avram
Iancu

18 iulie

Participare la "Sărbătoarea afinelor”, -a șaptea ediție, organizată de primăria Beriu.

19 iulie

Participare la ceremonia depunerii jurământului primarului comunei Sarmizegetusa.

19 iulie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
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Hunedoara, SJPI Hunedoara.

19 iulie

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

20 iulie

Participare la ședință în sistem videoconferință condusă de premierul Florin Cîțu, ministrul
Afacerilor Interne, Lucian Bode și dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de
Urgență pe tema inundațiilor.

20 iulie

Deplasare în comuna General Berthelot unde ploile torențiale care au determinat creșteri mari de
debite și viituri au distrus două drumuri comunale, au inundat 15 gospodării și au acoperit cu apă
mai multe hectare de teren agricol.

20 iulie

Participare la emisiunea „La subiect”, transmisă de postul de televiziune „UNU TV”.

20 iulie

Întâlnire de lucru cu domnul Șincovici Cristian, șef serviciu SPCRPCIV Hunedoara.

20 iulie

Întâlnire de lucru la sediul ISJ Hunedoara.

21 iulie

Participare la emisiunea "În lumina adevărului" la televiziunea „INFO HD”

21 iulie

Întâlnire de lucru cu conducerea Consiliului Județean Hunedoara.

21 iulie

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

22 iulie

Întâlnire de lucru cu primarul orașului Geoagiu.

22 iulie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

22 iulie

Întâlnire de lucru cu doamna Czane Maria, director Oficiul județean de Poștă Hunedoara.

22 iulie

Participare la festivitatea dedicată împlinirii a 55 de ani de învățământ energetic la Liceul
Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” din Deva.

23 iulie

Participare la „BALUL CIOBANILOR” organizat de primarul comunei Șoimuș în satul Păuliș.

23 iulie

Participare la ceremonia de înfrățire a comunei Vața de Jos și comuna Rădeni din Republica
Moldova.

23 iulie

Participare la premierea participanților la concursul de pescuit din cadrul ISU Hunedoara "Peștișorul de foc".

23 iulie

Întâlnire de lucru privind situația tehnică a termocentralei Mintia în condițiile încetării activității.

24 iulie

Participare la acțiunea COPIII ȘI SPORTUL – O MINTE SĂNĂTOASĂ ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS în
satul Nandru la un concurs de tenis de masă la care au participat 60 de sportivi din Hunedoara,
Călan, Deva și din Peștișu Mic.

25 iulie

Participare la nedee tradițională în comuna Bătrâna.

26 iulie

Participare la ceremonia depunerii jurământului primarului comunei Romos, doamna Mihaiela
Daniela Csatlos-Koncz.

26 iulie

Vizită de lucru la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor Județul Hunedoara.

26 iulie

Întâlnire de lucru cu domnul Marius Surgent, director al Casei Județene de Pensii Hunedoara.

26 iulie

Întâlnire de lucru cu domnul Petru Liviu LOBONȚ, director OCPI Hunedoara.

26 iulie

Întâlnire de lucru pentru verificarea măsurilor legale privind punerea în siguranță a tuturor
instalațiilor termocentralei Mintia, care și-a încetat astăzi activitatea.

26 iulie

Întâlnire de lucru cu domnul Zoltan Pogocsan, viceprimarul municipiului Deva, respectiv domnul
Dan Stoian.

26 iulie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

26 iulie

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

27 iulie

Întâlnire de lucru cu doamna Veronica Topor, director APIA Hunedoara

27 iulie

Delegație București, vizită la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale respectiv Ministerul Finanțelor.

28 iulie

Întâlnire de lucru cu doamna Pollyanna Hanellore Hangan, deputat USR Hunedoara.

28 iulie

Întâlnire de lucru la sediul Direcției Județene de Sport și Tineret Hunedoara.

28 iulie

Întâlnire de lucru cu doamna Lazăr Mihaela, director executiv Oficiul Județean pt. Finanțarea
Investițiilor Rurale.
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28 iulie

Participare la emisiunea „Ora Exactă” transmisă de postul de televiziune „Antena 3 - Deva”.

29 iulie

Participare la ceremonialul public organizat cu ocazia sărbătoririi „ZILEI IMNULUI NAȚIONAL” în
„Piața Tricolorului” din Deva.

29 iulie

Participare la comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor – Hunedoara.

29 iulie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Ghelari.

29 iulie

Întâlnire de lucru cu domnul inspector șef Iosif Marius Dumitru, șeful inspectoratului IJJ
Hunedoara.

29 iulie

Participare la ședința ATOP.

30 iulie

Întâlnire de lucru cu domnul Bretean Ovidiu Dorel, comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu –
Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara precum și cu doamna Barabaș Georgeta, director
executiv Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara.

30 iulie

Întâlnire cu reprezentanții comunelor de peste Prut înfrățite cu comunele Vața de Jos, Crișcior și
Luncoiu de Jos.

30 iulie

Participare spectacol susținut de copiii din Rădeni, Greblești și Codreanca, comune de peste Prut
înfrățite cu localități din nordul județului Hunedoara aflați în tabără în comuna hunedoreană Vața
de Jos.

30 iulie

Participare la ședința Colegiului Prefectural al județului Hunedoara.

30 iulie

Primirea vizitei domnului Teodor Iulian Gheorghe, director general DGRIP.

31 iulie

Participare la evenimentul cultural - istoric ,,Să-i cunoaștem pe străbunii noștri daco-romani!” Festivalul antic „AQUA SACRA GERMISARA” în parcul de lângă „Termele Romane” din Geoagiu
Băi.

31 iulie

Participare la ”Marșul factorilor poștali” din județul Hunedoara în localitatea hunedoreană
Costești.

1 august

Participare la sărbătoarea tradițională în comuna hunedoreană Bulzeștii de Sus.

2 august

Întâlnire de lucru cu primarii comunelor Beriu, Dobra și Bănița.

2 august

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

2 august

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

3 august

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

3 august

Întâlnire de lucru cu domnul Bretean Ovidiu Dorel, comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu –
Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara, doamna Barabaș Georgeta, director executiv Agenția
pentru Protecția Mediului Hunedoara, respectiv reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara
precum și reprezentantul Salubritate SA.

4 august

Înmânarea titlurilor de proprietate unor locuitori ai comunei hunedorene Buceș.

4 august

Întâlnire de lucru cu managerii unităților spitalicești hunedorene.

4 august

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

4 august

Întâlnire de lucru cu primarul orașului Simeria.

5 august

Deplasare București 05.08.2021-06.08.2021 la Direcția Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor.

5 august

Participare la o întâlnire de lucru, la Timișoara, cu președintele Autorității Naționale de Restituire
a Proprietăților (ANRP), Silviu Grigorescu.

6 august

Întâlnire de lucru cu directorii DSP Timiș, DSP Arad respectiv DSP Hunedoara.

6 august

Participare la conferința de presă comună a „Alianței Vestului pentru Sănătate Publică” formată
din Direcțiile de Sănătate Publică din județele Timiș, Arad și Hunedoara.

6 august

Participare la sărbătorirea „Zilei Minerului”, la comemorarea minerilor eroi care s-au sacrificat
pentru drepturilor lor, și a celor care și-au pierdut viața în subteranele Văii Jiului. Ceremoniile au
avut loc la Statuia Minerului din Petroșani respectiv la Mina Lupeni și la Monumentul Eroilor din
localitate.

8 august

Participare la „Festivalului plăcintelor pădurenești”, organizat de Primăria comunei Cerbăl și aflat
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la cea de-a doua ediție.

9 august

Verificarea activității echipelor de pază și a celor de întreținere a instalațiilor de la Termocentrala
Mintia.

9 august

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Crișcior

9 august

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

9 august

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

10 august

Convocare ședință de lucru pe tema combaterii buruienii ambrozia.

10 august

Vizită de lucru sediul APIA Hunedoara.

10 august

Vizită de lucru la Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara.

11 august

Verificare stadiul lucrărilor de modernizare la SJU Deva.

11 august

Participare la ședința extraordinară a Consiliului Local Hunedoara, prilejuită de acordarea titlului
de Cetățean de onoare, profesorului Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

11 august

Verificarea respectării măsurilor pentru prevenirea infecțiilor cu SARS COV 2 în Piața Centrală și la
Complexul Comercial „Shopping City Deva”.

11 august

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Vorța.

11 august

Întâlnire de lucru cu domnul Ienea Chirilă Amar Oliver, inspector șef Garda Forestieră – Centru
Regional Timișoara.

11 august

Întâlnire de lucru cu domnul inspector șef Iosif Marius Dumitru, șeful inspectoratului IJJ
Hunedoara.

11 august

Întâlnire de lucru cu domnul Corici Sorin, șeful Sistemului Hidrotehnic Independent Petroșani.

11 august

Întâlnire de lucru cu domnul Igna Radu Sorin, inspector șef al Inspectoratului județean în
Construcții Hunedoara

12 august

Deplasare București 12.08.2021-13.08.2021 la Direcția Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor.

12 august

Întâlnire de lucru cu primarii comunelor Hărău, Baia de Criș respectiv Băcia.

12 august

Întâlnire de lucru cu conducerea Consiliului Județean Hunedoara.

13 august

Vizită de lucru la Nucleul Local de Coordonare a Vaccinării.

13 august

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Boșorod.

15 august

Participare la Nedeia Troiței, sărbătoare populară, desfășurată în Parâng .

16 august

Participare la prima umplere a lacului de acumulare Gura Apelor, la NNR (Nivelul Normal de
Retenție) – 1.072,5 metri deasupra mării (mdM).

16 august

Participare la emisiunea "Cea mai bună dimineață" difuzată de postul de televiziune Info HD.

16 august

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

17 august

Participare la ședință în sistem videoconferință condusă de ministrul afacerilor interne, domnul
Lucian Bode cu participarea ministrului mediului, apelor și pădurilor, domnul Barna Tanczos.

17 august

Deplasare București 17.08.2021-18.08.2021 la Ministerul Tineretului și Sportului.

17 august

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

18 august

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

18 august

Întâlnire de lucru cu dl. Josan Lucian, director la Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța
Alimentelor Hunedoara

19 august

Participare la emisiune la postul de televiziune UnuTV.

19 august

Întâlnire de lucru cu domnul prof. Pârvan Ilie, inspector școlar general

20 august

Întâlnire de lucru cu domnul Iuliu WINKLER europarlamentar UDMR.

20 august

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

20 august

Întâlnire de lucru pentru buna organizare și desfășurare a „Serbărilor Naționale Țebea –”
desfășurată în satul Țebea, comuna Baia de Criș.
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21 august

Participare la evenimentul desfășurat în Pasul Vulcan "De la Război la Marea Unire" ediția a VI-a.

21 august

Participare la acțiunea de tip „Caravana medicală”, organizată în premieră națională la Costești,
comuna Orăștioara de Sus, care a cuprins o parte medical-educațională și una culturală, s-a
încheiat cu proiecții de filme artistice și documentare.

22 august

Participare la „Zilele orașului Simeria”.

22 august

Participare la „Zilelor orașului Hațeg” și la Festivalului „Hațegana”.

22 august

Participare la „Ziua Apicultorului”, eveniment organizat în comuna Peștișu Mic.

23 august

Întâlnire de lucru cu conducerea Consiliului Județean Hunedoara.

23 august

Întâlnire de lucru cu domnul Dănuț Gigi Terteci, secretarul general al Comunei Cerbăl,
președintele Filialei Județene a Corpului Profesional al Secretarilor Generali ai Comunelor din
România

23 august

Întâlnire de lucru cu doamna Veronica Topor, director APIA Hunedoara

23 august

Întâlnire de lucru cu doamna Czane Maria, director Oficiul județean de Poștă Hunedoara.

23 august

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

23 august

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

24 august

Participare la ședință în sistem videoconferință condusă de Prim-ministrul României, domnul
Florin-Vasile Cîțu cu participarea ministrului afacerilor interne, domnul Lucian Bode, ministrului
educației, domnul Sorin-Mihai Câmpeanu și ministrului sănătății, doamna Ioana Mihăilă pe tema
deschiderii anului de învățământ-2022.

24 august

Participare la comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor – Hunedoara.

24 august

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Toplița.

24 august

Vizită de lucru la sediul Direcției Județene de Sport și Tineret Hunedoara.

24 august

Deplasare la sediul AJPIS Hunedoara în vederea unor verificări de rutină.

24 august

Întâlnire de lucru cu dl. Josan Lucian, director la Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța
Alimentelor Hunedoara

24 august

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

25 august

Vizită de lucru la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor Județul Hunedoara.

25 august

Workshop UNICEF "Localități prietene ale copiilor".

25 august

Întâlnire de lucru cu domnul Marius Surgent, director al Casei Județene de Pensii Hunedoara.

25 august

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

25 august

Participare la ședința Colegiului Prefectural al județului Hunedoara.

25 august

Întâlnire de lucru cu domnul David Adrian Nicolae, director al Casei Județene de Asigurări de
Sănătate.

26 august

Participare la evenimentul organizat de Primăria municipiului Deva, prilejuit de semnarea
Memorandumului de înțelegere pentru implementarea inițiativei „Localități Prietene ale Copiilor”.

26 august

Vizită de lucru la Universitatea din Petroșani.

26 august

Întâlnire cu reprezentanții Romilor din județul Hunedoara.

26 august

Întâlnire de lucru cu directorul Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara, domnul Brândușa
Mircea Călin.

26 august

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

27 august

Participare la videoconferința organizată de Direcția Fonduri Externe Nerambursabile.

27 august

Participare la inaugurarea unei importante investiții pentru localnicii și producătorii din Țara
Zarandului. A fost finalizată investiția „Construire și dotare Piață Agroalimentară Vața de Jos”.
Oaspetele comunității din Vața de Jos a fost Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul
Adrian Oros.
Pagina 49 din 153

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2021

Dată

Eveniment

28 august

Participare la cea de-a 41-a ediție a competiției naționale „Marșul factorilor poștali” desfășurată la
„Arsenal Park”, în municipiul Orăștie.

29 august

Participare la „Sărbătoarea Taragotului” desfășurată în comuna Vața de Jos.

29 august

Participare la cea de-a 40-a ediție a „Festivalului Pădurenilor – Drăgan Muntean” desfășurată la
Poienița Voinii, locul nașterii apreciatului rapsod popular hunedorean.

30 august

Participare la ședința ATOP.

30 august

Întâlnire de lucru cu domnul inspector șef Iosif Marius Dumitru, șeful inspectoratului IJJ
Hunedoara.

30 august

Întâlnire de lucru cu dl. Josan Lucian, director la Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța
Alimentelor Hunedoara

30 august

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

30 august

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

31 august

Participare la ședința Consiliului Local al comunei Luncoiu de Jos, în cadrul căreia a fost ales
viceprimarul localității.

31 august

Întâlnire de lucru cu domnul Marius Surgent, director al Casei Județene de Pensii Hunedoara.

31 august

Întâlnire de lucru cu domnul David Adrian Nicolae, director al Casei Județene de Asigurări de
Sănătate.

31 august

Ședința Comisiei de Dialog Social a județului Hunedoara.

1 septembrie

Întâlnire de lucru cu domnul prof. Pârvan Ilie, inspector școlar general.

1 septembrie

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

1 septembrie

Întâlnire de lucru cu domnul Moldovan Ioan, inspector al Autorității Naționale pt. Resurse
Minerale județul Hunedoara.

1 septembrie

Participare conferință de presă pe tema "Stadiul implementării proiectelor finanțate din fonduri
europene și guvernamentale în județul Hunedoara".

1 septembrie

Vizită de lucru la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor Județul Hunedoara.

2 septembrie

Vizită la Direcția pentru Agricultură Județeană pentru a analiza stadiul în care se află proiectul de
obținere a certificatului de „Indicație Geografică Protejată” pentru produsul „Virșli de Hunedoara”.

2 septembrie

Participare la „GALA RECUNOȘTINȚEI MEDICALE” desfășurată la „Domeniul Regal” de la
Săvârșin.

2 septembrie

Participare la ședință în sistem videoconferință condusă de Prim-ministrul României, domnul
Florin-Vasile Cîțu, pe tema pregătirii sezonului de iarnă și aspectele privind stadiul vaccinării.

2 septembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Corpului Profesional al Secretarilor Generali ai Comunelor din
România-județul Hunedoara.

2 septembrie

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

3 septembrie

Participare la Simpozionul Omagial desfășurat în Sala festivă a Colegiului Național Pedagogic
”Regina Maria” din Deva cu ocazia împlinirii a o sută de ani de la Reforma Agrară din România.

4 septembrie

Participare la „Țurcana Brează de Valea Jiului”, expoziție de ovine organizată pe Platoul de la Jieț
din orașul Petrila.

4 septembrie

Participare la evenimentul "Fotbal Centenar Corvinul" și depunerea de coroane de flori la statuia
lui Michael Klein.

5 septembrie

Participare la expoziție de ovine desfășurată în orașul Hațeg.

6 septembrie

Întâlnire de lucru cu domul Nicula Mircea Corin, directorul Camerei de Conturi a județului
Hunedoara.

6 septembrie

Întâlnire de lucru pentru pregătirea Serbărilor Naționale Țebea.

6 septembrie

Întâlnire de lucru cu o delegație a unui consorțiu de firme sud coreene interesat în achiziționarea
Termocentralei Mintia. Grupul de firme din Coreea de Sud, format din companiile „AKEDA”,
„Hyunday- Power Systems” și „BKB”, intenționează să cumpere și să investească la
Termocentrala Mintia.

6 septembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
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Hunedoara, SJPI Hunedoara.

6 septembrie

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

7 septembrie

Verificarea condițiilor de desfășurare a noului an școlar la Grădinița cu program prelungit din
Baru.

7 septembrie

Participare la consultarea publică referitoare la Planul de Management al Parcului Național
Retezat.

7 septembrie

Întâlnire de lucru cu domnul inspector șef Iosif Marius Dumitru, șeful inspectoratului IJJ
Hunedoara.

7 septembrie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

7 septembrie

Întâlnire de lucru cu primarii comunelor Peștișu Mic respectiv Luncoiu de Jos.

7 septembrie

Participare la emisiunea „În lumina adevărului”, la postul de televiziune „INFO HD”

8 septembrie

Întâlnire de lucru a reprezentanților UAT-urilor cu secretarul general adjunct al Guvernului
României, domnul Mircea Abrudean la Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din Deva.

8 septembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

8 septembrie

Primirea vizitei secretarului general adjunct al Guvernului României, domnul Mircea Abrudean.

9 septembrie

Participare la „Bursa Locurilor de Muncă” organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă, desfășurată în incinta Galeriei de Artă din Hunedoara

9 septembrie

Întâlnire cu scriitorul Laurian Stănchescu, acesta a marcat astăzi, în fața statuii ecvestre a lui
Decebal din Deva, începutul marșului dedicat lui Avram Iancu.

9 septembrie

Participare la Comisia de Dialog Social, în urma solicitării transmise de sindicatul „Speranța” din
Orăștie.

10 septembrie

Vizită de lucru la sediul Direcției Județene de Sport și Tineret Hunedoara.

10 septembrie

Participare la două evenimente importante pentru comunitatea din Peștișu Mic: recepția finală a
drumului care leagă satul Valea Nandrului de Schitul „Sfântul Nectarie” și deschiderea „Punctului
Gastronomic Local” din satul Cutin.

10 septembrie

Verificare începerea noului an școlar la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Liceul Teoretic „Teglaș
Gabor” și Colegiul Tehnic „Transilvania”.

10 septembrie

Încetare mandat subprefect conform HG nr. 961/09.09.2021

11 septembrie

Ședință de lucru cu privire la organizarea Serbărilor Naționale Țebea.

12 septembrie

Participare la ședință în sistem videoconferință condusă de Prim-ministrul României, domnul
Florin-Vasile Cîțu pe tema deschiderii anului de învățământ-2022.

12 septembrie

Participare la ceremonialul dedicat omagierii eroului transilvănean, Avram Iancu la Serbările
Naționale de la Țebea.

13 septembrie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

13 septembrie

Participare la festivitatea organizată astăzi la Liceul Teoretic „Teglaș Gabor” din Deva cu ocazia
începerii noului an de învățământ.

13 septembrie

Participare la festivitatea organizată astăzi la Colegiul Tehnic „Transilvania” din Deva cu ocazia
începerii noului an de învățământ.

13 septembrie

Participare la deschiderea grădiniței cu program prelungit din comuna Crișcior, complet renovată
și modernizată cu fonduri guvernamentale.

13 septembrie

Participare la festivitatea organizată astăzi la Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Brad cu ocazia
începerii noului an de învățământ.

13 septembrie

Participare la festivitatea organizată astăzi la Colegiul Național „Decebal” din Deva cu ocazia
începerii noului an de învățământ.

14 septembrie

Participare la o acțiune de informare a copiilor, denumită ”Munții contează! Păstrează munții
curați!”, organizată în zona Cabanei Rotunda din Munții Retezat, cu prilejul „Zilei Naționale a
Muntelui”

14 septembrie

Participare la emisiunea „Ora Exactă” transmisă de postul de televiziune „Antena 3 Deva”.

15 septembrie

Participare la întâlnire de lucru cu reprezentanți ai organizațiilor civice implicate în constituirea
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„Asociației pentru Dezvoltare Integrată a Văii Jiului”.

16 septembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Pui.

16 septembrie

Întâlnire de lucru cu domnul Ștefan Fănică, director AJPIS Hunedoara.

16 septembrie

Întâlnire de lucru cu Guvernatorul „Districtului LIONS 124 România”, Pompilia Szellner.

16 septembrie

Întâlnire de lucru cu domnul inspector șef Iosif Marius Dumitru, șeful inspectoratului IJJ
Hunedoara.

16 septembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Buceș.

17 septembrie

Întâlnire de lucru cu Viceprim-ministrul României, domnul Kelemen Hunor.

17 septembrie

Verificarea stadiului lucrărilor de reparații capitale și modernizare de la Spitalul Județean de
Urgență Deva.

18 septembrie

Deplasare București la Ministerul Finanțelor.

19 septembrie

Participare la finala evenimentului sportiv ”Cupa Vățană” din comuna Vața de Jos.

20 septembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Sălașu de Sus.

20 septembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

20 septembrie

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

20 septembrie

Întâlnire de lucru cu domnul Bretean Ovidiu Dorel, comisar șef al Gărzii Naționale de Mediu –
Serviciul Comisariatul Județean Hunedoara.

20 septembrie

Întâlnire de lucru cu doamna Georgeta Angelica Tomuța, director executiv AJOFM Hunedoara

20 septembrie

Participare la emisiune la postul de televiziune InfoHD.

21 septembrie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara și domnul Nasta Alin, prim adjunct al inspectorului șef ISU Hunedoara.

21 septembrie

Întâlnire cu privire la drepturile pe care le au cetățenii care au lucrat în sistemul energetic.
Întâlnirea a avut loc la sediul Complexului Energetic Hunedoara din Petroșani au participat
directorul Executiv al Casei Județene de Pensii Marius Surgent, directorul executiv adjunct Ionel
Ciobanu, directorul Complexului Energetic Hunedoara Cristian Roșu, reprezentanți ai sindicatului
minerilor din Valea Jiului ”Muntele”, directorii minelor din Valea Jiului și directorul Termocentralei
Paroșeni.

21 septembrie

Participare la emisiunea “Punctul pe i” transmisă de postul de televiziune “MONDO TV".

21 septembrie

Participare la ședință de lucru în sistem videoconferință condusă de prim-ministrul României,
domnul Florin Cîțu pe tema gestionării pandemiei COVID19.

21 septembrie

Participare la acordarea de premii pentru elevii cu nota 10 la Bacalaureat din județul Hunedoara.

21 septembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Sălașu de Sus.

21 septembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Balșa.

21 septembrie

Întâlnire de lucru cu domnul Bara Sebastian, managerul Bibliotecii Județene Deva.

21 septembrie

Întâlnire de lucru cu directorul Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara, domnul Brândușa
Mircea Călin.

21 septembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului MINVEST
SA Deva respectiv reprezentantul Conversmin SA Deva.

22 septembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Bănița.

22 septembrie

Întâlnire de lucru cu domnul Petru Liviu LOBONȚ, director OCPI Hunedoara.

22 septembrie

Întâlnire de lucru cu dl. Josan Lucian, director la Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța
Alimentelor Hunedoara

22 septembrie

Ședință de lucru cu secretarii generali ai unităților administrativ teritoriale din județ.

22 septembrie

Întâlnire de lucru cu doamna Veronica Topor, director APIA Hunedoara

23 septembrie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

23 septembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Baia de Criș.

23 septembrie

Ședință de lucru cu reprezentanții IPH Hunedoara, IJJ Hunedoara respectiv DSVSA Hunedoara.

24 septembrie

Acordarea de interviu postului de televiziune Antena3 Deva.
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24 septembrie

Întâlnire de lucru cu dl. Josan Lucian, director la Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța
Alimentelor Hunedoara

27 septembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

27 septembrie

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

28 septembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Vorța.

28 septembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Luncoiu de Jos.

28 septembrie

Întâlnire de lucru cu domnul Petru Liviu LOBONȚ, director OCPI Hunedoara.

29 septembrie

Vaccinare cu doza 3 la centrul de vaccinare drive-thru din municipiul Deva.

29 septembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Ribița.

29 septembrie

Participare ședință fond funciar.

30 septembrie

Vizită de lucru la sediul Direcției Județene de Sport și Tineret Hunedoara.

30 septembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții Hidroelectrica.

30 septembrie

Întâlnire de lucru cu domnul Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică
a Județului Hunedoara.

30 septembrie

Participare la ședința Colegiului Prefectural al județului Hunedoara.

1 octombrie

Participare la evenimentul ”Gal Fest” organizat în premieră, acesta are ca scop promovarea
producătorilor locali care își desfășoară activitatea pe teritoriul Grupului de Acțiune Locală ”Țara
Hațegului - Ținutul Pădurenilor”.

1 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

1 octombrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Ribița.

1 octombrie

Întâlnire de lucru cu Prefectului Județului Alba Nicolae Albu și Președintelui Consiliului Județean
Ion Dumitrel în vederea analizării modului de funcționare și desfășurare a activității Centrului
Integrat Județean de Intervenție Hunedoara care are ca scop conducerea și coordonarea
acțiunilor de intervenție asociate situațiilor de urgență produse sau care au efect pe teritoriul
județului, urmând a se implementa un centru după același model și la nivelul județului Alba.

1 octombrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Beriu.

2 octombrie

Participare la manifestările intitulate în mod simbolic „Adunarea Momârlanilor”, organizate de
primarul municipiului, Tiberiu Iacob Ridzi la Petroșani.

3 octombrie

Participare la expoziția de ovine rasa Țurcană organizată în comuna Totești.

4 octombrie

Participare la Centrul de vaccinare „Drive Through”din Deva, amenajat în parcarea Complexului
Comercial „Shopping Deva City”, unde au fost preluate și amplasate două construcții modulare
medicale sosite de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

4 octombrie

Participare la conferința de informare a fermierilor din județul Hunedoara pentru promovarea
măsurilor delegate de AFIR către APIA din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

4 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

4 octombrie

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

5 octombrie

Deplasare in comuna Zam pentru verificarea măsurilor privind carantinarea pentru satul Zam din
comuna hunedoreană Zam.

5 octombrie

Întâlnire cu reprezentantul societății CONVERSMIN SA

6 octombrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Cerbăl.

6 octombrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Peștișu Mic.

7 octombrie

Întâlnire cu o delegație condusă de primarul comunei Baru, Daniel Răducanu și invitați din
Germania, care a prezentat un studiu privind reconversia în scop turistic a zonei Valea Jiului –
Baru – Țara Hațegului. Studiul a fost realizat gratuit de către ing. Manfred Helmert, din
Germania, în baza bunelor relații pe care le are cu administrația locală și comunitatea din Baru.

7 octombrie

Vizită de lucru la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara

7 octombrie

Întâlnire de lucru cu vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara Costel Avram.
Pagina 53 din 153

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2021

Dată

Eveniment

7 octombrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Crișcior.

8 octombrie

Primire delegație a primarilor PSD, condusă de președintele Consiliului Județean Hunedoara, dl.
Nistor Laurențiu

8 octombrie

Participare emisiune la postul de televiziune Antena 3 Deva.

8 octombrie

Întâlnire de lucru cu doamna Veronica Topor, director APIA Hunedoara

8 octombrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Vața de Jos..

8 octombrie

Întâlnire de lucru cu factori implicați în desfășurarea campaniei de vaccinare la nivelul județului
Hunedoara.

9 octombrie

Participare la sediul instituției, la o videoconferință pe tema situației actuale din sistemul de
sănătate, convocată de premierul Florin Cîțu.

11 octombrie

Participare la evenimentul desfășurat cu ocazia „Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare
Românești” organizat de Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara.

11 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

11 octombrie

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

12 octombrie

Participare la emisiunea „În lumina adevărului” transmisă de postul de televiziune InfoHD.

12 octombrie

Întâlnire de lucru cu managerii tuturor spitalelor din județul Hunedoara, directorul Casei Județene
pentru Asigurări de Sănătate, Adrian David și directorul Direcției de Sănătate Publică, Sebastian
Mezei.

13 octombrie

Participare, împreună cu reprezentanții I.S.U, D.S.P, D.S.V.S.A. și I.T.M., la acțiunile de verificare
a respectării normelor legale pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 în municipiul
Deva.

13 octombrie

Vizită de lucru, împreună cu primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Ridzi, pentru stabilirea
lucrărilor de amenajare a spațiul pus la dispoziția Biroului Permise de Conducere și Înmatriculare
a Vehiculelor Hunedoara. În spațiile nou amenajate urmează să funcționeze, în regim permanent,
birourile care vor fi puse la dispoziția cetățenilor din zona Valea Jiului – Hațeg.

14 octombrie

Participare la conferința de lansare a proiectului „SICONET – Servicii Integrate, Calificare și
Ocupare, pentru tinerii NEETs”, eveniment, organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă – Hunedoara, în parteneriat cu A.J.O.F.M. Bihor și cu două firme de consultanță.

14 octombrie

Participare la Târgul de Toamnă organizat în comuna Pui.

14 octombrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Blăjeni.

15 octombrie

Întâlnire de lucru cu doamna Veronica Topor, director APIA Hunedoara, dl. Botici Ovidiu, inginer
șef OCPI, primarii comunelor Lelese, Bunila și Lunca Cernii

15 octombrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Vața de Jos.

16 octombrie

Participare la reluarea acțiunilor de vaccinare în centre mobile, a locuitorilor din zona rurală a
județului, respectiv a comunei Certeju de Sus.

18 octombrie

Acordarea de interviu postului de televiziune Unu Tv Deva.

18 octombrie

Întâlnire la sediul Centrului județean APIA cu directorul executiv, Veronica Topor, pentru a
analiza situația pregătirii dosarelor pentru ca fermierii hunedoreni să beneficieze, într-un timp cât
mai scurt, de sprijin financiar din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), cât și pentru
măsurile finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

18 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara,
SJPI Hunedoara.

18 octombrie

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

19 octombrie

Participare la evenimentul „Ștafeta Veteranilor -INVICTUS” .

19 octombrie

Întâlnire cu reprezentanți ai publicației locale Mesagerul Hunedorean.

19 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

19 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții SCC Astaldi - Convensa Hunedoara pentru soluționarea unor
probleme tehnice și administrative, apărute în urma organizărilor de șantier de pe teritoriul
comunei Ilia.
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20 octombrie

Participare la emisiunea televizată „PUNCTUL PE I”, transmisă de postul de televiziune ”MONDO
TV” - Petroșani, pentru a discuta despre gestionarea situației sanitare actuale.

20 octombrie

Interviu acordat postului de televiziune Antena 1 Deva.

20 octombrie

Întâlnire de lucru cu directorul executiv al AJOFM Hunedoara.

20 octombrie

Întâlnire de lucru cu directorul Termocentralei Mintia.

20 octombrie

Întâlnire de lucru cu primarul orașului Hațeg.

20 octombrie

Deplasare la Spitalul Orășenesc Hațeg, în vederea analizării situației din secțiile de specialitate
pentru tratarea bolnavilor „Covid-19” și a activității Centrului de Vaccinare aflat în incinta unității
medicale.

21 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Gărzii Forestiere Hunedoara.

21 octombrie

Participare la întâlnirea organizată la Primăria comunei Petriș din județul Arad, pentru a doua
rundă de discuții privind reabilitarea și punerea în valoare a porțiunii de drum cunoscută sub
numele ”Drumul Regelui”, care unește județele Hunedoara și Arad, de la Vața de Jos la Petriș.

21 octombrie

Întâlnire de lucru cu directorul executiv al Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Adrian David,
directorul Direcției de Sănătate Publică, Sebastian Mezei, primarul municipiului Vulcan, Cristian –
Ion Merișanu și managerul Spitalului Municipal Vulcan, George Bălțatu.

21 octombrie

Întâlnire de lucru cu șeful serviciului Gărzii Forestiere Județene Hunedoara.

22 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul OCPI Hunedoara.

23 octombrie

Deplasare în comuna Peștișu Mic pentru a sprijini din punct de vedere organizatoric activitatea
echipei medicale mobile, aflate la centrul de vaccinare.

25 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
Hunedoara.

25 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

25 octombrie

Participare la ceremonia publică dedicată sărbătoririi Zilei Armatei României, desfășurată în Deva,
la Cimitirul Eroilor.

25 octombrie

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

26 octombrie

Înregistrare emisiune la postul de televiziune Kapital TV.

26 octombrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Crișcior, domnul Ovidiu Ilie Furdui.

27 octombrie

Întâlnire cu reprezentanți ai publicației locale Mesagerul Hunedorean.

27 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul
Județean Hunedoara.

27 octombrie

Întâlnire de lucru cu directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare și pt. Siguranța Alimentelor
Hunedoara, domnul Josan Lucian

27 octombrie

Întâlnire de lucru cu managerul Spitalului Orășenesc Hațeg, doamna Micloșoni Dana.

27 octombrie

Participare la Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar.

28 octombrie

Vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Deva.

28 octombrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții ADR Vest.

28 octombrie

Participare la ședința Colegiului Prefectural al județului Hunedoara.

29 octombrie

Întâlnire de lucru cu d-na Georgeta Barabaș, director APM Hunedoara

29 octombrie

Întâlnire cu dl.eurodeputat Iuliu Winkler

29 octombrie

Întâlnire de lucru cu d-na Aura Lăsconi, director SGA

31 octombrie

Participare campanie vaccinare în comuna Orăștioara de Sus.

1 noiembrie

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

1 noiembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

2 noiembrie

Întâlnire cu reprezentanți ai distribuitorilor hunedoreni de gaze naturale și energie electrică.

3 noiembrie

Întâlnire de lucru cu directorul DSP Hunedoara.

3 noiembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Vața de Jos.
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4 noiembrie

Întâlnire cu directorii unităților de învățământ din municipiul Deva, pentru a fi analizată situația
asigurării încălzirii în sălile de clasă.

5 noiembrie

Participare la deschiderea secției ATI din cadrul Spitalului Municipal Vulcan.

5 noiembrie

Participare în cadrul maratonului vaccinării - Deva, Hunedoara și Petroșani.

6 noiembrie

Participare în cadrul programului Caravana Vaccinării în zonele rurale - comunele hunedorene
Șoimuș și Certeju de Sus.

7 noiembrie

Participare în cadrul programului Caravana Vaccinării în zonele rurale - Crișcior.

7 noiembrie

Participare la comemorarea eroilor căzuți pe câmpul de luptă - Târnava de Criș, comuna Vața de
Jos.

8 noiembrie

Interviu acordat Replica Info HD.

8 noiembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Crișcior, domnul Ovidiu Ilie Furdui.

8 noiembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

8 noiembrie

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

9 noiembrie

Întâlnire de lucru cu inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi.

9 noiembrie

Întâlnire de lucru cu managerii spitalelor publice din județul Hunedoara.

9 noiembrie

Întâlnire de lucru cu specialiștii Administrației Naționale Apele Române și ai Administrațiilor
Bazinale de Apă Mureș, Jiu și Crișuri.

10 noiembrie

Întâlnire de lucru cu primarul orașului Simeria, domnul Iulius Bedea.

10 noiembrie

Întâlnire de lucru cu directorul Grupului de Acțiune Locală - Țara Zarandului.

10 noiembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Beriu, domnul Bîc Emil Moise.

10 noiembrie

Interviu acordat postului de televiziune InfoHD.

10 noiembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Vorța, domnul Bureană Radu Emil.

10 noiembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul Asociației pentru Educația Liberă a Cetățenilor , domnul
Florinel Oană.

11 noiembrie

Participare în sistem videoconferință la ședința Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului
Național Retezat.

12 noiembrie

Participare în cadrul întâlnirii cu membrii Consiliului Științific ai conducerii Parcului Național
Retezat și reprezentanți ai unor companii care derulează investiții în zonă, pentru a dezbate noul
Plan de Management al Parcului Național Retezat.

13 noiembrie

Deplasare în satul Ohaba, comuna Lăpugiu de Jos, pentru analizarea stadiului unei investiții
finanțate din fonduri europene.

14 noiembrie

Participare în cadrul caravanei vaccinării în zonele rurale - comuna Vața de Jos și Luncoiu de Jos.

15 noiembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Beriu, domnul Bîc Emil Moise.

15 noiembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Bucureșci, domnul Ghilean Mircea Florin.

15 noiembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Rapoltu Mare, domnul Roman Octavian.

15 noiembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara, SJPI Hunedoara.

15 noiembrie

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

16 noiembrie

Întâlnire de lucru la Ministerul Tineretului și Sportului - București

16 noiembrie

Participare în cadrul emisiunii televizate „În lumina adevărului” - InfoHD.

16 noiembrie

Întâlnire de lucru cu directorul Direcției Județene de Statistică, doamna Movileanu Silvia.

17 noiembrie

Deplasare în comuna Vața de Jos, pentru a urmări stadiul lucrărilor derulate în satul Ocișor, în
cadrul proiectului „Modernizare străzi și ulițe din comuna Vața de Jos” cu finanțare din bugetul
local.

17 noiembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentantul IJJ Hunedoara.

17 noiembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Vața de Jos, domnul Liviu Ioan Lință.

18 noiembrie

Întâlnire de lucru cu administratorul special al CEH Hunedoara, Cristian Roșu și cu liderul de
sindicat „Muntele”, Darius Câmpean.
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19 noiembrie

Participare în cadrul proiectului „Coletul cu artă”, desfășurat la Casa de Cultură a Studenților din
Petroșani.

19 noiembrie

Întâlnire de lucru cu directorul general al APA PROD S.A și
Simona Petruțiu.

22 noiembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara,
SJPI Hunedoara.

22 noiembrie

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

23 noiembrie

Întâlnire cu cadrele didactice din comuna Șoimuș, referitoare la activitatea școlară.

23 noiembrie

Participare la întâlnirea operativă, desfășurată în regim videoconferință, cu prefecții, directorii
Direcțiilor de Sănătate Publică și conducerea Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din
fiecare județ.

23 noiembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Bănița, domnul Petru Dorin Marc.

23 noiembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Crișcior, domnul Ovidiu Ilie Furdui.

23 noiembrie

Deplasare la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara.

24 noiembrie

Videoconferință .....

24 noiembrie

Întâlnire de lucru pentru analiza proiectului privind dezvoltarea învățământului DUAL din județul
Hunedoara

24 noiembrie

Participare la ședința Colegiului Prefectural al județului Hunedoara.

24 noiembrie

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

25 noiembrie

Deplasare la Baza de Depozitare Drumuri Naționale, din cadrul Districtului Șoimuș, pentru a
verifica situația stocurilor de materiale pentru deszăpezirea autostrăzii și a drumurilor naționale
hunedorene.

25 noiembrie

Ședința Autorității Teritoriale de Ordine Publică.

25 noiembrie

Întâlnire de lucru cu administratorul special al CEH Hunedoara, Cristian Roșu.

25 noiembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Rapoltu Mare, domnul Roman Octavian.

25 noiembrie

Participare la Ședința Comisiei Județene de Fond Funciar.

25 noiembrie

Participare în cadrul emisiunii „Ora Exactă”, la postul de televiziune Antena 3 Deva.

26 noiembrie

Participare la întâlnirea organizată de Administrația Bazinală de Apă Mureș.

26 noiembrie

Întâlnire de lucru cu primarul comunei Bunila.

29 noiembrie

Comemorarea minerilor, salvatorilor minieri și militarilor în termen care și-au pierdut viața în
accidentul de muncă produs în urmă cu 41 de ani, la 29 noiembrie 1980, la mina din Livezeni.

1 decembrie

Participare la ceremonialul militar
României.

3 decembrie

Participare la ședința extraordinară a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară „Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, desfășurată la
Inspectoratul Școlar Județean.

5 decembrie

Premierea celor 28 de eleve participante la proiectul sportiv „UEFA PLAYMAKERS”. „UEFA
Playmakers” este o activitate sportivă unică, care oferă fetițelor oportunitatea amuzantă și sigură
de a învăța să joace fotbal prin mișcare și joacă, dar și prin magia poveștilor Disney.

5 decembrie

Întâlnire cu reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara și reprezentanții A.D.I. „Sistemul
integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara”.

6 decembrie

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

13 decembrie

Participare la emisiunea "În lumina adevărului" la postul de televiziune Info Hd

13 decembrie

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

14 decembrie

Acordare "Diplome de recunoștință" managerilor și directorilor medicali ai spitalelor și sanatoriilor
din județul Hunedoara în semn de considerație și prețuire pentru întreaga activitate desfășurată
în sistemul medical hunedorean

14 decembrie

Participare la ședința Colegiului Prefectural

director „Dezvoltare Investiții”,

organizat în municipiul Deva cu ocazia Zilei Naționale a
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14 decembrie

Participare la emisiunea "Ora exactă" la postul de televiziune Antena 3 Deva.

15 decembrie

Vizită de lucru pe șantierul amenajării spațiului în care va funcționa, în regim permanent, Biroul
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor de la Petroșani.

16 decembrie

Întâmpinarea grupului de colindători de la Grădinița nr. 6 din Deva

17 decembrie

Întâmpinarea grupului de colindători de la Școala Gimnazială din Călan, coordonați de prof.
Violeta Deminescu și celor de la Asociația „TRAIO LACEO – TRAI BUN” din Hunedoara

17 decembrie

Participare la programul de colinde oferit de colindătorii din comuna Boroaia, județul Suceava

18 decembrie

Participare la premierea competitorilor din cadrul Campionatului de Fotbal OLD-BOYS, eveniment
organizat de Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara.

20 decembrie

Deplasare la MAI București.

20 decembrie

Întâlnire de lucru cu reprezentanții IPJ Hunedoara, ISU Hunedoara, IJJ Hunedoara, DSP
Hunedoara.

20 decembrie

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

22 decembrie

Participare în cadrul ceremonialului Zilei Victoriei Revoluției Române și a Libertății.

23 decembrie

Participare în cadrul proiectului special pentru sărbătorile de iarnă, „Dăruind vei dobândiˮ,
desfășurat în parteneriat cu Clubul „Lions Deva Sarmizegetusa”, în comuna hunedoreană
Bătrâna.

23 decembrie

Videoconferință – Premierul Nicolae-Ionel Ciucă a participat la videoconferința cu prefecții,
împreună cu ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, în perspectiva pregătirii corespunzătoare a
structurilor guvernamentale din teritoriu pentru perioada sărbătorilor.

26 decembrie

Deplasare în zona de nord a județului Hunedoara, unde s-au produs inundații din cauza
revărsărilor cursurilor de apă din bazinul râului Crișul Alb.

26 decembrie

Participare la slujba de întronizare a noului Episcop al Devei și Hunedoarei.

29 decembrie

Participare la festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi din județul Hunedoara.

30 decembrie

Întâlnire de final de an cu angajații instituției.

Evenimente pe arii de activitate – 772 de evenimente
 Acordarea de audiente cetățenilor
 Întâlnire operativă cu șefii și coordonatorii structurilor de specialitate din
Instituția Prefectului - județul Hunedoara
 Întâlniri de lucru cu structurile Ministerului Afacerilor Interne
 Participarea la verificări în teren
 Întâlniri de lucru cu autorități publice locale
 Întâlniri de lucru S.P.D./Inst./O.N.G.
 Organizarea, primirea delegațiilor naționale și internaționale
 Participare emisiuni TV/Radio
 Conferințe de presă/ Comunicate de presă/Informări/Invitații de presă
 Participări la ședințe de lucru organizate în sistem de videoconferință
 CDS/CP/L290/CJFF/CJSU/CCDCPPV
 Evenimente/ Exerciții/ Activități militare, religioase
 Alte activități sociale, culturale, publice
 Postări/distribuiri pe pagina FB

-

online
54
68
62
98
69
6
183
1.102
65
145
16
34
1.371

A.2 Principalele comunicate de presă, informări, alocuțiuni
 au fost transmise 102 de comunicate de presă, s-a participat la 34 de
evenimente sociale, culturale, publice, la 16 de evenimente organizate de
instituție, ocazie cu care s-au rostit alocuțiuni, precum și 183 de participări la
emisiuni TV și Radio.
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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 domnului Nechita-Stelian DOLHA, prefect al județului Bistrița-Năsăud. (23
martie)
 Primirea vizitei doamnei Raluca Turcan, ministrul Muncii și Protecției Sociale (22 aprilie)
 Primirea vizitei domnului Attila Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Discuții despre finanțarea proiectelor de dezvoltare locală și prevederile Programului Național
de Redresare și Reziliență împreună cu domnul Attila Cseke, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației și primarii din județul Hunedoara (28 mai)
 Prezentarea proiectelor Instituției Prefectului, „DEZVOLTĂM HUNEDOARA” și ”PROMOVĂM
HUNEDOARA”, în cadrul unei întâlniri cu agenții economici din județul Hunedoara.
Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Hunedoara (16
iunie)
 Primirea vizitei de lucru a premierului României, domnul Florin Cîțu (17 iunie)
 Primirea vizitei de lucru a domnului Adrian Oros, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(18-19 iunie)
 Primirea vizitei Președintelui Camerei Deputaților, domnul Ludovic Orban (20 iunie)
 Primirea vizitei ambasadorului Republicii Socialiste Vietnam, E.S. Domnul Dang Tran Phong
(25 iunie)
 Întâlnire de lucru cu Zoltan Kallos – Secretar de stat în Ministerul Educației. Temele
discuțiilor au fost referitoare la principalele investiții din sistemul de învățământ hunedorean,
la pregătirile pentru noul an școlar și la proiectul „Romania Educată” inițiat de Președintele
României, Klaus Iohannis (13 iulie)
 Primirea vizitei secretarului general adjunct al Guvernului României, domnul Mircea Abrudean
(8 septembrie)
 Promovarea proiectului privind dezvoltarea învățământului DUAL din județul Hunedoara „Școală și Carieră – Fii meseriaș” care se derulează la Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir
Hurmuzescu” din Deva (întâlniri de lucru, semnare acord colaborare - lunile martie, aprilie,
mai, noiembrie)
 Participare în cadrul proiectului special pentru sărbătorile de iarnă, „Dăruind vei dobândi”,
desfășurat în parteneriat cu Clubul „Lions Deva Sarmizegetusa”, în comuna hunedoreană
Bătrâna (23 decembrie)
 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.
*
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IMPACTUL POSTĂRILOR și APRECIERILOR PAGINII OFICIALE DE FACEBOOK
(IANUARIE-DECEMBRIE 2021)


B. CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI
Corpul de control al prefectului este o structură de specialitate distinctă, nou
înființată în anul 2021 în cadrul Instituției Prefectului județului Hunedoara, la nivel de
compartiment, în subordinea directă a prefectului, conform prevederilor anexei 1 din
Hotărârea Guvernului nr.906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Printre principalele atribuții ale Corpului de control al prefectului județului
Hunedoara se pot menționa: acțiunile de control, desfășurate din ordinul prefectului, la
nivelul întregului județ cu privire la aplicarea și respectarea actelor normative,
verificarea sesizărilor adresate prefectului în care soluționarea problemelor implică un
grad ridicat de dificultate, precum și orice alte activități de verificare, îndrumare și
control în ceea ce privește sfera de competență a prefectului.
În luna septembrie, anul 2021, ținând cont de noutatea înființării
Compartimentului Corpul de Control al Prefectului, a avut loc o vizită de lucru la
Instituția Prefectului- județul Sibiu. Deplasarea la Instituția Prefectului- județul Sibiu a
avut ca temă purtarea unor discuții asupra modului de lucru aferent compartimentului
Corpul de Control al Prefectului județului Sibiu și concluzionarea asupra unui mod de
abordare propriu. Concluziile s-au reflectat în nota de informare înaintată prefectului,
înregistrată cu nr. 8073/07.09.2021 și au vizat în esență:


detalierea procedurilor existente la nivel de compartiment corp control



sferele principale de activitate și modul de coordonare



sugestii și propuneri

Compartimentul Corpul de Control al Prefectului a realizat cu precădere pentru
anul 2021 următoarele obiective specifice:
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 Verificarea sesizărilor adresate prefectului;
 Desfășurarea acțiunilor de control din ordinul prefectului la nivelul întregului
județ;
 Verificarea petițiilor transmise de către instituțiile centrale ale statului și de către
cetățeni ;
 Verificarea serviciilor publice deconcentrate ale statului privind organizarea și
desfășurarea activității în conformitate cu regulamentele aprobate de ministerele
de care aparțin.
În baza Ordinelor prefectului s-au constituit comisii de control din care au făcut
parte consilierul juridic al Corpului de control al prefectului și doi consilieri juridici. În
anul 2021 s-au desfășurat acțiuni de control, dar și de îndrumare la Primăriile
comunelor Boșorod și Luncoiu de Jos și la Primăria orașului Petrila. De asemenea,
împreună cu personal din cadrul Serviciului Conducerea Instituțională s-au desfășurat
activități de verificare și monitorizare, la sediul serviciilor publice deconcentrate.
Acțiunile și verificările au avut loc în baza unor aspecte semnalate de către petenți sau
au avut ca temei controale de fond și tematice.
De asemenea, prin Ordin al Prefectului nr. 317/27.07.2021, s-a dispus
efectuarea în data de 28.07.2021 a unei verificări la sediul Serviciului Public Comunitar
Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara pentru
verificarea unei serii de aspecte sesizate prin petiția înregistrată la Instituția Prefectului
sub nr. 277/7/2021. În urma controlului efectuat și a documentelor puse la dispoziție,
s-a comunicat un răspuns petentului.
Deplasarea la sediul Primăriei orașului Petrila a avut loc în baza Ordinului
Prefectului nr. 360 din 08.09.2021, având ca temei verificarea aspectelor sesizate prin
petiția înregistrată la Instituția Prefectului sub nr. 306/12/17.08.2021 redirecționată de
la Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Secretariat General. Legat de petiția mai sus
menționată, au mai existat de-a lungul timpului o serie de procese intentate în instanță,
având ca obiect aceleași sesizări, iar în urma verificărilor din teren au fost întocmite
răspunsuri către minister și petent.
Acțiunile de control dispuse de prefect pentru verificarea și îndrumarea activității
autorităților publice locale din unitățile administrative Boșorod și Luncoiu de Jos s-au
efectuat în baza ordinelor prefectului nr. 387/22.10.2021 și nr. 405/11.11.2021.
Tematica a inclus verificări cu privire la modul de organizare si funcționare a activității
aparatului de specialitate al primarului, modul de desfășurare a ședințelor consiliului
local și întocmirea dosarelor de ședință, completarea datelor în registrul agricol,
activitatea de resurse umane, respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică și nu numai. S-au supus atenției
personalului în cauză, toate prevederile legale necesare pentru buna desfășurare a
activității, iar în urma constatării deficiențelor s-au propus măsuri și s-au stabilit
termene de remediere a acestora și de îndeplinire a obligațiilor prevăzute de lege.
Pentru exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Corpul de Control al Prefectului a colaborat cu
autoritățile administrației publice locale și instituțiile publice competente.
În ceea ce privește activitatea serviciilor publice deconcentrate din județul
Hunedoara, au avut loc activități de verificare și monitorizare, prin prezența Corpului de
Control al prefectului, la următoarele 5 servicii publice deconcentrate:


Direcția pentru Agricultură Județeană

– 16.08.2021-20.08.2021
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Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială

– 23.08.2021-27.08.2021



Direcția Județeană pentru Sport și Tineret

– 06.09.2021-10.09.2021



Direcția Județeană pentru Cultură

– 20.09.2021-24.09.2021



Inspectoratul Școlar Județean

– 04.10.2021-08.10.2021


C. CONTROLUL LEGALITĂȚII,
ADMINISTRATIV

AL

APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE

ȘI

CONTENCIOS

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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările anterioare, precum și ale H.G. nr. 906/2020 pentru punerea
în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrative, consilierii juridici din cadrul Compartimentului Controlul Legalității,
Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei, Proces Electoral și Îndrumarea
Autorităților Locale 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 27.686
acte administrative, din care 12702 în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021 și 14984 în
perioada 01 iulie - 31 decembrie 2021, după cum urmează:
a) Număr de hotărâri verificate – 7.652 din care 3.318, în perioada 1.01.2021 30.06.2021 și 4.334 în perioada 01.07- 31.12.2021.
b) Număr de dispoziții verificate – 20.034, din care 9.384 în perioada 01.01.2021 –
30.06.2021 și 10.650 în perioada 01.07- 31.12.2021.
c) Număr acte intrate în procedură prealabilă – 287 din care 164 în perioada
01.01-30.06.2021 și 123 în perioada 01.07– 31.12.2021
d) Număr acte atacate în contencios administrativ – 1 în perioada 01.0731.12.2021
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. 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.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. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Pagina 62 din 153

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2021

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;
e)
în cazul actelor administrative cu caracter normativ îndeplinirea procedurii
pentru asigurarea transparenței decizionale de către autoritățile administrației publice
locale, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 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)
menționarea în preambulul hotărârilor de consiliu local/județean a actelor
premergătoare care au stat la baza adoptării acestora, după cum urmează:
proiectul de hotărâre;
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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-

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;
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 ai acestora.
d)
avizul de legalitate confirmat prin semnătura secretarului unității administrativ
teritoriale;
e)
numărul de înregistrare al actului administrativ și data emiterii;
f)
menționarea în preambulul dispoziției a referatului 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)
indicarea documentelor care au impus emiterea actului administrativ și care
sunt nominalizate în preambulul acestuia.

C.1.2 PRINCIPALELE DEFICIENȚE CONSTATATE
a. Cu privire la adoptarea hotărârilor consiliilor locale:
Cu toate că actele administrative adoptate de consiliul județean, de către
consiliile locale, trebuie comunicate în termenul prevăzut de 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 că unii secretari generali nu comunică la termen
hotărârile fiind emise în acest sens atenționări : ex. Uricani, Lunca Cernii de Jos, Vața
de Jos, Burjuc, Ilia, Băcia, Baru, Mărtinești, Orăștioara de Sus.
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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 inventarierea bunurilor în domeniul public
sau privat cu nerespectarea prevederilor H.G. nr. 392/2020;
au fost adoptate hotărâri cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public
în domeniul privat cu încălcarea prevederilor art. 361, alin. (3) și (4) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
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 vânzarea unor bunuri în domeniul privat
cu nerespectarea prevederilor art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
au fost adoptate hotărâri referitoare la stabilirea unor contravenții și sancțiuni cu
nerespectarea prevederilor O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare;
au fost adoptate hotărâri referitoare la concesionare unor spații cu destinația de
cabinete medicale cu nerespectarea prevederilor H.G. nr. 884/2004;
au fost adoptate hotărâri referitoare la aprobarea regulamentului de organizare
și funcționare a consiliului local cu nerespectarea prevederilor Ordinului nr. 25/2021;
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, tipizate
care ar putea fi utilizate oricând, nespunând nimic din ceea ce impune legea;
nu se respectă termenele speciale privind transparența în ceea ce privește
aprobarea și/sau rectificarea bugetelor locale, aprobarea contului anual de execuție, în
continuare, prevederile art. 8, art. 19, alin. (2) coroborate cu art. 39 din Legea nr.
273/2006, nu sunt respectate.
au fost adoptate hotărâri cu privire la aprobarea documentațiilor tehnicoeconomice cu nerespectarea prevederilor art. 10 din H.G. 907/2016;
lipsa motivării corespunzătoare în fapt și în drept a hotărârilor adoptate.
b. Cu privire la dispozițiile emise de primari
primarii au emis dispoziții care nu respectă prevederile 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;
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;
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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 privind constituirea comisiilor de închiriere/concesiune/vânzare au
fost emise fără respectarea prevederilor art. 317 din OUG nr. 57/2019;
au fost emise dispoziții cu încălcarea prevederilor HG nr. 4/2021 pentru stabilirea
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
au fost emise dispoziții cu încălcarea prevederilor Legii 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;
adoptarea unor dispoziții prin care s-au acordat drepturi retroactiv.

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 general și primarul UATului 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 287 de proceduri prealabile sau atenționări privind
neconformitatea actelor administrative cu normele legale, din care 164 în perioada
01.01.2021 – 30.06.2021 și 123 în perioada 01.07.2021-31.12.2021.;

-

un număr de 228 de acte au fost revocate, completate, modificate sau au fost
comunicate precizări din care a rezultat legalitatea actelor criticate, din care 134 în
perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 și 94 în perioada 01.07.2021-31.12.2021.

-

un număr de 59 de acte administrative sunt în curs de analiză, iar o hotărâre nu a
fost revocată, în prezent fiind atacată în instanță;

Nu a fost revocată, ca urmare a procedurii prealabile efectuate Hotărârea
nr. 20/2021 adoptată de către Consiliul local al comunei Ghelari, prin urmare
împotriva acestei hotărâri s-a formulat acțiune în contencios administrativ.
Pentru remedierea deficiențelor constatate s-a solicitat secretarilor generali ai
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.
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 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.
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S-a recomandat ca pentru viitor dispozițiile comunicate 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: Uricani,
Lunca Cernii de Jos, Vața de Jos, Burjuc, Ilia, Băcia, Baru, Mărtinești, Orăștioara de
Sus.
Sunt unități administrativ – teritoriale, la care postul de secretar general este
vacant, atribuțiile secretatului fiind exercitate temporar, în conformitate cu dispozițiile
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. : Baru,
Bulzeștii de Sus, Cerbăl, Ghelari, Ilia, Lunca Cernii de Jos, Totești și Sarmizegetusa,
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 2021 consilierii juridici și consilierii din cadrul Compartimentului
Controlul Legalității, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei, Proces Electoral și
Îndrumarea Autorităților Locale, au efectuat 5 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. 182/
11.05.2021

Control de
fond și
îndrumare

Romos

Nota nr.
5117/06.07.2021

Conformare
cu măsurile
dispuse

2.

Ordinul nr. 182/
11.05.2021

Control de
fond și
îndrumare

Mărtinești

Nota nr.
4686/25.05.2021

Conformare cu
măsurile
dispuse

3.

Ordinul nr.
387/22.10.2021

Control de
fond și
îndrumare

Boșorod

Nota nr.
9943/02.11.2021

Conformare cu
măsurile
dispuse

4.

Ordinul nr. 405/
11.11.2021

Control de
fond și
îndrumare

Luncoiu de
Jos

Nota nr.
11763/21.12.2021

Conformare cu
măsurile
dispuse

5.

Ordinul nr. 245/
03.06.2021

Control de
fond și
îndrumare

Vulcan

Nota nr.
5616/18.06.2021

Conformare cu
măsurile
dispuse

C.2.1.B. CONTROALE TEMATICE
-

în cursul anului 2021 consilierii juridici și consilierii din cadrul Compartimentului
Controlul Legalității, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei, Proces
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Electoral și Îndrumarea Autorităților Locale au efectuat 3 controale tematice
după cum urmează:
Ordinul/
Nr.
crt Împuternicirea
de control
1. Ordinul nr.

Obiectivele
controlului
Control tematic cu

317/27.07.2021 privire la soluționarea

petiției nr. 277/7/2021 a
domnului Lucaci Petre,
redirecționată de la
Ministerul Afacerilor
Interne – Corpul de
Control al ministrului,
prin care se
semnalează o serie de
nereguli din cadrul
Serviciului Public
Comunitar Regim
Permise de Conducere
și Înmatriculare a
Autovehiculelor
Hunedoara

Entitatea
controlată

Modul
de încheiere
a controlului

Modalități
de valorificare

Serviciul Public
Comunitar
Regim Permise
de Conducere și
Înmatriculare a
Autovehiculelor
Hunedoara

Raportul nr.
6812/
28.07.2021

Întocmit
adresă către
petent și către
Ministerul
Afacerilor
Interne

2. Ordinul nr.
85/2021

Control tematic cu
privire la soluționarea
petiției nr.
82/11/22.02.2021 a
domnului Gheorghe
Dobrei, redirecționată
de la Administrația
Prezidențială referitoare
la hotărârile de stabilire
a impozitelor și taxelor
locale

Primăria Brănișca

Nota nr. 2437/
17.03.2021

Întocmit adresă
către petent,
către
Administrația
Prezidențială și
către Primăria
comunei Brănișca

3. Ordinul nr.
117/2021

Control tematic cu
privire la soluționarea
petițiilor nr.
131/12/2021 și nr.
141/12/2021 referitoare
la unele deficiențe în
modul de convocare și
desfășurare a ședințelor
consiliului local

Primăria Burjuc

Nota nr. 3066/
06.04.2021

Întocmit adresă
către petent

*
C.3. Instruirea secretarilor unităților administrativ-teritoriale cu privire la
aplicarea actelor normative nou apărute
În cursul anului 2021 consilierii juridici și consilierii din Compartimentului Controlul
Legalității, Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei, Proces Electoral și Îndrumarea
Autorităților Locale au efectuat activitatea de îndrumare a secretarilor generali din
județul Hunedoara numiți recent în funcția publică.
În cursul anului 2021, au fost organizate sesiunii de instruire a primarilor și a
secretarilor unităților administrativ – teritoriale după cum urmează :
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1.- 23.02.2021, având următoare tematică:
- reglementări referitoare la completarea și ținerea la zi a registrului agricol
- deficiențe constatate cu ocazia verificării legalității actelor administrative în
anul 2020 și măsuri;
2. – 22.09.2021, având următoare tematică:
- reglementări referitoare la completarea și ținerea la zi a registrului agricol
- deficiențe constatate cu ocazia verificării legalității actelor administrative în
semestrul I al anului 2021 și măsuri pentru remedierea acestora;
- Au fost transmise primarilor și secretarilor generali ai unităților administrativ –
teritoriale 11 circulare prin care au fost îndrumați cu privire la : nr. 816/26.01.2021
referitoare la aplicarea Ordinului MDLPA nr.25/2021 pentru aprobarea modelului
orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ
al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, nr. 1305/09.02.2021,
Circulara ANRP privind situația aplicării legilor fondului funciar, nr. 1098/18.02.2021
privind delimitarea și constituirea perimetrelor de ameliorare, 4317/13.05.2021 privind
programul de lucru cu publicul,nr.656/25.05.2021 cu privire la organizarea alegerilor
locale parțiale, nr. 5298/17.06.2021 cu privire la nomenclatorul stradal și RENNS,
5916/29.06.2021, privind comunicarea listei aleșilor locali conform Ordinului nr. MDRAP
și MAI nr. 2341/110/2019, nr. 6115/06.07.2021,Circulara ANRP cu documentația
necesară schimbării regimului juridic la terenurilor forestiere, nr. 6224 / 07.07.2021,
pentru
organizarea
și
funcționarea
comisiilor
de
disciplină,
nr.
8580/25.09.2021conținând reglementări ale organizării registrului agricol și deficiențele
constatate cu ocazia verificării legalității actelor administrative în semestrul I,
nr.10367/24.11.2021 referitoare la aplicarea Ordinului MFP nr. 668/2014.
*
C.4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești
În anul 2021, 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 125 de cauze
noi, la care s-au adăugat cauzele înregistrate și nesoluționate din anii trecuții, astfel că
la sfârșitul anului 2021, situația litigiilor se prezintă după cum urmează:

fond

1

apel

21

recurs

25

Anul în
curs

Anii
anteriori

1

Alt obiect

Anul în
curs

50

17

Legea nr.
290/2003
Anii
anteriori

Tribunal instanță de:

8

Anul în
curs

74

Pașapoarte
Anii
anteriori

117

Înmatriculări
Anul în
curs

Anul în
curs

Judecătorie instanță
de fond

Contencios
administrativ

Anii
anteriori

Anii
anteriori

Fond
funciar

Anul în
curs

Instanța

Anii
anteriori

Obiectul dosarului

3

7

4

3

1

1

6

4

1

1

1

1

1
1

1
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Obiectul dosarului
Instanța

Fond
funciar

altă cale extraordinară
de atac
Curtea de Apel
instanță de:

Contencios
administrativ

Înmatriculări

Pașapoarte

Legea nr.
290/2003

Alt obiect

3

3

1

1

recurs

1

1

1

altă cale extraordinară
de atac

2

fond
apel

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

170

75

7

5

11

Total cauze

18

0

0

0

0

1

4

287

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
a) număr total de ordine
- cu caracter individual

– 412
– 410

- cu caracter normativ

–2

b) număr de ordine cu caracter tehnic și sau de specialitate
– 365
c) număr de ordine de prefect în calitate de președinte al comitetului pentru situații
de urgență
– 39
d) număr de ordine prin care s-au constituit comisii mixte de verificare
– 16
*
C.6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină
În anul 2021 la nivelul Comisiei județene de disciplină pentru analizarea și
propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităților
administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare Hunedoara, nu au fost
înregistrate sesizări.
*
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C.7. Activitatea desfășurată de Comisia județeană de atribuire de denumiri
Comisia Județeană pentru Atribuire de Denumiri Hunedoara funcționează în
conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea
de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr.48/2003.
Pe parcursul anului 2021, Comisia Județeană pentru Atribuire de Denumiri s-a
întrunit într-un număr de 3 ședințe. Ședințele au fost convocate la solicitările unităților
administrativ teritoriale pentru schimbare sau atribuire de denumiri,
În anul 2021, Comisia Județeană pentru Atribuire de Denumiri a eliberat 3 avize,
dintre care 2 avize fiind favorabile pentru următoarele unități administrativ teritoriale:
Deva și Baru și unul nefavorabil tot pentru comuna Baru.
Secretariatul Comisiei Județene pentru Atribuirea de Denumiri a mai primit o
cerere de avizare din partea municipiului Orăștie, la care s-a răspuns prin adresa nr.
372/24.02.2021 deoarece denumirea propusă de ORĂȘTIE ARENA PARC, nu se încadra
în prevederile art.3, alin. 1 din Ordonanța 63/2002.
Primăria comunei Crișcior cu adresa nr.4361/17.09.2021 înregistrată la Instituția
prefectului județul Hunedoara sub nr.8518/21.0.2021 a înaintat nomenclatorul stradal
al satul Zdrapți în vederea verificării și avizării acestor denumiri și constatând că
denumirile propuse nu intră în competența Comisiei Județene pentru Atribuirea de
Denumiri Hunedoara conform art. 3, alin. 1 din Ordonanța 63/2002, documentația a
fost restituită Primăriei comunei Crișcior.
*
C.8. Activitatea de contencios administrativ
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Hunedoara sub nr.4129/97/2020, Prefectul
județului Hunedoara, a solicitat anularea Hotărârii Consiliului Local al orașului Simeria
nr.56/2020 privind vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1000 mp
aflat în proprietatea privată a orașului Simeria, identificat prin CF nr.61108 Simeria,
situat în intravilanul orașului Simeria, DJ 700, spre Săulești, întrucât a fost adoptată cu
încălcarea prevederilor art.317, art.338, art.363, alin.5 și 6 din O.U.G nr.57/2019.
Instanța de fond a pronunțat sentința civilă nr.239/CA/2021 prin care s-a admis
acțiunea Prefectului județului Hunedoara și a dispus anularea H.C.L.Simeria nr.56/2020.
Sentința a fost recurată de Consiliul Local Simeria iar Curtea de Apel Alba Iulia prin
Decizia nr.886/04.10.2021a respins recursul ca nefondat.
Tot, pe rolul Tribunalului Hunedoara, s-a aflat în curs de soluționarea cauza ce
face obiectul dosarului nr.3506/97/2019 prin care Prefectul județului Hunedoara a
solicitat anularea Hotărârea Consiliului Local al orașului Călan 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 data întocmirii prezentului raport instanța de fond s-a pronunțat la data
de 17.12.2020 asupra cererii, în sensul admiterii Prefectului județul Hunedoara și
anularea HCL nr.48/2019.Sentința civilă nr.988/17.12.2020 nu a fost comunicată la
data de 09.03.2021 si până la data întocmirii prezentului raport nu s-a înregistrat nici o
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cerere de recurs Consiliului Local al orașului Călan, fapt pentru care dosarul a fost
închis, sentința instanței de fond a rămas definitivă prin nerecurare.
Tot, pe rolul Tribunalului Hunedoara, se aflat în curs de soluționarea cauza ce
face obiectul dosarului nr.2270/97/2021 prin care Prefectul județului Hunedoara a
solicitat anularea HCL nr.20/2021 privind constatarea apartenenței la domeniul public al
comunei Ghelari a unor imobile situate în comuna Ghelari, sat Govajdia și declararea de
interes public a acestora, precum și radierea mențiunilor efectuate de Oficiul de
Cadastru și Publicitate imobiliară Hunedoara, în cărțile funciare nr.67758, 67798,
64842, 64845Ghelari. Până la data întocmirii prezentului raport instanța de fond nu s-a
pronunțat.
Sunt în curs de judecare la Tribunalul Argeș și Tribunalul Hunedoara, 2 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 Curții de Apel Alba-Iulia și al Tribunalului Hunedoara sunt în curs de
soluționare patru dosare având ca obiect acordarea de drepturi salariale pentru un
funcționarii cu statut special din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și
Evidența Pașapoartelor Simple, până la data întocmirii prezentului raport nu au fost
pronunțate sentințe definitive în cauze.
La Tribunalul Hunedoara este în curs de judecare o cauză având ca obiect
acordarea de drepturi salariale pentru funcționari cu statut special din cadrul Serviciului
Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor, la
data întocmirii prezentului raport cauza este suspendată până la soluționarea excepției
de neconstituționalitate formulată în dosar.
La Tribunalul Hunedoara, s-a aflat pe rol dosarul înregistrat sub nr. 97/97/2021
având ca obiect obligația de a face, reprezentând despăgubiri cauzate ca urmare a
Ordinului Prefectului nr. 463/2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului de primar al comunei Pestișu Mic, județul
Hunedoara. Acțiunea a fost admisă prin sentința nr.614/2021. Împotriva acestei
sentințe s-a formulat recurs.
Pe rolul Tribunalului Hunedoara, au fost înregistrate dosarele cu nr.
2213/97/2021 și nr. 2222/97/2021, prin care reclamantul...a solicitat în contradictoriu
cu Prefectul județului Hunedoara și Instituția Prefectului- județul Hunedoara,
suspendarea, respectiv anularea Ordinului Prefectului nr. 361/2021 privind încetarea de
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în Consiliul
local al comunei Dobra, județul Hunedoara, exercitat de domnul...ca urmare a stării de
incompatibilitate și declararea ca vacant a respectivului mandat de consilier local. Prin
sentința civilă nr. 661/CA/2021 a Tribunalului Hunedoara, definitivă prin Decizia nr.
1158/2021 a Curții de Apel Alba Iulia, cererea de suspendare a fost respinsă.
Acțiunea pentru anularea Ordinului nr. 361/2021, în dosarul nr.2222/97/2021
este în curs de soluționare la Tribunalul Hunedoara.
Pe rolul Curții de Apel București, s-a aflat dosarul nr. 2017/2/2021, prin care
Unitatea administrativ -teritorială municipiul Orăștie, prin primarul municipiului Orăștie,
a chemat în judecată Prefectul Județului Hunedoara, comitetul Județean pentru Situații
de Urgență Hunedoara și Departamentul pentru Situații de Urgență, pentru anularea
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actelor emise în vedere instituirii măsurii de carantină zonală pentru municipiul Orăștie,
județul Hunedoara, acțiune respinsă prin Sentința civilă nr. 494/06.04.2021, definitivă,
prin neapelare.
Pe rolul Judecătoriei Orăștie s-a aflat Dosarul nr. 1771/272/2021 având ca obiect
emiterea unei ordonanțe președințiale cu privire la ”oprirea îngropării suinelor în zona
Turdaș” ca urmare a adoptării Hotărârii nr. 131/22.09.2021 a Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență referitoare la aprobarea ”Programului privind măsurile de
combatere și control în cazul confirmării pestei porcine africane în exploatația
comercială S.C. Landbruk S.R.L., din localitatea Turdaș, str. Principală, F.N., comuna
Turdaș, județul Hunedoara”, acțiune respinsă prin Sentința civilă nr. 437/06.10 .2021,
definitivă, prin neapelare.
-

Pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia s-a aflat Dosarul penal
nr. 429/P/2021 având ca obiect plângerea formulată împotriva Ordonanței emise
de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara la data de
31.03.2021 prin care s-a dispus clasarea cauzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii
de fals privind identitatea, prevăzută de art. 327, alin. (1) și alin. (2) din Codul
penal. Plângerea a fost respinsă prin Ordonanța Procurorului general al
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și s-a dispus trimiterea copiilor
de pe plângeri procurorului de caz pentru a se pronunța asupra cererilor de
desființare a înscrisurilor.
*

C.9. Coordonarea activităților în vederea organizării în bune condiții a
proceselor electorale la nivelul județului
În data de 27 iunie 2021 au avut loc alegerile parțiale pentru alegerea
primarului comunei Burjuc, al primarului comunei Romos și a primarului comunei
Sarmizegetusa. În vederea organizării în bune condiții a acestora au fost desfășurate
o serie de activități după cum urmează:
-

au fost emise ordinele cu privire la constituirea comisiei tehnice, stabilirea modelului
și dimensiunilor ștampilelor de control, desemnarea personalului tehnic auxiliar,
au fost întocmite situațiile cu privire la repartizarea buletinelor de vot și a celorlalte
materiale (ștampile cu mențiunea votat, autocolante);
au fost confecționate ștampilele de control ale secțiilor de votare, precum și ale
circumscripțiilor electorale;
personalul auxiliar a participat la lucrările biroului electoral județean, asigurând
activitatea de secretariat, de relații cu publicul și permanența la sediul BEC nr.22
Hunedoara ;
au fost preluate de la Monetăria Statului și Imprimeria Națională, ștampilele cu
mențiunea VOTAT și timbrele autocolante
s-au tipărit buletinele de vot, care după tipărire au fost ambalate pe secții de votare
și circumscripții electorale, în pachete sigilate de câte o sută de bucății și fracții de o
sută, ulterior fiind predate viceprimarilor și președinților birourilor electorale de
circumscripție, împreună cu ștampilele de control ale secțiilor de votare, ștampilele
cu mențiunea VOTAT și timbrele autocolante


Pagina 73 din 153

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2021

D. URMĂRIREA APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE CU CARACTER REPARATORIU
D.1. Aplicarea legilor fondului funciar
Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra
Terenurilor Hunedoara în anul 2021 s-a întrunit 12 ședințe, câte una in fiecare lună,
adoptând 203 hotărâri de comisie județeană. În cele 203 hotărâri ale Comisiei
Județene au fost validate 1.618 cereri depuse în majoritatea cazurilor pentru
terenurile aferente casei de locuit, anexelor gospodărești, curții și grădinii din jurul
acestora, depuse în temeiul prevederilor Legii nr 231/2018, cu modificările și
completările ulterioare, cu o suprafață totală validată de 609,2492 ha din care :
-

575,9202 ha teren agricol

-

33,3290 ha teren forestier

În anul 2021 au fost eliberat un număr total de 2623 titluri de proprietate cu o
suprafață totală de 3157, 3431 ha din care:
-

2578 titluri teren agricol cu o suprafață de 1598,9656 ha

-

45 titluri de proprietate cu o suprafață de 1558,3775 ha

-

Număr petiții soluționate : 59.

De asemenea s-au emis 64 ordine ale prefectului din care 36 privind
reactualizarea comisiilor locale de fond funciar, 25 ordine emise în vederea aplicării art.
36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, 3
ordine pentru modificarea componenței comisiei județene .
În anul 2021 s-au transmis Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
8 dosare de despăgubiri la propunerea Comisiei locale Deva.

E. SERVICII PUBLICE DECONCENTRATE
A. Monitorizarea activității Serviciilor Publice Deconcentrate (număr instituții)
Serviciul Conducerea Instituțională desfășoară activitatea de monitorizare a
activității serviciilor publice deconcentrate la un număr de 15 servicii publice
deconcentrate/instituții publice.
Modalitate de lucru, periodicitatea colectării informațiilor:
Monitorizarea activității desfășurate de serviciile publice deconcentrate se realizează
în conformitate cu Procedura PO_SCSPD_13, nr. 618/21.01.2020 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 2021, consilierii Serviciului Conducerea Instituțională au întocmit un
număr de 180 rapoarte lunare de monitorizare a activității desfășurate de
serviciile publice deconcentrate/instituții publice din județ.
În activitatea de monitorizare a serviciilor publice deconcentrate/instituții publice
s-au constatat o serie de deficiențe:
- serviciile publice deconcentrate/instituțiile publice nu și-au constituit prin
decizia conducătorului instituției comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces
la informațiile de interes public;
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- serviciile publice deconcentrate/instituțiile publice nu au întocmit și publicat
raportul anual privind accesul la informațiile de interes public;
- activitatea de arhivare nu se desfășoară conform prevederilor legale.
B. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare
privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate
În conformitate cu prevederile art.254, lit.b), din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ prefectul avizează proiectele
bugetelor și situațiile financiare privind execuția bugetară ale serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale
din subordinea Guvernului și le transmite conducătorului instituției ierarhic superioare
serviciului public deconcentrate.
Situația proiectele bugetelor și situațiile financiare privind execuția bugetară
depuse spre analiză și avizare de către serviciile publice deconcentrate în anul 2021
este următoarea:
Situații financiare trimestriale
Perioada
Numărul de SPD care au
depus documentele
Trim IV 2020
10
Trim. I 2021
10
Trim. II 2021
10
Trim. III 2021
9
Total situații financiare depuse
39
Proiecte de buget
Anul 2021
6 (*)
Anul 2022
7 + 3 (**)
Total proiecte de buget depuse
13
Total General
52
O parte dintre serviciile publice deconcentrate au depus proiectele de buget cu întârziere
deoarece bugetul pentru anul 2021 invocând faptul că bugetul de stat a fost aprobat cu întârziere în anul
2021 și nu până la finele lui 2020 așa cum prevedea legea;
(**)
Dintre cele 10 servicii publice deconcentrate 7 au depus efectiv proiectele de buget pentru
anul 2022 spre avizare, iar celelalte trei au motivat următoarele:
- Inspectoratul pentru Situații de Urgentă Iancu de Hunedoara a informat că în conformitate cu
prevederile legale în vigoare „ISU nu face obiectul comunicării proiectului de buget”;
(*)

- Direcția Județeană pentru Cultură Hunedoara a informat că depunerea
proiectului de buget se va face după publicarea Scrisorii Cadru privind contextul
macroeconomic metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 și a
estimărilor pentru anii 2023-2025;
- Direcția de Sănătate Publică a Județului Hunedoara a informat că va transmite
proiectul de buget după avizarea acestuia de către direcția de specialitate din Ministerul
Sănătății.
*
E.1. Activitatea Colegiului Prefectural al județului Hunedoara

Colegiul Prefectural al județului Hunedoara funcționează în temeiul prevederilor
art. 267 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare și este condus de către Prefectul județului
Hunedoara.
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Colegiu Prefectural al județului Hunedoara își desfășoară activitatea în
conformitate cu prevederile art. 12 – art. 14 și anexei 3 din Hotărârea Guvernului nr.
906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Atribuțiile colegiului prefectural privesc armonizarea activității serviciilor publice
deconcentrate care au sediul în județul Hunedoara, precum și implementarea
programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune ale Guvernului la nivelul
județului sau al localităților acestuia, așa cum sunt reglementate prin Hotărârea
Guvernului nr. 906/2020, cu modificările și completările ulterioare.

E.1.1. NUMĂRUL ȘEDINȚELOR DE LUCRU: 12
Astfel, în anul 2021, Colegiului Prefectural al județului Hunedoara a fost
convocat și s-a întrunit în 12 ședințe de lucru lunare, în cadrul cărora au fost
dezbătute si analizate 35 tematici și s-a prezentat un număr de 44
rapoarte/informări după cum urmează:
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Data
ședinței
Col. Pref.

Ordinea de zi a ședinței de lucru

28.01.2021 1. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2020 de Agenția

Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Măsuri pentru
îmbunătățirea activității în anul 2021. Informarea cuprinde un punct
distinct referitor la modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural
nr.1/30.01.2020
2. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2020 de Agenția
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara. Măsuri pentru
îmbunătățirea activității în anul 2021. Informarea cuprinde un punct
distinct referitor la modul de îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural
nr.2/30.01.2020.
3. Analiza acțiunilor de asigurare și restabilire a ordinii publice,
desfășurate în anul 2020, de către Inspectoratul de Jandarmi Județean
Hunedoara.
4. Aprobarea tematicii și subiectelor de pe ordinea de zi ale ședințelor
Colegiului Prefectural al județului Hunedoara pe anul 2021.
25.02.2021 1. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2020 de Inspectoratul
Teritorial de Muncă Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității în
anul 2021. Informarea cuprinde un punct distinct referitor la modul de
îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr.3/26.02.2020.
2. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2020 de Casa
Județeană de Pensii Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității în
anul 2021. Informarea cuprinde un punct distinct referitor la modul de
îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural nr. 4/26.02.2020.
3. Informare privind desfășurarea Campaniei de vaccinare împotriva
COVID-19 în județul Hunedoara.
4. Informare privind condițiile în care se va desfășura activitatea didactică
în semestrul II 2021.
30.03.2021 1. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2020 de Direcția
Județeană pentru Cultură Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea
activității în anul 2021.
2. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2020 de Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea
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Nr.
crt.

Data
ședinței
Col. Pref.

4.

21.04.2021

5.

27.05.2021

6.

30.06.2021

7.

30.07.2021

Ordinea de zi a ședinței de lucru

activității în anul 2021.
3. Informare 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 05-06
octombrie 2020.
4. Informare privind situația cazurilor de pestă porcină de pe teritoriul
județului Hunedoara.
5. Aprobarea Planul de acțiuni pe anul 2021 pentru realizarea în județul
Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.
1. Informare privind activitatea desfășurată în anul 2020 de Casa de
Asigurări de Sănătate Hunedoara. Măsuri pentru îmbunătățirea activității în
anul 2021.
2. Informare privind măsurile ce se întreprind în perioada Sărbătorilor
Pascale 2021 pentru asigurarea sănătății publice, menținerea ordinii publice
și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și pentru protecția
consumatorilor în contextul situației epidemiologice actuale determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. (Direcția de Sănătate Publică a
județului Hunedoara; Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara;
Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara; Inspectoratul pentru
Situații de Urgență Hunedoara; Comisariatul Județean pentru Protecția
Consumatorilor Hd; Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Hd
1. Informare privind activitatea desfășurată de Agenția pentru Protecția
Mediului Hunedoara în anul 2020; Măsuri pentru îmbunătățirea activității în
anul 2021.
2. Informare privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
din județul Hunedoara, conform prevederilor Legii nr. 132/2010, cu
modificările și completările ulterioare. Măsuri pentru îmbunătățirea
activității în anul 2021.
3. Informare privind activitățile desfășurate de către Inspectoratul pentru
Situații de Urgență Hunedoara, pe timpul stării de alertă, pentru prevenirea
și combaterea infecției cu SARS – CoV -2.
1. Informare privind activitățile desfășurate pentru creșterea gradului de
siguranță în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ în anul
școlar 2020-2021, în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (material comun întocmit de ISJ
Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara).
2. Informare privind activitatea de contractare a serviciilor medicale pentru
anii 2021-2022, în conformitate cu noile prevederi legislative referitoare la
aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care reglementează
condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii
2021-2022.
3. Prezentarea Strategiei Naționale Antidrog și a Planului de acțiune pentru
perioada 2021-2025, prezentarea proiectelor de prevenire implementate de
CPECA Hunedoara și a situației serviciilor de asistență oferite la nivel
județean.
1. Prezentarea gradului de realizare a principalilor indicatori de către
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara în activitatea
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Nr.
crt.

Data
ședinței
Col. Pref.

8

25.08.2021

9.

30.09.2021

10

28.10.2021

11. 24.11.2021

12. 14.12.2021

Ordinea de zi a ședinței de lucru

desfășurată pe semestrul I 2021. Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
2. Informare privind activitatea desfășurată de Biroul Vamal Hunedoara în
semestrul I 2021. Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
1. Informare privind acțiunile desfășurate pentru începerea în condiții
corespunzătoare a noului an școlar 2021-2022 (material comun întocmit de
ISJ Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara).
2. Informare privind activitatea desfășurată de Comisariatul Județean
pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara pe parcursul anului 2021.
Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
1. Informare privind activitatea desfășurată de Direcția Silvică Hunedoara
pe parcursul anului 2021. Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
2. Informare privind activitatea desfășurată de Garda Forestieră
Județeană Hunedoara pe parcursul anului 2021. Măsuri pentru
îmbunătățirea activității.
3. Informare privind activitatea desfășurată de Filiala Teritorială de
Îmbunătățiri Funciare Hunedoara pe parcursul anului 2021. Măsuri pentru
îmbunătățirea activității.
1. Situația privind evoluția principalilor indicatori economico-sociali ai
județului Hunedoara în semestrul I 2021.
2. Prezentarea principalelor activități sanitar–veterinare desfășurate în
conformitate cu Programul Strategic pe anul 2021 și a controalelor
efectuate în domeniul sănătății animalelor și siguranței alimentelor; Măsuri
pentru îmbunătățirea activității.
3. Diverse - Aprobarea Raportului pe semestrul I 2021 privind stadiul de
implementare a Planului de acțiuni pe anul 2021 pentru realizarea în
județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare.
1. Informare privind activitatea desfășurată de Direcția pentru Agricultură
a județului Hunedoara în anul 2021; Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
2. Informare privind activitatea desfășurată de Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Hunedoara în anul 2021;
Măsuri pentru îmbunătățirea activității.
3. Informare privind activitatea desfășurată de Oficiul Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale Hunedoara în anul 2021; Măsuri pentru
îmbunătățirea activității.
1. Stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea sănătății publice,
menținerea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și
pentru protecția consumatorilor pe perioada Sărbătorilor de iarnă 20212022. (Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara; Inspectoratul
de Poliție Județean Hunedoara; Inspectoratul de Jandarmi Județean
Hunedoara; Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara;
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor; Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor)

În anul 2021 s-au întocmit și transmis la MAI-DGRIP un număr de 3 rapoarte
trimestriale privind activitatea Colegiului Prefectural constituit la nivelul județului
Hunedoara, ca urmare a radiogramei MAI nr.14065/11.03.2021. Raportul pentru
trimestrul IV 2021 s-a transmis în data de 11.01.2022.
Tot în anul 2021 s-au întocmit două situații (în lunile aprilie și iunie) legate de
modul în care se desfășoară și pentru a impulsiona campania de vaccinare
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împotriva COVID-19 la nivelul serviciilor publice deconcentrate/instituțiilor publice,
membre în cadrul Colegiului prefectural.

E.1.2. NUMĂRUL

HOTĂRÂRILOR ADOPTATE

- 12

În cadrul lucrărilor, Colegiul Prefectural al județului Hunedoara a adoptat un
număr de 12 hotărâri, conform art. 8 din Anexa 3 la HG nr.906/2020, cu modificările
și completările ulterioare.
Nr.
crt.

Data

1.

28.01.2021

2.

28.01.2021

3.

28.01.2021

4.

30.03.2021

5.

30.03.2021

6.

30.03.2021

7.

21.04.2021

8.

27.05.2021

9.

28.10.2021

10.

28.10.2021

11.

24.11.2021

12.

14.12.2021

Conținutul Hotărârii Colegiului Prefectural
Hotărârea Colegiului Prefectural nr.1/28.01.2021
privind aprobarea tematicii și subiectelor de pe ordinea de zi
a ședințelor colegiului prefectural al județului Hunedoara pe anul 2021
Hotărârea Colegiului Prefectural nr.2/28.01.2021
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă Hunedoara
Hotărârea Colegiului Prefectural nr.3/28.01.2021
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Agenția Județeană pentru Plăți și
Inspecție Socială Hunedoara
Hotărârea Colegiului Prefectural nr.4/30.03.2021
privind Planului de acțiuni pe anul 2021 pentru realizarea în județul Hunedoara a
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare
Hotărârea Colegiului Prefectural nr.5/30.03.2021
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția Județeană pentru Cultură
Hunedoara
Hotărârea Colegiului Prefectural nr.6/30.03.2021
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Hunedoara
Hotărârea Colegiului Prefectural nr.7/21.04.2021
privind stabilirea măsurilor necesare în perioada Sărbătorilor Pascale 2021, pentru
asigurarea sănătății publice, menținerea ordinii publice și creșterea gradului de
siguranță a cetățenilor și pentru protecția consumatorilor în contextul situației
epidemiologice actuale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
Hotărârea Colegiului Prefectural nr.8/27.05.2021
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Agenția pentru Protecția Mediului
Hunedoara
Hotărârea Colegiului Prefectural nr.9/28.10.2021
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor Hunedoara
Hotărârea Colegiului Prefectural nr.10/28.10.2021
privind aprobarea Raportului pe semestrul I 2021 privind stadiul de implementare a
Planului de acțiuni pe anul 2021 pentru realizarea în județul Hunedoara a
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
Hotărârea Colegiului Prefectural nr.11/24.11.2021
privind îmbunătățirea activității desfășurate de Direcția pentru Agricultură
Județeană Hunedoara
Hotărârea Colegiului Prefectural nr.12/14.12.2021
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 2021-2022

E.1.3. NUMĂRUL SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE MEMBRE ÎN
PREFECTURAL ȘI AL INVITAȚIILOR: 10/19

COLEGIU

În conformitate cu art.267 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, colegiu prefectural
este compus din prefect, subprefect, secretarul general al instituției prefectului și
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conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale
administrației publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în județul Hunedoara.
Din colegiul prefectural în care sunt în funcție mai mulți subprefecți, face parte
subprefectul desemnat prin ordin al prefectului.
De asemenea, la stabilirea componenței Colegiului Prefectural s-a ținut cont de
recomandările transmise de Ministerul Afacerilor Interne prin adresa 12905/27.04.2020,
înregistrată la Instituția Prefectului – județul Hunedoara cu nr.3929/27.04.2020.
Astfel, prin Ordinul Prefectului nr.78/10.03.2021 s-a reactualizat componența
Colegiului Prefectural al județului Hunedoara, iar prin Ordinul Prefectului
nr.79/10.03.2021 s-a aprobat Regulamentul de funcționare a Colegiului Prefectural.
Colegiul Prefectural al județului Hunedoara este format din 32 de membri:
- prefect
- subprefect
- secretarul general al instituției prefectului
- 10 membri de drept, care sunt conducătorii serviciilor publice deconcentrate
- 19 persoane cu statut de invitat permanent.
De asemenea, în anul 2021 au fost întocmite un număr de 14 ordine ale
prefectului privind activitatea Colegiului Prefectural al județului Hunedoara
Nr.
crt.

Numărul și data
emiterii
ordinului

1.

27/25.01.2021

2.

50/18.02.2021

3.

78/10.03.2021

4.

79/10.03.2021

5.

101/23.03.2021

6.

162/13.04.2021

7.

195/24.05.2021

8.

270/23.06.2021

9.

316/27.07.2021

10.

336/17.08.2021

11.

366/22.09.2021

12.

380/19.10.2021

Conținutul ordinului prefectului

Ordin privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural al județului
Hunedoara în ședință, în data 28 ianuarie 2021, ora 11,00
Ordin privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural al județului
Hunedoara în ședință, în data 25 februarie, ora 11,00
Ordin privind reactualizarea componenței Colegiului Prefectural al
județului Hunedoara
Ordin pentru modificarea Regulamentului de funcționare a Colegiului
Prefectural al județului Hunedoara
Ordin privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural al județului
Hunedoara în ședință, în data 30 martie 2021, ora 10,00
Ordin privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural al județului
Hunedoara în ședință, în data 21 aprilie 2021, ora 10,00
Ordin privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural al județului
Hunedoara în ședință, în data 27 mai 2021, ora 11,00
Ordin privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural al județului
Hunedoara în ședință, în data 30 iunie 2021, ora 11,00
Ordin privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural al județului
Hunedoara în ședință, în data 30 iulie 2021, ora 10,00
Ordin privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural al județului
Hunedoara în ședință, în data 25 august 2021, ora 10,00
Ordin privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural al județului
Hunedoara în ședință, în data 30 septembrie 2021, ora 10,00
Ordin privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural al județului
Hunedoara în ședință, în data 28 octombrie 2021, ora 10,00

E.1.4. NUMĂRUL INSTITUȚIILOR CARE AU PREZENTAT RAPOARTE DE ACTIVITATE
SAU INFORMĂRI, ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR DE LUCRU ALE COLEGIULUI PREFECTURAL: 28
E.1.5. NUMĂRUL INFORMĂRILOR ADRESATE PREFECTULUI REFERITOARE LA MODUL
DE REALIZARE AL MĂSURILOR CUPRINSE ÎN HOTĂRÂRILE COLEGIULUI PREFECTURAL: 18
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*
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 4
ședințe din care 2 ordinare și 2 extraordinare.
Nr.
crt.

Data ședinței
C.D.S.

1.

2.

3.

4.

Ordinea de zi a ședinței

19.01.2021

Revendicările
Hunedoara

Sindicatului

Învățământ

Preuniversitar

Județul

10.02.2021

Revendicările Sindicatului Muntele
Complexului Energetic Hunedoara S.A.

31.08.2021

Situația accidentelor de muncă în județul Hunedoara și acțiuni
pentru diminuarea numărului acestora

09.09.2021

Revendicările sindicatului ”Speranța” Orăștie la
S.C. Activitatea Goscom S.A. Orăștie

Temă de interes național
reprezentativ

în

cadrul

Temă de interes local
Temă de interes local
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. 342/18.08.2020, 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. Acțiuni de protest - număr, aspecte referitoare la gestionarea
protestelor
Acțiunile de protest au fost monitorizate cu sprijinul Inspectoratul de Jandarmi
Județean Hunedoara „Decebal”, sindicatelor și agenților economici implicați.
Data

12.01.2021

17-22.02.2021

17-22.02.2021

Tematică - participanți
Protest autorizat al Uniunii județene SANITAS - în fața Instituției
Prefectului Județul Hunedoara: 30 persoane. La Instituția Prefectului a
fost depusă o listă de revendicări care a fost înaintată autorităților
centrale
Protest spontan al angajaților Exploatării Miniere Lupeni din cadrul
Complexului Energetic Hunedoara: 68-160 de mineri au participat la
grevă în subteran cerând plata drepturilor salariale restante Prefectul
județului a avut o întâlnire cu protestatarii, în subteran, în data de
17.02.2021
Proteste spontane ale angajaților E.M.Lupeni, E.M. Vulcan, E.M.
Livezeni și E.M. Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara și
aparținătorilor acestora –- la sediul E.M. Lupeni, la sediul Complexului
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Data

22.02.2022

25.03.2021
29.03.2021
08.04.2021

21.05.2021

13.07.2022
26.07.2021
26.07.2021
23.10.2021
20.12.2021

Tematică - participanți
Energetic Hunedoara din municipiul Petroșani în semn de solidaritate cu
minerii blocați în subteran: 30-500 de persoane. La proteste au
participat și reprezentanți ai Complexului Energetic Oltenia, ai
Sucursalei Electrocentrale Deva-Mintia din cadrul C.E.H.
Protest spontan al angajaților de la Complexului Energetic Hunedoara –
Sucursala Electrocentrale Deva-Mintia - în fața Instituției Prefectului
Județul Hunedoara: 40 persoane. O delegația a fost primită de
Prefectul județului
Protest autorizat al Sindicatului SOLIDARITATEA Hunedoara din cadrul
Complexului Energetic Hunedoara – Sucursala Electrocentrale DevaMintia - în fața Instituției Prefectului Județul Hunedoara: 40 persoane.
Proteste spontane ale cetățenilor nemulțumiți de restricțiile impuse de
starea de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-Cov-2 – în
localitățile Deva, Hunedoara, Petroșani, Lupeni și Simeria
Greva foamei – 1 cetățean din orașul Călan în fața primăriei față de
pontajul eronat al orelor prestate în folosul comunității.
Protest spontan al angajaților Sucursalei Electrocentrale Deva-Mintia din
cadrul Complexului Energetic Hunedoara –- în fața Instituției Prefectului
Județul Hunedoara: 70 persoane. Doamna subprefect al județului l-a
primit pe liderul sindicatului SOLIDARITATEA Hunedoara care a
prezentat revendicările
Protest spontan al angajaților de origine din Sri Lanka ai
Hidroconstrucția S.A. în fața Punctului de lucru din municipiul Lupeni:
30 de persoane. Solicită plata salariilor restante
Doi angajați ai Asociației de Pensionari s-au urcat pe acoperișul clădirii
”Casa Pensionarilor” din Petroșani, protestând față de măsura
concedierii.
Protest spontan al angajaților din cadrul Complexului Energetic
Hunedoara – Sucursala Electrocentrale Deva-Mintia – la poarta uzinei:
100 persoane. Contestă măsura de închidere a termocentralei
Protest spontan împotriva măsurilor Covid-19 în fața primăriei
Hunedoara: 30 persoane
Protest autorizat al Sindicatului Învățământului Preuniversitar Județul
Hunedoara - în fața Instituției Prefectului Județul Hunedoara: 30
persoane

*
E.4. Activitatea Comitetului de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice a județului Hunedoara
În anul 2021 Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice (CCDCPPV) nu s-a întrunit în nicio ședință datorită riscurilor
generate de epidemia de COVID-19.
Componența Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice a județului Hunedoara este următoarea:
- 9 reprezentanți ai administrației publice;
6 reprezentanți ai organizațiilor persoanelor vârstnice..
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F. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
Activitatea de monitorizare a Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
se desfășoară pe baza prevederilor Hotărârii nr. 246 din 16 februarie 2006 pentru
aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de
utilități publice.
Această activitate este formalizată la nivelul Instituției Prefectului Județul
Hunedoara prin Procedura Operațională PO_SCSPD_03 nr. 6514/30.06.2017
“Procedură privind monitorizarea progresului măsurilor și acțiunilor cuprinse în Planul
multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice”.
În cadrul Serviciului Conducerea Instituțională funcționează Compartimentul
Servicii Comunitare de Utilități Publice cu următoarele atribuții:
- monitorizarea măsurilor și acțiunilor cuprinse în Strategia naționale și în Planul
multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice;
- urmărirea activitatea desfășurată de unitățile municipale și unitatea județeană pentru
monitorizarea serviciilor comunitare;
- primirea și transmiterea rapoartelor de activitate ale unității municipale și ale unității
județene către unitatea centrală de monitorizare, precum și autorităților de
management care gestionează instrumentele structurale și programele operaționale cu
impact în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice,
În înțelesul Legii nr. 51 din 8 martie 2006 (republicată), serviciile comunitare de
utilități publice, denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca
totalitatea activităților reglementate prin prezenta lege și prin legi speciale, care asigură
satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale
colectivităților locale, cu privire la:
a) alimentarea cu apă;
b) canalizarea și epurarea apelor uzate;
b1) procesarea apelor uzate din cadrul unităților administrativteritoriale printr-un serviciu public inteligent alternativ;
c) colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;
d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
e) salubrizarea localităților;
f) iluminatul public;
f1) alimentarea cu gaze naturale;
g) transportul public local de călători.
Acțiunile realizate în cadrul Compartimentului Servicii Comunitare de Utilități
Publice pe parcursul anului 2021, pe categorii de utilități publice și în ordine cronologică
și care au urmărit realizarea atribuțiilor enumerate mai sus, sunt următoarele:
I. alimentarea cu apă; canalizarea și epurarea apelor uzate; procesarea
apelor uzate din cadrul unităților administrativ-teritoriale printr-un serviciu
public inteligent alternativ; colectarea, canalizarea și evacuarea apelor
pluviale.
- monitorizarea furnizării în județ a apei potabile de către operatorii Apa Prod SA Deva
și APA SERV Valea Jiului SA – activitate cu caracter permanent/semipermanent cu
informări zilnice privind întreruperile;
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- solicitarea transmisă prin adresa nr.8006/2021 în vederea soluționării și informării
Instituției Prefectului județul Hunedoara de către SC Apa Prod SA Deva conform celor
sesizate în adresa Ministerului Sănătății cu privire la raportul Inspecției Sanitare de Stat
din cadrul Ministerului Sănătății în legătură cu calitatea apei în zona rurală;
II. alimentarea cu energie termică în sistem centralizat.
-

A fost monitorizată situația alimentării cu energie termică și apă caldă menajeră în
localitățile cu probleme:
o Termocentrala Mintia Deva a intrat în conservare din aprilie 2021 iar
peste 10 mii locuitori, instituții publice și agenți economici au rămas fără
încălzire și apă caldă;
o Municipiul Brad a solicitat acordarea unei sume de 13,7 mil lei din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru acordarea subvenției
de preț la energia termică livrată populației pentru iarna 2021 – 2022;

III. salubrizarea localităților
- monitorizarea activității Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea
Mare (- activitate cu caracter permanent/semipermanent) – adr. APM Hunedoara
1911/04.03.2021; adr. APM Hunedoara 2193/15.03.2021; adr. GNM CJ Hunedoara
906/15.03.20212; adr. APM Hunedoara 2211/15.03.20212; adr. APM Hunedoara
2247/16.03.2021; 2416/22.03.2021; adr. APM Hunedoara 2574 / 19.03.2021; adr. APM
Hunedoara 2684/29.03.2021; adr. APM Hunedoara 2684 / 29.03.2021; adr. APM
Hunedoara 2918/01.04.2021; adr. APM Hunedoara 3992 / 12.07.2021; adr. APM
Hunedoara 6238/02.08.2021;
- monitorizarea situației salubrizării zonei IV a județului Hunedoara ca urmare a
încetării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare zona IV către SC
Supercom SA și posibilitatea apariției unei situație potențială generatoare de situație de
urgență, adr. 10058/22.10.2021 a IP Hd; adr. 14400/22.10.2021 a DSP Hunedoara;
- monitorizarea situației salubrizării zonelor I, II, III ale județului Hunedoara ca
urmare a sistării furnizării serviciilor de salubritate de către SC Brai Căta SRL conform
adreselor 15391/03.12.2021, 15390/03.12.2021, 15389/03.12.2021, cu completările din
adresele nr. 15413/05.12.2021 și 1755/06.12.2021. A fost semnalată o situație potențială
generatoare de situație de urgență – convocare ședință extraordinară a membrilor CJSU
în data de 06.12.2021 materializată prin Hotărârea CJSU nr.169/06.12.2021 privind
propunerea declarării stării de alertă la nivelul unor localități din județul Hunedoara.
- monitorizarea depozitului temporar Deva
- identificare de soluții reale pentru eliminarea deșeurilor stocate în depozitul
temporar din Deva: adr. APM Hunedoara 2063/10.03.2021 revenire la adresa
4445/25.05.2020; – întâlnire lucru 01.04.2021, ora 10.00 la sediul Instituției Prefectului
județul Hunedoara – participanți – Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, Garda
Națională de Mediu - Comisariatul Județean Hunedoara, SMID UAT Județul Hunedoara,
Primăria Municipiului Deva, SC Supercom SA, Salubritatea SA Deva; adr. APM Hunedoara
2914/01.04.2021; adr. GNM CJ Hunedoara 1159/02.04.2021; adr. GNM CJ Hunedoara
1199/07.04.2021; adr. GNM CJ Hunedoara 1257/09.04.2021; adr. DSP Hunedoara
1743/17.05.2021; adr. 14400/24.08.2021 a CJ Hunedoara; adr. 6858/31.08.2021 a APM
Hunedoara; 2920/02.04.2021; adr. APM Hunedoara 3014/05.04.2021; adr. APM
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Hunedoara;2992/06.04.2021; adr. GNM CJ Hunedoara 1199/07.04.2021; adr. APM
Hunedoara 3136/08.04.2021; adr. APM Hunedoara 3308/09.04.2021; adr. APM
Hunedoara
3313/13.04.2021;
adr.
APM
Hunedoara
5242/28.06.2021
și
5243/28.06.2021; adr. APM Hunedoara 6176/29.07.2021; adr. APM Hunedoara
6251/02.08.2021; adr. APM Hunedoara 6280/30.07.2021; adr. APM Hunedoara
6346/05.08.2021; adr. APM Hunedoara 6407/09.08.2021; adr. GNM CJ Hunedoara
3364/15.09.2021;
- monitorizarea modului în care responsabilii de gestionarea depozitului de stocare
temporară din Deva asigură prevenirea izbucnirii unui incendiu: adr. 2031/12.08.2021 a
Salubritatea SA; adr.3364/15.09.2021 a GNM – CJ Hunedoara; - asigurarea serviciului de
pază la depozitul de stocare temporară – Deva, str. Orizontului, - cf. adresei CJ
Hunedoara nr.13282/04.08.2021; adr. APM Hunedoara 6617/12.08.2021; adr. GNM CJ
Hunedoara 2997/18.08.2021; adr. APM Hunedoara 6858/31.08.2021;
- eliminarea deșeurilor de plumb de pe raza județului Hunedoara: adr. APM
Hunedoara 3383/16.04.2021;
IV. iluminatul public; alimentarea cu gaze naturale; transportul public
local de călători
Nu a fost cazul.
Alte servicii care se încadrează în categoria Serviciile de utilități publice conform
prevederilor legii nr. 51/2006 (republicată) și definite ca „Serviciile de utilități publice fac
obiectul unor obligații specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al
calității siguranței și accesibilității, egalității de tratament, promovării accesului universal
și a drepturilor utilizatorilor” mai menționăm:
- sesizarea prin adresele nr.8973 și 9028 / 13.10.2021 a UAT Bulzeștii de Sus cu
privire la amplasarea unei antene GSM pe teritoriul comunei – redirecționată la CJ
Hunedoara și IJC Hunedoara pentru verificare și soluționare.

G. MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
G.1. Numărul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
Hunedoara
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara a fost convocat în anul
2021 în 130 ședințe din care 2 ordinare și 128 extraordinare.
G.2. Numărul hotărârilor adoptate
În anul 2021 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara a adoptat
un număr de 183 hotărâri, după cum urmează:

1.

Data
ședinței
CJSU
04.01.2021

2.

04.01.2021

Hotărâre privind aprobarea măsurilor în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID – 19.

3.

04.01.2021

Hotărâre privind aprobarea Carantinării localității Toplița din comuna Toplița

Nr.
crt.

Ordinea de zi a ședinței
Hotărâre privind Propunerea de carantinare a localității Toplița din comuna
Toplița județul Hunedoara.
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Nr.
crt.

Data
ședinței
CJSU

Ordinea de zi a ședinței
județul Hunedoara.

4.

12.01.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 1 Tomești, aparținând A.J.V.P.S. Hunedoara, de pe raza comunei
Tomești, județul Hunedoara.

5.

12.01.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 3 Ciungani, aparținând A.V.P.S. Cerbul Carpatin, de pe raza
comunei Vața de Jos, județul Hunedoara.

6.

12.01.2021

Hotărâre privind aprobarea măsurilor în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID – 19.

7.

18.01.2021

Hotărâre privind propunerea de ridicare a măsurii de carantină zonală a
localității Toplița, comuna Toplița, județul Hunedoara.

8.

19.01.2021

Hotărâre privind aprobarea măsurilor în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID – 19.

9.

21.01.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 23 Tisa, aparținând Ocolului Silvic Dobra, de pe raza comunei
Burjuc, județul Hunedoara.

10.

26.01.2021

Hotărâre privind aprobarea măsurilor în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID – 19.

11.

26.01.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 22 Homorod, aparținând A.J.V.P.S. Hunedoara, de pe raza U.A.T.
Geoagiu, județul Hunedoara.

12.

26.01.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de
vânătoare 12 Gurasada, aparținând A.J.V.P.S. Hunedoara, de pe raza U.A.T.
Gurasada, județul Hunedoara.

13.

01.02.2021

Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru restabilirea stării de
normalitate prin alimentarea cu energie electrică a stațiunii montane Râușor,
comuna Râu de Mori, județul Hunedoara.

14.

02.02.2021

Hotărâre privind aprobarea măsurilor în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID – 19.

15.

02.02.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la șapte mistreți găsiți morți pe fondul de
vânătoare 12 Gurasada, aparținând A.J.V.P.S. Hunedoara, de pe raza UAT
Gurasada, județul Hunedoara.

16.

05.02.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 08.02.2021.
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17.

Data
ședinței
CJSU
09.02.2021

18.

10.02.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la patru mistreți împușcați pe fondul de
vânătoare 5 Valea Lungă, aparținând AJVPS Hunedoara de pe raza U.A.T.
Luncoiu de Jos, județul Hunedoara.

19.

10.02.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 6 Ribița, aparținând AVPS Muflonul Brad de pe raza U.A.T. Ribița,
județul Hunedoara.

20.

10.02.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de
vânătoare 2 Bulzești, aparținând AJVPS Hunedoara de pe raza U.A.T. Baia de
Criș, județul Hunedoara.

21.

10.02.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 4 Birtin, aparținând Direcției Silvice Hunedoara de pe raza U.A.T.
Vața de Jos, județul Hunedoara;

22.

10.02.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 10 Ruda Brad, aparținând AVPS Deer Hunter de pe raza U.A.T.
Brad, județul Hunedoara.

23.

12.02.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 15.02.2021.

24.

16.02.2021

Hotărâre privind aprobarea măsurilor în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID - 19.

25.

19.02.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 22.02.2021.

26.

23.02.2021

Hotărâre privind aprobarea măsurilor în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID – 19.

27.

26.02.2021

Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gestionarea situației de urgență
- alunecare de teren produsă pe DC 13 A la km 1+300 din satul Grohoțele,
comuna Buceș;

28.

26.02.2021

Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gestionarea situației de urgență
- alunecare de teren produsă pe drumul forestier Valea Cerbului (Tecuri
Liziere), sat Merișor, comuna Bănița;

29.

26.02.2021

Hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gestionarea situației de urgență
- alunecare de teren pe strada Peștera Bolii, cale de acces către cătunul
Arsuri (Jupâneasa) ;

30.

26.02.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 01.03.2021.

Nr.
crt.

Ordinea de zi a ședinței
Hotărâre privind aprobarea măsurilor în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID – 19.
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31.

Data
ședinței
CJSU
28.02.2021

32.

02.03.2021

Hotărâre privind aprobarea măsurilor în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID - 19 .

33.

05.03.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 08.03.2021.

34.

09.03.2021

Hotărâre privind aprobarea măsurilor în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID – 19.

35.

10.03.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de
vânătoare 28 Deva, aparținând A.J.V.P.S.Hunedoara, de pe raza U.A.T
Cârjiți, județul Hunedoara.

36.

11.03.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de
vânătoare 13 Vorța, aparținând Direcției Silvice Hunedoara, de pe raza U.A.T
Vorța, județul Hunedoara.

37.

12.03.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 15.03.2021.

38.

12.03.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de
vânătoare 11 Micănești, aparținând A.J.V.P.S.Hunedoara, de pe raza U.A.T
Zam, județul Hunedoara.

39.

16.03.2021

Hotărâre privind aprobarea măsurilor în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID – 19.

40.

16.03.2021

Hotărâre privind stabilirea centrelor de vaccinare împotriva virusului COV 19 la nivelul județul Hunedoara;

41.

19.03.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 22.03.2021.

42.

22.03.2021

Hotărâre privind propunerea instituirii carantinei în municipiul Brad, județul
Hunedoara.

43.

22.03.2021

Hotărâre privind propunerea instituirii carantinei în municipiul Petroșani,
județul Hunedoara.

44.

22.03.2021

Hotărâre privind propunerea instituirii carantinei în orașul Simeria, județul
Hunedoara.

45.

23.03.2021

Hotărâre privind instituirea carantinei zonale în municipiile Brad, Petroșani,
respectiv orașul Simeria, județul Hunedoara.

46.

23.03.2021

Hotărâre privind aprobarea măsurilor în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID – 19.

47.

26.03.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor

Nr.
crt.

Ordinea de zi a ședinței
Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 01.03.2021.
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Nr.
crt.

Data
ședinței
CJSU

Ordinea de zi a ședinței
de învățământ din județul Hunedoara, începând cu data de 29.03.2021.

48.

26.03.2021

Hotărâre privind aprobarea de noi măsuri în contextul pandemiei de COVID 19 ;

49.

27.03.2021

Hotărâre privind propunerea instituirii carantinei în municipiul Orăștie,
județul Hunedoara.

50.

28.02.2021

Hotărâre privind Instituirea carantinei zonale în municipiul Orăștie, județul
Hunedoara.

51.

31.03.2021

Hotărâre privind solicitarea a două construcții ușoare din elemente modulare
(containere) de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme
Speciale, în contextul epidemiologic generat de noul coronavirus SARS-CoV –
2.

52.

01.04.2021

Hotărâre privind aprobarea de măsuri în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID – 19.

53.

05.04.2021

Hotărâre privind ridicarea măsurii de carantină zonală în municipiul
Petroșani, județul Hunedoara.

54.

05.04.2021

Hotărâre privind propunerea de prelungire a carantinei zonale în municipiul
Brad, județul Hunedoara.

55.

05.04.2021

Hotărâre privind propunerea de prelungire a carantinei zonale în orașul
Simeria, județul Hunedoara.

56.

08.04.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19.

57.

10.04.2021

Hotărâre privind ridicarea măsurii de carantină zonală în municipiul Orăștie
județul Hunedoara.

58.

12.04.2021

Hotărâre privind ridicarea măsurii de carantină zonală în municipiul Brad
județul Hunedoara.

59.

12.04.2021

Hotărâre privind ridicarea măsurii de carantină zonală în orașul Simeria,
județul Hunedoara.

60.

13.04.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la 2 mistreți găsiți morți pe fondul de
vânătoare 7 Blăjeni, aparținând A.J.V.P.S.Hunedoara, de pe raza U.A.T
Blăjeni, județul Hunedoara.

61.

15.04.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID - 19.

62.

16.04.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19.

63.

19.04.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19.

64.

22.04.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
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Nr.
crt.

Data
ședinței
CJSU

Ordinea de zi a ședinței
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID -19.

65.

25.04.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19.

66.

28.04.2021

Hotărâre privind aprobarea „Situației privind pagubele produse la obiectivele
de infrastructură locală din județul Hunedoara, afectate de inundațiile din
luna aprilie 2021, 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”.

67.

29.04.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19.

68.

29.04.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 05.05.2021.

69.

04.05.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19.

70.

04.05.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 05.05.2021.

71.

07.05.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind combaterea cazului de pestă
porcină africană la un mistreț vânat pe fondul de vânătoare 52 Zeicani,
aparținând A.J.V.P.S. Cinegetica Hunedoara, de pe raza U.A.T
Sarmizegetusa, județul Hunedoara.

72.

07.05.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19.

73.

07.05.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 10.05.2021.

74.

10.05.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19.

75.

11.05.2021

Hotărâre privind aprobarea valorii pagubelor produse la obiectivul de
infrastructură din localitatea Luncoiu de Sus, comuna Luncoiu de Jos, județul
Hunedoara afectat de alunecarea de teren din data de 22.03.2021.

76.

12.05.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID - 19.

77.

14.05.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri privind combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de
vânătoare 14 Brănișca, aparținând A.V.P.S. Acvila, de pe raza U.A.T
Brănișca, județul Hunedoara.

78.

14.05.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
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Nr.
crt.

Data
ședinței
CJSU

Ordinea de zi a ședinței
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 17.05.2021.

79.

15.05.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19.

80.

21.05.2021

Hotărâre privind stabilirea centrelor de vaccinare împotriva virusului COVID 19 la nivelul județului Hunedoara.

81.

21.05.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19.

82.

21.05.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 24.05.2021.

83.

24.05.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 25.05.2021.

84.

28.05.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 31.05.2021.

85.

31.05.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19.

86.

31.05.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 02.06.2021.

87.

04.06.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19.

88.

04.06.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 07.06.2021.

89.

09.06.2021

Hotărâre privind modificarea locației centrului de vaccinare împotriva
virusului COVID - 19 din Municipiul Vulcan, județul Hunedoara.

90.

10.06.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile de control în cazul
suspiciunii pestei porcine africane în gospodăria nonprofesională a domnului
Pașca Traian, domiciliat în localitatea Renghet, nr. 189, orașul Geoagiu,
județul Hunedoara".

91.

11.06.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri în domeniul sănătății
publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19.

92.

11.06.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 14.06.2021.

93.

11.06.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile de control în cazul
suspiciunii pestei porcine africane în gospodăria nonprofesională a domnului
Pașca Traian, domiciliat în localitatea Renghet, nr. 189, orașul Geoagiu.

94.

11.06.2021

Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea cazului de
pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de vânătoare 18
Vărmaga, aparținând A.V.P.S. Codreni, de pe raza U.A.T Hărău, județul
Hunedoara.
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95.

Data
ședinței
CJSU
15.06.2021

96.

18.06.2021

Hotărâre privind stabilirea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara începând cu data de 22.06.2021.

97.

22.06.2021

Hotărâre privind aprobarea Planului județean de măsuri și acțiuni pentru
atenuarea efectelor temperaturilor ridicate pe anul 2021.

98.

23.06.2021

Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea cazului de
pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de vânătoare 22
Homorod, aparținând A.J.V.P.S. Hunedoara, de pe raza U.A.T Geoagiu,
județul Hunedoara.

99.

25.06.2021

Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri privind gestionarea situațiilor
de urgență specifice fenomenelor meteorologice periculoase COD
PORTOCALIU pe teritoriul județului Hunedoara".

100.

28.06.2021

Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri în domeniul sănătății publice
pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID – 19.

101.

02.07.2021

Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea cazului de
pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de vânătoare 24
Lăpugiu, aparținând A.V.P.S. Șoimul Românesc, de pe raza U.A.T Dobra,
județul Hunedoara.

102.

07.07.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile de combatere și
control în cazul confirmării pestei porcine africane în localitatea Vulcan, Str.
Corești, Nr. 78, județul Hunedoara aparținând domnului Rosmenteniuc Dănuț
Sorin.

103.

07.07.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de
vânătoare 8 Dupăpiatră, aparținând AVS Căprioara Visca, de pe raza U.A.T
Buceș, județul Hunedoara.

104.

10.07.2021

Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri în domeniul sănătății publice
pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID – 19.

105.

13.07.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de
vânătoare 19 Voia, aparținând AVPS Corviniana, de pe raza U.A.T Balșa,
județul Hunedoara.

106.

16.07.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile de combatere și
control în cazul confirmării pestei porcine africane în localitatea Mihăileni, nr.
53, Com. Buceș, județul Hunedoara aparținând domnului Florinca Cioflica
Ionel.

107.

19.07.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile de combatere și
control în cazul confirmării pestei porcine africane în localitatea Mihăileni, nr.
54, Com. Buceș, județul Hunedoara aparținând domnului Cioflica Bogdan
Nicolae.

Nr.
crt.

Ordinea de zi a ședinței
Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile de control în cazul
suspiciunii pestei porcine africane în gospodăria nonprofesională a domnului
Giurj Mihai, domiciliat în localitatea Renghet, nr. 190, orașul Geoagiu, județul
Hunedoara".
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108.

Data
ședinței
CJSU
26.07.2021

109.

28.07.2021

Hotărâre privind aprobarea Planului județean de măsuri și acțiuni pentru
atenuarea efectelor temperaturilor ridicate pe anul 2021.

110.

29.07.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile de combatere și
control în cazul confirmării pestei porcine africane în exploatația comercială
de tip ,,A,, - localitatea Tătărăști, nr. 95, comuna Burjuc, județul Hunedoara,
aparținând domnului German Dorinel Iovan I.F.

111.

30.07.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile în domeniul
sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID – 19.

112.

02.08.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de
vânătoare 18 Vărmaga, aparținând A.V.P.S Codreni, de pe raza U.A.T
Certeju de Sus, județul Hunedoara.

113.

09.08.2021

Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri în domeniul sănătății publice
pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID - 19.

114.

12.08.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 51 Cârnești, aparținând AVPS Cinegetica Hunedoara, de pe raza
U.A.T Totești, județul Hunedoara.

115.

12.08.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile de combatere și
control în cazul confirmării pestei porcine africane în exploatația
nonprofesională - localitatea Mintia, nr.192, com. Vețel, județul Hunedoara
aparținând domnului Urechiat Grigore Adrian.

116.

17.08.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combatere și
controlul în cazul confirmării pestei porcine africane in exploatația comercială
de tip A, a proprietarului Bumbesc Nicu Întreprindere Familiară-RO
0900570052 din localitatea Teiu, nr. 117, com. Lăpugiu de Jos, județul
Hunedoara.

117.

24.08.2021

Hotărâre
privind
aprobarea
organizării
evenimentelor
agrozootehnice(expoziții de ovine) în localitățile Petrila și Hațeg și a Planului
de măsuri pentru cele două evenimente.

118.

27.08.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile de combatere și
control în cazul confirmării pestei porcine africane în localitatea Mesteacăn,
nr. 159, municipiul Brad, județul Hunedoara aparținând domnului Lean Dorin
Petru.

119.

30.08.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile de combatere și
control în cazul confirmării pestei porcine africane în localitatea Mesteacăn,
nr. 159, municipiul Brad, județul Hunedoara aparținând domnului Lean Dorin
Petru.

Nr.
crt.

Ordinea de zi a ședinței
Hotărâre privind aprobarea Situației privind pagubele produse la obiectivele
de infrastructură locală din județul Hunedoara, afectate de inundațiile din
perioada 16-20 iulie 2021, 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.

Pagina 93 din 153

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2021

120.

Data
ședinței
CJSU
31.08.2021

121.

10.09.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

122.

10.09.2021

Hotărâre privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților /instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara.

123.

10.09.2021

Hotărâre privind aprobarea Situației privind pagubele produse la obiectivele
de infrastructură locală din municipiul Vulcan, județul Hunedoara, afectate
de inundațiile din data de 28 iulie 2021, care urmează să fie propuse în
proiectul de act normativ în vederea obținerii de sume din Fondul de
intervenție la dispoziția Guvernului.

124.

14.09.2021

Hotărâre
privind
aprobarea
organizării
evenimentelor
agrozootehnice(expoziții de ovine) in localitățile Costești și Totești și a
Planului de măsuri pentru cele doua evenimente.

125.

15.09.2021

Hotărâre privind solicitarea a două construcții ușoare din elemente modulare
(containere)de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme
Speciale, în contextul epidemiologic generat de noul coronavirus SARS-CoV2.

126.

17.09.2021

Hotărâre privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților /instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara.

127.

17.09.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile de combatere si
control în cazul confirmării pestei porcine africane in localitatea Banpotoc, nr.
179, comuna Hărău, județul Hunedoara, aparținând domnului Lascău Ioan.

128.

18.09.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri in domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

129.

20.09.2021

Hotărâre privind suspendarea activității didactice a întregii structuri-Grădinița
cu Program Normal Hațeg.

130.

22.09.2021

Hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri județean pentru creșterea
capacității de tratament a persoanelor confirmate cu virusul SARS-CoV-2 la
nivelul unităților spitalicești în special în cadrul secțiilor ATI.

131.

22.09.2021

Hotărâre privind aprobarea "Programului privind măsurile de combatere și
control in cazul confirmării pestei porcine africane in exploatația comercială
SC Landbruk SRL, din localitatea Turdaș, str.Principală, FN., comuna Turdaș ,
județul Hunedoara" .

132.

24.09.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de
risc, în aplicarea HG.932 din 09.09.2021 cu modificările și completările
ulterioare în Unitățile Administrativ Teritoriale Vețel, Râu de Mori,
Hunedoara, județul Hunedoara.

133.

24.09.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri in domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

Nr.
crt.

Ordinea de zi a ședinței
Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile de combatere și
control în cazul confirmării pestei porcine africane în localitatea Banpotoc, nr.
235, comuna Hărău, județul Hunedoara aparținând domnului Cornea
Gheorghe Cornel.
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134.

Data
ședinței
CJSU
24.09.2021

135.

27.09.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de
risc, in aplicarea HG. 932 din 09.09.2021 cu modificările si completările
ulterioare în Unitățile Administrativ Teritoriale Vețel, Râu de Mori,
Hunedoara, Toplița, Teliucu Inferior, Bulzeștii de Sus, Deva, Ghelari, Ribița,
județul Hunedoara.

136.

27.09.2021

Hotărâre privind suspendarea activității didactice a unor grupe/clase din
unitățile de învățământ din județul Hunedoara.

137.

30.09.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de
risc, în aplicarea HG. 932 DIN 09.09. 2021 cu modificările și completările
ulterioare în Unitățile Administrativ Teritoriale Deva, Totești, județul
Hunedoara.

138.

01.10.2021

Hotărâre privind propunerea instituirii carantinei zonale in satul Zam din
comuna Zam județul Hunedoara.

139.

02.10.2021

Hotărâre privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților /instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara.

140.

03.10.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19(HoReCa).

141.

04.10.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de
risc, în aplicarea HG.932 din 09.09.2021 cu modificările si completările
ulterioare in Unitățile Administrativ Teritoriale Vețel, Ghelari, Deva, Teliucu
Inferior, Peștișu Mic, Brănișca, Hațeg, Blăjeni, Lăpugiul de Jos, Petroșani,
Vălișoara, Bretea Română, Lupeni, Vulcan, General Berthelot, Buceș, Ilia
,Sântămăria-Orlea, Orăștie, județul Hunedoara.

142.

04.10.2021

Hotărâre privind solicitarea unei construcții ușoare din elemente modulare
(container)de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme
Speciale, în contextul epidemiologic generat de noul coronavirus SARS-CoV2.

143.

06.10.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de
risc, în aplicarea HG.932 din 09.09.2021 cu modificările si completările
ulterioare in Unitățile Administrativ Teritoriale Hunedoara, Brănișca,
Petroșani, Lupeni, Buceș, Vorța, Baru, Baia de Criș, Brad din județul
Hunedoara.

144.

07.10.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

145.

08.10.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri in domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

146.

08.10.2021

Hotărâre privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților /instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara.

147.

11.10.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de
risc, în aplicarea HG. 1090 din 06.10.2021 cu modificările și completările

Nr.
crt.

Ordinea de zi a ședinței
Hotărâre privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților /instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara.
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Nr.
crt.

Data
ședinței
CJSU

Ordinea de zi a ședinței
ulterioare în Unitățile Administrativ Teritoriale Bulzeștii de Sus ,Burjuc, Sălașu
de Sus, Totești, Simeria, Băcia, Certeju de Sus, Densuș, Dobra, Pui, Ribița,
Șoimuș , Tomești, Vața de Jos, Brad, Baia de Criș, Buceș, Ghelari,
Hunedoara, Cârjiți, Vețel din județul Hunedoara.

148.

12.10.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 7 Blăjeni, aparținând AJVPS Hunedoara, de pe raza U.A.T Blăjeni
,județul Hunedoara.

149.

15.10.2021

Hotărâre privind propunerea prelungirii carantinei zonale pentru satul Zam
din comuna Zam, județul Hunedoara.

150.

15.10.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

151.

15.10.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de
risc, in aplicarea HG. 1090 din 06.10.2021 cu modificările și completările
ulterioare in Unitățile Administrativ Teritoriale Bulzeștii de Sus ,Burjuc, Sălașu
de Sus, Totești, Simeria, Băcia, Certeju de Sus, Densuș, Dobra, Pui, Ribița,
Șoimuș, Tomești, Vața de Jos, Brad, Baia de Criș, Buceș, Ghelari,
Hunedoara, Cârjiți, Vețel din județul Hunedoara.

152.

15.10.2021

Hotărâre privind stabilirea aprobarea scenariilor de funcționare a unităților
/instituțiilor de învățământ din județul Hunedoara.

153.

19.10.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de
risc, in aplicarea HG. 1090 din 06.10.2021 cu modificările si completările
ulterioare in Unitățile Administrativ Teritoriale Gurasada, Romos, Geoagiu,
Petrila, Băita, Beriu, Boșorod, General Berthelot, Sântămăria-Orlea, Toplița,
Orăștie, Cerbăl, Densuș, Totești, Turdaș, Brad, Ribița, Șoimuș, Vața de Jos
din județul Hunedoara.

154.

21.10.2021

Hotărâre privind aprobarea - Planului general de măsuri privind gestionarea
situațiilor de urgență specifice sezonului de iarnă 2021-2022 si a Planului cu
principalele activități ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență
pentru anul 2022 .

155.

23.10.2021

Hotărâre privind ridicarea măsurii de carantină in satul Zam comuna Zam
județul Hunedoara.

156.

23.10.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri in domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

157.

25.10.2021

Hotărâre privind propunerea instituirii carantinei zonale in satul Brănișca din
comuna Brănișca județul Hunedoara.

158.

26.10.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri in domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

159.

29.10.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 20 Bobâlna, aparținând AIVPS Godeanu Orăștie, de pe raza U.A.T
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Nr.
crt.

Data
ședinței
CJSU

Ordinea de zi a ședinței
Rapoltu Mare, județul Hunedoara”

160.

06.11.2021

Hotărâre privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților /instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara.

161.

08.11.2021

Hotărâre privind solicitarea a două construcții ușoare din elemente modulare
(containere)de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat si Probleme
Speciale, in contextul epidemiologic generat de noul coronavirus SARS-CoV2.

162.

08.11.2021

Hotărâre privind ridicarea măsurii de carantină zonală in satul Brănișca din
comuna Brănișca, județul Hunedoara.

163.

09.11.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri in domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

164.

12.11.2021

Hotărâre privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților /instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara.

165.

19.11.2021

Hotărâre privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților /instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara.

166.

26.11.2021

Hotărâre privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților /instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara.

167.

27.11.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri in domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

168.

03.12.2021

Hotărâre privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților /instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara.

169.

06.12.2021

Hotărâre privind propunerea declarării stării de alertă la nivelul județului
Hunedoara.

170.

06.12.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 29 Simeria, aparținând AIVPS Hunedoara, de pe raza U.A.T Călan,
județul Hunedoara.

171.

09.12.2021

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri in domeniul sănătății publice pe
perioada stării de alertă pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19(HoReCa).

172.

10.12.2021

Hotărâre privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților /instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara.

173.

13.12.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 47 Hațeg, aparținând AIVPS Hunedoara , de pe raza U.A.T
Densuș, județul Hunedoara.

174.

13.12.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
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Nr.
crt.

Data
ședinței
CJSU

Ordinea de zi a ședinței
vânătoare 28 Deva, aparținând AIVPS Hunedoara , de pe raza U.A.T Cârjiți,
județul Hunedoara.

175.

13.12.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 20 Bobâlna, aparținând AIVPS Godeanu Orăștie , de pe raza U.A.T
Rapoltu Mare, județul Hunedoara.

176.

13.12.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 16 Băița, aparținând AIVPS Șoimul Românesc, de pe raza U.A.T
Băița, județul Hunedoara.

177.

13.12.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 10 Ruda Brad, aparținând AIVPS Deer Hunter, de pe raza U.A.T
Brad, județul Hunedoara.

178.

13.12.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 19 Voia, aparținând AJVPS Corviniana, de pe raza U.A.T Balșa,
județul Hunedoara.

179.

15.12.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 13 Vorța, aparținând Direcției Silvice Hunedoara, de pe raza U.A.T
Ilia, județul Hunedoara.

180.

15.12.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț împușcat pe fondul de
vânătoare 40 Runcu Mare, aparținând AJVPS Corviniana, de pe raza U.A.T
Lelese, județul Hunedoara.

181.

17.12.2021

Hotărâre privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților /instituțiilor
de învățământ din județul Hunedoara.

182.

20.12.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea
cazului de pestă porcină africană la un mistreț găsit mort pe fondul de
vânătoare 44 Hunedoara, aparținând AVPS Ursu Brun Retezat, de pe raza
U.A.T Hunedoara, județul Hunedoara.

183.

29.12.2021

Hotărâre privind aprobarea Programului privind măsurile de combatere și
control în cazul confirmării pestei porcine africane în localitatea Chimindia ,
nr. 68, comuna Hărău, județul Hunedoara aparținând PFA Șamu Maria
Camelia .

*
G.3. Numărul de ordine emise de prefect
În anul 2021, Prefectul județului Hunedoara a emis un număr de 31 ordine pe
linia prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, în calitate de președinte al
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara după cum urmează:
- reactualizarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și
Grupurile de Suport Tehnic - 2 ordine;
- reactualizarea Centrului Local de Combatere a Bolilor – 1 ordin;
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-

constituirea de comisii mixte pentru evaluarea pagubelor la inundațiile din anul
2021 – 24 ordine;
constituirea comisiei de verificare a modului în care sunt salubrizate cursurile de
ape - 1ordin;
ordine emise de prefect în contextul gestionării pandemiei generată de virusul
COVID - 19 – 2 ordine;
ordin privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență
pe anul 2021 – 1 ordin.
*

G.4. Planuri aprobate
În anul 2021, Prefectul județului Hunedoara a aprobat un număr de 57
planuri/programe în domeniul situațiilor de urgență, după cum urmează:
1. Planul de analiză și acoperire a riscurilor al județului Hunedoara;
2. Schema cu riscurile teritoriale a județului Hunedoara;
3. Planul general de măsuri privind gestionarea situațiilor de urgență specifice
sezonului de iarnă 2021/2022;
4. Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2021 la
nivelul județului Hunedoara;
5. Planul județean de măsuri și acțiuni pentru atenuarea efectelor
temperaturilor ridicate pe anul 2021
6. Planul de activități al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru
anul 2021;
7. Programe de măsuri pentru combaterea cazurilor de pestă porcină africană
pe teritoriul județului Hunedoara (51).
G.5. Acțiuni întreprinse și măsuri dispuse în contextul gestionării pandemiei
generată de noul Coronavirus SARS-CoV-2
Instituția Prefectului a fost profund implicată în gestionarea pandemiei de Covid19 prin coordonarea serviciilor publice deconcentrate/instituții publice cât și în procesul
de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prin coordonarea Nucleul Județean de
Coordonare a Vaccinării la nivelul județului Hunedoara.
A. Combaterea și prevenirea pandemiei de Covid-19
În combaterea și prevenirea pandemiei de Covid-19 în anul 2021 au fost
desfășurate următoarele activități:
- au fost transmise zilnic în perioada 01.01.2021 – 08.04.2021, iar apoi
săptămânal și/sau la cerere, agenților economici care operează în domeniile
esențiale ale economiei, alertele portal Covid cu persoanele carantinate sau
izolate;
- au fost diseminate spre informare și conformare unităților administrativ
teritoriale și/sau unităților sanitare cu paturi sau celor vizați de acestea un
număr de 63 de Ordine ale Comandantului Acțiunii din cadrul DSU;
- au fost comunicate autorităților locale, unităților sanitare cu paturi, instituțiilor
publice și agenților economici, după caz, 38 de adrese cu privire la măsuri,
proceduri și reguli privind prevenirea si combaterea pandemiei de Covid-19 la
nivelul județului, ca de exemplu:
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o Adr. 6315/12.07.2021 către unitățile sanitare cu paturi si DSP Hunedoara
privind actualizare bază de date DSU cu modificări structură
organizatorică și date de contact;
o Adr. 9004/05.10.2021 către unitățile sanitare cu paturi si DSP Hunedoara
privind setul de recomandări/măsuri, cu scopul prevenirii producerii unor
accidente tragice, în contextul generat de evoluția pandemiei, elaborat de
specialiștii din cadrul A.N.M.D.M.R.;
o Adr. 11616/17.12.2021 către UAT Brad și SM Brad privind lucrările de
modernizare /reabilitare a instalației electrice la nivelul corpului de clădire
- Chirurgie (construit în anul 1934), unde sunt localizate paturile ATI cf
adresei nr.1024/14.12.2021 transmisă Instituției Prefectului - județul
Hunedoara de către Inspecția Sanitară de Stat din cadrul Ministerului
Sănătății;
Au fost întocmite și transmise UAT și celor interesați proceduri pentru
organizarea activităților comerciale specifice stării de alertă cu ocazia diverselor
sărbători legale și religioase, ex. 1 și 8 martie, sărbătorile Pascale, etc.

Pentru sprijinirea unităților sanitare cu paturi în gestionarea pandemiei de Covid19, dar și a campaniei de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 Instituția
Prefectului a întreprins măsurile din competența sa pentru dotarea cu 6 construcții
ușoare modulare a acestora, astfel:
- Spitalul Municipal Brad - 2 buc, complet dotate cu cazarmament – martie 2021;
- Spitalul Municipal „dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara - 1 buc – mai 2021;
- Centru de Vaccinare Drive Thru Deva – 2 buc octombrie 2021;
- Spitalul Municipal „dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara - 1 buc – octombrie
2021.
În prezent mai există 2 (două) solicitări transmise spre rezolvare Structurii
Teritoriale pentru Probleme Speciale județul Hunedoara din partea Spitalului CFR
Simeria și a Spitalul Municipal „dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara pentru câte 2
construcții modulare.
Pentru combaterea și prevenirea pandemiei de Covid-19 și protejarea populației
au fost emise de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 117 Hotărâri cu
privire la:
- stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19;
- aprobarea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor de învățământ din
județul Hunedoara;
- carantinarea și scoaterea din carantină a unor localități.
B. Campania de vaccinare
Instituția Prefectului a fost implicată în campania de vaccinare împotriva
virusului SARS-CoV-2 conform prevederilor HG 1031/2020 privind aprobarea Strategiei
de vaccinare împotriva COVID-19 în România, Ordinul comun al ministrului sănătății,
ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naționale și al ministrului dezvoltării
lucrărilor publice și administrației nr. 2171/181/M223/4380/2020 pentru aprobarea
normelor privind înființarea, autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de
vaccinarea împotriva COVID-19 și Instrucțiunea nr. 4/23.12.2020 a CNCAV privind
sarcini și responsabilități ale nucleului de coordonare a vaccinării din cadrul CJCCI, ale
nucleului local de coordonare a vaccinării, precum și a centrului de vaccinare.
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Astfel, Instituția Prefectului asigură personal pentru permanența la Nucleul
Județean de Coordonare a Vaccinării, inclusiv doi coordonatori ai Nucleului Județean de
Coordonare a Vaccinării.
În derularea campaniei de vaccinare, au fost transmise UAT-urilor, spitalelor,
instituțiilor publice și agenților economici, după caz, instrucțiuni cu privire la campania
de vaccinare, etapele campanie, tipurile de vaccinuri folosite, contraindicații, efecte
adverse.
Sub coordonarea Instituției Prefectului și prin implicarea personalului instituției,
în județul Hunedoara a fost organizat primul centru de vaccinare tip Drive-Thru
din România în data de 24 aprilie 2021 cu 4 fluxuri de vaccinare. În luna octombrie
2021 Instituția Prefectului a asigurat Centrului de Vaccinare Drive-Thru Deva 2
construcții modulare ușoare pentru a asigura continuitatea în activitatea de vaccinare și
în sezonul rece.
De asemenea, la inițiativa Instituției Prefectului și a Direcției de Sănătate Publică
s-au realizat în județul Hunedoara mai multe campanii de vaccinare în localitățile izolate
s-au care nu beneficiază de centre de vaccinare astfel:
- în anul 2021 s-au derulat 41 de campanii de vaccinare pentru populația din
localitățile izolate.
- totodată trebuie menționată o campanie similară coordonată de la nivelul central
de către Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea
împotriva COVID-19 (CNCAV) derulată în perioada aprilie – septembrie 2021
intitulată campania de vaccinare „Orașul vaccinează satul”, campanie în care
Instituția Prefectului a asigurat legătura cu UAT-urile precum și organizarea
centrelor de vaccinare mobile în toate cele 55 de comune ale județului
Hunedoara.

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
Hunedoara „Decebal” și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara”
al județului Hunedoara. Prefectul județului a organizat întâlniri de lucru săptămânale cu
conducătorii acestor instituții. Monitorizarea activități s-a realizat prin:
1. În ședința Colegiului Prefectural din data de 28.01.2021 s-a prezentat Analiza acțiunilor
de asigurare și restabilire a ordinii publice, desfășurate în anul 2020, de către
Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara.
2. În ședința Colegiului Prefectural din data de 21.04.2021 s-a prezentat Informarea

privind măsurile ce se întreprind în perioada Sărbătorilor Pascale 2021 pentru
asigurarea sănătății publice, menținerea ordinii publice și creșterea gradului de
siguranță a cetățenilor și pentru protecția consumatorilor în contextul situației
epidemiologice actuale determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
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3. Urmărirea aplicării prevederilor Planului General de Măsuri pentru creșterea gradului de

siguranță a cetățenilor și asigurarea climatului de ordine publică pe timpul sezonului
estival (01.06 - 13.09.2021), nr. 112887/SPM/24.05.2021.
4. Urmărirea aplicării prevederilor Planului General de Măsuri pentru creșterea gradului de
siguranță a cetățeanului pe timpul sezonului rece și în contextul sărbătorilor de iarnă,
nr. 125467/SPM/28.10.2021.

5. Urmărirea aplicării prevederilor Planului Teritorial Comun de Acțiune al Județului

Hunedoara pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și
prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de
învățământ preuniversitar (PTCA) nr. 9107/2020 și nr. 8156/2021.

6. Stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea sănătății publice, menținerea ordinii

publice și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și pentru protecția
consumatorilor pe perioada Sărbătorilor de iarnă 2021-2022., în cadrul ședinței
Colegiului Prefectural din data de 14.12.2021.
7. Informări 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.
8. Informări trimise de Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara privind posibile
stări conflictuale și acțiuni de protest pe raza județului Hunedoara.

I. RELAȚIA CU MINORITĂȚILE NAȚIONALE
I.1. Implicarea pentru implementarea Strategiei Guvernamentale pentru
Îmbunătățire a Situației Romilor
Dat fiind faptul că postul de expert romi din Compartimentul Romi a fost ocupat la
mijlocul lunii noiembrie 2021 după aproape 10 ani în care acest post a fost vacant, până în
acel moment problematica acestei minorități naționale prin aplicarea prevederilor HG nr.
18/2015 pentru aprobarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației romilor a
fost asigurată prin atribuțiile stabilite unui funcționar public din Compartimentul Manageri
Publici, și ale unui consilier din Serviciul Conducere Instituțională care au fost desemnați
membri în cadrul Biroului Județean pentru Romi, aceștia exercitând aceste atribuții în
paralel cu atribuțiile principale ale posturilor pe care cei doi funcționari le ocupă.
În contextul restricțiilor impuse de autoritățile naționale vizând securitatea și
siguranța sanitară datorate pandemiei generate de virusul SARS COV 2, și ținând cont și de
lipsa adoptării, la nivel național, a unei noi strategii guvernamentale de îmbunătățire a
situației romilor, îndeplinirea atribuțiilor Biroului Județean pentru Romi din anul 2021 a fost
mult redusă și astfel activitatea BJR s-a reflectat în următoarele activități:
- centralizarea documentelor solicitate și primite de la instituțiile implicate, în vederea
întocmirii Informării anuale privind combaterea discriminării romilor în județul
Hunedoara;
- actualizarea listelor cu persoane implicate în procesul de incluziune a romilor la nivel
local și județean și comunicarea lor către Agenția națională pentru Romi;
- participarea la un număr de 3 videoconferințe de lucru organizate de Agenția
Națională pentru Romi;
- Elaborarea de situații și informări solicitate de conducerea instituției.
*
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I.2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea
problemelor și implicarea în rezolvarea acestora
Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Hunedoara, la
Recensământul Populației si a Locuințelor 2011 populația județului Hunedoara era de
418.565 persoane, din care după etnie: români: 368.073, maghiari: 15.900, rromi:
7.475, germani: 971, ucraineni: 114, sârbi: 33, turci: 33, tătari: 2, slovaci: 64, evrei:
46, ruși-lipoveni: 25, bulgari: 21.
Având în vedere declararea stării de alertă pe teritoriul României pe tot parcursul
anului 2021 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.
Totodată, la sediul Instituției Prefectului au avut loc o serie de întâlniri de lucru
la care au participat reprezentanții minorităților, astfel în 12 martie 2021, 18 iunie 2021
și 2 iulie 2021 au avut loc întâlniri de lucru cu domnul Kelemen Attila, deputat UDMR iar
în 01 aprilie 2021 și 20 august 2021 au avut loc întâlniri de lucru cu domnul Iuliu
WINKLER europarlamentar UDMR.
A fost comunicat către Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală pentru
Relațiile cu Instituțiile Prefectului un punct de vedere privind evaluarea periodică a
respectării Drepturilor Omului (prin adresa nr. 5.422/17.06.2021). Astfel, activitățile
desfășurate la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara (prin intermediul Biroului
Județean pentru Romi), care au vizat implementarea Strategiei Guvernamentale pentru
Îmbunătățire a Situației Romilor (pct. 114.195 din Matricea EPU) sunt fie activități
curente fără un impact ridicat asupra activității instituției (întocmirea rapoartelor
anuale de progres 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; 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), fie
activități punctuale (ex: participare la evenimente organizate de Agenția Națională
pentru Romi, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – videoconferințe, întâlniri
regionale, participare la evenimente în cadrul unor proiecte implementate de acestea;
răspunsuri la radiograme).
-
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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 creșterea
siguranței în unitățile de învățământ s-a realizat prin conlucrarea cu unitățile teritoriale
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Inspectoratul de Poliție
Județean Hunedoara, Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara „Decebal”,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara
și respectiv Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Monitorizarea acestei activități sa 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. 8156/09.09.2021.
- Dezbaterea și analizarea informărilor periodice în Colegiul Prefectural.
- Informări 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.
- O ședință a grupului de lucru care implementează PNCA 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.
Detalierea activităților este redată în tabelul următor:
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

Data

Activitatea

11.02.2021 Întocmirea și transmiterea la MAI a Informării privind activitățile

desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației
publice locale pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în
zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, în
semestrul I al anului școlar 2020-2021
30.06.2021 Prezentarea în Colegiul Prefectural a Informării privind activitățile
desfășurate pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în
zonele adiacente unităților de învățământ în anul școlar 2020-2021,
în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2 (material comun întocmit de ISJ
Hunedoara, IPJ Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara)
07.07.2021 Întocmirea și transmiterea la MAI a Informării privind activitățile

desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile administrației
publice locale pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în
zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, în anul
școlar 2020-2021
25.08.2021 Prezentarea în Colegiul Prefectural a Informării privind acțiunile
desfășurate pentru începerea în condiții corespunzătoare a noului an
școlar 2021-2022 (material comun întocmit de ISJ Hunedoara, IPJ
Hunedoara, IJJ Hunedoara și ISU Hunedoara)
29.08.2021 Întâlnirea grupului de lucru care implementează PNCA pentru

Pagina 104 din 153

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2021

Nr.
crt.

Data

Activitatea

creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și
prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente
unităților de învățământ preuniversitar.
09.09.2021 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.
8156/09.09.2021.

6.

*
J.2. Aplicarea dispozițiilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului
pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
Activitatea pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017

pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 s-a realizat
prin conlucrarea cu Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean
Hunedoara.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 640/2017 a fost întocmit Ordinul
Prefectului nr. 371/2021 privind actualizarea Comisiei pentru aplicarea prevederilor

Hotărârii de Guvern nr. 640/2017, pentru aprobarea Programului pentru școli al
României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul școlar 2017-2018, la nivelul județului Hunedoara - pentru anul școlar
2021-2022.
În județul Hunedoara au fost încheiate de către Consiliul Județean Hunedoara,
contracte subsecvente pentru furnizarea de produse pentru anul școlar 2021-2022,
fiind distribuite unităților de învățământ produse de panificație, lapte și mere în limita
fondurilor alocate. În unitățile școlare s-au desfășurat cinci acțiuni în cadrul măsurilor
educative aferente.

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
-

Acțiunea de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice
cu rol de apărare împotriva inundațiilor a fost organizată în perioada 8 – 9
noiembrie 2021, la solicitarea Ministerului Apelor și Pădurilor (proces-verbal nr.
4975/12.11.2021).
*

K.2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la nivelul
județului
- Număr actori implicați în aplicarea Programului de Guvernare: 35
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- Număr acțiuni cuprinse în Planul de acțiuni pentru aplicarea Programului
de Guvernare: 552
Prin Hotărârea Parlamentului României nr. 31/2020 s-a acordat încrederea
Guvernului pentru realizarea Programului de Guvernare, prevăzut în Anexa nr.2 la
hotărâre, care-și propunea pentru următorii patru ani continuarea acțiunilor în vederea
reducerii decalajelor față de economiile statelor din Europa de Vest, prin stimularea
capitalului românesc, investiții strategice în infrastructură, educație, sănătate, inovare și
digitalizare și, de asemenea, în contextul de redresare a activității post Covid-19,
continuarea măsurile de stimulare a cererii, de sprijinire a reluării activităților
economice afectate de pandemie și a angajărilor, precum și de protejare a veniturilor
românilor.
Având în vedere prevederile art. 6 alin.(1) pct.I, spct.2 lit.a, din Hotărârea
Guvernului nr. 906/2020 din 22 octombrie 2020 pentru punerea în aplicare a unor
prevederi ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, potrivit cărora: Structurile de specialitate ale instituției prefectului (…)

întocmesc anual, cu consultarea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale
celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului
organizate la nivelul județului și a autorităților administrației publice locale, planul de
acțiuni pentru realizarea în județ, respectiv în municipiul București a obiectivelor
cuprinse în Programul de guvernare, Instituția Prefectului–Județul Hunedoara a
întocmit Planul de acțiuni pe anul 2021 pentru realizarea în județul Hunedoara
a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, nr.2849/2021.
În acest scop, Instituția Prefectului a solicitat prin adresa nr.1396/11.02.2021 de
la serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale
administrației publice centrale organizate la nivel județean, instituții publice, autorități
ale administrației publice județene, societăți naționale cu sediul/filiale la nivelul
județului Hunedoara, materiale care să cuprindă acțiuni proprii propuse pentru
realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, conform
machetei transmise de Ministerul Afacerilor Interne cu nr.16404/2020.
În aceste acțiuni au fost implicați un număr de 35 actori, dintre care
- 30 de servicii publice deconcentrate/instituții publice;
- Consiliul Județean Hunedoara;
- 4 societăți naționale cu sediul/filiale la nivelul județului Hunedoara: Complexul
Energetic Hunedoara S.A. – Societate în procedură de insolvență; Hidroelectrica
SA - Sucursala Hidrocentrale Hațeg, CNCAF MINVEST SA Deva și Direcția
Regională de Drumuri și Poduri Timișoara.
Acțiunile propuse au fost centralizate și s-a întocmit Planul anual județean de
acțiuni nr.2849/2021, care a fost structurat pe XIII capitole și a cuprins un număr
de 552 acțiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare.
În luna iulie 2021, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) pct.I, spct.2 lit.b,
din Hotărârea Guvernului nr.906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: Structurile de specialitate ale

instituției prefectului (…) elaborează și prezintă prefectului informări semestriale cu
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privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în județ,
respectiv în municipiul București, s-a întocmit Raportul pe semestrul I 2021
privind stadiul de implementare a Planului de acțiuni pe anul 2021 pentru
realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare, având nr. 7013/30.07.2021.

În luna ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) pct.I spct.2
lit.c din Hotărârea Guvernului nr.906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi
ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: Structurile de specialitate ale

instituției prefectului (…) elaborează și prezintă documente prefectului pentru
informarea anuală a Guvernului, prin intermediul ministerului care coordonează
instituția prefectului, cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare, în județ, s-a întocmit Raportul anual privind stadiul de implementare
a Planului de acțiuni pe anul 2021 pentru realizarea în județul Hunedoara a
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, având nr.367/2022,
conform machetei transmise de Ministerul Afacerilor Interne nr.6616/12.01.2022.

Având în vedere că în toată această perioadă, pe teritoriul României s-a
prelungit starea de alertă, care prevede măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, toate acțiunile s-au desfășurat sub impactul
măsurilor/restricțiilor generate de situația epidemiologică.
*
K.3. Implementarea la nivelul județului a
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate – POAD

Programului

Operațional

−
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (POAD)
contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei extreme prin
distribuirea de alimente de bază (sub formă de pachete alimentare și mâncare
preparată), de materialele școlare pentru copii, trusouri pentru nou-născuți, articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte și produse de igienă către persoanele cele mai
defavorizate. În județul Hunedoara, Instituția Prefectului Județul Hunedoara a
implementat pe parcursul anului 2021 4 componente:
1. ACORDAREA DE AJUTOARE ALIMENTARE Lot IV Tranșa III
2. ACORDAREA DE PACHETE CU PRODUSE DE IGIENĂ Lot V Tranșa III
și Tranșa IV.
3. Schema națională de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru
persoanele fără adăpost, prin acordarea de tichete sociale pe suport
electronic pentru mese calde, denumită în continuare S.N.S.P.V.P.A.
4. Schema națională de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin
acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin
educațional, denumită în continuare S.N.S.E.D.
K.3.1.1. Acordarea de pachete cu produse de igienă în cadrul
POAD 2018 – 2020, COD IDENTIFICARE (MYSMIS):
POAD/412/1/6/125284, Lot 5, Tranșa III
În temeiul OUG nr. 84/2020 a fost constituit prin Ordinul Prefectului nr.
18/19.01.2021 Grupul de lucru pentru derularea Programului Operațional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate la nivelul Județului Hunedoara, sub conducerea Prefectului
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județului Hunedoara și actualizat prin Ordinele Prefectului nr. 21/021.01.2021; nr.
32/29.01.2021; nr. 62/03/03/2021; nr. 98/22.03.2021 și nr. 110/29.03.2021.
Din Grupul de lucru fac parte reprezentanți ai Instituției Prefectului, reprezentanți ai
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, ai Direcției
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ai Agenției Județene pentru Plăți și
Inspecție Socială Hunedoara, ai Direcției de Sănătate Publică și reprezentanții
autorităților administrației publice locale (primarii).
În cadrul Grupului de lucru, este constituită echipa de implementare POAD la
nivelul județului Hunedoara, formată din reprezentanți ai Instituției Prefectului și din
reprezentanții nominalizați de autoritățile administrației publice locale pentru fiecare
operațiune realizată: semnarea documentelor de recepție, persoana de contact la
depozit; ținerea de evidențe de gestiune; distribuire efectivă și realizare măsuri
auxiliare.
Pentru a avea o imagine completă asupra ceea ce implică activitatea desfășurată de
persoanele care realizează efectiv activitățile legate de implementarea POAD în Instituția
Prefectului – județul Hunedoara, acestea se referă la:
 asigurarea comunicării pe verticală între Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene (MIPE) - prin Direcția Implementare POAD și cele 69 de unități
administrativ-teritoriale (transmitere instrucțiuni și modele documente către
UA-T, centralizare și transmitere solicitări de clarificări, probleme punctuale dinspre
UA-T către MIPE)
 coordonarea procesului de recepție (ținerea legăturii cu furnizorul; urmărirea
livrării pachetelor conform graficului comunicat de MIPE; facilitarea soluționării
eventualelor disfuncționalități; verificarea corectitudinii întocmirii documentelor de
recepție – proces-verbal și tabel centralizator; realizarea de corecturi, scanare și
transmitere documente recepție la MIPE la finalul recepției);
 coordonarea procesului de distribuție (transmiterea modelelor de documente
furnizate de MIPE; urmărirea întocmirii corecte a documentelor; urmărirea
procesului de distribuție până la stoc 0 – compensări între UA-T din județ și între
județe; îndrumarea echipelor de implementare din cele 69 de unități administrativteritoriale). Subliniem faptul că pe parcursul procesului de distribuție efectivă,
îndrumarea echipelor de implementare presupune discuții zilnice cu acestea, pentru
lămurirea aspectelor de interpretare a prevederilor legale sau de soluționare a unor
probleme punctuale;
 centralizarea documentelor finale și întocmirea rapoartelor și sintezelor
la nivelul județului (primire, descărcare documente, redenumire conform
cerințelor MIPE pe categorii de documente; verificarea documentelor transmise sub
aspectul cerințelor de formă - denumirea corectă a proiectului, a tranșei,
completarea tuturor câmpurilor necesare – dar și sub aspectul cerințelor de conținut
– corelarea datelor de recepție și de finalizare a distribuției din sinteză cu cele
trecute pe listele de distribuție, completarea corectă a listelor de distribuție prin
încadrarea persoanelor la toate categoriile de indicatori; completarea corectă a
sintezei privind implementarea POAD și a sintezei privind măsurile auxiliare;
solicitarea de completări și corecturi; centralizarea informațiilor și întocmirea
documentelor privind implementarea POAD la nivel de județ)
 în plus față de acestea, începând cu acest an, în aplicarea Instrucțiunii nr.
5/21.05.2021 pentru implementarea proiectelor finanțate prin Programul
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Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020 și pentru
stabilirea măsurilor de digitalizare, s-a realizat centralizarea pe județ, în format
electronic editabil (excel) a tuturor beneficiarilor POAD pentru tranșele
de igienă și alimente primite în anul 2021 (câte 14.238 de beneficiari),
urmând să se realizeze aceeași centralizare pentru toate tranșele următoare.
Procesul de centralizare presupune, în afara copierii efective a unui text, verificarea
corectitudinii completării datelor solicitate (nume, prenume, CNP scris corect; data
intrării sau ieșirii din operațiune)
Pe parcursul anului 2021:
− Comunicare adresată grupurilor locale de lucru pentru implementarea POAD, cu
privire la atribuțiile legale, la termenele de realizare a activităților, la documentele care
trebuie întocmite și la modul de comunicare (adresa nr. 621/20.01.2021)
− Având în vedere comunicările unităților administrativ-teritoriale cu privire la
calendarul de distribuție a pachetelor cu produse de igienă recepționate în cadrul
Proiectului Acordarea de ajutoare cu produse de igienă în cadrul POAD 2018-2020,
Tranșa a-III –a, cod identificare (MYSMIS): POAD/412/1/6/125284, în temeiul
prevederilor art. 4, alin. (3) din O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri
necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor
defavorizate – POAD a fost emis Ordinul Prefectului nr. 28/25.01.2021 pentru
aprobarea Calendarului de distribuție a pachetelor cu produse de igienă în județul
Hunedoara în cadrul POAD 2018-2020 transa a-III –a
− A fost emis un comunicat de presă pentru informarea beneficiarilor cu privire la
implementarea POAD – Tranșa III Igienă (14.238 de beneficiari)
− Având în vedere Lista cu persoanele eligibile pentru acordarea de pachete cu
produse de igienă din tranșa a III-a a POAD 2018-2021 pe lista suplimentară, întocmită
de Consiliul Local al Municipiului Hunedoara - Direcția de Asistență Socială, comunicată
prin poștă electronică și înregistrată la nr. 2.264/11.03.2021, conform art. 3, alin. (1),
lit. c) din OUG nr. 84/2020, fost emis Ordinul Prefectului nr. 83/11.03.2021 pentru
stabilirea apartenenței persoanelor care locuiesc în așezările informale existente pe raza
teritoriului municipiului Hunedoara „Fabrica de Oxigen”, „9 Mai”, „Malul Cernei”, „Aleea
Bicicliștilor/Porcilor”
S-au recepționat, conform Proceselor-verbale de recepție cantitativă și
calitativă încheiate de Grupul de lucru POAD Hunedoara cu reprezentanții operatorului
economic (S.C. PIRAMID INTERNATIONAL SRL) care a asigurat distribuția pachetelor în
județele din Lotul 5 din care face parte și județul nostru, 14.238 de pachete.
− Prima livrare a avut loc în data de 27.01.2021, iar ultima a fost cea din
28.01.2021.
I.

ETAPA DE DISTRIBUȚIE A PACHETELOR PE BAZA LISTELOR INIȚIALE

Pe baza listelor inițiale, întocmite de autoritățile administrației publice locale, au
fost distribuite 8.860 de pachete. Reprezentanții Grupului de lucru POAD de la
nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale au întocmit listele suplimentare pentru a
distribui pachetele rămase în stoc după distribuția pe lista inițială. Astfel, pe liste de
suplimentare au fost distribuite 5.378 de pachete, rezultând un total de 14.238 de
pachete distribuite la nivelul județului Hunedoara.
Distribuirea de pachete pe lista inițială s-a încheiat în data de 19/03/2021.
II.

ETAPA DE DISTRIBUIRE A PACHETELOR PE BAZA LISTELOR DE SUPLIMENTARE
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Grupul de lucru POAD al fiecărei unități administrativ-teritoriale a întocmit listele de
suplimentare pentru a distribui pachetele rămase în stoc după distribuția pe lista inițială.
Astfel, pe liste de suplimentare au fost distribuite 5.378 pachete.
Distribuirea de pachete pe lista suplimentară s-a încheiat în data de 26/04/2021.
Cu privire la distribuția pe lista de suplimentare, trebuie să menționăm câteva
aspecte care au afectat procesul de distribuție:
→ s-au creat situații în care persoanele cu handicap grav și accentuat, la unele
unități administrativ-teritoriale să depășească numeric numărul de pachete distribuite,
iar criteriul de departajare „primul venit, primul servit”, tocmai pentru o astfel de
categorie, este inechitabil și discriminatoriu.
→ instituirea stării de alertă pe teritoriul României în perioada de distribuție a
pachetelor tocmai pentru persoanele din categoria cea mai vulnerabilă (persoane cu
handicap, unele greu deplasabile).
Măsurile de limitare a deplasărilor, de limitare a contactului interuman în această
perioadă, existența unor focare de infecție cu SARS-CoV-2 în județul Hunedoara, au
îngreunat distribuirea pachetelor.
III.

ETAPA DE COMPENSARE ÎNTRE PRIMĂRIILE DIN JUDEȚ

Pentru acoperirea necesarului de pachete pentru beneficiarii înscriși pe listele
inițiale, dar și pe listele suplimentare, au fost efectuate compensări între unitățile
administrativ-teritoriale din județ, după cum urmează:
UA-T recepție
Comuna Teliucu Inferior
Comuna Teliucu Inferior
Comuna Bănița
Comuna Bănița
Comuna Crișcior
Comuna Crișcior
Municipiul Hunedoara
Total

Nr.
pachete
3
89
10
11
31
5
13
162

UA-T care cedează
pachetele/județ
Comuna Ghelari
Municipiul Hunedoara
Municipiul Hunedoara
Comuna Blăjeni
Comuna Bulzeștii de Sus
Comuna Blăjeni
Comuna Toplița

Data
compensării
23/03/2021
31/03/2021
01/04/2021
25/03/2021
15/02/2021
15/03/2021
22/03/2021

La finalizarea distribuției au fost întocmite și înaintate MIPE următoarele
documente:
→ Raportul referitor la distribuirea produselor de igienă în Județul Hunedoara –
Tranșa a III-a (nr. 4502/20.05.2021)
→ Sinteza privind derularea POAD – pachete cu produse de igienă la nivelul
Județului Hunedoara;
→ Sinteza privind desfășurarea măsurilor auxiliare POAD - la nivelul Județului
Hunedoara;
→ Situația centralizatoare a livrării / distribuirii pachetelor cu produse de igienă în
cadrul POAD la nivelul județului Hunedoara
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→ Documentele-suport scanate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială:
1. Sinteza de derulare POAD
2. PV de recepție produse igienă
3. Lista inițială (scanată separat pentru VMG și ASF)
4. Lista suplimentară
5. PV de compensare (acolo unde este cazul)
6. Sinteza măsurilor auxiliare.
*
K.3.1.2 Acordarea de pachete cu produse de igienă în cadrul
POAD 2018 – 2020, COD IDENTIFICARE (MYSMIS):
POAD/412/1/6/125284, Lot 5, Tranșa IV
− În temeiul OUG nr. 84/2020 a fost constituit prin Ordinul Prefectului nr.
18/19.01.2021 Grupul de lucru pentru derularea Programului Operațional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate la nivelul Județului Hunedoara, sub conducerea Prefectului
județului Hunedoara și actualizat prin Ordinele Prefectului nr. 21/021.01.2021; nr.
32/29.01.2021; nr. 62/03/03/2021; nr. 98/22.03.2021; nr. 110/29.03.2021; nr.
315/26.07.2021 (care a abrogat Ordinul Prefectului nr. 18/19.01.2021) și nr.
337/17.08.2021.
− Din Grupul de lucru fac parte reprezentanți ai Instituției Prefectului,
reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara,
ai Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ai Agenției Județene
pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara, ai Direcției de Sănătate Publică și
reprezentanții autorităților administrației publice locale (primarii).
− În cadrul Grupului de lucru, este constituită echipa de implementare POAD la
nivelul județului Hunedoara, formată din reprezentanți ai Instituției Prefectului și din
reprezentanții nominalizați de autoritățile administrației publice locale pentru fiecare
operațiune realizată: semnarea documentelor de recepție, persoana de contact la
depozit; ținerea de evidențe de gestiune; distribuire efectivă și realizare măsuri
auxiliare.
− Echipa de implementare din partea Instituției Prefectului supraveghează și
îndrumă activitatea unităților administrativ -teritoriale.
− −
Comunicare adresată grupurilor locale de lucru pentru implementarea
POAD, cu privire la atribuțiile legale, la termenele de realizare a activităților, la
documentele care trebuie întocmite și la modul de comunicare (adresa nr.
6667/21.07.2021)
− −Având în vedere comunicările unităților administrativ-teritoriale cu privire la
calendarul de distribuție a pachetelor cu produse de igienă recepționate în cadrul
Proiectului Acordarea de ajutoare cu produse de igienă în cadrul POAD 2018-2020,
Tranșa a-IV-a, cod identificare (MYSMIS): POAD/412/1/6/125284, în temeiul
prevederilor art. 4, alin. (3) din O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri
necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor
defavorizate – POAD a fost emis Ordinul Prefectului 332/02.08.2021 pentru aprobarea
Calendarului de distribuție a pachetelor cu produse de igienă în județul Hunedoara în
cadrul POAD 2018-2020 transa a-IV –a
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− −
Având în vedere Lista cu persoanele eligibile pentru acordarea de pachete
cu produse de igienă din tranșa a IV-a a POAD 2018-2021 pe lista suplimentară,
întocmită de Consiliul Local al Municipiului Hunedoara - Direcția de Asistență Socială,
comunicată prin poștă electronică și înregistrată la nr. 7.548/18.08.2021, conform art.
3, alin. (1), lit. c) din OUG nr. 84/2020, fost emis Ordinul Prefectului nr.
341/19.08.2021 pentru stabilirea apartenenței persoanelor care locuiesc în așezările
informale existente pe raza teritoriului municipiului Hunedoara „Fabrica de Oxigen”, „9
Mai”, „Malul Cernei”, „Aleea Bicicliștilor/Porcilor”
I.

ETAPA DE RECEPȚIE A PACHETELOR

S-au recepționat, conform Proceselor-verbale de recepție cantitativă și calitativă
încheiate de Grupul de lucru POAD Hunedoara cu reprezentanții operatorului economic
(S.C. PIRAMID INTERNATIONAL SRL) care a asigurat distribuția pachetelor în județele
din Lotul 5 din care face parte și județul nostru, 14.238 de pachete.
Prima livrare a avut loc în data de 27.07.2021, iar ultima a fost cea din
29.07.2021.
II.

ETAPA DE DISTRIBUȚIE A PACHETELOR

Pe baza listelor inițiale, întocmite de autoritățile administrației publice locale, au
fost distribuite 7.851 de pachete. Reprezentanții Grupului de lucru POAD de la nivelul
fiecărei unități administrativ-teritoriale au întocmit listele suplimentare pentru a distribui
pachetele rămase în stoc după distribuția pe lista inițială. Astfel, pe liste de
suplimentare au fost distribuite 6.391 de pachete, rezultând un total de 14.242 de
pachete distribuite la nivelul județului Hunedoara.
III.

ETAPA DE COMPENSARE

Pentru acoperirea necesarului de pachete pentru beneficiarii înscriși pe listele
inițiale, dar și pe listele suplimentare, au fost efectuate compensări între unitățile
administrativ-teritoriale din județ și o compensare cu Instituția Prefectului Județul
Brașov, după cum urmează:
UA-T recepție

Nr.
pachete

Comuna Crișcior

38

Comuna Bulzeștii de Sus

24/08/2021

Municipiul Hunedoara

7

Comuna Balșa

11/10/2021

Municipiul Hunedoara

16

Comuna Blăjeni

12/10/2021

Comuna Teliucu
Inferior

17

Comuna Teliucu
Inferior

19

Comuna Teliucu
Inferior

20

Comuna Teliucu
Inferior

38

Comuna Turdaș

35

Instituția Prefectului
Județul Hunedoara

4

UA-T care cedează pachetele/județ

Comuna Ghelari
Comuna Toplița
Comuna Tomești
Comuna Vața de Jos
Municipiul Petroșani
Instituția Prefectului Județul Brașov

Data
compensării

10/08/2021
27/08/2021
10/09/2021
10/09/2021
24/08/2021
28/10/2021
(02/11/2021)
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(Comuna Bănița)
Total

194

Data la care a fost finalizată distribuția produselor de igienă POAD- LOT 5
TRANȘA IV:
- pe lista inițială:

06/10/2021

- pe lista de suplimentare:

08/11/2021

La finalizarea distribuției au fost întocmite și transmise MIPE:
»
Raportul referitor la distribuirea produselor de igienă în Județul Hunedoara –
Tranșa a IV-a (nr. 10.419/12.11.2021)
»
Sinteza privind derularea POAD – pachete cu produse de igienă la nivelul
Județului Hunedoara;
»

Sinteza privind desfășurarea măsurilor auxiliare POAD la nivelul județului;

»
Situația centralizatoare a livrării / distribuirii pachetelor cu produse de igienă în
cadrul POAD la nivelul județului Hunedoara
»
Centralizator grup țintă Județul Hunedoara - INSTRUCȚIUNE nr. 5/21.05.2021
AM POAD pentru implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020 și pentru stabilirea măsurilor
de digitalizare
»

Documentele-suport scanate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială:
1. Sinteza de derulare POAD
2.PV de recepție alimente
3.Lista inițială (scanată separat pentru VMG și ASF)
4.Lista suplimentară
5.PV de compensare (acolo unde este cazul)
6.Sinteza măsurilor auxiliare

7.Tabel centralizator
nr.5/21/05/2021)

grup-țintă

(Anexa

la

Instrucțiunea

AM

POAD

*
K.3.2. Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare în cadrul
POAD
2018-2021
COD
IDENTIFICARE
(MYSMIS):
POAD/411/1/1/125099, Lot 4, Tranșa III
− În temeiul OUG nr. 84/2020 a fost constituit prin Ordinul Prefectului nr.
18/19.01.2021 Grupul de lucru pentru derularea Programului Operațional Ajutorarea
Persoanelor Defavorizate la nivelul Județului Hunedoara, sub conducerea Prefectului
județului Hunedoara și actualizat prin Ordinele Prefectului nr. 21/021.01.2021; nr.
32/29.01.2021; nr. 62/03/03/2021; nr. 98/22.03.2021, nr. 110/29.03.2021; nr.
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315/26.07.2021 (care a abrogat Ordinul Prefectului nr. 18/19.01.2021) și nr.
337/17.08.2021.
− Din Grupul de lucru fac parte reprezentanți ai Instituției Prefectului, reprezentanți ai
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, ai Direcției
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ai Agenției Județene pentru Plăți și
Inspecție Socială Hunedoara, ai Direcției de Sănătate Publică și reprezentanții autorităților
administrației publice locale (primarii).
− În cadrul Grupului de lucru, este constituită echipa de implementare POAD la nivelul
județului Hunedoara, formată din reprezentanți ai Instituției Prefectului și din reprezentanții
nominalizați de autoritățile administrației publice locale pentru fiecare operațiune realizată:
semnarea documentelor de recepție, persoana de contact la depozit; ținerea de evidențe
de gestiune; distribuire efectivă și realizare măsuri auxiliare.
− Echipa de implementare din partea Instituției Prefectului supraveghează și îndrumă
activitatea unităților administrativ -teritoriale.
− −
Comunicare adresată grupurilor locale de lucru pentru implementarea POAD,
cu privire la atribuțiile legale, la termenele de realizare a activităților, la documentele care
trebuie întocmite și la modul de comunicare (adresa nr. 7670/24.08.2021)
− −Având în vedere comunicările unităților administrativ-teritoriale cu privire la
calendarul de distribuție a pachetelor cu ajutoare alimentare recepționate în cadrul
Proiectului Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare în cadrul POAD 2018-2021 COD
IDENTIFICARE (MYSMIS): POAD/411/1/1/125099, Lot 4, Tranșa III, în temeiul
prevederilor art. 4, alin. (3) din O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare
în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate –
POAD a fost emis Ordinul Prefectului 357/01.09.2021 pentru aprobarea Calendarului de
distribuție a pachetelor cu ajutoare alimentare în județul Hunedoara în cadrul POAD 20182021 transa a-III –a
− −
Având în vedere Lista cu persoanele eligibile pentru acordarea de pachete cu
ajutoare alimentare din tranșa a III-a a POAD 2018-2020 pe lista suplimentară, întocmită
de Consiliul Local al Municipiului Hunedoara - Direcția de Asistență Socială, comunicată
prin poștă electronică și înregistrată la nr. 8.358/16.09.2021, conform art. 3, alin. (1), lit. c)
din OUG nr. 84/2020, fost emis Ordinul Prefectului nr. 365/17.09.2021 pentru stabilirea
apartenenței persoanelor care locuiesc în așezările informale existente pe raza teritoriului
municipiului Hunedoara „Fabrica de Oxigen”, „9 Mai”, „Malul Cernei”, „Aleea
Bicicliștilor/Porcilor”
I.

ETAPA DE RECEPȚIE A PACHETELOR

I. ETAPA DE RECEPȚIE A PACHETELOR
S-au recepționat, conform Proceselor-verbale de recepție cantitativă și calitativă
încheiate de Grupul de lucru POAD Hunedoara cu reprezentanții operatorului economic
(SC.SIMULTAN.SRL) care a asigurat distribuția pachetelor în județele din Lotul 4 din
care face parte și județul nostru, 14.238 de pachete.
Prima livrare a avut loc în data de 27.08.2021, iar ultima a fost cea din 01.09.2021.
Au fost recepționate în data de 28.10.2021, prin compensare cu județul Brașov, 4
pachete cu produse alimentare (redistribuite către UA-T Băița în data de 02.11.2021)
II.

ETAPA DE DISTRIBUȚIE A PACHETELOR
Pagina 114 din 153

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2021

Pe baza listelor inițiale, întocmite de autoritățile administrației publice locale, au fost
distribuite 7.733 de pachete. Reprezentanții Grupului de lucru POAD de la nivelul
fiecărei unități administrativ-teritoriale au întocmit listele suplimentare pentru a distribui
pachetele rămase în stoc după distribuția pe lista inițială. Astfel, pe liste de
suplimentare au fost distribuite 6.509 pachete, rezultând un total de 14.242 de pachete
distribuite la nivelul județului Hunedoara.
III.

ETAPA DE COMPENSARE

Pentru acoperirea necesarului de pachete pentru beneficiarii înscriși pe listele
inițiale, dar și pe listele suplimentare, au fost efectuate compensări între unitățile
administrativ-teritoriale din județ, dar și din alte județe, după cum urmează:
UA-T recepție

Nr.
pachete

UA-T care a cedat
pachetele

Data
compensării

Municipiul Hunedoara

7

Comuna Balșa

11/10/2021

Comuna Turdaș

16

Comuna Blăjeni

12/10/2021

Comuna Crișcior

38

Comuna Bulzeștii de Sus

20/09/2021

Comuna Turdaș

20

Comuna Dobra

12/10/2021

Comuna Teliucu Inferior

17

Comuna Ghelari

14/09/2021

Comuna Teliucu Inferior

20

Comuna Tomești

10/09/2021

Comuna Teliucu Inferior

19

Comuna Toplița

21/09/2021

Comuna Teliucu Inferior

38

Comuna Vața de Jos

10/09/2021

Municipiul Hunedoara

9

Comuna Vața de Jos

12/10/2021

Comuna Bănița

4

Județul Brașov

02/11/2021

TOTAL

188

În vederea acoperirii deficitului de pachete comunicat de Direcția de Asistență
Socială al municipiului Hunedoara prin adresa nr.14.269 din 26.10.2021 a fost
transmisă către MIPE, prin adresa 9.718/29.10.2021, o solicitare de sprijin pentru
suplimentarea cu cel puțin 1.500 de pachete cu ajutoare alimentare (POAD 2018-2021,
Cod Identificare (MYSMIS): POAD/411/1/1/125099) (prin redistribuire de la județele
care înregistrează excedent), încă de la livrarea următoarelor tranșe de pachete, de
către furnizor care va asigura și transportul cantităților totale de pachete alocate
municipiului Hunedoara prin contractul de furnizare.
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K.3.3. Schema națională de sprijin pentru persoanele vârstnice și
pentru persoanele fără adăpost, prin acordarea de tichete sociale
pe suport electronic pentru mese calde, denumită în continuare
S.N.S.P.V.P.A.

REGLEMENTATĂ PRIN O.U.G. NR. 115/2020 privind unele măsuri pentru
sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese
calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, modificată
prin OUG 174/2020 și Legea nr. 112/2021

ORDIN comun MAI-MFE pentru aprobarea Procedurii specifice de
distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde și a măsurilor
auxiliare, precum și a mecanismului de implementare aferent

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă
caldă pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. este de 180 de lei/lună.
− BENEFICIARI:
a) persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă,

care beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu
caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii. În cazul în care destinatarii finali
beneficiază de mai multe indemnizații sau venituri din pensii aflate în plată, iar valoarea
cumulată a acestora depășește valoarea indemnizației sociale pentru pensionari, aceștia
nu beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;
b) persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate și
familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale
− listele de beneficiari se actualizează lunar de unitățile administrativ-teritoriale,
se centralizează la nivelul instituției prefectului și se transmit la Ministerul Fondurilor
Europene
- Luna Ianuarie
– 2.636 de beneficiari categoria a)
– 515 de beneficiari la categoria b)
- Luna Februarie
– 2.626 de beneficiari categoria a)
– 482 de beneficiari la categoria b)
- Luna Martie
– 2.630 de beneficiari categoria a)
– 488 de beneficiari la categoria b)
- Luna Aprilie
– 2.661 de beneficiari categoria a)
– 488 de beneficiari la categoria b)
- Luna Mai
– 2.641 de beneficiari categoria a)
– 488 de beneficiari la categoria b)
- Luna Iunie
– 2.623 de beneficiari categoria a)
– 434 beneficiari la categoria b)
În luna iunie 2021 s-a finalizat prima etapa a programului Mese Calde pentru
Persoane Vârstnice și Persoane Fără Adăpost. Sumele alocate pentru mese calde
('încărcate' pe card-uri) vor putea fi utilizate până la 30 iunie 2022.
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Informații privind implementarea S.N.S.P.V.P.A. la 31 iulie 2021 pentru
fiecare unitate administrativ-teritorială din județul Hunedoara
UAT

Carduri
active

Carduri
emise

%
carduri
active

ANINOASA

12

15

80%

10.770

18.720

58%

BACIA

12

17

71%

8.205

24.300

34%

BAIA DE CRIS

16

23

70%

21.424

30.600

70%

BAITA

22

28

79%

20.376

40.500

50%

BALSA

46

54

85%

59.202

82.800

72%

BANITA

13

29

45%

6.573

7.200

91%

BARU MARE

26

32

81%

21.179

41.040

52%

2

8

25%

3.200

9.900

32%

BERIU

46

47

98%

66.864

72.180

93%

BLAJENI

14

20

70%

18.180

30.240

60%

BOSOROD

36

50

72%

36.961

78.840

47%

BRAD

61

90

68%

75.150

128.880

58%

BRANISCA

39

40

98%

46.649

61.560

76%

BRETEA ROMANA

39

47

83%

32.006

71.100

45%

BUCES

BATRINA

Valoare
alocații
utilizate

Valoare
alocații
încărcate

% Alocații
utilizate

26

30

87%

39.153

45.180

87%

BUCURESCI

3

7

43%

4.600

9.000

51%

BULZESTII DE SUS

6

14

43%

7.527

21.420

35%

BUNILA

1

5

20%

626

8.100

8%

BURJUC

16

21

76%

16.166

34.020

48%

CALAN

63

77

82%

77.331

114.120

68%

CERBAL

15

23

65%

16.379

35.280

46%

CERTEJU DE SUS

11

28

39%

9.988

40.500

25%

CIRJITI

17

18

94%

20.400

27.180

75%

CRISCIOR

27

29

93%

37.305

45.000

83%

CRISTUR

3

10

30%

1.478

12.060

12%

DENSUS

40

42

95%

47.886

64.980

74%

DEVA

77

176

44%

60.529

165.240

37%

DOBRA

47

53

89%

73.006

81.000

90%

327

451

73%

401.964

540.000

74%

8

8

100%

7.260

11.160

65%

GEOAGIU

72

83

87%

82.049

119.340

69%

GHELARI

16

19

84%

16.396

27.720

59%

GURASADA

39

44

89%

48.641

64.620

75%

HARAU

12

21

57%

8.921

23.220

38%

HATEG

45

70

64%

45.995

96.120

48%

121

204

59%

104.301

266.580

39%

ILIA

30

48

63%

28.721

68.760

42%

LAPUGIU DE JOS

28

31

90%

38.557

44.640

86%

6

6

100%

6.300

8.820

71%

FARA ADAPOST HD
GENERAL BERTHELOT

HUNEDOARA

LELESE
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UAT

Carduri
active

Carduri
emise

%
carduri
active

LONEA

10

14

71%

11.833

25.560

46%

LUNCA CERNII DE JOS

34

40

85%

44.180

60.660

73%

LUNCOIU DE JOS

11

11

100%

7.363

15.840

46%

LUPENI

29

67

43%

15.685

64.980

24%

MARTINESTI

13

13

100%

17.680

20.340

87%

ORASTIE

58

93

62%

69.714

129.600

54%

ORASTIOARA DE SUS

46

50

92%

66.963

74.340

90%

PESTISU MARE

9

13

69%

8.960

18.180

49%

PESTISU MIC

9

15

60%

9.491

19.800

48%

PETRILA

28

51

55%

27.156

70.200

39%

PETROSANI

51

117

44%

35.064

116.100

30%

PUI

58

62

94%

71.114

96.480

74%

RACHITOVA

33

35

94%

36.506

49.500

74%

RAPOLTU MARE

24

32

75%

27.587

48.060

57%

RIBITA

23

33

70%

29.080

49.680

59%

RIU DE MORI

55

65

85%

69.407

95.400

73%

ROMOS

39

46

85%

47.619

69.840

68%

SALASU DE SUS

47

55

85%

47.863

81.180

59%

SANTAMARIA ORLEA

16

27

59%

18.077

40.680

44%

SARMISEGETUZA

17

19

89%

20.835

29.880

70%

SIMERIA

27

44

61%

25.736

58.680

44%

SOIMUS

41

56

73%

31.237

78.840

40%

TELIUCU INFERIOR

17

19

89%

19.067

28.080

68%

TOMESTI HD

30

33

91%

39.680

51.480

77%

TOPLITA

8

9

89%

9.580

13.680

70%

TOTESTI

16

25

64%

20.665

31.500

66%

TURDAS

9

11

82%

10.280

15.300

67%

URICANI

13

35

37%

5.971

29.340

20%

9

9

100%

7.920

14.040

56%

VATA DE JOS

58

71

82%

69.838

109.980

64%

VETEL

17

25

68%

16.737

35.640

47%

1

2

50%

1.000

2.160

46%

VORTA

14

15

93%

15.367

23.940

64%

VULCAN

16

57

28%

19.025

60.120

32%

ZAM

24

38

63%

23.359

50.580

46%

2.350

3.325

82% 137.198.192 201.229.283

68%

VALISOARA

VLADIMIRESCU HD

TOTAL

Valoare
alocații
utilizate

Valoare
alocații
încărcate

% Alocații
utilizate
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Utilizare Tichete Sociale Mese Calde la 30 noiembrie 2021
%
#
Suma
Nr.
Neutilizat
Județ
Utilizare
Carduri
Alocații
Sold
Media
UAT
%
Sume
Emise
Virate
HD

69

71,42%

3.553

4.868.208

1.391.024

28,6%

Utilizat

1.370,17 3.477.184

− Instituția Prefectului – județul Hunedoara a recepționat, în data de 8 februarie
2021, 66 de plicuri cu tichete de masă pe suport electronic, pe care le-a distribuit către
primării, plicurile au fost predate beneficiarilor finali până cel mai târziu în data de 16
februarie.
− Instituția Prefectului – județul Hunedoara a recepționat, în data de 2 iunie 2021,
75 de plicuri cu tichete de masă pe suport electronic, pe care le-a distribuit către
primării, plicurile au fost predate beneficiarilor finali până cel mai târziu în data de 16
iunie.
− Instituția Prefectului – județul Hunedoara a recepționat, în data de 31 august
2021, 264 de plicuri cu tichete de masă pe suport electronic, pe care le-a distribuit
către primării, plicurile au fost predate beneficiarilor finali până cel mai târziu în data de
16 septembrie.
− Instituția Prefectului – județul Hunedoara a recepționat, în data de 2 noiembrie
2021, 6 plicuri cu tichete de masă pe suport electronic, pe care le-a distribuit către
primării, plicurile au fost predate beneficiarilor finali până cel mai târziu în data de 16
noiembrie.
− Fiecare plic primit de beneficiar conține: cardul, într-un plic mic, separat; codul
PIN, într-un plic mic separat; lista unităților care acceptă cardul pentru mese calde
− Tichetele pentru mese calde trebuie să fie utilizate până la 30 iunie 2022. Cardurile (tichetele) sunt personale, pentru uz individual și nu sunt valabile pentru tranzacții
în alte unități (societăți comerciale) decât cele menționate în listă.
− În urma distribuirii cardurilor către destinatarii finali, fiecare unitate
administrativ-teritorială a raportat lista beneficiarilor care au primit cardurile, precum și
lista celor care din motive obiective sau subiective, nu au primit cardul.
− Zilnic s-a purtat corespondență electronică atât cu reprezentanții serviciilor de
asistență socială, cât și cu emitentul cardurilor și cu Ministerul Fondurilor Europene
pentru soluționarea situațiilor diverse: card deteriorat/pierdut, card refuzat, card
nealimentat, beneficiar devenit neeligibil.
− Lunar s-a raportat situația persoanelor decedate, actualizat cu datele
comunicate de autoritățile locale până cel mai târziu în data de 20 ale fiecărei luni,
centralizate la nivelul județului Hunedoara
K.3.4. Schema națională de sprijin pentru elevii cei mai
defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport
electronic pentru sprijin educațional, denumită în continuare
S.N.S.E.D
 REGLEMENTATĂ PRIN O.U.G. NR. 133/2020 privind unele măsuri pentru
sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin
educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a
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acestora (învățământ de stat preșcolar, primar, gimnazial), modificată prin OUG
174/2020 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2021
− Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin
educațional pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.E.D. este de 500 lei/an școlar.
Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional vor fi alimentate la
începutului anului școlar, exclusiv cu valoarea nominală prevăzută la alin. (1).
− listele de beneficiari au fost actualizate lunar de unitățile administrativteritoriale, centralizate la nivelul instituției prefectului și transmise la ministerul
fondurilor europene
- Luna ianuarie
– 5.552 beneficiari
- Luna februarie
– 5.534 beneficiari
- Luna martie
– 5.547 beneficiari
- Luna aprilie
– 5.558 beneficiari
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele
măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de
sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin
educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de
distribuire a acestora, cu modificările ulterioare, s-a avut în vedere implementarea
de măsuri care să vizeze, în această perioadă generată de criza COVID-19,
una dintre cele mai afectate categorii de persoane, cea a copiilor celor mai
dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără
sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei
acestora, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar, pe
de altă parte, sprijin constând mai ales în asigurarea de materiale școlare,
constând în rechizite și vestimentație necesare frecventării școlii, pentru a evita
manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscurilor
de orice natură.
Deoarece organizațiile partenere prevăzute în Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 133/2020, cu modificările ulterioare, nu au avut capacitatea
administrativă de a gestiona măsuri multiple simultane, finanțate în cadrul
Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD), s-a
impus modificarea categoriilor de organizații partenere implicate în mecanismul
de colectare a datelor din fiecare județ și de distribuire a tichetelor sociale pe suport
electronic pentru sprijin educațional de la beneficiar către destinatarii finali, prin OUG
72/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind
unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază
de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin
educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de
distribuire a acestora organizație parteneră devine - Ministerul Educației,
unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, inspectoratele
școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
Organizațiile partenere având următoarele atribuții:
a) reprezentanții unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial
identifică și întocmesc listele cu destinatarii finali. Aceștia își asumă datele,
introducându-le totodată în sistemul național de indicatori privind educația, prin
intermediul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (S.I.I.I.R),
submodulul rezervat indicatorilor S.N.S.E.D;
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b) reprezentanții inspectoratelor școlare județene și ai Inspectoratului Școlar al
Municipiului București asigură transmiterea informațiilor de la beneficiar către
reprezentanții unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial,
monitorizând procesul de colectare a datelor;
c) reprezentanții inspectoratelor școlare județene și ai Inspectoratului Școlar al
Municipiului București asigură distribuția tichetelor sociale pe suport electronic pentru
sprijin educațional unităților de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial, care
le transmit destinatarilor finali;
d) Ministerul Educației colaborează cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene pentru a asigura o bună comunicare a informațiilor specifice S.N.S.E.D.,
precum și pentru a asigura distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru
sprijin educațional.
K.4. Acțiunile pentru urmărirea aplicării altor programe guvernamentale la
nivelul județului Hunedoara
Pentru a putea veni în sprijinul autorităților administrației publice locale care au
în derulare obiective de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare
Locală (PNDL), aprobat prin OUG nr.28/2013, cu modificările și completările
ulterioare, și a impulsiona ritmul de implementare al proiectelor, prin adresa
5042/04.06.2021 s-a solicitat u.a.t.-rilor din județul Hunedoara să comunice care este
în prezent stadiul de realizare a lucrărilor și problemele/dificultățile cu care se confruntă
în implementarea proiectelor.
- Prin PNDL I, pentru județul Hunedoara au fost prevăzute alocații de la bugetul
de stat 2015-2022 în valoare de 178.458.077,95 lei, pentru un număr de 76
proiecte.
- Prin PNDL II, pentru județul Hunedoara au fost prevăzute alocații de la
bugetul de stat 2017-2022 în valoare de 647.672.985,24 lei, pentru un număr
de 225 proiecte.
Imediat după aprobarea în luna septembrie 2021 a Programului Național de
Investiții "Anghel Saligny" prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.95/2021 și a

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții
"Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 prin Ordinul ministrului dezvoltării,

lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021, prin adresa nr.8679/29.09.2021 și s-a
solicitat u.a.t.-rilor din județul Hunedoara să ia masurile care se impun pentru a
impulsiona finalizarea documentaților necesare pentru proiectele/prioritățile pentru
dezvoltarea comunităților locale și transmiterea acestora, până în termenul
prevăzut de 08.11.2021. la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Prin adresa 10223/09.11.2021, s-a solicitat u.a.t.-rilor din județul Hunedoara să
comunice proiectele pe care le-au depus la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației, date care ulterior s-au centralizat.
Astfel, pentru județul Hunedoara au fost depuse: 310 proiecte, în valoare
totală de 2.594.313.593 lei, după cum urmează:
Componentă
a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei;

Nr. proiecte

Valoare (lei, incl. TVA)

15

130.434.523
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b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate,
inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor
pluviale;
a) + b)

26

244.365.760

12

205.132.333

c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate
cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene,
drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau
drumuri publice din interiorul localităților, precum și
variante ocolitoare ale localităților
d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv
pentru biciclete și trotinete electrice.
c) + d)

232

1.875.799.069

19

66.287.387

6

72.294.521

310

2.594.313.593


V. SUPORT DECIZIONAL
−
Pregătirea acțiunii de evaluare a activității instituției desfășurată în anul 2020,
conform solicitării Ministerului Afacerilor Interne nr. 651.469/DGRIP/29.12.2020,
înregistrată la nr. 12.869/2021
−
Raportul de activitate privind modul de realizare a sarcinilor stabilite în
competența instituției prefectului, însoțit de Sinteza Raportului de evaluare a activității
Instituției Prefectului - județul Hunedoara pentru anul 2020 (nr. 861/28.01.2021) a fost
transmis Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului și a fost publicat pe
pagina de internet a instituției.
−
Pregătirea rapoartelor de activitate pentru înalții funcționari publici, prefect și
subprefecți, care și-au desfășurat activitatea în Instituția Prefectului – județul
Hunedoara în anul 2020 și transmiterea acestora către Ministerul Afacerilor Interne
(adresa nr. 93/08.02.2021):
 Raport de activitate pentru perioada 08.10-31.12.2020 – Prefect, Călin-Petru
MARIAN;
 Raport de activitate pentru perioada 29.01-18.12.2020 – Subprefect, DorelOvidiu BRETEAN;
 Raport de activitate pentru perioada 10.07-08.10.2020 – Subprefect, Călin-Petru
MARIAN;
 Raport de activitate pentru perioada 29.10-31.12.2020 – Subprefect, NicolaeMarcel MORAR;
 Raport de activitate pentru perioada 01.01-08.10.2020 – Prefect, Vasilică
POTECĂ.
−
Analiză 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
−
Centralizarea și comunicarea către Ministerul Afacerilor Interne – Direcția
Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului a informațiilor privind politicile
publice monitorizate de către prefect în aplicarea prevederilor art. 253 lit. c) din
O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (adresa nr. 1.720/11.03.2021)
−
Realizare studiu privind activitățile realizate de autoritățile administrației publice
locale (municipii, orașe, comune, județ) și de serviciile publice deconcentrate ale
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ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale în județ, ale căror
beneficiari direcți sunt persoanele fizice și juridice, în special cele care vizează derularea
proiectelor cu finanțare europeană (adresa 2.395/15.03.2021)
−
Realizare analiză utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților
și instituțiilor publice (adresa nr. 2.396/15.03.2021). Pentru utilizatorii de semnătură
electronică din Instituția Prefectului a fost semnat cu Serviciul de Telecomunicații
Speciale Convenția privind furnizarea de servicii de certificare nr. 5.319/11.06.2021)
−
Reglementarea prin Ordin al Prefectului a modului de păstrare a actelor
administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale
comunicate prefectului în vederea verificării legalității (referat nr. 2.385/12.03.2021)
−
Având în vedere Ordinul nr. 206/27.05.2021 a Prefectului județului Hunedoara
privind reorganizarea Instituției Prefectului – județul Hunedoara, precum și prevederile
H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, s-a modificat Regulamentul de Organizare și Funcționare, cu
consultarea tuturor structurilor de specialitate ale instituției (adresa nr.
5.153/08.06.2021 și Ordinul nr. 268/18.06.2021 al Prefectului Județului Hunedoara).
−
Constituirea registrului de INTRARE-IEȘIRE a documentelor neclasificate, în
format electronic (referat nr. 11.628/17.12.2021).

V.1.

Control

intern
managerial.
Registrul
Registrul procedurilor

riscurilor.

V.1.1. Controlul Intern Managerial
Activitatea desfășurată în anul supus evaluării de Comisia de Monitorizare,
constituită prin ordin al prefectului și care funcționează în baza regulamentului aprobat
prin ordin al prefectului:
−
Referat și proiect de Ordin al Prefectului pentru actualizarea componenței
structurii cu atribuții de monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial al Instituției
Prefectului – județul Hunedoara și a reglementării modului de organizare și funcționare
a acesteia (iunie – referat nr. 5.935/30.06.2021, Ordin al Prefectului nr.
355/30.08.2021)
 Autoevaluarea stadiului de implementare la data de 31.12.2020 a sistemului de
control intern managerial propriu Instituției Prefectului - Județul Hunedoara
− Pregătirea referatului și a proiectului Ordinului Prefectului pentru declanșarea
operațiunii de autoevaluare a stadiului de implementare la data de 31.12.2020 a
sistemului de control intern managerial propriu Instituției Prefectului - Județul
Hunedoara,
conform
prevederilor
legale
și
solicitării
nr.
778105/DGRIP/08.01.2021 formulate de Ministerul Afacerilor Interne prin
Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, înregistrată la nr.
260/11.01.2021, privind comunicarea raportului și a situației sintetice a
rezultatelor autoevaluării, dar și în conformitate cu prevederile Procedurii de
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−

−
−
−

sistem nr. 663.215/ 15.07.2019, privind evaluarea stadiului implementării
sistemului de control intern managerial, precum și întocmirea, aprobarea și
prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial, cod PSMAI-CCM-14,
Convocarea ședinței Comisiei SCIM pentru data de 19.01.2021 în vederea
dezbaterii etapelor necesare a operațiunii de autoevaluare a sistemului de
control intern managerial la data de 31.12.2020
Pregătirea SITUAȚIEI CENTRALIZATOARE privind stadiul implementării
sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020
Pregătirea documentelor necesare evaluării sistemului de control intern
managerial, stabilirea etapelor prin Nota-raport nr. 466/19.01.2021
A fost comunicat către MAI chestionarul care cuprinde datele și informațiile

privind stadiul implementării și dezvoltării la data de 31.12.2020 a sistemului
propriu de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului - județul
Hunedoara – 260/18.01.2021

− Pregătirea proiectului Chestionarului de autoevaluare a sistemului de control
intern managerial la data de 31.12.2020 - Completarea Chestionarului de
autoevaluare a sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2020 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 2020 (nr.
1.077/03.02.2021), însoțit de Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării (nr.
1.060/02.02.2021) - Comunicate către MAI CCM și DGRIP cu adresa nr.
1.078/03.02.2021
− Pregătirea raportului de monitorizare la 31.12.2020 a planului de acțiuni pentru
implementarea PROGRAMULUI de dezvoltare a sistemului de control intern
managerial în Instituția Prefectului – județul Hunedoara în anul 2020 1.335/10.02.2021
− Pregătirea Raportului anual de monitorizare a performanțelor la nivelul instituției
– anul 2020– nr. 1.374/11.02.202120
− 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 2020 pentru Instituția Prefectului județul Hunedoara - 1.586/18.02.2021
− Elaborare Informare privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și
monitorizarea performanțelor în Instituția Prefectului – județul Hunedoara, în
anul 2020 - 1.431/12.02.2021
− Pregătirea Informării cu privire la stadiul implementării la data de 31.12.2020 a
activităților din programul propriu de dezvoltare a sistemului de control intern
managerial, elaborat la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara aplicat
în anul 202019 – nr. 1.430/12.02.2021
− Pregătire 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 2021. S-a supus aprobării referatul
pentru aprobarea Programului (nr. 1.624/24.02.2021), Programul de dezvoltare a
sistemului de control intern managerial în Instituția Prefectului – județul Hunedoara
în anul 2021 fiind aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 59/26.02.2021.
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−
Analiza obiectivelor operaționale și strategice și a indicatorilor de performanță
aferenți acestora, stabilite prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 18/02.02.2021
pentru stabilirea obiectivelor, a termenelor de realizare, precum și a indicatorilor de
performanta, comunicat prin intermediul adresei M.A.I. nr. 778.563/ DGRIP/
02.02.2021 în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale ale prefecților
și subprefecților pentru anul 2021, pregătirea notei nr. 1.022/09.02.2021 – referitoare
la elaborarea Planului anual de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor instituției –
elaborarea documentului de planificare strategică (obiective generale și specifice,
riscuri asociate obiectivelor, indicatori și responsabili). (actualizat prin documentul nr.
11.384/19.11.2020). Ținând cont de modificările de structură organizatorică și legislație
survenite pe parcursul anului 2021, prin reintroducerea în organigramă a funcției de
secretar general al instituției, precum și stabilirea de către ministrul Afacerilor Interne a
obiectivelor acestuia prin Ordinul nr. 112/09.08.2021, planul strategic a fost actualizat
până la sfârșitul anului, fiind înregistrat la numărul 11.554/2021.
 Inventarierea funcțiilor sensibile
Conform Procedurii de Sistem privind managementul funcțiilor sensibile la nivelul
entităților MAI (PS-MAI-CCM-86), nr. 756293/03.06.2021, conducătorul entității publice
dispune identificarea funcțiilor sensibile pe baza unor factori de risc și stabilirea unei
politici adecvate de gestionare a acestora prin elaborarea unor măsuri, astfel încât
efectele negative asupra activităților desfășurate în cadrul entității publice să fie
minime. În acest sens, conducătorul entității publice MAI stabilește prin dispoziție/ordin
efectuarea procesului de inventariere a funcțiilor sensibile de către șefii de
compartimente. Având în vedere referatul nr. 11.839/22.12.2021 al Compartimentului
Manageri Publici, aprobat și prevederile pct. 2.2.6 din Anexa la Ordinul Secretariatului
General al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice, Prefectul a emis Ordinul nr. 442/23.12.2021 pentru
efectuarea procesului de inventariere a funcțiilor sensibile în cadrul
Instituției Prefectului - Județul Hunedoara.
Au fost elaborate: Inventarul funcțiilor sensibile identificate la nivelul
Instituției Prefectului - județul Hunedoara (nr. 12.058/29.12.2021); și Planul pentru
asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile identificate la
nivelul Instituției Prefectului - județul Hunedoara (nr. 12.059/29.12.2021)
Au fost identificate 31 de funcții sensibile fiind întocmit planul pentru
asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile identificate la nivelul
Instituției Prefectului - județul Hunedoara, care cuprinde 62 de măsuri de diminuare,
din sfera instruirilor și aplicării/ revizuirii procedurilor
Întocmirea și supunerea spre aprobare a Inventarului situațiilor generatoare de
întreruperi în derularea activităților din Instituția Prefectului – Județul Hunedoara și a
Planului de măsuri pentru continuitatea activității (nr. 11.364/10.12.2021)
Întocmire și supunere spre aprobare a documentului INVENTAR cu tipurile de
documente, fluxurile de date și informațiile care intră /ies din Instituția Prefectului –
județul Hunedoara (nr. 11.570/16.12.2021)
Întocmirea Inventarului activităților procedurale desfășurate de compartimentele
Instituției Prefectului – județul Hunedoara - Calendarul întocmirii/ actualizării
procedurilor (nr. 11.364/10.12.2021)
*
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V.1.2. Registrul riscurilor
Managementul riscurilor este o componentă integrată a SCIM, iar aplicarea
managementului riscurilor răspunde cerințelor standardelor în vigoare, având ca
obiective:
a) Stabilirea unui set unitar de reguli privind activitățile desfășurate în cadrul
procesului de gestionare a riscurilor la nivelul Instituției Prefectului județul
Hunedoara din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
b) Prezentarea competențelor și a responsabilităților pentru întocmirea, avizarea
și aprobarea documentelor referitoare la registrul de riscuri.
−
În 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 22.12.2021, 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 și ținând cont
de faptul că în cursul anului structura organizatorică a instituției a suferit modificări
semnificative.
−
Astfel în Registrul Riscurilor actualizat în luna decembrie 2021 (nr.
11.861/23.12.2021), sunt înregistrate 22 de riscuri, pentru care au fost stabilite
măsurile de control adecvate, evidențiate în Planul înregistrat la nr. 11.890/23.12.2021.
*
V.1.3. Registrul Procedurilor
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.
07/1/2/04.01.2021, a fost actualizat în permanență.
În luna ianuarie 2021, registrul de evidență a procedurilor operaționale și de
sistem aplicabile structurilor instituției cuprindea 215 proceduri, din care 131 de
proceduri operaționale si 84 de proceduri de sistem. Conform adresei Ministerului
Afacerilor Interne înregistrată la Instituția Prefectului – județul Hunedoara cu nr.
3.198/2021, în luna aprilie 2021 a avut loc o acțiune de inventariere a tuturor
procedurilor de sistem și operaționale evidențiate în registrul ținut de instituție.
În luna decembrie 2021, registrul de evidență a procedurilor operaționale și
de sistem aplicabile structurilor instituției cuprindea 215 proceduri, din care 131 de
proceduri operaționale si 84 de proceduri de sistem.
−
Actualizare evidență proceduri operaționale și de sistem aplicabile structurilor de
specialitate ale prefectului – Registrul procedurilor este ținut electronic și tipărit cel
puțin la finalul anului (solicitări actualizare proceduri 7.885/01.09.2021)
−
Difuzare pentru aplicare (adresa nr. 5.249/09.06.2021) a Procedurii de sistem
privind elaborarea procedurilor la nivelul entităților publice MAI, cod: PS-MAI-CCM-44,
nr. 756.111/24.05.2021, Ediția 2, Revizia 0, comunicată instituției cu adresa nr.
781016/02.06.2021 a DGRIP, înregistrată la nr. 4.984/03.06.2021, a Procedurii de
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sistem privind managementul funcțiilor sensibile la nivelul entităților publice MAI, cod:
PS-MAI-CCM-86, nr. 756.293/03.06.2021, Ediția 1, Revizia 0, comunicată instituției cu
adresa nr. 781176/08.06.2021 a DGRIP, înregistrată la nr. 5.188/08.06.2021 și a
Ghidului prefectului, ediția a 2-a, 2021 comunicat instituției cu adresa nr.
781212/08.06.2021 a DGRIP, înregistrat la nr. 5.192/09.06.2021.
−
7 proceduri actualizate în anul 2021:
Nr.

Dată

Denumire procedură

Cod

Ediție

revizie

11.017

03/12/2021

Procedura privind
înregistrarea, expedierea,
redactarea și clasificarea
documentelor

PS_IPHD_05

IV

0

7.828

30/08/2021

Procedura privind depunerea
de numerar în cont

PO_CFCRUAPIA_01

III

0

8.084

07/09/2021

Procedura privind ridicarea
numerarului din cont

PO_CFCRUAPIA_02

III

0

8.453

20/09/2021

Procedură privind întocmirea
Dispoziției de plată/încasare
către casierie

PO_CFCRUAPIA_03

III

0

7.779

27/08/2021

Procedură privind întocmirea
Registrului de casă

PO_CFCRUAPIA_08

III

0

11.376

10/12/2021

Procedură privind efectuarea
plăților prin casieria unității

PO_CFCRUAPIA_04

III

0

11.375

12/12/2021

Procedură privind încasările
efectuate prin casieria unității

PO_CFCRUAPIA_05

III

0

- 7 proceduri de sistem comunicate de MAI pentru aplicare:
Nr.

Dată

Denumire procedură

Cod

Ediție

Revizie

756.111

24/05/2021

Procedură de sistem privind
elaborarea procedurilor la nivelul
entităților publice M.A.I.

PS-MAI-CCM-44

II

0

30/03/2021

Procedură
de
sistem
privind
verificarea
și
îndrumarea
în
domeniul implementării și dezvoltării
unitare a sistemului de control
intern
managerial
la
nivelul
Ministerului Afacerilor Interne

PS-MAI-CCM-80

I

0

871.182

21/04/2021

Procedura
de
sistem
privind
organizarea și desfășurarea selecției
în vederea ocupării posturilor
vacante
alocate
Ministerului
Afacerilor
Interne
în
cadrul
Reprezentanței
Permanente
a
României
pe
lângă
Uniunea
Europeană

PS-MAI-DGAESRI85

I

0

756.293

03/06/2021

Procedură
de
sistem
privind
managementul funcțiilor sensibile la
nivelul entităților publice MAI

PS-MAI-CCM-86

I

0

19/02/2021

Procedură
operațională
privind
evidența și monitorizarea efectuării
concediilor, de deplasărilor în interes
de serviciu sau personal, în afara
județului/ municipiului București, a

PO-MAI-DGRIP381

I

0

754.919

778.960
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Nr.

Dată

Denumire procedură

Cod

Ediție

Revizie

prefecților și subprefecților

391.359

784.532

18/06/2021

Procedură de sistem cu privire la
echivalarea funcțiilor de conducere
cu funcțiile de conducere similare, în
vederea îndeplinirii în mod unitar a
condițiilor de vechime necesare
participării la concursul de ocupare
a posturilor de conducere/ comandă
vacante

PS-MAI-DGMRU89

I

0

20/12/2021

Procedură
de
sistem
privind
publicarea informațiilor pe noile
pagini de internet ale instituțiilor
prefectului

PS-MAI-DGRIP-29

II

0

*
V.2. Audit intern
În anul 2021 a avut loc acțiunea de „Audit financiar asupra conturilor
anuale de execuție bugetară” la Instituția Prefectului – județul Hunedoara,
desfășurată de către Camera de Conturi Hunedoara a Curții de Conturi a
României.
În urma acesteia, au fost constatate următoarele nereguli:
 Neactualizarea ordinului prefectului privind organizarea și exercitarea controlului
financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile OMFP nr 923/2014;
Deficiența fost remediată integral în timpul misiunii de audit, fiind emis Ordinul
Prefectului nr. 96/19.03.2021 prin care a fost reglementată activitatea de C.F.P.P. în
conformitate cu prevederile legale.
 Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin nerespectarea în totalitate a
prevederilor legale, în sensul că, cu ocazia inventarierii patrimoniului, la data de
31.12.2020, nu au fost supuse inventarierii imobilizările corporale aflate în curs
de execuție, nu au fost menționate pe liste de inventariere separate lucrările de
investiții care nu se mai execută și nu au fost inventariate conturile de creanțe și
obligații față de terți;
Deficiența fost remediată integral cu ocazia inventarierii patrimoniului, la data de
31.12.2021.
 Nerespectarea prevederilor legale referitoare la stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, în ceea
ce privește dotarea cu autoturisme.
La data desfășurării misiunii de audit, în patrimoniul Instituție Prefectului exista
un număr de 14 autoturisme (cu 4 mai multe decât cel prevăzut de O.M.A.I. nr.
137/2018). Acest lucru s-a datorat faptului că, la finalul anului 2020, Ministerul
Afacerilor Interne a transferat către Instituția Prefectului – județul Hunedoara un
număr de 4 autoturisme, înainte ca alte 4 autoturisme să fie scoase din
evidență. A fost menționat, însă, faptul că, la data recepției noilor autoturisme,
instituția a retras din circulație un număr egal de autoturisme cu durata de viață
expirată, astfel încât acestea din urmă nu au mai generat cheltuieli privind
consumul de combustibil, întreținere și asigurare, demarând, totodată și
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procedurile pentru scoaterea din evidență a autovehiculelor retrase din
circulație.
Deficiența fost remediată integral până la finalul anului 2021, instituția finalizând
procedurile de scoatere din evidență a celor 4 autovehicule.
 Întocmirea necorespunzătoare a documentelor justificative în etapa de lichidare
a cheltuielilor, în sensul că, pentru serviciile de curățenie și dispecerat la centrala
telefonică, nu au fost întocmite procese-verbale de recepție a lucrărilor, plata
serviciilor fiind efectuată doar în baza facturii.
Începând cu data constatării, au fost întocmite, procese-verbale de recepție
pentru toate serviciile prestate de furnizori Instituției Prefectului.
→

În urma misiunii, nu s-au constatat prejudicii de natură financiară.
*

În anul 2021 în structura organizatorică a instituției a fost înființat
Compartimentul Audit Public Intern, cu un post de auditor public intern, vacant. Astfel
că activitatea de diseminare a informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Interne a
fost realizată de Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare.
Acțiunile de consiliere și diseminare realizate în anul 2021 au cuprins
diseminarea următoarelor adrese:
Nr.

Dată

2406

16/03/2021

Nr. înregistrare
M.A.I.
492361/15.03.2021

5315

10/06/2021

781068/10.06.2021

5617

18/06/2021

781312/18.06.2021

8218

10/09/2021

782758/10.09.2021

9713

26/10/2021

783709/26.10.2021

Conținut
Sinteză constatări și recomandări în rapoarte de audit
public intern
Constatări în urma auditurilor financiare efectuate la
instituțiile prefectului
Măsuri audit
Constatări în urma auditurilor efectuate la SPCP și
SPCRPCIV
Deficiențe constatate de Direcția Audit Public Intern
(544012/ 20.10.2021)

*
V.3. Etică și conduită
Fiecare salariat a fost îndrumat în vederea completării declarațiilor de avere și a
declarațiilor de interese pe platforma DAVERE a Ministerului Afacerilor Interne.
Au fost create tuturor angajaților instituției conturi de utilizator pe platforma eDAI a Agenției Naționale de Integritate în vederea completării și depunerii electronice a
declarațiilor de avere și de interese, începând cu anul 2022.
Totodată, în vederea certificării acestor declarații, au fost demarate procedurile,
astfel încât, la finalul anului 2022, toți angajații instituției să dețină semnătură
electronică calificată, așa cum prevede O.U.G. nr. 127/2021.
Consilierul de etică a completat și a transmis pe portalul ANFP informațiile
privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor
publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum și a
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procedurilor administrativ—disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul
instituției.
Prin Ordinul Prefectului nr. 297/14.07.2021 a fost constituită comisia de
disciplină la nivelul Instituției Prefectului.
Nu au fost sesizări adresate comisiei de disciplină.
*
V.4. Protecția informațiilor clasificate
Conform prevederilor din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor
clasificate și H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România, au fost desfășurate în anul 2021 activități având ca
obiectiv:
apărarea informațiilor clasificate împotriva acțiunilor de compromitere, sabotaj,
sustragere, distrugere neautorizată sau alterare;
prevenirea accesului neautorizat la astfel de informații, a cunoașterii și
diseminării lor ilegale;
înlăturarea riscurilor și vulnerabilităților ce pot pune în pericol protecția
informațiilor clasificate;
asigurarea cadrului procedural necesar protecției informațiilor clasificate;
autorizarea accesului la informațiile clasificate absolut necesare îndeplinirii
atribuțiilor de serviciu (principiul "nevoii de a cunoaște").
-

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 SPCP și
SPCRPCIV.
*
-
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V.5. Prevenirea și combaterea corupției. Actualizarea riscurilor la
corupție și monitorizarea lor
În anul 2021 au fost realizate o serie de domeniului integrității și prevenirii
faptelor de corupție la nivelul instituției, după cum urmează:
-

-

În luna ianuarie 2021 întocmirea raportul anual și revizuirea Registrului de riscuri,
registru elaborat în anul 2020, 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-a organizat o instruire
în domeniul prevenirii corupției destinate consilierului de integritate (în data de
06.12.2021).
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 2021 prin intermediul paginii web a instituției
hd.prefectura.mai.gov.ro.
→ De asemenea în anul 2021 a fost utilizată ca instrument de comunicare publică în
mediul online contul “Instituția Prefectului - Județul Hunedoara” deschis pe rețeaua
de socializare Facebook unde au fost postate toate comunicările publice cu privire la
activitatea instituției precum și distribuirea informărilor publice zilnice cu privire la
evoluția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS COV2 înregistrate în localitățile
județului Hunedoara.
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 în funcție de
modificările survenite.
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 2021, la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara nu a fost înregistrat
nici un incident de integritate, astfel că nu a fost necesară întocmirea documentelor
specifice procedurii de sistem privind incidentele de integritate elaborată de Direcția
Generală Anticorupție din MAI PS DGA-02;
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5.

6.

7.

8.

→ De asemenea, până la momentul realizării prezentului raport, rezultatele evaluării
SCIM precum și indicatorii aferenți fiecărui standard de control managerial intern
pentru anul 2021 nu au fost transmiși Ministerului Justiției.
Măsura 2.2.2 (Creșterea nivelului de pregătire profesională a consilierului
de integritate )
→ În anul 2021, consilierul de integritate din cadrul Instituției Prefectului – județul
Hunedoara nu a participat la nici un program de pregătire profesională a consilierului
de integritate.
Măsura 3.1.3 (Creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului
implicat în derularea achizițiilor publice)
→ În anul 2021, datorită contextului datorat pandemiei de coronavirus, la nivelul
Instituției Prefectului – județul Hunedoara nu au avut loc sesiuni de instruire cu
personalul implicat în derularea achizițiilor publice.
Măsura 3.2.2 (Înregistrarea audio-video a probelor de concurs pentru
ocuparea funcțiilor vacante)
→ În cursul anului 2021, la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara a fost
organizat un concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante;
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 2021, la nivelul Instituției Prefectului – județul Hunedoara a fost
realizată o singură analiză privind legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
→ Urmare a acestei analize efectuate a fost întocmit un raport ce a fost transmis către
ORPDRP și la ANPDCP
9. Măsura 3.3.6 (Creșterea numărului de controale inopinate cu privire la

modul de transpunere în practică a modalității de gestionare și păstrare a
informațiilor clasificate)

→ În fiecare an sunt planificate controale privind protecția informațiilor clasificate, acțiuni
cuprinse în Planul unic de control al 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 2021 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 2021 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 )
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→ În anul de referință 2021 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
Pașapoartelor Simple Hunedoara

pentru

Eliberarea

și

Evidența

- Gradul de încadrare al serviciului este de 80%. În prezent fiind vacante două
funcții de ofițer, precum și o funcție de agent din cadrul serviciului.
În cursul lunii decembrie 2021 a fost organizat concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de
ofițer, iar încadrarea se va face în cursul primului trimestru al anului 2022

VI.1.1. Compartimentul PAȘAPOARTE
În perioada analizată activitatea Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte
Hunedoara a fost afectată de pandemia cu Sars-Cov-2, dar cu măsurile de prevenire
dispuse a reușit preluarea și procesarea un număr de 27.563 cereri de eliberare de
pașapoarte, astfel:
CERERI PAȘAPOARTE
Pașapoarte electronice
Pașapoarte temporare
Cereri refuzate
TOTAL PRIMIT
TOTAL CERERI

GHIȘEU
14.874
1.448
16.322

ALTE JUDEȚE
3.754
2
3.756
27.536

MDOC
7.458
7.458

Situația totală a cererilor procesate în anul 2021, comparativ cu trimestrele
anilor anteriori, se prezintă conform graficului alăturat

Așa cum se observă și din graficul prezentat cu numărul de cereri înregistrate
trimestrial la nivelul serviciului, trendul crescător început în anul 2014 este brusc
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întrerupt din anul 2020 prin scăderea numărului de cereri, scădere care poate fi pusă
pe efectele pandemiei COVID-19, dar în prezent nivelul cererilor revine spre situația
anterioară.
Din punctul de vedere al tipului de pașaport solicitat, pașaportul electronic este
majoritar în preferințele solicitanților, cu un procent de 94,74% în acest an.

Pentru rezolvarea cererilor s-a menținut un flux bine organizat, de la primirea
cererilor la eliberarea pașapoartelor, a fost respectată metodologia de lucru, legile și
ordinele în vigoare, urmărind permanent exigențele legate de operativitate.
În activitatea pe linie de pașapoarte au fost sancționate contravențional un
număr de 194 de persoane ca urmare a încălcării regimului pașapoartelor, fiind aplicate
un număr de 123 de amenzi în valoare de 5.005 lei, gradul de încasare a amenzilor
aplicate fiind de 23,58% (1.180 lei).
Ca urmare a solicitării cetățenilor, au fost eliberate un număr de 135 de
adeverințe, dintre care 131 au fost solicitate în vederea angajării în străinătate.
S-a asigurat în cursul trimestrului personalizarea unui număr de 1.449
pașapoarte temporare, fiind înregistrate 4 rebuturi tehnologice datorate imprimantei.
VI.1.2. Compartimentul INFORMATICĂ
Nu au fost probleme deosebite în funcționarea aplicației de pașapoarte; au fost
făcute 51 de solicitări la HelpDesk, 9 de ordin tehnic și 42 pentru corecții ale bazei de
date.
VI.1.3. Compartimentul RESTRICȚII
În perioada supusă analizei au fost luate în evidență un număr de 640 de
persoane – suspendări ale dreptului la liberă circulație (83 cu pașapoarte valabile, 216
cu pașapoarte expirate și 341 nedeținători de pașaport). Au fost efectuate 5 acțiuni în
teren, fiind retrase 23 de pașapoarte de la persoanele împotriva cărora a fost dispusă
măsura suspendării dreptului la libera circulație.
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În baza sentințelor judecătorești, au fost operate mențiuni în bazele de date cu
privire la 90 de persoane cercetate penal.
De asemenea, au fost efectuate mențiuni în bazele de date cu privire la 32 de
persoane ale căror pașapoarte au fost găsite pe teritoriul altor state, 42 de adopții, 30
de schimbări de nume pe cale administrativă precum și 158 de persoane, cetățeni
români aflați în dificultate în străinătate (arestate, accidentate, internate în spital ori
decedate).
Au fost operate mențiuni cu privire la 58 persoane față de care s-a dispus
revocarea urmăririi generale.
Pe linia colaborării cu organele de urmărire penală, au fost furnizate la cerere
date despre 51 de persoane aflate în bazele de date.
Lucrătorii compartimentului au înaintat către organele de urmărire penală
(parchet), în vederea continuării cercetărilor, două lucrări privind săvârșirea unor
fapte penale (fals de identitate prin substituire de persoană).
Pe linia EVIDENȚĂ PAȘAPOARTE
În această perioadă au fost scanate un număr de 8.369 de mape personale din
evidența manuală și au fost scanate și clasate la mape un număr de 23.971 de cereri
de eliberare a pașapoartelor.
Măsura dispusă în urma Inspecției Corpului de Control al M.A.I., aceea de
obținere a unui spațiu suplimentar pentru depozitarea corespunzătoare a evidenței
manuale a serviciului a fost realizată parțial în sensul că a fost primit spațiul necesar de
la Consiliul Local al Municipiului Deva.
RELAȚIA CU CETĂȚEANUL
Zilnic, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Hunedoara interacționează cu
foarte mulți cetățeni prin intermediul lucrătorilor de la ghișeu. Programul de lucru cu
publicul este în conformitate cu HG nr.1.723 din 2004.
În perioada analizată SPCP Hunedoara a intrat în contact cu peste 16.322
cetățeni, care au solicitat eliberarea unui pașaport simplu electronic sau temporar, dar
și cu 10.984 de cetățeni cărora li s-a livrat documentul de călătorie
Sistemul de transmitere a pașaportului electronic prin curier a fost solicitat în
această perioadă de către 4.593 de cetățeni.
Facem precizarea că din anul 2010, cetățenii români care se găsesc în
străinătate pot depune actele pentru eliberarea de pașapoarte electronice și la misiunile
diplomatice și oficiile consulare ale României, ori la cel mai apropiat serviciu de
pașapoarte atunci când se află în țară. Ca dovadă, în cursul acestui an au fost 7.485 de
cereri depuse la consulate și 3.754 de cereri depuse la alte județe în acest fel pentru
eliberarea de pașapoarte simple electronice.
*
VI.2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor
În anul 2021, activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara a avut ca obiectiv îndeplinirea
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principalelor atribuții legale, menționate în 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 Registrului Național
de Evidență a Vehiculelor Înmatriculate și posesorilor de permise de conducere.

Pentru exercitarea atribuțiilor menționate anterior, serviciul a acționat în special
în scopul îmbunătățirii calității serviciului public, prin diminuarea timpilor de emitere a
documentelor specifice, asigurarea aplicării unitare a cadrului normativ existent,
precum și îmbunătățirea și completarea acestuia.
De asemenea, în plan internațional a continuat procesul de deschidere și
interoperativitate în vederea valorificării superioare a bazelor de date administrate de
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
Hunedoara pentru necesitățile legale ale altor instituții publice.
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor Hunedoara este prevăzut cu un număr de 22 funcții dintre care o funcție
de conducere, 4 funcții de ofițeri de poliție, 12 funcții de agenți de poliție și 5 funcții de
personal contractual.
În cursul anului 2021 au survenit unele modificări cu privire la personalul
acestui serviciu, după cum urmează:
La începutul anului erau ocupate funcția de conducere prin împuternicire, trei
funcții de ofițer, 9 funcții de agent de poliție și cele 3 funcții de personal contractual.
Începând cu data de 16.08.2021, subcomisarul de poliție care îndeplinea
atribuțiile șefului de serviciu i-a încetat împuternicirea, ocupând funcția de șef secție
rurală II la Secția 5 Poliție Rurală Hunedoara.
Începând luna iulie 2021, un agent a intrat în concediu de incapacitate
temporară de muncă, iar până la sfârșitul anului nu a mai revenit.
La data de 20.10.2021 un agent de poliție a fost mutat la cerere în cadrul
SPCRPCIV Gorj.
La începutul anului un agent a fost declarat inapt de către comisia medicală.
La data de 01.03.2021 un ofițer a fost încadrat în cadrul Serviciului Public
Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara, ca
urmare a promovării concursului de trecere în corpul ofițerilor din data de 11.01.2021.
La finalul anului 2021, din cele 22 funcții erau ocupate 16 cu mențiunea că doi
agenți sunt în concediu medical de lungă durată.
VI.2.1. Activitatea desfășurată pe linie de permise de conducere și examinări
auto
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În anul 2021 au fost emise 18.908 permise de conducere (-1518; -7.43%),
în județ existând 178.555 deținători de permis (+1420), dintre care 176.602 pentru
categoria B.
Conform metodologiei în vigoare, după verificările specifice și după confirmarea
autenticității lor de către autoritățile emitente, au fost preschimbate 679 permise
de conducere străine cu documente similare românești.
Conform Dispoziției D.R.P.C.I.V. au fost trimise în copie spre verificare
certificatele medicale depuse pentru preschimbarea permise lor de conducere.
Activitatea de examinare s-a desfășurat în conformitate cu prevederile O.M.A.I.
nr.268/2010 și a dispozițiilor emise de Direcția Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor București.
La proba teoretică a examenului pentru obținerea permisului de conducere au
fost examinați 14.468 candidați (+5403, 37,34%), fiind declarați admiși 7.142
(+2553, 35,74%), procentul de promovabilitate fiind de 49.36%.
La proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere au
fost examinați un număr de 9.124 candidați (+642, +7.03%), procentul de
promovabilitate fiind de 54.49%.
A fost înregistrată o singură contestație privind calificativul la proba practică,
fiind soluționată.
În prezent sunt atestați în vederea examinării pentru obținerea permisului de
conducere 4 lucrători plus șeful serviciului, 3 ofițeri și 2 agenți, dintre care pe categorii
sunt după cum urmează: 2-cat A, 5- cat.B, 5-cat.C, 4-cat.CE, 5-cat.D.
VI.2.2. Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculare și evidență a
vehiculelor
În cursul anului 2021 au fost emise 30.261 certificate de înmatriculare
(+2613, +8,63%) din care 12.409 înscrieri și 15.344 transcrieri, au fost efectuate
4.657 radieri (+814, +17.48%) și au fost emise 10.599 autorizații de circulație
provizorie (-1041,-8.94%).
Parcul auto la data de 31.12.2021 era de 195.532 vehiculele din care 156.149
autoturisme.
De la operaționalizarea sistemului Eucaris sunt verificate toate vehiculele
provenite din import, cele cu documente lipsă fiind trimise la D.R.P.C.I.V. București
pentru verificare.
Au fost verificate în aplicația R.A.R. toate cărțile de identitate ale vehiculelor
pentru înmatriculare.
Nu au fost cazuri de certificate de înmatriculare pierdute prin poștă, motivul
returnării fiind lipsa titularului de la domiciliu.
S-au încasat sumele de 1.482.789 lei reprezentând contravaloarea
certificatelor de înmatriculare, 1.682.812 lei reprezentând contravaloarea permiselor
de conducere eliberate și suma 137.787 lei reprezentând contravaloarea
autorizațiilor provizorii, în total 3.303.388 lei.
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VI.2.3. Prevenirea și combaterea infracționalității, a corupție. Resurse
Umane
Cu ocazia verificării autenticității și valabilității permiselor de conducere străine
cu documente similare românești au fost depistate în 9 cazuri în care s-au făcut
declarații false cu privire la situația permiselor de conducere, documentele depuse în
vederea preschimbării împreună cu declarațiile persoanelor în cauză fiind înaintate
către I.P.J. Hunedoara spre competentă soluționare.
Au fost solicitate verificări suplimentare în cazul 85 (-58) de vehicule pentru care
s-a solicitat înmatriculare și au fost obținute hit-uri pozitive în Sistemul Informatic
Schengen în cazul a 18 autovehicule pentru care s-a solicitat înmatricularea sau
autorizarea provizorie pentru circulație pe drumurile publice, dosarele fiind înaintate
către I.P.J. Hunedoara spre competentă soluționare.
Au fost prelucrate comunicatele emise de D.G.A. București.
A fost revizuit Registrul riscurilor de corupție la nivelul Instituției Prefectului și
inventariate ,,funcțiile sensibile”.
Au fost efectuate 3 ședințe împreună cu Serviciul Județean Anticorupție la
școlile de șoferi, la care au participat directorii de școli, profesorii de legislație și
candidații pentru obținerea permisului de conducere.
Pentru respectarea legalității se vor lua următoarele masuri:
1. Instruirea ofițerilor și agenților care participă în comisiile de examinare a

candidaților care solicită permis de conducere;

2. Verificarea permiselor de conducere străine conform O.M.A.I. 163/2011
3. Analiza lunara a modului de îndeplinire a sarcinilor stabilite;
4. Verificarea permiselor de conducere preschimbate în străinătate;
5. Prelucrarea și însușirea Dispozițiilor primite de la D.R.P.C.I.V. București;
6. Susținerea temelor stabilite la pregătirea profesională;
7. Verificarea modului de eliberare a certificatelor de înmatriculare și a permiselor

de conducere;

8. Verificarea societăților de dealeri autorizați privind modul de eliberare a

autorizațiilor de provizorii de circulație și a condițiilor de atribuire;

9. Desfășurarea activităților conform metodologiei de identificare a riscurilor și

vulnerabilităților la corupție în cadrul structurilor M.A.I.
10. Verificarea certificatelor medicale depuse la preschimbarea permiselor de

conducere;
11. Participarea la ședința trimestrială a Comisiei de Siguranța Rutieră;
12. Arhivarea documentelor preluate.



Pagina 138 din 153

Raport de evaluare a activită ții Instituției Prefectului – județul Hunedoara pentru anul 2021

VII. COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE
VII.1. Relații Internaționale
 Republica Federală Germania
−
În continuarea colaborării dintre județul Hunedoara și Republica Federală Germania,
prin intermediul E.S. dl. Hans E. Tischler, Consulul Republicii Federale Germania la Sibiu, sa purtat corespondență cu reprezentantul Bosch Group Romania - Bosch Automotive SRL
pentru dezvoltarea parteneriatului Bosch Automotive România – învățământ dual,
cu cele două unități de învățământ din județul Hunedoara, Colegiul Tehnic „Dragomir
Hurmuzescu” și Colegiul Tehnic „Transilvania” (ianuarie 2021).
 25 iunie 2021 - în contextul vizitei de trei zile în județul Hunedoara a unei
delegații formată din ambasadorii Pakistanului, Turkmenistanului,
Bangladeshului, Indoneziei și Vietnamului, Prefectul județului Hunedoara,
Călin Petru Marian, a primit vizita ambasadorului Republicii Socialiste Vietnam,
E.S. Domnul Dang Tran Phong.
−
La întâlnirea care a avut loc la Instituția Prefectului au participat subprefecții Oana
Andreea Biriș și Lorincz Szell, iar din delegația vietnameză au făcut parte secretarii
responsabili de relații economice și schimburi de forță de muncă, dintre România și
Republica Socialistă Vietnam.
−
Au fost discutate posibilitățile de schimburi comerciale și de forță de muncă dintre
județul Hunedoara și regiuni ale Vietnamului, în condițiile în care, între cele două există
relații diplomatice și economice de peste 70 ani iar în urmă cu doi ani, între Republica
Socialistă Vietnam și Uniunea Europeană a fost semnat un „Acord de liber schimb”.
−
E.S. Domnul Dang Tran Phong a transmis prefectului Călin Petru Marian că vizita în
județul Hunedoara are drept scop inițierea unor colaborări între oamenii de afaceri români
și vietnamezi, în industrie, construcții și agricultură dar și pentru un schimb de experiență
în domeniul universitar.
−
Prefectul județului Hunedoara le-a spus înalților oaspeți că, pentru mediul de afaceri
hunedorean, schimburile de informații referitoare la identificarea priorităților economice
sunt deosebit de importante și pot determina, relații comerciale concrete.
−
În acest sens, va transmite agenților economici hunedoreni interesați, informații
referitoare la oportunitățile unor afaceri cu parteneri comerciali din Republica Socialistă
Vietnam.
 30 iulie 2021 – Participare la semnarea acordului de înfrățire dintre comuna
hunedoreană Vața de Jos și comuna Rădeni din Republica Moldova.
−
Primarii celor două comune, Liviu Ioan Lință (Vața de Jos) și Petru Răbdău (Rădeni)
au semnat documentele în cadrul unei întâlniri festive care a avut loc la căminul cultural
din Vața de Jos.
−
Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, a participat la ceremonia de
înfrățire și a transmis felicitări primarilor celor două comune și tuturor celor care au făcut
posibilă această înfrățire.
−
De asemenea, prefectul județului a arătat importanța colaborărilor în orice domeniu
dintre comunități din Hunedoara și din Republica Moldova și a precizat că hunedorenii sunt
oricând pregătiți să prezinte oaspeților străini zestrea istorică și culturală a județului nostru.
−
Prin „Înțelegerea de cooperare” reprezentanții celor două comune au convenit să
intensifice cooperarea socială, economică, științifică, culturală și sportivă folosind forme
diverse de colaborare, specifice nivelului actual de dezvoltare al celor două localități.
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−
O primă acțiune ce se va derula în urma înfrățirii va consta într-o tabără organizată
la Vața de Jos pentru un grup de copii din comuna Rădeni, începând de săptămâna
viitoare.
−
În luna iulie, treizeci de copii și învățători din Republica Moldova s-au aflat, timp de
cinci zile, în tabără în comuna hunedoreană Vața de Jos. Ei locuiesc în Rădeni, Greblești și
Codreanca, comune de peste Prut înfrățite cu localități din nordul județului Hunedoara.
−
În ultima zi a șederii în România, după prezentarea unui spectacol de poezie, copiii
s-au întâlnit cu prefectul Călin Petru Marian, însoțit de Teodor Iulian Gheorghe, Director
general în Ministerul Afacerilor Interne și cu primarii localităților care le-au fost gazdă: Liviu
Lință – Vața de Jos, Ovidiu Furdui – Crișcior și Dud Călin Dorin – Luncoiu de Jos.
−
În cele cinci zile de vacanță în Țara Zarandului, copiii au participat la competiții
sportive și au vizitat o parte a obiectivelor turistice hunedorene: Cetățile dacice din Munții
Orăștiei, Muzeul Aurului din Brad, Expoziția „Zestrea Apusenilor”, amenajată în Vața de
Jos, Cetatea Devei și Castelul Corvinilor din Hunedoara.
−
În luna august, copii și cadre didactice din Vața de Jos, Crișcior și Luncoiu de Jos
vor pleca în tabără în comuna Rădeni din Republica Moldova.
 Centralizări, raportări
−
Centralizare și comunicare către Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală
pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului (adresele nr. 4.970/04.06.2021 și nr.
5.257/14.06.2021) a evenimentelor cultural artistice, organizate periodic în ultimii 3 ani sau
pentru care există intenția de a se desfășura pe raza județului Hunedoara, în perioada
iulie-septembrie 2021, în cadrul ”Lunei Diasporei”. Au fost identificate 43 de evenimente
(activități, festivaluri, concursuri, activități culturale dedicate românilor de pretutindeni).
−
10 iunie 2021 – participarea angajaților instituției cu atribuții în domeniul relațiilor
internaționale, la sesiune de instruire cu tema: „Activitatea de relații internaționale la
nivelul instituțiilor prefectului”, organizată de Direcția Generală Afaceri Europene,
Schengen și Relații Internaționale (DGAESRI) din Ministerul Afacerilor Interne.
−
Formulare punct de vedere (adresa nr. 9.308/18.10.2021) către Ministerul
Afacerilor Interne – Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului în cadrul
procesului de elaborare a unui document strategic în domeniul politicilor pentru
comunitățile românești din afara granițelor țării, activitate care face parte din proiectul
denumit „Cadrul strategic pentru dezvoltarea infrastructurii politicilor publice derulate de
MRP”, finanțat cu fonduri europene. Având în vedere atribuțiile ce revin Instituțiilor
Prefectului în implementarea Strategiei naționale pentru românii de pretutindeni 20172020, nu am identificat propuneri de parteneri, în diaspora, pentru sprijinirea acțiunilor de
prevenire si combatere a fenomenelor apărute în siajul fluxurilor de mobilitate intraeuropeană a persoanelor.
−
Formulare punct de vedere cu privire la propuneri care să poată fi promovate
pentru ediția 2022/2023 a KSP (adresa nr. 8.598/04.10.2021)
VII.2. Activitatea de cooperare interinstituțională
VII.2.1. Antidrog
Centralizare material acțiuni de control privind SNPP (substanțe și/ sau produse
noi cu proprietăți psihoactive) desfășurate în județul Hunedoara în perioada iulie –
decembrie, 2020, comunicare Agenției Naționale Antidrog (adresa nr. 417/20.01.2021)
Centralizare materiale referitoare la acțiuni de control privind SNPP (substanțe
și/ sau produse noi cu proprietăți psihoactive) desfășurate în județul Hunedoara în
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perioada ianuarie-iunie 2021, de instituțiile cu atribuții în domeniu (Direcția de Sănătate
Publică Hunedoara; Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara; Serviciul de
Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara; Direcția de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara;
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor; Direcția Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara; Direcția pentru Agricultură județeană
Hunedoara; Direcția Regională Antifraudă Deva) comunicare Agenției Naționale
Antidrog (adresa nr.6.097/05.07.2021)
Centralizare date (Programe/Proiecte naționale de prevenire a consumului de
droguri; Programe/Proiecte locale de prevenire a consumului de droguri Campanii media
de prevenire a consumului de droguri, Alte acțiuni punctuale în unitățile școlare pentru
prevenirea consumului de droguri) referitoare la programele/proiectele și campanile media
de prevenire a consumului de droguri, realizate în anul 2020, comunicarea informațiilor
solicitate către Agenția Națională Antidrog - Observatorul European de Droguri și
Toxicomanii (adresa nr. 7.224/08.09.2021). Au fost comunicate informații referitoare la
implementarea a 2 programe naționale și 9 proiecte locale desfășurate în județ.
*
-

-

VII.2.2. Comisia de Incluziune Socială a județului Hunedoara
Comisia de Incluziune Socială a județului Hunedoara – organizată la Agenția
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara. A avut loc o ședință de lucru
în care s-a avizat Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și
finanțate din bugetul Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021.
*
VII.2.3. Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Hunedoara
(C.L.D.P.S.)
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Hunedoara
(C.L.D.P.S.) – organizat la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. Au avut loc
trei ședințe de lucru în care s-au analizat și avizat Planurile de școlarizare pentru
învățământul liceal tehnologic, profesional și dual, pentru anul școlar 2022-2023 și a
fost dezbătut proiectul planului de școlarizare în învățământul liceal pentru anul
școlar 2022-2023.
*
VII.2.4. Proiecte de hotărâri de guvern

În anul 2021 Instituția Prefectului județul-Hunedoara a promovat un număr de
19 proiecte de Hotărâri de Guvern (2017/04.03.2021, 2018/04.03.2021,
2286/11.03.2021,
2973/02.04.2021,
3487/16.04.2021,
3583/20.04.2021,
3921/28/04.2021,
4836/27.05.2021,
6811/26.07.2021,
8231/13.09.2021,
8704/27.09.2021,
10304/10.11.2021,
10503/16.11.2021,
11013/03.12.2021,
11264/08.12.2021, 11276/08.12.2021, 11411/13.12.2021, 11458/14.12.2021 și
11517/15.12.2021) proiecte prin care unitățile administrativ-teritoriale din județ
solicitau sume de bani pentru cheltuieli curente și de capital, respectiv fonduri pentru
refacerea obiectivelor de infrastructură locală afectate de calamitățile naturale.
*
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VII.2.6. Colaborare cu specialiștii Comisiei Naționale de Strategie și
Prognoză și agenții economici din județ la elaborarea studiilor și
prognozelor pe termen scurt în sectorul industrial
Ca urmare a solicitării Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, trimestrial
s-au trimis formularele de anchetă economică completate de agenții economici care fac
parte din eșantionul pentru județul Hunedoara, care participă la realizarea anchetelor
trimestriale privind estimarea evoluției din sectorul industrial pe termen scurt. Pentru
anul 2021 lista a cuprins un număr de 8 agenți economici din județul Hunedoara.

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE
VIII.1. Accesare fonduri europene
−
Instituția Prefectului-județul Hunedoara intenționează să propună spre finanțare
prin POR 2021-2027 sau PNRR un proiect pentru reabilitarea termică a clădirii în care
își desfășoară activitatea Serviciul Public Comunitar Pașapoarte, imobilul aflat în
proprietatea publică a statului și în administrarea Instituției Prefectului – Județul
Hunedoara.
−
Ministerul Afacerilor Interne implementează în perioada 23.12.2019 –
23.12.2022 proiectul „MANAGEMENT PERFORMANT LA NIVELUL DGRIP,
DGCTI, DSG ȘI INSTITUȚIILOR PREFECTULUI”, cod SIPOCA 591/cod
MySMIS2014:127548, co-finanțat prin Fondul Social European (FSE), în baza
contractului de finanțare nr. 458/23.12.2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor
Publice, Dezvoltării și Administrației în cadrul Cererii de proiecte IP 12/2018
”Sprijin pentru acțiunile de consolidare a capacității autorităților și
instituțiilor publice centrale” pentru Axa prioritară 1 ”Administrație publică și
sistem judiciar eficiente”, Operațiunea OS 1.1 ”Dezvoltarea și introducerea de
sisteme și standarde comune ȋn administrația publică ce optimizează
procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, ȋn
concordanță cu SCAP.”
o Valoarea totală a proiectului care face obiectul finanțării nerambursabile
este 17.359.258,67 lei, din care: a) valoare eligibilă nerambursabilă din
FSE în sumă de 14.578.975,97 lei; b) cofinanțarea eligibilă a
beneficiarului în sumă de 2.780.282,70 lei.
o Scopul proiectului: Implementarea de sisteme unitare de management
al calității și performanței, automatizarea și optimizarea unor fluxuri de
lucru și îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului în contextul
creșterii calității și performanței în Direcția Generală pentru Relațiile cu
Instituțiile Prefectului (DGRIP), Direcția Generală pentru Comunicații și
Tehnologia Informației (DGCTI), Direcția Secretariat General (DSG) și la
nivelul celor 42 Instituții ale Prefectului.
o Obiectivul general al proiectului: crearea și dezvoltarea unui cadru
unitar pentru managementul calității și performanței la nivelul DGRIP,
DGCTI, DSG și la nivelul celor 42 Instituții ale Prefectului.
o Din partea Instituției Prefectului – județul Hunedoara au participat la
evenimentul de informare din perioada 20-21 decembrie 2021, două
persoane.
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o Comunicare informații legate de implementarea proiectului (adresa nr.
5.215/11.06.2021)
o Comunicare informații legate de domeniile în care sunt gestionate baze de
date la nivelul instituției, cu excepția bazelor de date gestionate în
aplicații disponibile în intranetul MAI (adresa nr. 7.736/07.09.2021)
−
Instituția Prefectului – județul Hunedoara a încheiat un Acord de parteneriat în
cadrul proiectului ”MĂSURI DE CREȘTERE A INCLUZIUNII ȘI ABILITĂRII ROMILOR DIN
JUDEȚUL HUNEDOARA” depus pentru finanțare din Granturile SEE și Norvegiene 20142021 prin Fondul Român de Dezvoltare Socială, în cadrul programului “Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, proiectul a fost depus în două
runde separate, nefiind selectat pentru finanțare.
−
Analiză programe operaționale aflate în consultare, comunicare puncte de vedere:
Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (20212027) versiunea noiembrie 2021 și Programul Operațional Incluziune și demnitate Socială
(2021 2027) versiunea noiembrie 2021 (adresa nr. 10.539/19.11.2021); proiectul final al
Programului de cooperare URBACT IV (adresa nr. 7.094/06.08.2021); Programul Operațional
Regional Vest (2021-2027) versiunea 11 noiembrie 2021 (adresa nr.10.964/23.11.2021);
versiunea consolidată a proiectului Strategiei pentru Tranziția României spre Economia
Circulară 2030 (ROCES) (adresa nr. 8.627/25.09.2021);
−
Comunicare către Ministerul Afacerilor Interne a unui punct de vedere cu privire
la propuneri de proiecte care să poată fi implementate în state în curs de dezvoltare
(adresa nr. 7.695/25.08.2021)
−
Completare chestionar aferent adresei nr. 7.123/25.08.2021 privind criteriile de
prioritizare în planificarea auditării entităților beneficiare ale fondurilor externe.
VIII.2. Informarea instituțiilor publice asupra oportunităților:
−
Comunicare către unitățile administrativ-teritoriale a informațiilor referitoare la
lansarea celei de-a 4-a sesiuni de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de
ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă
submăsurii 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului
Naționale de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020) (adresa nr. 1.510/19.02.2021)
−
Centralizare lunară a Finanțărilor disponibile pentru autorități și instituții publice
−
Calendarul lansărilor de apeluri de proiecte poate suferi modificări urmare a
măsurilor luate de Autoritățile de Management ca răspuns la COVID-19
−
Sprijin pentru elaborarea la nivelul județului a Planului Teritorial pentru Tranziție
Justă, în cadrul Grupului de lucru (GL) pentru elaborarea PTTJ pentru județul Hunedoara
fiind nominalizat prefectul județului și un an angajat, cu atribuții în domeniul atragerii de
fonduri externe nerambursabile;
−
Participare la întâlnirea de lucru organizată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene, în sistem online, în data de 22.02.2021, întâlnire care a avut ca obiectiv
prezentarea contextului Fondului pentru o Tranziție Justă (JTF) și a oportunităților care
decurg din acesta pentru întreprinderile de dimensiuni mari (altele decât IMM-uri), dar și
împărtășirea concluziilor preliminare desprinse până acum în contextul elaborării PTTJ.
−
Comunicare către unitățile administrativ-teritoriale a informațiilor referitoare la
pentru implementarea măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-2020, prin care se
acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății servicii publice prin
adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul (adresa nr. 2.732/30.03.2021)
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−
Promovare curs online organizat de Comisia Europeană (adresa nr.
3.025/06.04.2021) „În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE
pentru libera circulație”, curs destinat, în principal, autorităților publice locale/județene, cu
scopul de a deprinde o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor legate de
Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și
membrii familiilor acestora.
−
Comunicare către unitățile administrativ-teritoriale a oportunităților de finanțare
disponibile prin Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian 2014-2021 (adresa nr.
4.549/24.05.2021);
−
Promovare către unitățile administrativ-teritoriale a cererii de proiecte nr.
CP15/2021 „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și
instituțiilor publice locale”, pentru regiunile mai puțin dezvoltate, în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (adresa nr. 4.601/24.05.2021);
−
În continuarea corespondentei din anul 2020 cu privire la posibilitatea accesării de
către România a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) ca suport financiar
suplimentar pentru decontarea unor cheltuieli publice efectuate de România pentru
limitarea efectelor epidemiei de coronavirus s-a solicitat autorităților locale să
pregătească documentele justificative care să asigure decontarea cheltuielilor
efectuate, pe tipuri de activități (adresa nr. 4.970/04.06.2021)
−
Totalul sumelor solicitate de UA-T din județul Hunedoara - 14.417.069,11 lei.
Sumele au fost actualizate în cursul lunii iunie, fiind centralizate cheltuielile
suplimentare efectuate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, pentru combaterea
epidemiei (cheltuieli efectuate ulterior precedentei raportări către Instituția Prefectului și
care nu au fost deja comunicate Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
(MLPDA), în valoare de 4.762.104,32 lei (adresa nr. 5.360/16.06.2020)
−
Comunicare către unitățile administrativ-teritoriale (LUNCA CERNII și VORȚA) a
oportunităților de finanțare promovate Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Regional (POR): Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelului de proiecte „POR/8/8.1/B/2/7 regiuni” din cadrul Axei prioritare
8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.2, Operațiunea B „Centre comunitare
integrate” (adresa nr. 5.411/14.06.2021)
 Editarea și postarea buletinului informativ pe pagina de internet a instituției și

transmiterea către autoritățile administrației publice locale.

→ 52 buletine de informare postate pe pagina de internet în secțiunea „Buletin

Informativ”

→ 690 de acte normative publicate în Monitorul Oficial al României prezentate pe scurt în

conținut

→ Un total de 1.357 pagini cu informații (agenda conducerii instituției, comunicate de

presă ale Guvernului României, acte normative, informație europeană) din care 1.026
pagini cu informație europeană; 1.179 de articole reprezentând 82 % din
conținutul buletinelor informative săptămânale, repartizate pe domenii de interes:
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*
VIII.3. Evidența proiectelor aflate în derulare la nivelul județului
Analiză stadiu la zi proiecte aflate în implementare prin Programul Operațional
Regional (POR); Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); Programul
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și Programul Operațional Capacitate
Administrativă (POCA), pentru care în județul Hunedoara sunt beneficiari publici –
ianuarie 2021:
POR
– 137 de contracte în valoare totală de 1.565.313.997,27 lei,
aflate în diferite stadii de implementare.
PNDR
– 142 de contracte în valoare totală de 231.120.169,02 lei
(50.601.216,25 euro)
– dintre acestea, 38 de proiecte finalizate, iar 104 proiecte aflate în
implementare, în valoare totală de 180.470.198,25 lei (39.480.878,52 euro)
-

-

POCA
– 13 proiecte în valoare totală de 31.324.673,27 lei
POIM
– 16 proiecte contractate, aflate în implementare pentru
beneficiarii publici și organisme publice din județul Hunedoara sau care se
implementează și în județul Hunedoara, în valoare totală de 1.563.252.523,73 lei
– dintre acestea, 5 proiecte aflate în implementare doar în județul
Hunedoara, în valoare de 475.532.639,66 lei
*

Analiză stadiu la data de 30 iunie 2021 a proiectelor aflate în implementare
prin Programul Operațional Regional (POR), pentru monitorizarea implementării în
județul Hunedoara a proiectelor autorităților administrației publice locale:
 135 de proiecte – în valoare totală de 1.403.530.857,10 lei, aflate în
diferite stadii de implementare.
 Au fost transmise adrese fiecărui beneficiar pentru prezentarea măsurilor care
vor fi late în vederea rezolvării problemelor/ întârzierilor în implementare (adresa
8.519/21.09.2021)
*
-
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Analiză stadiu la data de 31 decembrie 2021 a proiectelor aflate în
implementare Programul Operațional Regional (POR); Programul Operațional
Infrastructură Mare (POIM); Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), pentru care în județul
Hunedoara sunt beneficiari publici:
 POR
– 116 proiecte în valoare totală de 1.505.174.584,51 lei, aflate
în diferite stadii de implementare.
 PNDR
– 150 de contracte în valoare totală de 246.094.801 lei
(49.716.121,52 euro)
– dintre acestea, 62 de proiecte finalizate, iar 104 proiecte aflate în
implementare
-

 POCA
– 13 proiecte în valoare totală de 31.123.169 lei
 POIM
– 28 proiecte contractate, aflate în implementare pentru
beneficiarii publici și organisme publice din județul Hunedoara sau care se
implementează și în județul Hunedoara, în valoare totală de
16.615.419.047,03 lei
– dintre acestea, 8 proiecte aflate în implementare doar în județul
Hunedoara, în valoare de 467.883.496,11 lei.

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 2021 nu a existat nici o reclamație administrativă care să vizeze
activitatea din instituție;
→
În anul 2021 au fost înregistrate un număr de 23 petiții formulate în baza
Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, din care 8
→

soluționate favorabil, 9 nefavorabil, 6 redirecționate către autoritățile/
instituțiile competente; 0 în curs de soluționare.

Zilnic, cetățenii care se adresează Instituției Prefectului-județul Hunedoara fie
personal fie telefonic, au fost îndrumați de către personalul din Compartimentul Informare,
Relații Publice și Registratură pentru a-și putea soluționa problemele cu care aceștia se
adresează instituției. Trebuie menționat faptul că începând cu data de 16 martie 2020 a
fost suspendată activitatea propriu zisă cu cetățenii, aceștia fiind îndrumați să se adreseze,
instituției noastre prin intermediul poștei române, a poștei electronice, a cutiei poștale
instalate la intrarea în instituție sau a faxului instituției. Suspendarea activității de relații cu
publicul a survenit ca urmare a implementării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului
SARS-COV-2.
→

Pe linie de arhivă

Pe parcursul anului 2021 au fost preluate 410 volume de documente întocmite și
arhivate de către compartimentele și serviciile din cadrul Instituției Prefectului județul
Hunedoara.
→
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S-a efectuat o lucrare de selecție prin care au fost înlăturate 1.819 volume a căror
termen de păstrare a expirat .
→
Tot în anul 2021 s-au făcut 10 solicitări pentru a putea fi scoase din depozitul de
arhivă a unor documente în vederea consultării (fie pentru instanță, eliberare adeverințe,
la solicitarea Curții de Conturi în timpul verificărilor efectuate etc.)
*
→

IX.2. Activitatea de soluționare a petițiilor și audiențelor
IX.2.1.Petiții
Primirea, înregistrarea, păstrarea și repartizarea petițiilor și corespondenței către
compartimentele de specialitate, organizarea și desfășurarea audiențelor, înregistrarea
și soluționarea cererilor făcute în baza Legii nr. 544/2001, înregistrarea, expedierea și
păstrarea ordinelor emise de Prefectul județului se realizează în cadrul
Compartimentului Informare, Relații Publice, Registratură și Registratură. Activitatea de
soluționare a petițiilor și cererilor, însă, este o activitate complexă, în majoritatea
cazurilor fiind necesare constituirea de comisii mixte, la care participă persoane din mai
multe structuri de specialitate, dar și delegați din partea serviciilor deconcentrate
competente în domeniul vizat de sesizare.
Concret, pe parcursul anului 2021, au fost înregistrate prin registratura generală
a instituției un număr de 12.220 de adrese:
2019 2020 2021
TOTAL PETIȚII
447
557
433
-

diferite cereri
reveniri

288
54

385
97

333
100

-

Parlamentul României
Guvernul României
Administrația Prezidențială
instituții de stat
e-mail
anonime
redirecționate pentru competentă soluționare

0
31
1
14
130
6
247

3
35
1
13
342
10
244

2
28
2
13
280
1
205

comunicate petenților precizările necesare privind
posibilitatea legală de soluționare/returnate
în curs de soluționare
clasate direct

48

48

137

1
46

0
95

0
91

Din cele soluționate:
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IX.2.2. Audiențe
Începând cu data de 16 martie 2020 a fost suspendată activitatea de primire a
cetățenilor în audiență, aceștia fiind îndrumați să se adreseze instituției noastre prin
intermediul poștei române, a poștei electronice, a cutiei poștale aflate la intrarea în
instituție sau a faxului instituției. Suspendarea activității de relații cu publicul a survenit ca
urmare a implementării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 și a
continuat pe tot parcursul anului 2021.
De asemenea activitatea de consiliere a cetățenilor care se adresează instituției a fost
realizată prin intermediul convorbirilor telefonice cu aceștia, activitate foarte greu de
cuantificat deoarece consilierea efectivă a cetățenilor se realizează fie de către personalul
din Secretariatul cabinetului domnului prefect, fie de personalul din Compartimentul
Informare, Relații Publice, Secretariat și Arhivă al instituției. Practic, această activitate se
derulează zilnic cu o mai mare sau mai mică frecvență. Principalele subiecte pentru care
cetățenii au apelat numerele de telefon ale instituției și au fost consiliați și îndrumați au
fost:
 informații legate de gradul de incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu noul
coronavirus la nivelul județului/ ale unor localități și efectele acestor
incidențe asupra anumitor tipuri de operatori economici;
 diferite informații ce țin de competența exclusivă a autorităților publice locale
(obținerea de locuințe sociale, acordarea de sprijin financiar, plata
indemnizațiilor
însoțitorilor
persoanelor
încadrate
în
grad
de
handicap/asistenți personali).
Comparativ cu situația activităților de soluționare a petițiilor și audiențelor din anul
2018, 2019 și 2020 se constată că în anul 2021:

În 2021 prin Registratura generală a Instituției Prefectului au fost înregistrate un
număr de 12.220 de documente ce reprezintă documente oficiale primite sau
transmise de către Instituția Prefectului - județul Hunedoara, în ușoară scădere față de
anul 2020 când au fost înregistrate un număr de 12917 documente.
Numărul petițiilor adresate Instituției Prefectului – județul Hunedoara fluctuează
de la un an la altul, lucru ce se poate observa față de ultimii ani când de la 538 în
2016 la 505 în 2017 pentru ca în anul 2018 să scadă ușor la 446. 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. Spre
deosebire de toate aceste date statistice din ultimii 5 ani, în anul 2020 numărul de
petiții adresate Instituției Prefectului – județul Hunedoara a crescut considerabil cu
peste 100 de petiții față de anul anterior ajungându-se la un număr de 557 de petiții
înregistrate. În anul 2021 se poate observa o scădere a numărului de petiții adresate
instituției noastre fiind înregistrate un număr de 433 de petiții.
După tematica solicitărilor, ponderea cea mai ridicată din totalul petițiilor o
reprezintă diferite cereri și solicitări urmate de cele care au ca subiect legile fondului
funciar, retrocedările terenurilor preluate abuziv de regimul comunist, nemulțumiri
legate de activitatea unităților administrativ teritoriale.
Un număr semnificativ de petiții au fost depuse simultan atât la Instituția
Prefectului cât și la alte instituții și autorități cum ar fi Guvernul României sau
Președinția României, fără a se aștepta soluționarea petițiilor depuse în termenul legal.
*
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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 2021, au fost apostilate un număr total de
1.039 acte, dintre care 438 pentru persoane fizice și 601 pentru persoane juridice.
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X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/
PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII
X.1. Dificultăți identificate
- Nereglementarea statutului de serviciu public deconcentrat pentru toate
structurile administrative ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației
publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităților
administrativ-teritoriale, a dus la situații în care unele instituții publice să nu dea curs
unor solicitări ale prefectului;
- Nu au fost emise regulamentele de gestionare a situațiilor de urgență specifice
tipului de risc, prevăzute la art. 8, alin. (1), din HG nr. 557/2016 privind managementul
tipurilor de risc (au fost emise 2 regulamente din cele 24).
- Spațiul de depozitare al evidenței manuale a SPCP Hunedoara este insuficient,
în prezent fiind primit un spațiu învecinat de la Consiliul Local Deva, spațiu care va trebui
reabilitat și amenajat pentru folosire.
- La nivelul serviciului sunt necesare două sisteme PC cu imprimantă și scaner, înlocuirea
surselor neîntreruptibile defecte, precum și un copiator (xerox).
- De asemenea, trebuie identificată o soluție pentru punerea în funcțiune și asigurarea
service-ului pentru grupul electrogen.
- Sediul serviciului are asigurată (în parte sau chiar total) plata utilităților printr-un
protocol cu Compania Națională „Imprimeria Națională”, dar mai are nevoie de unele reparații
minore, în special în zona destinată publicului, cum ar fi:
o igienizare/zugrăvit interior;
o repararea plăcilor de gresie care s-au desprins;
o repararea treptelor care s-au stricat;
o înlocuirea plăcilor de tavan fals deteriorate;
o spălarea/curățarea geamurilor.
- Toate aceste lucruri vor trebui prinse în proiectul de buget, buget în care ar trebui
să se evidențieze și sume pentru ordine publică.
- .
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
situațiilor de urgență specifice tipului de risc, prevăzute la art. 8, alin. (1), din HG nr.
557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
Ținând cont de faptul că în anul 2022 se preconizează ieșirea din sistem prin
pensionarea la limită de vârstă a 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.
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XI. OBIECTIVE 2022
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ cu cele ale Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare

a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu prevederile Programului de guvernare, în anul 2022, 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.

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

III.

Armonizarea activității serviciilor publice deconcentrate din județul Hunedoara

IV.

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

V.

Îmbunătățirea performanței serviciilor publice în Instituția Prefectului – județul
Hunedoara (apostilă, pașapoarte, permise de conducere, înmatriculare și evidență
a vehiculelor), prin utilizarea sistemelor informatice

VI.

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

VII.

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

VIII.

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

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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XII. CONCLUZII
Instituția Prefectului – județul Hunedoara a stabilit ca priorități în activitatea
anului 2022 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 2022 ca echipa de management a
instituției să fie prezentă în teritoriu, în fiecare localitate, pentru a purta
discuții punctuale cu privire la problemele cu care se confruntă autoritățile
locale, dar și la sediul serviciilor publice deconcentrate.
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 a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor
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Defavorizate (POAD), 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,
Călin-Petru MARIAN

SUBPREFECT,
Lörincz SZÉLL

Întocmit,

Alexandra Irina Pădurean
Manager public
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