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I. INTRODUCERE
Institu ia Prefectului - Jude ul Vaslui este institu ie public ce dispune de
personalitate juridic , patrimoniu şi buget propriu, organizarea şi func ionarea sa fiind
guvernate de Constitu ia României, Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia
prefectului şi HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004
privind prefectul şi institu ia prefectului.
Prefectul are calitatea de ordonator ter iar de credite.
Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local, asigurând leg tura
operativ dintre fiecare ministru, respectiv conduc tor al organului administra iei publice
centrale din subordinea Guvernului şi conduc torul serviciului public deconcentrat din
subordinea acestuia.
Una din sarcinile de baz ce revin Prefectului o constituie reprezentarea
Guvernului sau a prim-ministrului în fa a instan elor judec toreşti, prin consilierii juridici
ai Institu iei Prefectului, la solicitarea Secretarului General al Guvernului.
Miniştrii şi conduc torii celorlalte organe ale administra iei publice centrale din
subordinea pot delega prefectului unele atribu ii de conducere şi control, precum şi alte
atribu ii prev zute de lege.
Pentru îndeplinirea atribu iilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul
este ajutat de un subprefect.
Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale
celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului
organizate la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale.
Principiile care guverneaz activitatea Institu iei Prefectului - Jude ul Vaslui sunt
urm toarele:
- profesionalism;
- legalitate, imparţialitate şi obiectivitate;
- transparenţă instituţională şi liberul acces la informaţiile publice;
- eficienţă şi eficacitate în gestionarea resurselor;
- orientarea către cetăţean.
Conducerea instituției
În anul 2017 conducerea instituției a fost asigurat de:
Prefect:
 ianuarie – mai a fost numit prin H.G. 760/19.10.2016 Isabel BOGDAN
 mai –decembrie a fost numit prin H.G. 760/19.10.2016 Eduard-Andrei POPICA
i
Subprefect – Mircea GOLOGAN, numit prin H.G. 373/06.05.2014.
urm





La nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Vaslui, sunt organizate şi func ioneaz
toarele structuri:
Cancelaria Prefectului;
Compartiment Corpul de Control al Prefectului;
Compartiment Audit Intern;
Compartiment Manager Public
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Serviciul Financiar i Resurse Umane;
Serviciul Programe i Monitorizare Servicii Deconcetrate;
Serviciu Juridic;
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere i Înmatriculare a
Vehiculelor;
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea i Evidența Pa apoartelor Simple.

II. OBIECTIVE STRATEGICE
Viziunea şi obiectivele strategice ale institu iei
Viziune:
Institu ia Prefectului Jude ul Vaslui - punct de referin
modernizarea i func ionarea institu iilor publice.

pentru dezvoltarea,

Misiune:
Prefectul, subprefectul şi aparatul de specialitate al Institu iei Prefectului asigur
punerea în aplicare a Programului de guvernare, garanteaz respectarea legii şi a
ordinii publice în jude ul Vaslui, în vederea oferirii unor servicii de înalt calitate
cet țenilor. Astfel, misiunea instituției are la baz principii legate de imparțialitate,
legalitate, eficienț , profesionalism, i, nu în ultimul rând, transparenț
i orientarea
c tre cet țean.
Obiective
Pentru anul 2017, Institu ia Prefectului - Jude ul Vaslui i-a stabilit obiective
strategice, având ca baz prevederile legale în vigoare, în concordan cu misiunea şi
viziunea asumat de c tre echipa de conducere.
Astfel, obiectivele asumate sunt urm toarele:
1. Asigurarea, la nivelul jude ului Vaslui, a aplic rii şi respect rii Constitu iei, a
legilor, a ordonan elor şi a hot rârilor Guvernului României, a celorlalte acte
normative, a ordinii publice, precum şi a Programului de guvernare şi a celorlalte
documente de politic public ;
2. Asigurarea controlului de tutel administrativ ;
3. Îmbun t irea managementului situa iilor de urgen ;
4. Asigurarea monitoriz rii serviciilor publice deconcentrate;
5. Îmbun t irea imaginii institu iei şi a rela iilor sale cu mediul extern;
6. Asigurarea creşterii gradului de informare privind semnifica ia statutului României
de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene şi sprijinirea creşterii gradului
de absorb ie al fondurilor europene la nivelul jude ului Vaslui;
7. Creşterea gradului de încredere a cet enilor jude ului în activitatea pe care o
desf şoar Institu ia Prefectului - Jude ul Vaslui;
8. Utilizarea în condi ii de eficien şi eficacitate a tuturor resurselor de care dispune
Institu ia Prefectului-Judetul Vaslui;
9. Îmbun t irea şi dezvoltarea sistemelor de management;
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Pentru fiecare obiectiv strategic au fost stabilite obiective specifice în func ie de
compartiment şi natura activit ilor desf şurate. Gradul în care au fost realizate
cantitativ cât şi calitativ aceste obiective este prezentat pe larg în acest raport de
evaluare.

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE
1.Eficientizarea structural

Structura aparatului de specialitate a Instituției Prefectului pentru anul 2017,
aprobata prin OMAI II/10277/22.11.2016, a cuprins un numar de 44 posturi pentru
segmentul administrație public
i 29 posturi pentru segmentul ordine public
i
siguranț național .
Prin ordinul 22/06.02.2017 a fost aprobat noua organigrama a institutiei, care
cuprinde un numar de 73 posturi, structurate astfel:
 Inalti functionari publici – 2 posturi
 Cancelaria prefectului – 3posturi;
 Aparatul de specialitate al prefectului – 68 posturi , din care:
- Serviciul Financiar si Resurse Umane– 12 posturi ;
- Serviciul Juridic– 13 posturi;
- Serviciu programe si monitorizarea serviciilor
deconcentrate -10 posturi;
- Compartimentul : Corpul de control -2 posturi ;
- Compartimentul: Audit intern -1 post ;
- Manager public – 1 post;
- Serviciul public comunitar pentru eliberarea si evidenta
pasapoartelor simple -16 posturi;
- Serviciul public comunitar regim permise de conducere si
inmatriculare a vehiculelor -13 posturi.
S-a modificat si s-a aprobat prin ordinul 34/22.01.2017 Regulamentul de
organizare si functionare precum si Regulamentul intern.
Gestionarea resurselor umane
In perioada raportata functionarii publici implicati direct in gestionarea resurselor
umane ale institutiei prefectului judetului Vaslui si-au indeplinit cu profesionalism,
corectitudine si la termen atributiile conferite prin fisa postului.
Au fost emise un numar de 126 ordine ale prefectului, privind diverse modificari
privind resursele umane:
- stat lunar de personal - 12
- modificari drepturi de personal -41
- acordare gradatie – 6
- comisii concurs – 2
- numiri temporare – 1
- scutiri inpozit pe venit – 1
- modificare raporturi de serviciu (incetare /numiri/mutari/transfer) – 11
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cod etica – 1
aprobare ROI si ROF – 1
detasari - 1
serviciul pasapoarte – 22
serviciul inmatriculari – 21
spor confidentialitate – 7

3. Utilizarea resurselor financiare
In anul 2017 institutia a derulat un buget de 4.487 mii lei din care:
- la capitolul 51.01 “Autoritati publice”
3.150 mii lei
- la capitolul 61.01 “ Ordine publica si siguranta nationala”
1.325 mii lei
- la capitolul 68.01 “Asistenta sociala pentru familie si copii”
12 mii lei
astfel:
Buget
Credite
Disponibil
Denumire indicator
anual
deschise
Plati nete
4.487.000
26.232
Total general
4.474.022
4.447.790
3.150.000
3.143.922
3.098.049
20.100
CAP 51.01
CHELTUIELI CURENTE
3.150.000
3.143.922
3.098.049
20.100
Cheltuieli de personal
2.728.000
2.723.000
2.710.478
12.522
Bunuri si servicii
358.000
357.000
349.422
7.578
Proiecte finantate din fonduri
0
0
0
europene
Despagubiri civile
64.000
63.922
63.922
0
0
0
-25.773
Plati ani precedenti
0
0
0
0
Active nefinanciare
1.325.000
1.320.000
1.313.990
6.010
CAP.61.01
CHELTUIELI CURENTE
1.325.000
1.320.000
1.313.990
6.010
Cheltuieli de personal
1.218.000
1.213.000
1.211.271
1.729
Bunuri si servicii
107.000
107.000
102.719
4.281
Despagubiri civile
0
0
0
0
12.000
10.100
9.978
122
CAP.68.01

4. Activitatea de achiziții publice

Compartimentul achizi ii publice şi- a atins obiectivele şi i-a îndeplinit atribu iile
ce-i revin prin Regulamentul de organizare şi func ionare al Institu iei Prefectului Judetul
Vaslui, derulînd în principal urm toarele activit ți:




S-a întocmit i actualizat Programul anual al achizi iilor publice
S-a elaborat documenta ia de atribuire/selectare/preselectare in colaborare cu
compartimentele interesate de produse si servicii.
S-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor
verbale si prin încheierea contractelor de achizi ie public;
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Pentru desf şurarea în bune condi ii a activit ii Institu iei Prefectului Judetul
Vaslui, în anul 2017, au fost încheiate urm toarele contracte: furnizare bonuri
valorice pentru carburan i auto, prest ri servicii de curatenie si igienizare,
asigurari RCA si CASCO, servicii LEX Expert, servicii postale de destribuire a
corespondentei, servicii de asitenta si suport pentru aplicatia de gestiune
documente DOC MANAGER, servicii de asitenta program contabilitate si
executie bugetara DUALIS si ALEX, servicii de furnizare energie electrica,
servicii de revizie, curatare si igienizare pentru aparatele de aer conditionat,
analiza de risc la securitatea fizica a obiectivelor SPCEEPS si SPCRPCIV,
servicii colectare deseuri hartie.
Cu ocazia desf şur rii alegerilor pentru autorit ile administra iei publice locale
partiale pentru primar din 11 iunie 2017 si din 5 noiembrie 2017 au fost
achizi ionate urm toarele produse si servicii: tip rirea buletinelor de vot, timbre
autocolante, ştampilele sec iilor de votare si ale birourilor electorale de
circumscriptie.
De asemea au fost achizi ionate prin cump rare directa un numar de 170
categorii de produse si servicii din catalogul electronic SEAP cu respectarea
prevederilor legale.

5. Asigurarea resurselor logistice
În anul 2017, au fost asigurate numai par ial resursele financiare pentru
asigurarea necesarului de bunuri si servicii, deficitele înregistrate în anii anteriori
men inându-se în continuare la un nivel ridicat. Principala cauz a apari iei acestei
situa ii a fost insuficien a fondurilor bugetare alocate Ministerului Afacerilor Interne în
ultimii ani, fapt ce a determinat ca o mare parte din ac iunile specifice sectorului s fie
doar par ial finan ate, iar altele s fie amânate.
La nivelul institu iei necesarul de echipamente IT este asigurat, dar majoritatea
acestora se caracterizeaz printr-un grad ridicat de uzur , prin urmare impunându-se
achizi ionarea de calculatoare şi imprimante noi.
Institu ia Prefectului are în dotare 11 autovehicule (inclusiv pentru serviciile
publice comunitare) dintre care 10 func ionale.

IV. REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN
A. Cancelaria prefectului
Informare şi rela ii publice
S-a asigurat un cadru comunica ional transparent, deschis, corect, credibil şi
eficient pentru consolidarea încrederii popula iei în Instituția Prefectului-județul Vaslui,
aflat permanent în serviciul comunit ii şi al cet eanului.
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Au fost elaborate şi transmise 217 comunicate i inform ri de pres ; au fost
mediatizate 265 evenimente; în presa local au ap rut 755 articole; au fost acordate 27
de interviuri i 143 declarații de pres , pe subiecte vizând problematica Instituției
Prefectului i a gestion rii situațiilor de urgenț ; au fost întocmite r spunsuri cu privire la
date de interes public solicitate de coresponden ii mass-mediei locale, în baza Legii
544.
Pe parcursul anului 2017 au fost organizate 5 conferințe de pres , din care 2
comune cu toate structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, i 7 briefing-uri
de pres . Pe pagina de facebook a instituției au fost postate 398 materiale informative.
Percep ia public
Pentru apropierea de comunitate şi pentru îmbun t irea imaginii Instituției
Prefectului la nivelul jude ului Vaslui am continuat întâlnirile cu reprezentan i ai
comunit ii şi am participat la diverse evenimente din via a comunit ilor.
Am participat la activit i de popularizare a atribu iilor specifice Poli iei Române i
Jandarmeriei, în licee. Am participat la programul educativ „ŞCOALA ALTFEL”; am
organizat activit i umanitare cu ocazia S rb torilor Creştine.
În urma activit ilor organizate şi desf şurate în cursul anului 2017 pe linia
apropierii de comunitate, apreciem c institu ia Instituția Prefectului se bucur de o
imagine pozitiv la nivelul jude ului Vaslui.
Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbun t țire a
situației romilor
În cadrul Instituției Prefectului jud Vaslui, exist constituite, prin Ordin al
Prefectului, Biroul Județean pentru Romi i Grupul Local Mixt pentru minoritatea roma.
Grupul Local Mixt (G.L.M.) a elaborat Planul General de M suri la nivelul
județului Vaslui, urm rindu-se implicarea instituțiilor publice deconcentrate, precum i a
unitaților administrativ teritoriale. Sub directa coordonare a Biroului Județean pentru
Romi s-au realizat o serie de acțiuni specifice cu implicarea direct a instituțiilor
reprezentative (Inspectoratul colar Județean Vaslui, Direcția de S n tate Public
Vaslui). Structura personalului angajat în instituțiile din județ cuprinde consiler pentru
etnia roma ( B.J.R.), experți locali pentru romi (prim rii), mediatori sanitari (Direcția de
S n tate Public Vaslui), profesori de limba rromani, inspector i mediatori colari
(Inspectoratul colar Județean Vaslui).

B. Corpul de control al prefectului
Tematica abordat
În anul 2017, având in vedere Ordinul Prefectului nr. 10/2017 privind verificarea
modului de îndeplinire a atribu iilor ce revin primarilor localit ilor din jude ul Vaslui în
calitate de împuternici i ai statului corpul de control al prefectului a efectuat un numar de
19 controale de fond in cadrul primariilor din judetul Vaslui
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Controalele de fond au fost executate cu respectarea procedurilor consemnate in
OMAI 138/2016 conform tematicii aprobate de Ordinul Prefectului , cu intocmirea de
Rapoarte de control si Planuri de masuri aferente .
Principalele deficiente constatate au fost:
- nerespectarea
elabor rii proiectelor de acte normative conform procedurii
prev zut la art.7 din Legea 52/2003, respectiv aducerea la cuno tinț public i
organizarea dezbaterilor publice;
- nerespectarea termenelor de completare i evidenț a registrelor agricole, atât pe
suport de hârtie cât i pe suport electronic;
- deficiențe privind aplicarea dispozițiilor legii nr.544/2001 privind accesul la informații
de interes public;
- deficiențe privind aplicarea Legii Arhivelor Naționale nr.16/1996;
- lipsa sau neactualizarea Planurilor de paza a localitatii conform procedurii
prevazute la art. 18 din Legea 333/2003;
- nerespectarea
in totalitate a prevederilor Ordonantei nr. 27/2002 privind
reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor;
- nerespectarea prevederilor art. 18 alin. 1din O.G. nr 21/2002 respectiv elaborarea
Programului privind obligatiile si responsabilitatile concrete care revin institutiilor
publice , agentilor economici , celorlalte persoane juridice precum si a cetatenilor
privind gospod rirea localit ilor urbane si rurale, aprobata si modificata prin Legea
nr. 515/2002.
M suri propuse:
Pentru toate deficientele constatate au fost intocmite Planuri de masuri, cu
termene si responsabilitati cu informarea Institutiei Prefectului de catre primari privind
stadiul remedierii nereguluilor constatate si monitorizarea acestora de catre corpul de
control al Prefectului .

C. Afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economic ,
programe și strategii guvernamentale
Urmare a obiectivelor stabilite la nivel guvernamental, în acest domeniu s-a
urm rit, în principal, modul de cheltuire a fondurilor provenite de la bugetul de stat de
c tre autorit ile publice teritoriale şi locale, modul de implementare al programelor
na ionale şi de absorb ie a fondurilor europene, respectarea legisla iei în vigoare.
De asemenea, în urma studiilor şi analizelor efectuate pe linia realiz rii
obiectivelor Programului de Guvernare, a strategiilor şi politicilor publice, a aplic rii
actelor normative în vigoare au fost realizate întâlniri, şedin e de lucru sau controale de
verificare şi îndrumare cu reprezentan ii autorit ilor publice teritoriale şi locale, întâlniri
cu sindicatele şi patronatele, cu reprezentantii mediului de afaceri sau ai societ ii civile,
în vederea g sirii unor solu ii la problemele identificate. În urma acestor întâlniri, au fost
întocmite memorii c tre autorit ile publice centrale competente.
Elaborarea Planului anual județean de m suri pe 2017 pentru realizarea
obiectivelor derivate din Programul de Guvernare
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Pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de guvernare (publicat în
Monitorul Oficial nr. 5 din 4 ianuarie 2017) a fost conceput Planul de ac iuni al jude ului
Vaslui pe anul 2017, în urma consult rii Consiliului Jude ean, a serviciilor publice
deconcentrate, a Camerei de Comer , Industrie şi Agricultura Vaslui şi a principalelor
unit i administrativ - teritoriale din județ. Planul de acțiuni al Județului Vaslui pe anul
2017 a fost aprobat de Colegiul prefectural în edința din 30 martie 2017.
Monitorizarea implement rii m surilor prev zute în Planul de ac iuni al
jude ului Vaslui pe anul 2017
Institu ia Prefectului a sprijinit şi a monitorizat în permanen
aplicarea
strategiilor, politicilor şi programelor Guvernului şi a actelor normative, prin întocmirea
de analize, studii, rapoarte, inform ri, planuri în urm toarele domenii de activitate:
Trimestrial a fost monitorizat stadiul de realizare a Planului de ac iuni al jude ului
Vaslui pe anii 2016 (trim. IV) şi 2017 (trim. I – III) pentru realizarea obiectivelor derivate
din Programul de guvernare, iar în septembrie 2017 a fost realizat o raportare la
semestrul I 2017. De asemenea, în primul trimestru al anului 2017, a fost întocmit
Raportul anual pentru realizarea Planului de ac iuni al jude ului Vaslui pe anul 2016.
Raportul privind starea socio-economic a jude ului Vaslui pentru anul 2016 a
fost întocmit în mai 2017.
Planul de Ac iune Jude ean 2017 - 2020 pentru implementarea Strategiei
Jude ene Antidrog 2014 – 2020
Planul de Ac iune Jude ean 2017 - 2020 pentru implementarea Strategiei
Jude ene Antidrog 2014 - 2020 au fost aprobate prin Ordinul Prefectului jude ului Vaslui
nr. 158 din 14 iulie 2017.
Strategia Jude ean Antidrog 2014 - 2020 asigur cadrul implement rii la nivel
local a politicilor na ionale în domeniu, prin definirea obiectivelor specifice şi ac iunilor
integrate ale institu iilor publice şi societ ii civile la nivel local.
Strategia Jude ean Antidrog abordeaz echilibrat şi integrat reducerea cererii şi
ofertei de droguri prin îmbun t irea activit ilor de prevenire şi dezvoltarea circuitului
integrat de asisten a consumatorilor de droguri respectiv diminuarea efectelor sociale
ale infrac ionalit ii la regimul drogurilor, concomitent cu dezvoltarea coordon rii,
inform rii şi cooper rii interinstitu ionale în domeniu. Pe lâng problema drogurilor,
inclusiv alcoolul şi tutunul, Strategia vizeaz şi noile probleme, cum ar fi: extinderea
rapid a consumului de substan e noi cu propriet i psihoactive; dinamica pie elor
drogurilor, generat inclusiv de utilizarea internetului ca mijloc de distribu ie a drogurilor;
necesitatea dezvolt rii serviciilor de reducere a cererii.
Implementarea Strategiei Jude ene Antidrog 2014 - 2020 şi a Planului de Ac iune
Jude ean 2017 - 2020 se realizeaz de c tre membrii Grupului de lucru sus men ionat.
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vaslui a întocmit periodic rapoarte
privind realizarea în cursul anului 2017 a obiectivelor prev zute în Strategia Jude ean
Antidrog 2014 - 2020 şi în Planul de Ac iune Jude ean.
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Cooperarea cu mediul de afaceri
Institu ia Prefectului a avut o bun colaborare cu mediul de afaceri în anul 2017.
În acest sens, la inițiativa domnului prefect Eduard –Andrei Popica i cu sprijinul
Consiliului Județean Vaslui s-a organizat la nivelul Instituției Prefectului – județul Vaslui,
în data de marți, 25 iulie 2017, o întâlnire la care a participat pre edintele Camerei de
Comerț i Industrie România – Israel, domnul C lin CO AR, precum i domnul Matan
Safra, reprezentant al Ambasadei Israelului în România. La eveniment au mai participat
deputați, primari, reprezentanții mediului de afaceri vasluian i israelian. Susținând
nevoia de promovare a potențialului economic al județului, prefectul a subliniat c este
necesar menținerea unui dialog constant i productiv între mediul de afaceri i
autorit țile publice locale i județene, în perspectiva unei reale cre teri economice
pentru județul Vaslui i a unei dezvolt ri durabile.
Cooperarea foarte bun cu mediul de afaceri s-a reflectat şi în anchetele
economice de conjunctur pe care Institu ia Prefectului le-a realizat trimestrial cu
sprijinul a opt agen i economici, selecta i ca eşantion reprezentativ pentru jude ul Vaslui
(SC Confecții Bârlad SA, SC Fepa SA Bârlad, SC LCL Romania SRL Vaslui, SC Petal
SA Hu i, SC Rulmenți SA Bârlad, SC Safir SRL Vaslui, SC Gartek SRL Hu i i SC
Vascar SA Vaslui). La fiecare raportare, to i agen ii economici au furnizat toate
informa iile solicitate. Pe baza anchetelor economice de conjuctur transmise
trimestrial, Comisia Na ional de Prognoz din cadrul Ministerului Finan elor Publice
realizeaz o estimare privind evolu ia industriei în trimestrul urm tor raport rii.
Accesarea Fondurilor Europene
În domeniul afacerilor europene s-au urm rit eforturile Guvernului, ale
ministerelor, ale tuturor institu iilor locale şi jude ene, dar şi ale societ ii civile de a
creşte gradul de absorb ie a fondurilor europene post-aderare la nivelul jude ului Vaslui.
În vederea atingerii acestui obiectiv, Institu ia Prefectului a desf şurat ac iuni în
urm toarele domenii:
Activit i de planificare şi raportare
În februarie 2017 a fost întocmit raportul privind realizarea în semestrul II a
Planului de ac iuni pentru realizarea politicilor na ionale, a politicilor privind afacerile
europene şi intensificarea rela iilor externe la nivelul jude ului Vaslui în anul 2016.
De asemenea, la începutul anului trecut, a fost întocmit Planul de ac iuni pentru
realizarea politicilor na ionale, a politicilor privind afacerile europene şi intensificarea
rela iilor externe la nivelul jude ului Vaslui în anul 2017. Planul a cuprins ac iuni grupate
pe trei obiective: creşterea gradului de absorbtie a fondurilor europene; creşterea
gradului de informare a diferitelor grupuri int cu privire la domeniul afacerilor
europene; monitorizarea respect rii obliga iilor asumate prin Tratatul de aderare şi
implement rii legisla iei europene. Ac iunile incluse în plan au fost derulate de institu ii
precum: Institu ia Prefectului jude ul Vaslui, Consiliul Jude ean Vaslui, Inspectoratul
Şcolar al Jude ului Vaslui, Camera de Comer , Industrie şi Agricultur Vaslui, Centrul de
Informare Europe Direct Vaslui, Oficiul Jude ean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Vaslui, autorit ți publice locale i județene, scoli, organizații neguvernamentale.
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În iulie 2017 a fost întocmit raportul privind realizarea în semestrul I a Planului de
ac iuni pentru realizarea politicilor na ionale, a politicilor privind afacerile europene şi
intensificarea rela iilor externe la nivelul jude ului Vaslui în anul 2017. Raportul aferent
semestrului al II-lea va fi întocmit în cursul lunii ianuarie 2018.
Planul de ac iuni pentru promovarea acces rii fondurilor europene în anul 2017
la nivelul jude ului Vaslui a fost realizat la începutul anului trecut, în colaborare cu
Consiliul Jude ean Vaslui, prim riile municipiilor Vaslui şi Huşi, Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea For ei de Munc Vaslui, Inspectoratul Şcolar al Jude ului Vaslui,
Camera de Comer , Industrie şi Agricultur Vaslui, Centrul de Informare Europe Direct
Vaslui, Oficiul Jude ean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vaslui.
Planul a cuprins activit i care au urm rit urm tore obiective:
 creşterea gradului de informare a autorit ilor administra iei publice locale,
serviciilor publice deconcentrate şi a cet enilor din jude în ceea ce priveşte
Uniunea European şi oportunit ile de finan are existente la nivel european în
perioada 2014 - 2020;
 Creşterea gradului de informare a poten ialilor beneficiari privind Fondul Social
European şi Programul Opera ional Capital Uman, FRDS, programul Opera ional
Regional, alte programe de finan are;
 Promovarea programului de educa ie şi formare profesional Erasmus+ al
Comisiei Europene;
 Creşterea gradului de informare a autorit ilor publice locale şi a cet enilor
referitoare la oportunit ile de finan are oferite de Programul Na ional de
Dezvoltare Rural 2014-2020;
 Creşterea gradului de informare a IMM-urilor din jude ul Vaslui privind
oportunit ile de dezvoltare oferite de fondurile structural.
În iulie 2017, a fost întocmit raportul privind realizarea în semestrul I a Planului
de pentru promovarea acces rii fondurilor europene în anul 2016 la niveul jude ului
Vaslui. Raportul aferent semestrului al II-lea va fi întocmit în cursul lunii ianuarie 2018.
Informarea şi îndrumarea poten ialilor beneficiari ai fondurilor europene
În anul 2017, informarea şi îndrumarea poten ialilor beneficiari ai fondurilor
europene s-a realizat prin distribuirea de materiale informative, transmiterea de mesaje
online sau de adrese cu informa ii de actualitate din domeniul afacerilor europene,
actualizarea cu informa ii relevante a site-ului institu iei, organizarea de evenimente de
informare.
De asemenea, au fost transmise 30 de e-mail-uri cu informa ii de actualitate din
domeniul afacerilor europene, catre Re eua jude ean de multiplicatori de informa ie
european format din prim rii, servicii deconcentrate, organiza ii neguvernamentale,
prim riilor. Este vorba de informa ii legate de surse de finan are active, documente de
programare, cursuri şi seminarii, reglement ri legale privind sistemul fondurilor
structurale, exemple de bune practici în implementarea de proiecte europene. De
asemenea, o alt modalitate de informare au fost adresele scrise, care au cuprins
informa ii furnizate de diferite institu ii locale sau centrale.
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În ianuarie 2017 a fost editat num rul 12/2016 al Buletinului informativ "Afaceri
europene", aferent lunii decembrie 2016. În cursul anului 2017, au fost editate înc 11
numere cuprinzand informații de interes din domeniul afacerilor europene i al fondurilor
externe nerambursabile pentru lunile ianuarie - noiembrie 2017. Ediția lunii decembrie
2017 va fi realizat în ianuarie 2018. Buletinul este editat lunar i postat pe site-ul
Instiuției Prefectului.
Activit i de informare în domeniul afacerilor europene au fost realizate şi în
cadrul Colegiului Prefectural. Astfel, în anul 2017 au fost incluse pe ordinea de zi dou
prezent ri:
- Voluntariatul – prioritate în educaţia tinerilor (Direc ia Jude ean pentru Sport
i Tineret Vaslui)
- Implementarea Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 20142020 (stadiu implementare, proiecte depuse/contractate în anul 2016,
problematica depunere, implementare, contractare proiecte, sesiuni de
proiecte anul 2017 etc). (Oficiul Jude ean pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale Vaslui).

D. Controlul legalit ții, al aplic rii actelor normative și contencios
administrativ
Verificarea legalit ții actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile
administra iei publice locale
Consilierii juridici din cadrul Serviciului juridic in eviden a actelor administrative
adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice locale şi transmise prefectului
în vederea verific rii legalit ii, asigur p strarea acestora, în anul 2017, fiind verificate
din punct de vedere al legalit ții un num r de 15121 acte administrative emise sau
adoptate de autorit ile administra iei publice locale.
În anul 2017 consilierii juridici au propus prefectului sesizarea autorit ilor
emitente, în vederea reanaliz rii actului considerat nelegal, cu motivarea
corespunz toare a 405 de acte administrative emise sau adoptate de autorit ile
administra iei publice locale.
Întrucât 11 acte dintre acestea au fost men inute de autorit ile emitente, au
fost atacate la instan a de contencios administrativ.
Principalele deficiențe constatate privesc:
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la concesiunea de bunuri proprietate
public ;
- nerespectarea prevederilor legale din Legea educa iei na ionale, cu privire la avizul
conform al Inspectoratului şcolar, în vederea aprob rii rețelei colare;
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la Planul de ocupare a funcțiilor publice
din aparatul de specialitate al primarului;
- nerespectarea normelor de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative;
- nerespectarea prevederilor legale privind acordarea unor facilit ți fiscale pentru
persoane juridice;
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- înc lcarea prevederilor legale cu privire la concesionarea p unilor proprietatea
privat a u.a.t.-urilor;
-înc lcarea prevederilor legale pentru aprobarea unor cereri formulate în temeiul Legii
nr.15/2003- terenuri pentru construire de locuințe tinerilor;
- nerespectarea prevederilor legale pentru aprobarea indemnizației de edinț pentru
membrii Consiliului local care particip la edințele ordinare ale consiliului i ale
comisiilor de specialitate, cu cuantum de 5% din indemnizația lunar a Primarului
comunei stabilit pe luna decembrie 2016;
- nerespectarea prevederilor legale pentru aprobarea Regulamentului de organizare i
funcționare a Consiliului local;
- înc lcarea prevederilor legale privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la major rile salariale.
Serviciul juridic a elaborat rapoarte periodice cu privire la actele verificate care
au fost prezentate prefectului.
Au fost monitorizate i urm rite convoc rile edințelor Consiliilor locale din județ
pentru respectarea prevederilor art. 39 din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001. A fost asigurat permanent îndrumarea metodologic a secretarilor unit ților
administrativ teritoriale.
În anul 2017 au fost în întocmite şi avizate din punct de vedere al legalit ii un
num r de 354 ordine ale prefectului, cu caracter normativ sau individual, fiind
verificat întreaga documentație prev zut de legislația în materie, anterior emiterii
ordinului.
În anul 2017 au fost înregistrate şi solu ionate potrivit Ordonan ei Guvernului nr.
27/2002 privind reglementarea activit ii de solu ionare a peti iilor, modificat , un num r
de 419 peti ii.
S-au arhivat actele administrative împreun cu documentația aferent care a stat
la baza adopt rii/emiterii acestora.
Comisia jude ean
Vaslui pentru analizarea şi propunerea modului de
solu ionare a sesiz rilor privitoare la faptele secretarilor unit ilor administrativ
teritoriale sesizate ca abateri disciplinare, func ioneaz în temeiul prevederilor
Hot rârii de Guvern nr. 1344 din 2007 privind normele de organizare şi func ionare a
comisiilor de disciplin .
Prin Ordinul Prefectului nr. 352/21.12.2017 a fost reactualizat componen a
Comisiei jude ene Vaslui pentru analizarea şi propunerea modului de solu ionare a
sesiz rilor privitoare la faptele secretarilor unit ilor administrativ teritoriale sesizate ca
abateri disciplinare, iar secretariatul acestei comisii este asigurat de c tre Serviciul
Juridic din cadrul Institu iei Prefectului-jude ul Vaslui.
Comisia îndeplineşte, în principal, urm toarele atribu ii:
-primeşte sesiz rile şi toate documentele care îi sunt adresate;
-întocmeşte procese-verbale şi rapoarte, în condi iile H.G. nr. 1344/2007;
-întocmeşte recomad ri cu caracter general, la finalizarea procedurilor de cercetare
administrativ .
În anul 2017 la secretariatul Comisiei de disciplin pentru analizarea şi
propunerea modului de solu ionare a sesiz rilor privitoare la faptele secretarilor
unit ilor administrativ teritoriale sesizate ca abateri disciplinare, au fost înregistrate un
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num r de 2 sesiz ri, formulate împotriva secretarilor unor comune din județul
Vaslui. Una dintre sesiz ri a fost finalizat prin propunerea de aplicare a sanc iunii
disciplinare –destituirea din func ia public , prev zut de art.77 alin.(3) lit.e) din Legea
nr. 188/1999, iar a doua sesizare este în curs de cercetare.
Comisia de atribuire denumiri a Județului Vaslui, func ioneaz în temeiul
prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, cu modific rile şi complet rile ulterioare şi a Ordinului nr.564/31.07.2008,
pentru aprobarea Regulamentului de func ionare a comisiei de atribuire de denumiri
jude ene, respectiv a municipiului Bucureşti, emis de ministrul internelor şi reformei
administrative.
Prin Ordinul Prefectului nr. 191 din 21.07.2015 a fost reactualizat componen a
Comisiei de atribuire de denumiri a Județului Vaslui, iar secretariatul acestei comisii
este asigurat de c tre Serviciul Juridic din cadrul Institu iei Prefectului Jude ului Vaslui.
Comisia îndeplineşte, în principal, urm toarele atribu ii:
-analizeaz documentele depuse de consiliul jude ean sau consiliile locale, dup caz, în
vederea ob ineriiavizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri şi respinge
documenta ia incomplet ;
-emite avizul favorabil sau nefavorabil cu privire la proiectul de hot râre a consiliului
jude ean sau local, dup caz;
-asigur liberul acces la informa ia referitoare la activitatea comisiei.
Avizele acordate în anul 2017:
Aviz 1/06.03.2017 – Municipiul Hu i
Aviz 2/27.10.2017 – Ora ul Negre ti
De asemenea a fost returnat în vederea completarii documetația înaintat de
Consiliul local al comunei Cod e ti prin adresa nr.13604/04.12.2017
Activit i de contencios
Din evaluarea datelor şi informa iilor referitoare la activit ile şi serviciile realizate,
rezult c în anul 2017 au fost înregistrate 331 de dosare pe rolul instan elor
judec toreşti.
Structura celor 331 dosare aflate pe rol este urm toarea:
Actul normativ
Legea nr. 18/1991
Legea nr. 10/2001
Legea nr. 554/2004
Legea nr. 290/2003
Alte litigii
Total

Nr. dosare
272
2
6
46
5
331

Au fost redactate 342 lucr ri care se concretizeaz în :
Tip lucr ri
Apeluri/Recursuri promovate

Nr. dosare
11
15

Actiuni la instanta
Întâmpin ri
Adrese r spuns instan /interogatorii
Preciz ri/concluzii scrise
R spunsuri la întâmpin ri
Total

5
181
122
7
16
342

Num rul mare de litigii s-a datorat cererilor de chemare în judecat a Comisiei
jude ene de fond funciar, având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate privat
asupra terenurilor.

E. Urm rirea aplic rii actelor cu caracter reparatoriu
Biroul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu este organizat ca structur
distinct în cadrul Instituției Prefectului județul Vaslui şi are ca principal obiectiv
îndeplinirea atribu iilor rezultate ca urmare a aplic rii actelor normative cu caracter
reparatoriu.
Atribu iile principale ale biroului sunt:
a) primeşte, verific şi instrumenteaz dosarele înaintate Comisiei jude ene Vaslui
pentru aplicarea Legii nr.9/1998 şi nr.290/2003;
b) asigur secretariatul comisiei jude ene de aplicare a Legii nr. 9/1998 privind
acordarea de compensa ii cet enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea
statului bulgar în urma aplic rii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova
la 7 septembrie 1940, republicat şi a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de
desp gubiri sau compensa ii cet enilor români pentru bunurile proprietate a acestora,
sechestrate, re inute sau r mase în Basarabia, Bucovina de Nord şi inutul Her a, ca
urmare a st rii de r zboi şi a aplic rii Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate
şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modific rile şi complet rile
ulterioare;
c) primeşte, verific şi instrumenteaz cererile de acordare a compensa iilor solicitate în
temeiul Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003;
d) primeşte, verific şi instrumenteaz dosarele privind acordarea desp gubirilor care
se cuvin cet enilor în baza Legii nr. 10/2001;
e) monitorizeaz aplicarea corect şi unitar a legilor privind restituirea propriet ilor şi
acord îndrumare persoanelor fizice implicate în procedurile administrative de restituire,
solu ioneaz peti iile ce îi sunt adresate.
f) primeşte şi difuzeaz în teritoriu preciz rile formulate de Autoritatea Na ional pentru
Restituirea Propriet ii;
g) întocmeşte şi comunic Autorit ii toate datele ce îi sunt solicitate;
h) verific
legalitatea dispozi iilor emise de primari în temeiul Legii nr. 10/2001,
întocmeşte referatul de specialitate privind avizul de legalitate al prefectului şi adresele
de transmitere a întregii documenta ii c tre Autoritatea Na ional pentru Restituirea
Propriet ilor,
i) solu ioneaz peti iile din domeniul aplic rii legilor cu caracter reparatoriu.
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În ce priveşte dosarele întocmite în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989,
în jude ul Vaslui au fost formulate 2318 notific ri, r mânând nesolu ionate un num r de
177 notific ri.
Cererile aflate în eviden a Comisiei jude ene de aplicare a Legii nr. 290/2003
privind acordarea de desp gubiri sau compensa ii cet enilor români pentru bunurile
proprietate a acestora, sechestrate, re inute sau r mase în Basarabia, Bucovina de
Nord şi inutul Her a, ca urmare a st rii de r zboi şi a aplic rii Tratatului de Pace între
România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 sunt
concretizate în 2 dosare, în cazul acestora emi ându-se un num r de 3 de hot râri.
Aplicarea legilor fondului funciar
În anul 2017, Compartimentul fond funciar din cadrul Serviciului Juridic a
desf şurat urm toarele activit i:
 în conformitate cu dispozi iile art. 4 din Hot rârea de Guvern nr. 890/2005 privind
procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea
dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor a
fost reactualizat Comisia judetean Vaslui pentru stabilirea dreptului de
proprietate privat asupra terenurilor prin Ordinul Prefectului nr. 95/08.05.2017
și Ordinul Prefectului nr. 129/13.06.2017. De asemenea, au fost emise un
num r de 21 Ordine ale Prefectului prin care au fost reactualizate mai multe
Comisii locale de fond funciar constituite prin Ordinele Prefectului nr.
248/26.08.2016 i nr. 322/28.10.2016.




au fost întocmite un num r de 2 r spunsuri la radiograme din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne,
Autorit ii Na ionale pentru Restituirea
Propriet ilor Bucureşti i Agenția Național de Cadastru i Publicitate Imobiliar
Bucure ti;
au fost transmise prim riilor şi comisiilor locale de fond funciar un num r de 11
circulare prin care s-au solicitat diverse situa ii privind stadiul aplic rii legilor
fondului funciar precum i informarea acestor comisii în ceea ce prive te
modalitatea de întocmire a documentațiilor pentru emiterea titlurilor de
proprietate;

În direc ia aplic rii unitare în teritoriu a prevederilor legale se înscriu şi ac iunile
organizate la nivelul Institu iei Prefectului-jude ul Vaslui privind aplicarea unitar a
legilor privind restituirea propriet ilor.
 Colectivul de lucru de pe lâng Comisia jude ean pentru stabilirea dreptului de
proprietate s-a întrunit în 8 şedin e de lucru în care au analizat un num r total
de 727 propuneri trimise de comisiile locale de fond funciar din care un num r
de 134 propuneri au fost puse pe ordinea de zi a Comisiei jude ene, iar
diferen a de 593 au fost returnate comisiilor locale, motivat de faptul c nu
aveau documenta ia complet aşa cum prev d legile fondului funciar, respectiv
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Regulamentul Comisiei județene Vaslui aprobat prin Hot rârea Comisiei județene
nr. 44/22.03.2017.
Colectivul de lucru a analizat documentatia inaintat de comisiile locale de fond
funciar pentru emiterea de titluri de proprietate fiind emise în acest sens un
num r de 22 titluri de proprietate;
Comisia Jude en de Fond Funciar Vaslui pentru stabilirea dreptului de
proprietate privat asupra terenurilor a luat în dezbatere şi a supus
valid rii/invalid rii m surile stabilite de comisiile locale în cursul anului 2017
comisia întrunindu-se în 8 şedin e de lucru;
s-au adoptat, redactat şi transmis p r ilor interesate un num r total de 114
hot râri;
s-au redactat un num r de 8 ordine de zi i 8 procese verbale ale sedintei
Comisiei judetene Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate privat asupra
terenurilor;
în cursul anului 2017, având în vedere adresele Agenției Naționale pentru
Restituirea Propriet ților, prin care ni s-au comunicat un num r de 42 de Decizii
de invalidare ale Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor emise în
dosare privind acordarea de desp gubiri au fost transmise c tre Comisii locale
de fond funciar ;
pân la aceast dat , s-au eliberat şi înaintat proprietarilor un num r de 159537
titluri de proprietate din totalul de 161886 (diferen a de 2349 titluri de
proprietate aflându-se în lucru la comisiile locale de fond funciar);
în cursul anului 2017 au fost verificate documentațiile înaintate de Oficiul de
Cadastru i Publicitate Imobiliar Vaslui pentru eliberarea a 38 titluri de
proprietate, respectiv 121 duplicate. În acest context au fost semnate si
eliberate un numar de 22 titluri de proprietate si 121 de duplicate, diferenta de
16 documentatii fiind returnate la O.C.P.I. Vaslui în vederea refacerii i
complet rii acestora, conform legilor în vigoare;
au fost formulate un num r de 478 r spunsuri la peti ii formulate de cet țeni ;
în cursul anului 2017 au fost emise un num r de 83 ordine ale prefectului,
conform prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, fiind
returnate un num r de 49 documentații întrucât acestea nu erau complete sau
nu se încadrau în prevederile articolului de lege susmentionat ;
393 de adrese c tre Comisiile locale de fond funciar i 9 adrese c tre
Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui, 1 adres la Parchetul de pe lânga
Tribunalul Vaslui i 1 adresa DNA – Serviciul Teritorial Ia i;
au fost eliberate copii dup extrase (documente din arhiva unit ii: anexe,
hot râri la legile fondului funciar, documenta ii care au stat la baza emiterii
hot rârilor Comisiei jude ene, ordine ale prefectului etc.) persoanelor direct
interesate;
s-a participat la un num r de 12 audien e ale conducerii institu iei;
au fost acordate cet enilor, prim riilor şi altor institu ii rela ii cu privire la diverse
probleme de fond funciar;
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F. Informare, relații publice și apostilare documente
1. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor
Primirea, repartizarea şi rezolvarea coresponden ei
Compartimentul Rela ii cu Publicul, Registratur , Secretariat şi Comunicare este
structura din cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul Vaslui care asigur rela ia direct a
institu iei cu cet enii, asigur circula ia documentelor între conducerea institu iei şi
compartimentele de specialitate, coordoneaz fluxurile de documente şi asigur
coresponden a poştal a institu iei. Concret, prin intermediul Compartimentului Rela ii
cu Publicul, Registratur , Secretariat şi Comunicare, în anul 2017 au fost înregistrate un
num r de 18752 documente. Din cele 18752 documente înregistrate în anul 2017, 927
au fost peti ii (dintre care 81 petiții au provenit din audien e) şi 24 au fost cereri privind
informa ii de interes public.
Din totalul de 927 peti ii, 356 au fost cereri privind legile fondului funciar ori
retroced ri de bunuri preluate abuziv de regimul comunist, 508 au reprezentat diverse
cereri (ajutor social, loc de munc , locuin , mediere în conflicte cu vecinii, acordarea
unor drepturi legale, probleme edilitare, reclama ii ale unor consilieri locali privind
funcționarea unor consilii locale etc,), 3 au constituit sesiz ri privind infracțiuni contra
persoanei, 8 au constituit sesiz ri privind infracțiuni contra patrimoniului, 23 au constituit
sesiz ri privind acte sau fapte de corup ie, 49 au fost reveniri, cu aceeaşi problem , 1 a
fost o sesizare privind infracțiuni contra persoanei, 1 a fost o sesizare privind infracțiuni
contra patrimoniului, 11 au constituit sesiz ri privind acte sau fapte de corupție,
asimilate corupției sau în leg tur direct cu corupția i 1 a fost o sesizare privind
tulburarea liniştii publice sau alte infrac iuni şi contraven ii.
Peti iile au fost primite astfel:
a) 1 de la Parlamentul României, 73 de la Guvernul României, 11 de la Administra ia
Preziden ial , 19 de la alte institu ii de stat;
b) 42 de la persoane juridice (dintre care 11 organizații neguvernamentale);
c) 906 de la persoane fizice, dintre care 903 cet eni români i 3 cet țeni str ini/apatrizi;
d) 218 prin e-mail, iar 1 prin fax.
e) 6 peti ii au fost anonime sau în urma verific rilor a rezultat c petentul este anonim.
Din totalul de 927 peti ii primite, 347 au fost redirec ionate, spre competent
solu ionare, c tre alte institu ii abilitate ale statului, iar 47 au fost clasate.
Peti iile au fost solu ionate astfel:
a. 438 pozitiv sau par ial pozitiv;
b. 52 negativ;
c. 43 sunt in curs de solu ionare
În concluzie, şi în cursul anului 2017 au fost înregistrate numeroase peti ii şi
audien e la Institu ia Prefectului – jude ul Vaslui, în apropierea mediei din ultimii ani, de
circa 1000 petiții pe an. Majoritatea petițiilor sunt legate de funcționarea Serviciului
Public Comunitar Permise de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor Vaslui. Ceva
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mai puțin de jum tate din totalul peti iilor privesc aplicarea legilor fondului funciar, pe
fondul finaliz rii acțiunii de inventariere a terenurilor prin aplicarea prevederilor Legii nr.
165/2013 i de reluarea emiterii titlurilor de proprietate. Pe de alt parte, se remarc o
tendin de creştere a num rului de peti ii cu tematic social , cum ar fi solicit ri de
ajutoare financiare, de locuin e sociale şi de aloca ii complementare.
De asemenea, Compartimentul de Rela ii cu Publicul, Registratur , Secretariat şi
Comunicare a preluat toate apelurile telefonice adresate Institu iei Prefectului – jude ul
Vaslui şi a pus în leg tur apelan ii cu diferitele servicii, birouri şi persoane din cadrul
institu iei, în func ie de problemele ridicate.
Compartimentul de Rela ii cu Publicul, Registratur , Secretariat şi Comunicare a
preg tit, a transmis, a primit şi a triat zilnic toat coresponden a institu iei, inând în
acelaşi timp eviden a tuturor intr rilor şi ieşirilor de coresponden . Conform art. 6 din
Ordonan a Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activit ii de solu ionare a
peti iilor Compartimentul de Rela ii cu Publicul, Registratur Secretariat şi Comunicare a
clasat şi a arhivat toate peti iile solu ionate din cadrul Institu iei Prefectului – jude ul
Vaslui.
Activitatea de primire a cet enilor în audien
Primirea cet enilor în audien se realizeaz atât permanent prin func ionarii
publici ai Compartimentului de Rela ii cu Publicul, Registratur , Secretariat şi
Comunicare, cât şi de c tre conducerea Institu iei. Personalul Compartimentului de
Rela ii cu Publicul, Registratur , Secretariat şi Comunicare ofer permanent tuturor
solicitan ilor, atât direct cât şi telefonic, informa ii privind modul de solu ionare a
diferitelor probleme cu care aceştia se confrunt . În cursul anului 2017 au solicitat astfel
de audien e la personalul acestui compartiment un num r de 749 persoane care au
depus şi 81 peti ii.
Solicitan ii care au dorit s depun şi peti ii sunt sprijini i în acest sens şi le sunt
puse la dispozi ie în mod gratuit formulare tipizate pentru întocmirea de peti ii, iar în
incinta sediului institu iei este amenajat un loc special, bine iluminat şi dotat cu mobilier
adecvat, unde cet enii pot s -şi redacteze peti iile. Peten ii au posibilitatea s transmit
peti iile şi în mod electronic, fie accesând direct formularul de peti ie electronic de pe
pagina de internet a Institu iei Prefectului – jude ul Vaslui:
http://www.prefecturavaslui.ro/page2 fie scriind un e-mail la adresa
prefectura@prefecturavaslui.ro.
Pentru a veni în sprijinul locuitorilor de pe cuprinsul județului Vaslui, audien ele
conducerii institu iei sunt organizate şi în municipiile Bârlad şi Huşi. Astfel, prefectul
jude ului Vaslui acord audien e în municipiul Bârlad în prima zi de miercuri a fiec rei
luni, în municipiul Huşi în a doua zi de miercuri a fiec rei luni, iar în municipiul Vaslui în
a treia zi de miercuri a fiec rei luni. Subprefectul jude ului Vaslui acord audien e în
municipiul Huşi în prima zi de miercuri a lunii, în municipiul Bârlad în a doua zi de
miercuri a lunii, iar în municipiul Vaslui în a patra zi de miercuri a lunii. Primirea
cet enilor în audien în municipiul Vaslui se desf şoar la sediul institu iei, iar în
municipiile Huşi şi Bârlad în s lile de consiliu ale prim riilor respective.
Înscrierile în audien ele organizate în municipiile Bârlad şi Huşi se fac atât la
sediile prim riilor din aceste localit i, cât şi la sediul Institu iei Prefectului, pentru un
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acces cât mai larg al cet enilor. În anul 2017, au fost primite în audien
de
conducerea institu iei 210 persoane.
Din totalul de 81 peti ii depuse cu ocazia audien elor în anul 2017, 45 au fost
solu ionate pozitiv sau par ial pozitiv, 5 au fost marcate ca soluționate negativ iar alte 5
au fost clasate. De asemenea, au fost redirec ionate c tre alte institu ii un num r de 23
peti ii, iar 3 petiții sunt în curs de soluționare.
Solicit rile de informa ii de interes public
Informa iile de interes public, care trebuie comunicate din oficiu conform art. 5 din
Legea nr. 544/2001 au fost actualizate i sunt permanent disponibile pe pagina de
internet a institu iei, prin intermediul unui Buletin informativ, accesibil printr-un buton de
deschidere direct de pe pagina principal , pentru un acces cât mai facil la aceste
informa ii: http://www.prefecturavaslui.ro/page195.
Pe linia aplic rii Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes
public, în anul 2017 s-au înregistrat un num r de 9 solicit ri scrise de informa ii de
interes public, cuprinzând un num r total de 24 cereri distincte, deoarece unele solicit ri
scrise conțineau mai multe cereri diferite. Din cele 24 de cereri distincte, 13 au fost
solu ionate favorabil, 4 au fost solu ionate negativ pentru c f cea referire la informa ii
exceptate de la liberul acces al cet țenilor, iar 7 au fost soluționate negativ pentru c au
privit informa ii inexistente sau care nu au putut fi identificate. La toate cele 9 de
solicit ri scrise (cuprinzând 24 de cereri distincte) au fost transmise r spunsuri în scris
cu respectarea termenelor stabilite prin Hot rârea Guvernului nr. 478/2016 .
Prin Ordinul Prefectului nr. 71/26.2.2014 a fost constituit Comisia de analiz
privind înc lcarea dreptului de acces la informa iile de interes public la nivelul Institu iei
Prefectului - jude ul Vaslui, conform art. 35 din Hot rârea de Guvern nr. 123/2002. În
cursul anului 2017 nu au fost înregistrate reclama ii administrative privind înc lcarea
dreptului de acces la informa iile de interes public. În anul 2017 nu au fost înregistrate
plângeri în instanț împotriva Instituției Prefectului – județul Vaslui în leg tur cu
aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public.
Prin r spunsurile transmise s-a urm rit difuzarea informa iilor solicitate cu
respectarea prevederilor art. 7 şi art.12, alin. 1 din Legea 544/2001. R spunsurile la
solicit rile de informații de interes public au urmat modelul anexei nr. 3 din Hot rârea de
Guvern nr. 123/2002, respectiv al anexei nr.7 din Hot rârea Guvernului nr. 478/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberal
acces la informa iile de interes public.
Au fost îndeplinite activit ile prev zute în “Planul de m suri pentru creşterea
calit ii şi eficien ei activit ii de rela ii cu publicul la nivelul structurilor Ministerului
Administra iei şi Internelor”. Astfel, programul de lucru cu publicul a fost stabilit ca în
zilele lucr toare s se asigure accesul cet enilor între orele 8:30 şi 16:30, iar mar ea
programul este prelungit cu dou ore, pân la orele 18:30. Programul de lucru cu
publicul a fost afişat la loc vizibil, putând fi consultat şi pe pagina de internet a institu iei.
Au fost puse la dispozi ia cet enilor formulare tipizate gratuite atât pentru petiții,
cât i pentru cereri prind liberul acces la informații de interes public, personalul implicat
în activitatea de rela ii cu publicul oferind consultan cet țenilor cu privire la modul de
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completare.
2. Apostilarea documentelor:
Activitatea de certificare cu apostil este reglementat prin urm toarele acte
normative de baz :
1. Ordonan a Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Conven ia cu privire
la suprimarea cerin ei supralegaliz rii actelor oficiale str ine, adoptat la Haga la 5
octombrie 1961, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
2. Instruc iunile nr. 82/2010 ale ministrului administra iei şi internelor privind organizarea
şi desf şurarea activit ii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative.
Persoanele desemnate de conducerea institu iei s desf şoare activitatea de certificare
cu apostil urm resc realizarea tuturor etapelor stabilite prin Instruc iunile nr. 82/2010.
De asemenea, s-au derulat şi activit i conexe, cum ar fi:
- îndrumarea solicitan ilor c tre autorit ile competente, atât dup certificarea
documentelor cu apostil , cât şi dup aplicarea apostilei;
- formularea de r spunsuri la peti iile adresate Institu iei Prefectului Jude ului Vaslui,
atât pe calea coresponden ei scrise, cât şi pe cea electronic ;
- elaborarea de rapoarte lunare şi semestriale c tre Ministerul Afacerilor Interne;
- elaborarea de puncte de vedere la solicitarea conducerii Institu iei Prefectului Jude ului
Vaslui sau a altor institu ii;
- colaborarea continu cu autorit ile administra iei publice centrale şi locale, în scopul
verific rii actelor administrative oficiale supuse certific rii cu apostila;
În cursul anului 2017 au fost adresate Institu iei Prefectului Jude ului Vaslui un
num r total de 1905 de cereri de apostilare a documentelor, eliberându-se un num r
de 2559 de apostile.

G. Monitorizarea activit ții serviciilor publice deconcentrate
1. Activitatea Colegiului Prefectural al județului
Colegiul Prefectural al Județului Vaslui îşi desf şoar activitatea în temeiul
prevederilor Legii nr.340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat si ale
Hot rârii Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului.
Componen a Colegiului Prefectural al judetului Vaslui i Regulamentul de
funcționare a Colegiului Prefectural al Judetului Vaslui au fost reactualizate prin Ordinul
Prefectului nr. 133/13.06.2017. Componen a Colegiului Prefectural a mai fost
completat prin Ordinul Prefectului nr.155/06.07.2017. In prezent, Colegiul Prefectural
al Județului Vaslui are în componența 42 de instituții membre.
În cursul anului 2017, Colegiul prefectural a fost convocat în 12 şedin e
ordinare, în cadrul c rora au fost abordate tematici diverse, în încercarea de a sprijini
serviciile publice în rezolvarea problemelor pe care le au în aplicarea programelor lor,
prin colaborarea între acestea. In cadrul sedințelor au prezentat rapoarte de activitate
24 de instituții. Principalele teme abordate au fost:
- Administrarea i gestionarea indemnizației pentru cre terea copilului;
- Controlul metrologic legal privind mijloacele de m surare şi m sur rile care se
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utilizeaz în domenii de interes public;
- Gradul de realizare a veniturilor bugetului general consolidat la nivelul
Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Vaslui pentru anul 2016;
- Raport privind activitatea Direcției pentru Agricultur a Județului Vaslui pentru
anul 2016;
- Analiza activit ții desf urate de Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar
Vaslui în anul 2016 i continuarea lucr rilor de înregistrare sistematic inițiate
de unit țile administrativ teritoriale, începute în a doua jumatate a anului 2016,
în cadrul Programului Național de Cadastru şi Carte Funciar ;
- Proiect de hot râre privind aprobarea Planului de ac iuni al jude ului Vaslui pe
anul 2017 pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare;
- Proiect de hot râre privind aprobarea Listei tipurilor de raport ri a membrilor
Colegiului Prefectural c tre Institu ia Prefectului - jude ul Vaslui şi modalitatea
de realizare a acestora;
- M suri de asigurare a pazei bunurilor i a protecției cet țeanului din mediul
rural;
- Rolul managerului în combatera corupției;
- Analiza principalilor indicatori ai st rii de s n tate pentru anul 2016;
- Incluziunea colar i social a copiilor i tinerilor din grupuri dezavantajate în
contextul colabor rii cu comunitatea;
- Rezultatele ac iunilor întreprinse de Inspectoratul Teritorial de Munc în
vederea identific rii şi combaterii muncii nedeclarate. Cooperarea
interinstitu ional , în vederea combaterii muncii nedeclarate;
- Aspecte constatate la controalele efectuate în timpul comercializ rii
semințelor, în piețe, oboare i magazinele specializate din județul Vaslui;
- Voluntariatul – prioritate in educa ia tinerilor;
- Monta naturala clandestina la speciile taurine si ovine pe raza judetului Vaslui;
- Activit țile preventiv-educative desf urate de personalul Inspectoratului
Județean de Jandarmi Vaslui;
- Stadiul aplic rii ud rilor în campania de iriga ii 2017 - jude ul Vaslui.
-Implementarea Programului Național de Dezvoltare Rural (PNDR) 2014-2020
(stadiu implementare, proiecte depuse/contractate în anul 2016, problematic
depunere, implementare, contractare proiecte, sesiuni de proiecte anul 2017
etc);
- Despre patrimoniul cultural național al județului Vaslui (patrimoniu construit,
arheologic, imobil si imaterial, monumente de for public);
- Activitatea Serviciului Teritorial al Poli iei de Frontier Vaslui în realizarea
controlului frontierelor;
- Raport privind starea factorilor de mediu în județul Vaslui;
- Managementul deşeurilor în cadrul institu iilor publice, ac iuni şi m suri pentru
îmbun t irea colect rii selective a deşeurilor;
-Formarea profesional – masur activ de cre tere a anselor de ocupare a
persoanelor aflate în c utarea unui loc de munc .
In şedinta din luna martie 2017 au fost adoptate 2 hot râri, una privind
aprobarea Listei tipurilor de raport ri a membrilor Colegiului Prefectural c tre Institu ia
Prefectului - jude ul Vaslui şi modalitatea de realizare a acestora i una privind
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aprobarea Planului de ac iuni al jude ului Vaslui pe anul 2017 pentru realizarea
obiectivelor derivate din Programul de Guvernare.
Lunar, au fost transmise Direcției Generale pentru Relațiile cu Institu iile
Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, atât programul şedintelor
Colegiului Prefectural ( data, ora, ordinea de zi ), cât şi raportul sintez .
2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare
privind execuția bugetar întocmite de serviciile publice deconcentrate
În baza art. 8 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul i instituția prefectului,
republicat , a art.2, alin.(2), pct.1, lit. (e) din H.G. nr. 460/2006 privind aplicarea unor
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul i instituția prefectului, s-a procedat la
analiza proiectelor de buget si a situațiilor financiare înaintate de serviciile publice
deconcentrate, care au solicitat avizul consultativ al Prefectului.
Astfel, s-au eliberat 42 de avize, structurate dup cum urmeaz :
Situații Financiare încheiate la 31.12.2016 – 10 avize
- Direcția pentru Agricultur a Județului Vaslui
- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor şi Materialului S ditor Vaslui
- Inspectoratul Teritorial de Munc Vaslui
- Direcția Județean pentru Cultur Vaslui
- Direcția Județean pentru Sport i Tineret Vaslui
- Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui
- Agenția Județean pentru Pl ți i Inspecție Social Vaslui
- Direcția de S n tate Public Vaslui
- Agenția Județean pentru Ocuparea Forței de Munc Vaslui
- Direcția Județean de Statistic Vaslui
Situații Financiare încheiate la 31.03.2017 – 9 avize
- Inspectoratul Teritorial de Munc Vaslui
- Direcția pentru Agricultur a Județului Vaslui
- Direcția Judetean pentru Sport i Tineret Vaslui
- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor şi Materialului S ditor Vaslui
- Direcția de S n tate Public Vaslui
- Directia Judeteana pentru Cultura Vaslui
- Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui
- Agenția Județean pentru Pl ți i Inspecție Social Vaslui
- Agenția Județean pentru Ocuparea Forței de Munc Vaslui
Situații Financiare încheiate la 30.06.2017 – 10 avize
- Inspectoratul Teritorial de Munc Vaslui
- Direcția Județeana pentru Cultur Vaslui
- Direcția de S n tate Public Vaslui
- Direcția pentru Agricultur a Județului Vaslui
- Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui
- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor şi Materialului S ditor Vaslui
- Clubul Sportiv Viitorul Vaslui
- Agenția Județean pentru Ocuparea Forței de Munc Vaslui
- Direcția Județean pentru Sport i Tineret Vaslui
- Agenția Județean pentru Pl ți i Inspecție Social Vaslui
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Situații Financiare încheiate la 30.09.2017 – 9 avize
- Direcția Județean pentru Cultur Vaslui
- Inspectoratul Teritorial de Munc Vaslui
- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor şi Materialului S ditor Vaslui
- Direcția pentru Agricultur a Județului Vaslui
- Direcția Județean pentru Sport i Tineret Vaslui
- Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui
- Direcția de S n tate Public Vaslui
- Clubul Sportiv Viitorul Vaslui
- Agenția Județean pentru Ocuparea Forței de Munc Vaslui
3. Activitatea Comisiei de dialog social a județului
Prin Ordinul Prefectului nr.135/13.06.2017 s-a reorganizat la nivel de jude
Comisia de dialog social. Num rul şedin elor de lucru în anul 2017 a fost de 6 şedin e
lunare.
Num rul partenerilor sociali, membri ai Comisiei de dialog social, este de 30
membri.
În cadrul şedin elor organizate în anul 2017, la care au participat reprezentan i ai
serviciilor publice deconcentrate, ai sindicatelor şi patronatelor, au fost abordate
tematici diverse, de strict actualitate, privind protecția social sau relațiile dintre
sindicate şi administrație.
Principalele teme abordate în cadrul acestor şedin e au fost:
- Informare privind activitatea desf şurat de Comisariatul jude ean pentru Protec ia
Consumatorului Vaslui în anul 2016.
- Informare privind noile m suri de stimulare a for ei de munc . Modific rile şi
complet rile la Legea nr.76/2002 privind sistemul asigur rilor pentru şomaj şi stimularea
ocup rii for ei de munc .
- Analiza problemelor cu care se confrunt sindicatele afiliate la Uniunea Jude ean
Vaslui - Filiala C.N.S.L.R. FR IA cu privire la activitatea sindical i relațiile de munc ,
modificate abuziv.
- Informare privind situa ia angaja ilor de la Direc ia General de Asisten Social şi
Protec ia Copilului Vaslui, care nu şi-au primit salariile pe 3 luni consecutive.
- Informare privind propunerile de modificare a Codului Fiscal
- Analiza revendic rilor formulate de Sindicate cu privire la noua lege a salariz rii.
Au fost identificate şi raportate urm toarele probleme: înt rirea dialogului social;
înt rirea dialogului social între unit țile de înv t mânt i mediul economic, în vederea
form rii de cadre bine preg tite; deschiderea de linii de finanțare pentru înv ț mânt în
vederea form rii speciali tilor în unit țile colare prin crearea de parteneriate; corelarea
programului de înv ț mânt cu cererea de pe piaț .
S-a asigurat leg tura între Institu ia Prefectului Jude ului Vaslui, Comisia de
Dialog Social şi Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului pentru
întocmirea de raport ri, adrese şi propuneri legislative.
4. Acțiuni de protest
În perioada 01.01-31.12.2017 au fost înregistrate st ri conflictuale la nivelul
jude ului Vaslui. Acestea au fost gestionate astfel:
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În data de 29.03.2017 a avut loc întâlnirea dintre Sindicatul Lucr torilor Po tali
din România - filiala Vaslui i conducerea Instituției Prefectului – județul Vaslui pe tema
problemelor cu care se confrunt lucr torii poştali de la nivelul jude ului Vaslui, în urma
c reia a fost transmis la ministerele cu atribu ii în acest domeniu, memoriul formulat de
acesta.
În data de 05.09.2017 a fost transmis la Ministerul Transporturilor, Ministerul
Afacerilor Interne şi la Secretariatul General al Guvernului, memoriul Sindicatului
Jude ean al Instructorilor Auto cu privire la OMT nr.733/2013.
În data de 26.09.2017 a fost transmis la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Muncii şi Justi iei Sociale, Ministerul S n t ii şi la Secretariatul General al Guvernului,
memoriul Sindicatului Jude ean SANITAS cu privire la necesitatea modific rii Legii nr.
62/2011 privind dialogul social şi a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea.
În data de 03.11.2017 a fost transmis la Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
S n t ii şi Casa Na ional de Asigur ri de S n tate, memoriul Asocia iei Medicilor de
Familie Vaslui.
În data de 15.11.2017 a fost transmis la Ministerul Muncii şi Justi iei Sociale,
Ministerul Educa iei Na ionale şi la Secretariatul General al Guvernului, memoriul
Uniunii Sindicale “DIDACTICA” Vaslui cu privire la noua lege a salariz ri.
5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele
persoanelor vârstnice al județului
Prin Ordinul Prefectului nr.134/13.06.2017 s-a reorganizat Comitetul consultativ
de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice. În perioada 01.01 - 31.12.2017
Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice s-a întrunit
în 4 şedin e lunare.
Principalele teme abordate în cadrul acestor şedin e au fost:
- Informare privind activitatea organiza iilor de pensionari şi a Consiliului Județean al
Persoanelor Vârstnice Vaslui în anul 2016.
- Raport privind contractarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi
dispozitive medicale din jude ul Vaslui în anul 2017.
- Informare privind manifest rile ce se desf şoar la nivelul jude ului Vaslui cu ocazia
zilei de 1 octombrie – Ziua Interna ional a Persoanelor Vârstnice.
- Categorii de pensionari care au beneficiat de m surile adoptate de guvern în anul
2017.
Problemele identificate în cadrul şedin elor au fost legate de suplimentarea
fondurilor pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire socio-medical a pensionarilor la
domiciliu; probleme de asisten
social ; func ionarea centrelor de permanen ;
asigurarea locurilor de munc pentru tineri; diminuarea muncii la negru; problema
transportului pentru pensionari i în mod special cel rutier.
În urma acestor şedin e Institu ia Prefectului a luat o serie de m suri:
-trimiterea de înştiin ri c tre toate prim riile din jude cu privire la organizarea
de manifest ri de ziua pensionarilor;
- demersuri pentru deplasarea periodic şi operativ a personalului de
specialitate, în caz de urgen , la domiciliile persoanelor vârstnice cu dizabilit i;
- demersuri pentru consilierea periodic a persoanelor vârstnice în centrele de
recuperare de c tre specialişti din acest domeniu.
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H. Servicii comunitare de utilit ți publice
Compartimentul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilit i publice din
cadrul Serviciului Programe i Monitorizarea Serviciilor Deconcentrate, conform
prevederilor Hotararii de Guvern nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei na ionale
privind accelerarea dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice, în anul 2017, a
monitorizat activit țile din domeniul SCUP, astfel:
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilit ți Publice
- Trimestrial, Consiliul Județean Vaslui a întocmit Raportul privind Planul local de ac iuni
al jude ului Vaslui, care a fost transmis c tre Institu ia Prefectului - jude ul Vaslui i care
cuprinde stadiul implement rii proiectelor din domeniul serviciilor comunitare alimentarea cu ap potabil a localit ilor, sisteme de canalizare şi epurare a apelor
uzate, servicii de salubrizare, construc ia de drumuri jude ene şi comunale;
- Semestrial, Consiliul Județean Vaslui a întocmit raportul privind ”Priorit ți – obiective
principale i Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de
guvernare 2017-2020 i stadiul realiz rilor”;
- S-a participat la activitatea Comisiei de Analiza Tehnica a jude ului Vaslui pentru
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a
Comitetului Special Constituit pentru evaluarea de mediu pentru planuri şi programe.
Din aceste comisii face parte si reprezentantul Institutiei Prefectului Judetului Vaslui;
- Reprezentantul Institutiei Prefectului Judetului Vaslui a participat la dezbaterea public
a proiectelor care necesitau eliberarea acordurilor de mediu sau a autorizațiilor integrate
de mediu pentru proiecte ale operatorilor economici i ale unit ților administrativ
teritoriale;
- A fost coordonat activitatea Comisiei tehnice pentru elaborarea Planului de
men inere a calit ii aerului în jude ul Vaslui, care este în curs de definitivare. In
conformitate cu prevederile art. 42, alin (b) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea
aerului inconjurator, Judetul Vaslui se incadreaz în regimul de gestionare II a calit ii
aerului înconjur tor. Conform art. 43, alin (2) din aceeasi lege, în ariile din zonele şi
aglomer rile clasificate în regim de gestionare II se elaboreaz planuri de men inere a
calit ii aerului.
Acțiunea de ,,Elaborare a Planului de menținere a calit ții aerului în județul
Vaslui” a fost programat la capitolul ,,Mediu” în ,,Planul de acțiuni al judetului Vaslui pe
anul 2016 pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare”.
Actiunea nu a fost finalizat în anul 2016 i a continuat i în anul 2017.
Comisia tehnic pentru elaborarea Planului de menținere a calit ții aerului în
Judetul Vaslui a fost constituit prin Dispoziția Pre edintelui Consiliului Judetean Vaslui
nr. 269/06.09.2016, în conformitate cu prevederile art. 32, alin 1 din HG nr. 257/2015
privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a
planurilor de actiune pe termen scurt si a planurilor de men inere a calit ii aerului.
Institutia Prefectului Judetului Vaslui a fost informat de c tre Consiliul Judetean
Vaslui i Agenția de protecție a mediului Vaslui cu privire la etapele parcurse de
institutiile implicate în realizarea planului. De asemenea, a monitorizat modul de
implicare a institutiilor membre in activitatea Comisiei tehnice. Nu au fost semnalate
probleme. Dup întocmirea Planului, acesta va fi aprobat prin Hot rârea Consiliului
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Județean Vaslui, urmând ca Institutia Prefectului Judetului Vaslui s avizeze hotararea
respectiv din punct de vedere al legalit ții.
În edința Colegiului Prefectural din 26 octombrie 2017 a fost prezentat
i
dezbatut tema ,,Raport privind starea factorilor de mediu în județul Vaslui în anul
2016”, un punct al acestor dezbateri fiind calitatea aerului înconjur tor. Teme
asemanatoare au fost dezb tute anual în edintele Colegiului Prefectural
Proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în jude ul Vaslui”
Contractul de Finan are nr. 131891/14.04.2011 pentru proiectul „Sistem integrat
de management al deşeurilor solide în jude ul Vaslui”, din cadrul Programului
Opera ional Sectorial Mediu 2007- 2013, Axa prioritar 2 „Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, s-a
semnat în data de 14.04.2011 cu Ministerul Mediului şi P durilor, prin Direc ia General
AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Opera ional
Sectorial Mediu.
Proiectul a avut o valoare total f r TVA de 132.091.554 lei, valoarea eligibil a
proiectului, conform POS MEDIU fiind de 122.599.518 lei, din care finan area din partea
Uniunii Europene şi a Guvernului României este de 120.147.529 lei. Conform Actului
Adi ional nr. 4 valoarea total a proiectului, f r TVA, este de 95.763.475 lei, valoarea
eligibil a proiectului, conform POS MEDIU fiind de 87.164.117 lei, din care finan area
din partea Uniunii Europene şi a Guvernului României este de 85.420.835 lei, f r TVA.
Consiliul jude ean a solicitat etapizarea proiectului şi prin Actul adi ional nr.
7/29.07.2016 proiectul a fost împ rțit în 2 etape, etapa 1 finan at din Programului
Opera ional Sectorial Mediu 2007-2013 şi etapa 2 pentru care s-a solicitat finan are din
Programul Opera ional Infrastructura Mare 2014-2020.
În data de 28.07.2017 a fost semnat Contractul de Finanțare pentru „Fazarea
Proiectului Sistem integrat de management al de eurilor solide în județul Vaslui” în
valoare total de 23.818.734,78 lei, reprezentând lucr ri finalizate, dar nedecontate în
programul POS Mediu 2007 – 2013 i lucr ri r mase de executat aferente contractului
de lucr ri pentru închiderea depozitelor neconforme Bârlad, Hu i i Negre ti.
Prin urmare, în anul 2017 a fost transmis o cerere de rambursare în valoare de
4.793.746,47 lei care a fost aprobat i rambursat .
Referitor la contractul de închidere a depozitelor urbane neconforme existente,
lucr rile au fost finalizate şi urma s fie organizat recep ia la terminare a lucr rilor. Din
cauza condițiilor meteo nefavorabile din perioada martie – aprilie, a avut loc o alunecare
de teren în zona depozitului Hu i care a afectat o treime din suprafața depozitului. Ca
urmare a acestui eveniment, procedura de recepție la terminarea lucr rilor pentru
contractul mai sus menționat a fost amânat . La sfâr itul anului 2017 a fost demarat
procedura de recepție pentru depozitele Bîrlad i Negre ti, urmând ca recepția
depozitului Hu i s fie realizat dup terminarea tuturor lucr rilor de remediere.
De asemenea, au fost desf urate procedurile de atribuire pentru contractul de
concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului public de management şi operare a
Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) din jude ul Vaslui, a sta iilor de
transfer şi platformelor publice de colectare de la Negreşti, Vaslui, Huşi şi Bârlad, a
flotei de vehicule de transport deşeuri între sta iile de transfer şi CMID (procedur
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desf şurat de Consiliul jude ean), cât şi pentru delegarea gestiunii serviciului public de
colectare şi transport deşeuri din zonele urbane şi rurale ale jude ului Vaslui, de operare
a platformelor pentru puncte de colectare a deşeurilor şi a flotei de vehicule de
colectare a deşeurilor de ambalaje reciclabile (procedur desf şurat de Asocia ia
pentru Dezvoltare Intercomunitar a jude ului Vaslui). Astfel, în data de 19.12.2017 a
fost semnat „Contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului public de
management şi operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) din
jude ul Vaslui, a sta iilor de transfer şi platformelor publice de colectare de la Negreşti,
Vaslui, Huşi şi Bârlad, a flotei de vehicule de transport deşeuri între sta iile de transfer şi
CMID”.
Referitor la delegarea gestiunii serviciului public de colectare şi transport deşeuri,
din cele cinci loturi aferente celor cinci zone de colectare ale jude ului Vaslui, au fost
semnate contractele pentru lotul 2-Vaslui, lotul 5-Roşieşti i lotul 4-Bîrlad. Pentru lotul-1
Negreşti şi lotul 3-Huşi au fost transmise documenta iile de atribuire spre avizare la
Agenția Național pentru Achiziții Publice.
În anul 2018 se are în vedere realizarea recep iei la terminarea lucr rilor a
contractului de închidere a depozitelor urbane existente, atribuirea celor dou contracte
de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a jude ului Vaslui
pentru loturile 1 i 3, începerea oper rii infrastructurii create, astfel încât s fie îndeplini i
în totalitate indicatorii de performan ai proiectului „Sistem integrat de management al
deşeurilor solide în jude ul Vaslui”.

I. Managementul situațiilor de urgenț
M suri, ac iuni şi activit i preventive
1. În plan legislativ au fost adoptate 12 hot râri privind:
- aplicarea m surilor specifice gestion rii efectelor fenomenelor meteorologice
periculoase ce pot ap rea în contextul sc derii accentuate a temperaturilor;
- suspendarea cursurilor în unit țile colare din înv ț mântul preuniversitar în ziua de
09, 10,12.01.2017 ca urmare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase ce pot
ap rea în contextul sc derii accentuate a temperaturilor;
- aprobarea costurilor maxime estimate pentru punerea în funcțiune a stațiilor de
desecare în anul 2017;
- aprobarea pornirii sta iilor de desecare SPR1 Pog ne ti, SPR2 S ratu, SPR3
Bumb ta, SPR4 Berezeni şi SPD5 Doniceasa, pentru evacuarea apei în exces din
incinta Amenaj rii Albi a-F lciu;
- aprobarea solicit rii unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pe
anul 2017 pentru refacerea infrastructurii afectate de inundațiile din perioada
20.04.2017 - 14.05.2017;
- aprobarea Planului de m suri pentru îmbun t țirea sistemului de avertizare/alarmare
a populației la nivelul unit ților administrativ-teritoriale ale județului Vaslui;
- aprobarea locațiilor posibile pentru amenajarea unor baze de operații la nivelul
județului Vaslui.
Hot rârile luate în cadrul şedin elor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen au
fost duse la îndeplinire.
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Pentru buna func ionare a activit ii comitetului şi în vederea ducerii la îndeplinire
a unor hot râri adoptate, prefectul jude ului Vaslui, în calitate de preşedinte al
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen , a emis 8 ordine, acestea vizând:
- aprobarea Planului de pregatire în domeniul situațiilor de urgenț pe anul 2017;
- reactualizarea componen ei Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ;
- reactualizarea Comisiei de evaluare a pagubelor produse de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale;
- constituirea Comisiei de evaluare a pagubelor produse de alunecarea de teren ce a
afectat proprietatea privat a domnului Condurache Mihai din satul Fântâna-Bl narului,
cât i a drumului comunal DC 91 B din comuna Bogdana;
- constituirea Comisiei de evaluare a efectelor produse de alunecarea de teren
adiacent drumului comunal ce face leg tura între DJ 244E i satul Stroie ti, comuna
T t r ni;
- constituirea Comisiei de evaluare a pagubelor produse de alunecarea de teren din
localitatea Obîr enii Lingurari, comuna Voine ti;
- constituirea Comisiei de evaluare a pagubelor produse pe DJ.248A, între localitatea
Rafaila i DN.15D, urmare a topirii z pezilor i a ploilor abundente c zute în ultima
perioada;
- reactualizarea componenței Comisiilor locale pentru constatarea i evaluarea
pagubelor la culturile agricole ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile.
2. Planificarea, organizarea şi desf şurarea şedin elor C.J.S.U.
În scopul asigur rii managementului situa iilor de urgen , în anul 2017, Comitetul
Jude ean pentru Situa ii de Urgen Vaslui s-a întrunit în 15 şedin e, astfel:
 1 şedin ordinar ; (Analiza activit ii CJSU pentru anul 2016)
 14 şedin e extraordinare (din care 7 videoconferin e).
Ordinea de zi a vizat analiza urm toarelor aspecte:
 Aprobarea Hot rârilor C.J.S.U. privind pornirea sta iilor de desecare, pentru
evacuarea apei în exces din incinta Amenaj rii Albi a-F lciu;
 aplicarea m surilor specifice gestion rii efectelor fenomenelor meteorologice
periculoase ce pot ap rea în contextul sc derii accentuate a temperaturilor;
 suspendarea cursurilor în unit țile colare din înv ț mântul preuniversitar în ziua
de 09,10,12.01.2017, ca urmare a efectelor fenomenelor meteorologice
periculoase ce pot ap rea în contextul sc derii accentuate a temperaturilor;
 aprobarea costurilor maxime estimate pentru punerea în funcțiune a stațiilor de
desecare în anul 2017;
 Aprobarea Hot rârii C.J.S.U.: aprobarea solicit rii unor sume din Fondul de
intervenție la dispoziția Guvernului pe anul 2017 pentru refacerea infrastructurii
afectate de inundațiile din perioada 20.04.2017 - 14.05.2017;
 aprobarea Planului de m suri pentru îmbun t țirea sistemului de
avertizare/alarmare a populației la nivelul unit ților administrativ-teritoriale ale
județului Vaslui;
 aprobarea locațiilor posibile pentru amenajarea unor baze de operații la nivelul
județului Vaslui.
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MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUA IILOR DE URGEN
1. Ac iuni şi m suri cu caracter proactiv, în perioada predezastru:
 Analiza modului de ac iune pentru limitarea efectelor negative produse de
manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase;
 Actualizarea bazei de date cu datele de contact ale personalului cu atribu ii
în domeniul situa iilor de urgen de la nivelul UAT – urilor;
 Întocmirea şi aprobarea Planului de preg tire în domeniul situațiilor de
urgenț pe anul 2017;
 Întocmirea şi aprobarea Planului de masuri pentru Îmbun t țirea Sistemului
de avertizare/alarmare a populației la nivelul Unit ților AdministrativTeritoriale;
 Întocmirea „Planului de măsuri pentru sezonul rece 2017-2018”;
 Întocmirea şi aprobarea Planului de activitate al Comitetului Județean pentru
Situații de Urgenț Vaslui pentru anul 2018;
 Înştiin area autorit ilor şi alertarea/alarmarea popula iei despre iminen a sau
producerea situa iilor de urgen ;
 Înaintea începerii valabilit ii a unor aten ion ri/avertiz ri meteo/hidrologice
periculoase au fost transmise m suri concrete ce trebuiesc întreprinse de
CLSU pentru evitarea producerii unor situa ii de urgen
pe timpul
fenomenelor meteo periculoase;
2. Ac iuni executate pe timpul producerii dezastrului:
 în perioada de iarn au fost desf şurate ac iuni de monitorizare şi gestionare
a situa iilor de urgen pentru limitarea efectelor negative provocate de
fenomenele meteorologice periculoase specifice sezonului rece, de c tre
reprezentan i ai institu iilor componente ale CJSU, fiind realizat o bun
colaborare şi implicare între Institu ia Prefectului, Consiliul Jude ean,
I.S.U.J., I.PJ., I.J.J., S.T.P.F. Vaslui, UM. 01458 Bârlad, UM 01776 Huşi,
S.A.J. Vaslui, Sec ia Drumuri Na ionale Bârlad şi Operatorii de utilit i
publice;
 Centrul Opera ional, în calitate de Secretariat Tehnic Permanent al
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen , a monitorizat permanent
evolu ia fenomenelor meteorologice specifice sezonului rece şi starea de
practicabilitate a c ilor rutiere de acces, informând preşedintele C.J.S.U.
pentru coordonarea interven iei în vederea repunerii în stare de circula ie a
acestora;
 Introducerea datelor privind efectele fenomenelor meteorologice
periculoase, for ele şi mijloacele institu iilor C.J.S.U., C.L.S.U. şi a
operatorilor economici furnizori de utilit i şi cu atribu ii în activit ile de
desz pezire şi combaterea poleiului pe c ile rutiere, în aplica iile informatice
în vederea inform rii şi centraliz rii acestora de c tre eşaloanele superioare.
3. Ac iuni post eveniment pentru înl turarea pagubelor materiale şi normalizarea
situa iei.
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 urmare a rapoartelor operative primite de la C.L.S.U., s-au desf şurat un
num r de 48 activit i de evaluare în teren a pagubelor produse de
fenomene meteo periculoase pe teritoriul jude ului, prin comisia mixt
numit prin Ordinul Prefectului num rul 65 din 18.03.2013, format din
reprezentan i ai Institu iei Prefectului, Consiliului Jude ean, Sistemului de
Gospod rire a Apelor, Inspectoratului de Stat în Construc ii şi Inspectoratului
pentru Situa ii de Urgen .
Participarea la 36 evalu ri în teren pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse
de fenomenele hidrometeorologice periculoase, pe teritoriul judetului Vaslui, in
perioadele: 20-22.04.2017, 08.05.2017 si 13-14.05.2017.
Participarea membrilor CJSU la exerci ii, aplica ii şi alte activt i de preg tire:
- s-au desf urat 4 exerci ii cu for e şi mijloace în teren conduse de Comitetul
Jude ean pentru Situa ii de Urgen , cu tema:
- ,, limitarea şi înlăturarea urmărilor unui accident chimic produs pe căile rutiere,
localitatea Codăeşti (DN 24)”;
- ,, limitarea şi înlăturarea urmărilor inundaţiilor produse în aval de Acumularea Cuibul
Vulturilor’’;
- ”Limitarea şi înlăturarea urmărilor unui seism major care a afectat orașul Negrești
( Punerea în aplicare a Planului Roșu de intervenție)”;
- ,, Limitarea şi înlăturarea urmărilor unui incendiu major produs la Episcopia Huși.

J. Monitorizarea activit ților desf șurate în județ pentru
asigurarea ordinii publice
La nivelul jude ului Vaslui, activitatea de men inere a climatului de ordine şi
siguran public se desf şoar sub coordonarea prefectului.
Pentru stabilirea competen elor şi eliminarea suprapunerii for elor, în anul 2017 a fost
actualizat Planul Unic de Ordine și Siguran Public la nivel jude ean, document ce
a fost supus aprob rii prefectului.
Având în vedere cadrul legislativ, periodic au fost efectuate analize privind
evaluarea situa iei operative, ocazie cu care au fost stabilite şi m surile pentru
eficientizarea activit ilor şi creşterea gradului de siguran a cet enilor.
În marea majoritate a ac iunilor organizate pe segmentul de men inere a ordinii publice
au fost angrenate şi efective din cadrul I.J.J. Vaslui şi respectiv S.T.P.F. Huşi, în zona
din proximitate a frontierei cu Republica Moldova.
Ca activit i desf şurate şi rezultate înregistrate în urma implement rii ac iunilor
prev zute în planurile anuale, men ion m:
- misiuni de asigurare a ordinii publice - 1787
- misiuni de men inere a ordinii publice - 4072
- ac iuni executate în cooperare cu alte institu ii - 457
- punerea în aplicare a mandatelor de aducere - 997
- activit i preventiv-educative - 408
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Mai men ion m faptul c , în func ie de competen ele conferite de lege, structurile
de ordine public din jude , au participat şi la asigurarea ordinii publice la manifest rile
cultural-artistice, sportive, religioase şi, nu în ultimul rând, la manifest rile de protest.
S pt mânal şi ori de câte ori a fost nevoie, prefectul jude ului s-a întâlnit cu
reprezentan ii conducerilor structurilor de ordine public din jude pentru analiza
operativ a evenimentelor petrecute în s pt mâna anterioar şi pentru discutarea celor
programate.

K. Activit ți pentru urm rirea modului de aplicare a unor acte
normative
Aplicarea prevederilor Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în
unit țile de înv ț mânt, cu modific rile ulterioare
Prin Ordinul prefectului nr.233/2017 a fost reactualizat componența comisiei de
elaborare a sistemului-cadru de asigurare a protec iei unit ilor şcolare, a siguran ei
elevilor şi a personalului didactic din judetul Vaslui.
Siguran a în unit ile de înv mânt din judetul Vaslui s-a realizat sub
coordonarea prefectului, cu sprijinul autorit ilor administra iei publice locale, a
Inspectoratului Scolar Judetean, a Inspectoratului Jude ean de Poli ie, a Inspectoratului
Jude ean de jandarmi şi a unit ilor şcolare. Prefectul, împreun cu comisia, a analizat
trimestrial modul în care a fost asigurat protec ia unit ilor de înv mânt.
În urma analizelor efectuate, în datele de 01 martie, 15 iulie i 01 septembrie
2017 au fost transmise la Ministerul Afacerilor Interne - Direcția General Management
Operațional, inform ri cu privire la analiza activit ilor desf şurate şi a rezultatelor
ob inute pentru asigurarea climatului de siguran
în unit ile de înv mânt
preuniversitar şi zona adiacent acestora.
Acțiuni ce au fost întreprinse pentru creşterea gradului de siguranță a elevilor şi a
personalului didactic în incinta şi în zonele adiacente unităților de învățământ
preuniversitar:
- Informarea instituțional reciproc între Inspectoratul Scolar Județean şi
Inspectoratul Județean de Poliție cu privire la cazurile de predelincvenț si
delincvenț juvenil înregistrate: monitorizarea permanent si evaluarea evolutiei
si dinamicii fenomenului delincvenței juvenile în mediul scolar, în special a
faptelor comise cu violent , pe baza analizelor semestriale realizate la nivel local
de c tre institutiile partenere;
- Încheierea protocoalelor cadru de parteneriat cu instituții ce au atribuții în
domeniul siguranței şi protecției unit ților şcolare, a elevilor şi a cadrelor
didactice; (Poliția Locala, I.J.J, I.P.J.)
- Îndrumarea conducerilor unit ților şcolare în vederea încheierii unor parteneriate
similare potrivite nevoilor specifice fiec rei unit ți;
- Includerea în cadrul Regulamentului intern al unit ților de înv ț mânt
preuniversitar a unor prevederi privind realizarea siguranței colare;
- Îmbun t țirea capacit ții instituționale de prevenire i combatere a fenomenului
de violenț în unit țile de înv ț mânt;
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Cunoa terea gradului i a modului în care este realizat siguranța colar
precum i identificarea cauzelor i condițiilor ce genereaz violenț în incinta i
în zona adiacent acestora;
- Stabilirea unor agende a activit ților informativ-preventive, constând în
participarea la edințele comitetului de p rinți, consiliile profesorale i orele de
dirigenție, în vederea prevenirii violenței în coli;
- Informarea permanent a poliției cu privire la actele de violenț produse în
coal sau în apropierea acesteia, precum şi cu privire la conflictele existente
între elevi, conflicte despre care exist informații c ar putea degenera în
violențe;
- Efectuarea unui schimb permanent de informații, în vederea cunoaşterii
reciproce a aspectelor negative din comportarea şi situația familial a unor elevi;
- Informarea inspectoratului şcolar în leg tur cu faptele de violenț înregistrate în
unit țile şcolare, abaterile sau înc lc ri ale legii de c tre elevi;
- Realizarea de programe/proiecte de prevenire a violenței în mediul colar la
nivelul unitatilor de înv ț mânt, prin comisiile de prevenire a violenței în mediul
colar, în parteneriat cu reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție al Judetului
Vaslui;
- Colaborarea profesorilor diriginți, a p rinților cu consilierii din cadrul cabinetelor
de asistenț psihopedagogic , în vederea identific rii timpurii a cazurilor de risc
ridicat de apariție a unor comportamente violente şi adoptarea unor strategii de
prevenire a actelor agresive;
- Analizarea condițiilor necesare pentru realizarea împrejmuirilor, securizarea
cl dirilor unit ților de înv ț mânt, pentru iluminat şi pentru alte m suri menite s
îmbun t țeasc siguranța acestora, în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 35
din 2007.
La începutul anului colar, prefectul a aprobat Planul teritorial comun de acțiune
pentru cre terea gradului de siguranț a elevilor i a personalului didactic i prevenirea
delincvenței juvenile în incinta i în zonele adiacente unit ților de înv ț mânt
preuniversitar elaborat i avizat de c tre IPJ, IJJ, ISJ.
Autorit țile locale au alocat pentru cre terea gradului de siguranț o sum total
de 687.971 lei, din care 591.407 lei pentru asigurarea cu paz a unit ților de înv ț mânt
preuniversitar i 96.564 lei pentru împrejmuirea cu gard a unit ilor de înv mânt
preuniversitar.
-

Comisia de monitorizare a aplic rii prevederilor OUG nr. 96/2002 privind
acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din înv ț mântul
primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din
gr dinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, cu modific rile și
complet rile ulterioare
Prin Ordinul Prefectului nr. 252/22.09.2017 a fost constituit Comisia pentru
aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 în jude ul Vaslui. În cadrul întâlnirii din data
de 22.09.2017, membrii comisiei au stabilit urm toarele:
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lista produselor lactate şi de panifica ie care se vor distribui conform
contractelor încheiate în baza vechii legisla ii, precum şi a prevederilor H.G.
nr. 640/2017;
- m surile educative care înso esc distribu ia fructelor, legumelor, laptelui şi
produselor lactate în şcoli.
Începând cu data de 11 septembrie 2017 se distribuie pachetul „corn şi lapte”
pentru un num r de 46.165 elevi şi preşcolari, conform contractului nr. 9772/22.08.2017
încheiat cu SC ILVAS SA Vaslui.
În cadrul m surilor educative, Direcția de S n tate Public Vaslui a încheiat 2
protocoale de colaborare, cu Scoala Gimnazial "Constantin Parfene" Vaslui, având ca
obiect stabilirea rolului i responsabilit ilor partenerilor în cadrul derularii Proiectului
educativ local "Siguranța înainte de toate" care se va desf şura în anul scolar 2017 2018, respectiv Complexul de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui, Centru de zi, având ca
obiect organizarea de acțiuni socio-educative cu grupuri formate din copii care
beneficiaz de serviciile Complexului de Servicii Comunitare nr. 1 Vaslui si dezvoltarea
atitudinii pozitive fa de s n tate prin cunoaşterea şi respectarea regulilor de igien , a
metodelor de prevenire şi combatere a consumului de droguri şi a bolilor infec ioase.
În perioada 01.09.2017-27.11.2017 reprezentanții Direc iei de S n tate Public
Vaslui au desf şurat 65 de controale în unit ile de înv mânt (56 rural, 9 urban),
dintre care 29 în gr dini e cu program normal (27 rural, 2 urban) i 36 în şcoli
primare/gimnaziale (29 rural, 7 urban), cu privire la spa iul de p strare al produselor
alimentare destinate copiilor i tinerilor, nefiind identificate probleme majore care s
pun în pericol s n tatea copiilor.
-

Aplicarea dispozițiilor HG nr. 799/2014 privind implementarea Programului
operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu modific rile și complet rile
ulterioare
Hot rârea de Guvern nr. 799 din 17 septembrie 2014 privind implementarea
Programului opera ional Ajutorarea persoanelor defavorizate, completat prin HG nr.
80/2015 i modificat prin HG nr. 627/2015 a reglementat modul de aplicare a
Programului opera ional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2015/2016 la nivelul
județului Vaslui. Beneficiarii POAD au fost persoanele f r venituri sau ale c ror venituri
nete lunare erau de pân la 450 lei, omerii în plat , beneficiarii ajutorului social potrivit
Legii 416/2001 i cei care primesc alocații pentru susținerea familiei, persoanele cu
handicap grav i accentuat, neinstituționalizate, pensionarii din sistemul de stat sau cei
care primesc indemnizație social pentru pensii lunare mai mici de 400 lei, precum i
alte categorii de persoane, printre care veteranii de r zboi i v duvele acestora.
Ajutoarele alimentare în cadrul POAD au fost distribuite c tre beneficiari prin
prim riile din fiecare localitate. În cadrul POAD 2015/2016, la nivelul județului,
ajutoarele au fost distribuite în dou cutii de carton cu conținut identic, în fiecare cutie
aflându-se urm toarele produse alimentare si cantit ți: f in alb de grâu – 1 kg, m lai
– 2 kg, paste f inoase – 1 pung de 400g, ulei – 2 l, zah r – 1 kg, conserv carne de
vit – 1 cutie, conserv pateu de ficat de porc – 1 cutie, orez – 1 kg, conserv de paste
de tomate – 1 cutie, fasole boabe – 1 pung de 500 g.
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Livrarea ajutoarelor alimentare c tre prim riile din județ a fost f cut de c tre
firma SC Rompan Proiect-Service SA Bucure ti în 4 etape, în perioada 08 iunie – 21
iulie 2016. A Au fost distribuite c tre toate prim riile din județ un num r de 280.246 cutii
cu alimente. În urma controalelor organizate la prim rii, conform legislației în vigoare,
de c tre reprezentanții Grupului de lucru pentru derularea Programului Operațional
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2015/2016 la nivelul jude ului Vaslui nu au fost
identificate probleme în procesul de livrare.
Distribuirea s-a f cut pe liste întocmite de autorit țile administrației publice
locale, respectiv prim riile i Consiliul Județean prin Direcția General de Asistenț
Social i Protecția Copilului Vaslui, în colaborare cu serviciile publice deconcentrate
ale Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, respectiv
Casa Județean de Pensii Vaslui, Agen ia Județean pentru Pl i şi Inspec ie Social
Vaslui şi Agen ia Județean pentru Ocuparea For ei de Munc Vaslui.
În cadrul etapei de distribuire a ajutoarelor alimentare unele prim rii au
înregistrat stocuri dup finalizarea distribuției pe listele inițiale, datorit faptului c
num rul de beneficiari a fost estimat la începutul derul rii programului, în septembrie
2015. Astfel, a existat o compensare între prim riile care au avut stoc excedentar i
cele cu solicit ri eligibile neacoperite pe lista inițial , cu acordul instituției prefectului. La
nivelul județului s-au înregistrat 6 compens ri între unit țile administrativ-teritoriale
(expl. la solicitarea prim riei Vinderei, care a înregistrat un deficit de 250 pachete cu
alimente, prim ria T t r ni a fost de acord s redistribuie aceast cantitate din stocul
s u).
Prim riile care dup etapa de compens ri au r mas cu stocuri de alimente au
trecut, ulterior, la etapa de distribuire pe listele de suplimentare, în condițiile stabilite de
Hot rârea de Guvern nr. 799 din 17 septembrie 2014 privind implementarea
Programului opera ional Ajutorarea persoanelor defavorizate, cu complet rile i
modific rile ulterioare.
Dup finalizarea distribuirii pachetelor cu ajutoare alimentare, în anul 2017, au
fost centralizate i verificate rapoartele de sintez , întocmite de c tre autorit țile publice
locale i a fost transmis raportul de sintez județean c tre Ministerul Dezvolt rii
Regionale, Administrației Publice i Fondurilor Europene.
De asemenea, au fost întocmite i transmise mai multe situații în vederea
preg tirii implement rii noului Program POAD 2017/2018.

L. Alte activit ți
1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control în domeniul situațiilor de
urgenț
Comisia de verificare și control a st rii de salubrizare a cursurilor de ap şi
asigurarea sec iunilor de scurgere în zonele podurilor şi pode elor din jude ul
Vaslui
În conformitate cu Programul de verificare a modului în care au fost salubrizate
cursurile de ap si au fost realizate şi între inute şan urile şi rigolele în localit i, pentru
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asigurarea sec iunii de scurgere a apelor mari, ini iat de c tre Comitetul Ministerial
pentru Situa ii de Urgen din cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prin
Ordinul Prefectului Judetului Vaslui nr44/09.03.2017 au fost constituite dou comisii
mixte de verificare i control a salubriz rii cursurilor de ap , formate din reprezentan i ai
Instituției Prefectului Judetului Vaslui, ai Sistemului de Gospod rire a Apelor Vaslui, ai
G rzii Na ionale de Mediu – Comisariatul Jude ean Vaslui şi ai Inspectoratului pentru
Situa ii de Urgen „Podul Inalt” al jude ului Vaslui.
Comisiile şi-au desf şurat activitatea în perioada 13.03-27.04.2017, verificând la
nivelul prim riilor urm toarele: existen a depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe
malurile şi în albiile cursurilor de ap precum şi în sec iunile de scurgere a podurilor şi
pode elor; existen a depozitelor de material lemnos pe forma iunile toren iale din
apropierea zonelor locuite; modul în care au fost realizate între inerea şan urilor şi
rigolelor de scurgere a apelor pluviale în localit i.
Verificarea s-a desf şurat în 48 unitati administrativ – teritoriale: 2 orașe și
46 comune. Au fost verificate sectoare ale râului Barlad, precum şi sectoare a 106
cursuri de ap şi 84 toren i, afluenți ai râului Bîrlad. S-a constatat c starea de
salubrizare şi igienizare a re elei hidrografice este, în general, bun . Au fost identificate
depozite de gunoi amplasate ilegal în albiile minore ale cursurilor de ap , pe malurile şi
în zonele de protec ie ale acestora, în cantitati mai mari, în comunele Albe ti, Banca,
Bl ge ti, Bogd nița, Bogd ne ti, Coste ti, Deleni, Suletea, Gherghesti, Lunca Banului,
Codaesti, Oltenesti, oras Negre ti. Nu au fost semnalate construc ii provizorii, în special
împrejmuiri extinse pân în albia minor şi pe zonele de protec ie ale cursurilor de ap .
Sec iunile de scurgere a apelor mari, în zona podurilor şi pode elor din localit i,
sunt par ial asigurate. Capacitatea de transport şi viteza de scurgere a debitelor de
viitura este diminuat datorit prezentei vegetației lemnoase şi acvatice, în albiile
minore ale cursurilor de ap din 34 localit i.
Nu au fost aplicate sanc iuni contraventionale, dar au fost l sate m suri de
continuare a ac iunii de salubrizare a tuturor zonelor insalubre şi men inerea în
permanen a cur eniei malurilor cursurilor de ap şi rigolelor de scurgere.
Comisia de verificare a st rii tehnice şi func ionale a construc iilor hidrotehnice
cu rol de ap rare împotriva inunda iilor, din jude ul Vaslui
Conform prevederilor Ordinului comun al ministrului administra iei şi internelor şi
al ministrului mediului şi padurilor nr. 192/1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului
privind gestionarea situatiilor de urgen generate de inunda ii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la constructii hidrotehnice şi polu ri accidentale, în perioada 13 –
15 noiembrie 2017 s-a desfaşurat ac iunea de verificare a st rii tehnice şi func ionale a
construc iilor hidrotehnice cu rol de ap rare împotriva inunda iilor, din judetul Vaslui.
La acțiune au participat reprezentan i ai urm toarelor institutții:
- Ministerul Apelor i P durilor;
- Administrația Național Apele Române;
- Instituția Prefectului Judetului Vaslui;
- Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen "Podul Înalt" Vaslui;
- Administrația Bazinal de Ap Prut-Barlad;
- Sistemul de Gospod rire a Apelor Vaslui;
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Filiala de Imbunat țiri Funciare Vaslui.
Au participat, de asemenea, efii formațiilor independente Bîrlad- Rebricea i
Prut, precum i eful Sistemului Hidrotehnic Vaslui, din zonele verificate.
Scopul principal al ac iunii a fost acela de a stabili punctele critice de pe cursurile de
ap , pentru care se va asigura supravegherea permanent , precum şi mijloacele şi
for ele de interven ie operativ , în cazul producerii unor eventuale inunda ii.
A fost întocmit un plan de m suri pentru remedierea deficien elor constatate,
astfel:
- supravegherea de c tre SGA Vaslui a zonelor critice i asigurarea forțelor i
mijloacelor necesare în eventualitatea prognoz rii unor cre teri importante de debite în
perioada iarna 2017- prim vara 2018;
- continuarea colabor rii SGA Vaslui cu U.A.T-urile, în vederea execut rii lucr rilor de
decolmatare, reprofilare a cursurilor de ap neamenajate în special în zona localit ților;
- echiparea de c tre A.N.I.F.- Filiala Teritorial Vaslui a subtravers rilor digului râului
Bîrlad i afluenții cu clapeți i stavilare;
- menținerea st rii de funcționare corespunz toare a obiectivelor din administrare, prin
executarea lucr rilor de întreținere, reparații curente i echiparea cu A.M.C.-uri;
- pentru asigurarea continuit ții liniilor de ap rare, în perioadele viiturilor A.N.I.F., vor
interveni la subtravers rile neechipate utilizând panouri mobile, cherestea i saci
umpluți cu p mânt;
- continuarea acțiunilor de cur țare a secțiunii podurilor i podețelor pentru asigurarea
capacit ții de scurgere i de igienizare a cursurilor de ap din intravilanul localit ților.
-

M. Serviciul Public Comunitar de Eliberare și Evidenț a
Pașapoartelor Simple
Activitatea desf şurat pe linie de Paşapoarte
Pe linie de paşapoarte, activitatea se desf şoar în baza planurilor de munc
zilnice cuprinzând probleme din planurile trimestriale ale serviciului, completate cu
probleme specifice, respectându-se prevederile legale.
Activit ile desf şurate pe linie de paşapoarte au constat în:
 Primirea şi solutionarea unui num r de 29549 cereri pentru eliberarea
paşapoartelor simple, dintre care:
 Paşapoarte simple electronice: 16089
 Paşapoarte simple electronice CRDS: 5432
 Paşapoarte simple temporare: 6653
 Paşapoarte simple temporare CRDS: 1375
 Solu ionarea cererilor depuse la misiunile diplomatice ale României în
str in tate:
o Pentru persoanele cu domiciliul în jude ul Vaslui şi pentru
persoanele cu domiciliul în str in tate: 8980
 solutionarea cererilor primite pentru persoane cu domiciliul în alte jude e
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Prin compara ie cu aceeaşi perioad a anului trecut situa ia cererilor depuse la
ghişeul serviciului se prezint astfel:

Situa ia cererior depuse la ghişeu
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Astfel, analizând num rul de cereri pentru paşapoarte simple electronice
simple sau temporare depuse la sediul serviciului nostru în anul 2017 fa de
aceeaşi perioad a anului 2016 se constat o creştere cu aproximativ 7% a
num rului total de cereri înregistrate în anul 2017 fa de anul 2016, o creştere cu
15% a num rului total de cereri de paşapoarte simple electronice sau temporare a
cet enilor români cu domciliul în România şi o sc dere cu 12% a cererilor pentru
cet enii români cu domiciliul în str in tate.
În ceea ce priveşte cererile depuse la misiunile diplomatice ale României în
str in tate şi solu ionate la nivelul serviciului nostru se observ o creştere a num rului
acestora astfel c în anul 2017 s-au solu ionat 8980 cereri fa de 5680 în 2016, ceea
ce în procente înseamn o creştere de aproximativ 58%. La ghişeul mobil de la
Bîrlad, la care se desf şoar activitatea la fiecare dou s pt mâni s-au înregistrat 1468
cereri pentru paşapoarte simple electronice.
În anul 2017 au fost respinse 50 de cereri, un num r cu aproximativ 66% mai
mic fa de anul trecut când au fost respinse 149 de cereri (cele mai multe apar inând
persoanelor care nu au fost identificate cu men iuni privind dobândirea cet eniei
române).
Referitor la paşapoartele simple temporare sau electronice emise, în anul
2017 num rul acestora a fost 29569, cu 8% mai multe fa de anul precedent, când
au fost emise 27331 de paşapoarte.
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Grafic, situa ia paşapoartelor emise se prezint astfel:

Situa ia paşapoartelor emise
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Alte activit i:
- s-au eliberat la ghişeu 25915 documente de c l torie dintre care 17905
paşapoarte simple electronice şi 8010 paşapoarte simple temporare
temporare, iar 2310 paşapoarte simple electronice au fost livrate prin curier.
- 12406 paşapoarte au fost anulate
- 1034 paşapoarte au fost declarate pierdute
- 8 paşapoarte au fost declarate deteriorate
- 11 paşapoarte au fost declarate furate
- au fost recep ionate paşapoartele electronice primite de la CNUPPE, conform
procedurii primite şi au fost predate la ghişeu în vederea livr rii c tre titulari.
- s-au întocmit 237 procese verbale de contraven ie pentru persoanele care
au declarat paşaportul pierdut sau deteriorat, valoarea amenzilor încasate
fiind 7055 lei.
- s-au eliberat 444 adeverin e privind exercitarea dreptului la libera
circula ie în str in tate şi cereri furnizare date
- s-au furnizat informa ii la ghişeu privind documentele necesare eliber rii unui
paşaport, informa ii privind documentele necesare eliber rii unei adeverin e
privind exercitarea dreptului la liber circula ie în str in tate
- s-au efectuat verific ri telefonice la alte servicii jude ene de paşapoarte
privind persoanele care şi-au schimbat domiciliul în jude ul Vaslui şi au
solicitat eliberarea paşaportului şi s-au întocmit adrese de solicitare a
dosarelor acestor persoane
- listarea cererilor de eliberare paşaport depuse la misiunile diplomatice ale
României în str in tate, în vederea solu ion rii, verificarea solicitan ilor în
IDIS şi în baza de date a eviden ei popula iei
- verificarea zilnic a cererilor întârziate
- verificarea s pt mânala a raportului care con ine cet enii de pe raza
jude ului care au renun at la cet enia român
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-

verificarea paşapoartelor primite de la alte unit i în vederea anul rii sau
invit rii titularului la ghişeu pentru ridicare
scanarea lucr rilor primite şi solu ionate, precum şi con inutul mapelor
personale
comunicarea datelor cu caracter personal solicitate de alte institu ii conform
prevederilor legale.
consilierea personalului pe linie de integritate profesional
verificarea s pt mânal a proceselor verbale de contraven ie în vederea
trimiterii spre executare a celor neachitate in termen
scanarea documentele con inute de mapele care au fost solicitate de alte
servicii, ca urmare a schimb rii domiciliului pe raza lor de competen şi
înaintarea acestora, conform solicit rii.

Activit i desf şurate pe linie de Restric ii
În anul 2017 au fost implementat un num r de 601 de restric ii de tipul Isuspendat exercitarea dreptului la liber circula ie.
Dintre cele 601 de restric ii, 488 au fost implementate ca urmare a comunic rilor primite
de la instan e de judecat , iar 113 ca urmare a dispozi iilor de urm rire general a IGPR
primite prin intermediul Direc iei Generale de paşapoarte.
Dintre cele 601 de persoane fa de care s-a dispus suspendarea exercit rii dreptului la
liber circula ie, 301 nu erau titulari de paşapoarte, 228 erau titulari de paşapoarte
expirate şi 72 erau titulari ai unor paşapoarte valabile.
În anul 2017 cele 601 restric ii tip „I” au fost implementate ca urmare a
comunic rilor primite de la:
-Judec torii - 283 comunic ri
-Tribunale -116 comunic ri
-Servicii de proba iune -38 comunic ri
-DIICOT - 28 comunic ri
-Parchet -16 comunic ri
-Dispozi ii de urm rire general - 113 comunic ri
-Curtea de Apel Iaşi - 3 comunic ri
-DNA Serviciul teritorial Suceava - 3 comunic ri
De asemenea, pe parcursul acestei perioade s-a colaborat foarte bine cu
lucr torii din cadrul Serviciului de Investiga ii Criminale Vaslui, Biroului de Investiga ii
Criminale Bârlad şi Huşi, şi cu lucr torii din cadrul posturilor de poli ie de la nivelul
jude ului, în scopul retragerii paşapoartelor fa de care s-a dispus suspendarea
exercit rii dreptului la liber circula ie.
În urma peti iilor depuse de cet eni, întrucât aceştia se aflau în imposibilitatea de a
prezenta biletele de liberare, au fost solicitate informa ii de la instan ele de judecat
care au emis mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea şi s-a comunicat
executarea pedepsei
În perioada 09.01.2017-31.03.2017, au fost analizate restric iile de tip „I” ce au
fost implementate în perioada 10.04.2016-31.12.2008, ocazie cu care au fost întocmite
solicit ri c tre instan ele de judecat care au dispus m surile de suspendare a
exercit rii dreptului la liber circula ie, Din cele 440 de restric ii analizate, au fost
inactivate un num r de 393 în urma comunic rilor primite de la instan ele de judecat .
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De asemenea, la nivelul serviciului au fost primite, prin intermediul Direc iei
Generale de Paşapoarte, inform ri întocmite de c tre Departamentul Consular din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe referitoare la un num r de 35 de cet eni români
deceda i pe teritoriul altor state, 4 cet eni români ce au fost interna i în spitale pe
teritoriul altor state şi 3 solicit ri de informare a familiilor si ob inerea datelor de contact.
În aceste cazuri s-au efectuate fie deplas ri în teren la domiciliul familiilor persoanelor
în cauz , fie s-a luat leg tura cu Inspectoratul de Poli ie al Jude ului Vaslui
Au mai fost primite un num r de 240 de comunic ri de la Departamentul
Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe referitoare la arestarea cet enilor
români pe teritoriul altor state.
Pentru îndeplinire activit ilor amintite mai sus a fost utilizat autoturismul din
dotarea serviciului, parcurgându-se un num r de 1600 de kilometri.
Activitatea desf şurat pe linie de Secretariat:
Num rul total de documente înregistrate în primele trei trimestre ale
acestui an este de 21647, fa de 11242 în aceeaşi perioad a anului trecut ceea
ce înseamn o creştere cu 92%.
Analizând documentele în func ie de specificul lor situa ia se prezint astfel:
- 7320 – adrese pe linia restabilirii domiciliului în România. Prin compara ie
cu anul trecut num rul acestor solicit ri de la serviciile publice comunitare
locale de eviden a persoanelor a crescut de aproximativ 7 ori.
- 876 de comunic ri CRDS, constând în tabele cu persoanele care au solicitat
stabilirea domiciliului în str in tate (aproximativ 8000 de persoane)
- 11763 documente care con in date cu caracter personal (altele decât cele
precizate anterior)
- 1106 documente neclasificate care nu con in date cu caracter personal
- 19 documente care au avut ca obiect furnizarea de informa ii de interes
public
- 96 de peti ii
- 1 audien
- 22 documente clasificate
Activit i desf şurate pe linie Informatic
In anul 2017, s-au efectuat activit i pentru personalizarea paşapoartelor simple
temporare, s-a asigurat administrarea re elelor informatice din serviciul nostru, în
vederea bunei func ion ri şi asigur rii corectitudinii utiliz rii datelor în conformitate ce
prevederile legale. S-a asigurat fluxul de emitere a paşapoartelor simple temporare,
precum şi eliberarea acestora şi s-au întocmit situa iile periodice şi procesul verbal de
justificare blankete.
Fiecare lucr tor a procedat la rezolvarea lucr rilor repartizate, scanarea mapelor
corespunz toare lucr rilor repartizate, mapele fiind predate la arhiv .
În 2017 s-au tip rit şi verificat calitatea unui num r de 8015 de paşapoarte
simple temporare, mai mult cu 21% fa de anului precedent când au fost tip rite
6615 paşapoarte simple temporare.
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S-au verificat paşapoartele din ghişeu şi s-au anulat cele expirate în ghişeu şi
neridicate de titulari, s-au efectuat verific ri în baza central de eviden a persoanelor,
pentru solicitan ii de paşapoarte CRDS şi pentru minori.
De asemenea, s-au întocmit toate adresele necesare c tre SPCJEP pentru toate
cererile de paşapoarte electronice sau temporare pentru cet enii români cu domiciliul
în str in tate, s-au ad ugat observa ii în aplica ia IDIS pentru fiecare comunicare, s-au
scanat adresele şi cererile dup completarea num rului paşaportului CRDS; s-au
trimis cererile sau mapele la jude ul de domiciliu pentru cererile de paşapoarte cu
domiciliul in alt jude , dup scanarea documentelor.
S-au efectuat activit i de între inere a echipamentelor sistemului informatic, sau efectuat activit i de salvare documente de pe sta ia clasificat .
Activitatea de management şi resurse umane
S-au îndeplinit obiectivele principale prev zute în planurile de activitate ale anului
2017.
În perioada supus analizei s-a continuat preg tirea profesional , conform dispozi iei
şefului serviciului.
Un rol important în actualizarea, completarea cunoştin elor şi perfec ionarea
deprinderilor necesare în îndeplinirea atribu iilor func ionale ale poli iştilor a avut-o
studiul individual al actelor normative pe linie de paşapoarte, precum şi a temelor de
preg tire profesional , conform planific rilor.
Rela iile interpersonale la nivelul serviciului se caracterizeaz prin dorin a tuturor
lucr torilor de a-şi îndeplini în condi ii bune atribu iile func ionale, astfel încât serviciul
s poat realiza dolean ele cet enilor în deplin legalitate.
Deficien e constate:
- personal insuficient, aspect care împiedic desf şurarea în bunei condi ii a
activit ii (acest aspect a condus la imposibilitatea organiz rii arhivei conform
prevederilor)
- spa iu insuficient pentru depozitarea mapelor titularilor de paşapoarte
- tehnic de calcul cu timp de r spuns mare (imprimante şi scannere vechi)
Propuneri pentru eficientizare:
- atragerea de personal din alte structuri M.A.I.
- organizarea de concursuri în vederea încadr rii din surs extern
- identificarea, cu ajutorul conducerii Institu iei Prefectului Vaslui, a unui spa iu
corespunz tor depozit rii mapelor de in torilor de paşapoarte
- identificarea de solu ii, cu sprijinul Serviciului de Telecomunica ii Speciale şi a
Direc iei Generale de Paşapoarte, în vederea prelu rii de cereri la ghişeul
mobil în sistem on-line
- introducerea program rii on-line la ghişeul mobil
- achizi ionarea de echipament informatic: calculatoare, imprimante
- achizi ionarea unui soft dedicat înregistr rii documentelor neclasificate (soft
care este func ional la nivelul Institu iei Prefectului Vaslui)
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N. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatricul ri Vehicule
Pe parcursul anului 2017, lucr torii Compartimentului Înmatricul ri şi Eviden a
Vehiculelor Rutiere au operat în Registrul Jude ean de eviden a vehiculelor rutiere un
nr. de 13970 de certificate de înmatriculare, 755 radieri din circula ie a vehiculelor
şi au fost eliberate un num r de 4564 autoriza ii şi numere provizorii. De asemenea,
au fost înregistrate un num r de 344 de cereri de pierdere-furt-deteriorare pl ci cu
numere de înmatriculare.
În perioada analizat , situația pl cilor valorificate/tip plac , se prezint astfel:
Categoria de înmatriculare
permanent A
permanent B
permanent C
provizorie A
provizorie C
p strare

Num r pl cuțe
eliberate
25042
159
108
9071
10
618

Pentru verificarea autenticit ții documentelor emise de autorit țile str ine, s-a
utilizat sistemul informatic Eucaris, în conformitate cu prevederile DZU D.R.P.C.I.V.
Bucure ti cu nr. 138/2011.
Examinarea și eliberarea permiselor de conducere
În ceea ce priveşte situa ia principalelor activit ii desf şurate de c tre lucr torii
Compartimentului Regim Permise de Conducere şi Examin ri în anul 2017, situația se
prezint astfel:
Proba teoretic
 candida i examina i - 11294
 candida i admişi - 6039, procentaj 53,4%
 candidați declarați respin i - 5255, procentaj 46,6%
Proba practic
 candida i examina i- 9659
 candida i admişi - 5061, procentaj 52,4%
 candidați declarați respin i– 4598, procentaj 47,6%
În anul 2017 au fost emise un num r de 15856 permise de conducere.
La proba practic au participat un num r de 7 examinatori inclusiv eful serviciului.
În semestrul II al anului 2017 serviciul r mas cu 6 examinatori. Datorit deficitului de
personal al serviciului s-au întreprins demersurile necesare pentru completarea
organigramei în vederea prest rii serviciilor publice în condiții optime.
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V. SUPORT DECIZIONAL
Controlul intern managerial
La nivelul Instituției Prefectului – Județul Vaslui este implementat Sistemul de
control intern managerial (SCIM) în conformitate Ordinul Secretariatului General al
Guvernului nr. 400/2015 i cu Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 84/2017 privind
sistemul de control intern managerial în cadrul instituțiilor subordonate Ministerului
Afacerilor Interne. În anul 2017 a fost efectuat evaluarea stadiului implement rii SCIM
la nivelul institu iei. S-a avut în vedere gradul de implementare a celor 16 de standarde
la nivelul fiec rui compartiment din structura de specialitate. Managerul public este cel
care asigur activitatea de secretariat a grupului de lucru constituit din Subprefect şi
şefii de compartimente. Trimestrial au fost intocmite rapoarte privind gradul de
implementare a SCIM şi trimise c tre Direcția General pentru Relațiile cu Instituțiile
Prefectului din Ministerul Afacerilor Interne.

Registrul Riscurilor
Managementul riscurilor reprezint un proces complex de identificare, analiz i
r spuns la posibile riscuri ale Instituței Prefectului – Județul Vaslui, printr-o abordare
tiințific , care utilizeaz resurse materiale, financiare şi umane pentru atingerea
obiectivelor, vizând reducerea expunerii la pierderi. Astfel, controlul intern este asociat
direct cu managementul riscurilor, deoarece, prin m surile luate, se asigur , în mod
rezonabil, un cadru func ional ce permite instituției noastre s îşi ating obiectivele.
La nivelul Instituției Prefectului - Județul Vaslui au fost identificate i consemnate
în Registrul riscurilor evenimentele care ar putea periclita atingerea obiectivelor
generale i specifice stabilite.

Registrul procedurilor
La nivelul Instituței Prefectului - Județul Vaslui procedurile aferente activit ților
desf urate sunt consemnate în Registrul Procedurilor. efii de serviciu întocmesc
evidența procedurilor pentru activit țile coordonate în format electronic i secretarul
grupului de lucru întocme te i actualizeaz Registrul procedurilor pentru Instituția
Prefectului – Județul Vaslui.

Etic și conduit
Instituția Prefectului - Județul Vaslui are întocmit i aprobat un Cod de conduit
etic pentru funcționarii publici i personalul contractual. Acesta este în concordanț cu
prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcționarilor publici. La nivelul
instituției a fost desemnat consilier de etic un funcționar public din cadrul
compartimentului Resurse Umane.
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Protecția Informațiilor clasficate
La nivelul Instituției Prefectului - Județul Vaslui este constituit
i actualizat
Structura de securitate coordonat de Funcționarul de securitate în conformitate cu
prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate i a Hot rârii
Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a
informațiilor clasificate în România. În anul 2017 a fost actualizat Programul de
prevenire a scurgerii de informa ii clasificate i au fost desf urate o serie de activit ți
pe linia protecției informațiilor clasificate în conformitate cu prevederile legale.

Prevenirea și combaterea corupției
La nivelul institu iei a fost actualizat prin Ordin al Prefectului grupul de lucru
care gestioneaz activit ile ce in de prevenirea şi combaterea corup iei. Membrii
grupului de lucru sunt şefii de servicii şi managerul public. Grupul este coordonat de
c tre subprefect. Documenta ia şi coresponden a în domeniul acesta este p strat de
c tre managerul public care asigur activitatea de secretariat.
La nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Vaslui a fost desemnat ca şi consilier de
integritate managerul public. Pe parcursul anului 2017 nu au fost semnalate incidente
de integritate sau fapte/acte de corup ie. Au fost facute periodic, atunci când au fost
solicitate, raport ri c tre Direc ia General Anticorup ie din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne. Solicit rile au venit din partea Direc iei cât şi a Serviciului Jude ean Anticorup ie
Vaslui. Periodic, personalul de conducere i cel de execuție din cadrul Institu iei
Prefectului - Jude ul Vaslui este instruit in domeniul anticorup iei de c tre personalul
Servicului Jude ean Anticorup ie Vaslui. La nivelul instituției exist întocmit i actualizat
Registrul Riscurilor de Corupție.

VI. COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ ȘI RELAŢII
INTERNAŢIONALE
Acțiuni de colaborare cu serviciile publice deconcentrate şi autorit ile publice
locale
Parteneriate cu institu ii publice și organiza ii
În anul 2017, Instituția Prefectului-județul Vaslui a realizat o situație, la solicitarea
Departamentul Centenar, prin centralizarea inițiativelor de acțiuni, proiecte i
manifest ri de aniversare a Centenarului Primului R zboi Mondial i al Marii Uniri, ale
unit ților administrativ – teritoriale din județ i ale Consiliului Județean Vaslui. La nivelul
Județului se vor derula peste 30 de acțiuni culturale: lans ri de carte, simpozioane
tiințifice, expoziții tematice, conferințe, spectacole, concursuri, campanii de informare,
ceremonii militare i religioase.
Rela ii intena ionale
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În anul 2017, Instituția Prefectului-județul Vaslui a organizat mai multe activit ți în
domeniul relațiilor internaționale, astfel:
În data de 03 aprilie 2017, prefectul județului Vaslui, domnul Isabel Bogdan i domnul
subprefect, Mircea Gologan au avut o întrevedere cu domnul Ion Co er, consul al
Republicii Moldova la Ia i.
Scopul vizitei de lucru a fost de a menține i apropia relațiile cu Instituția
Prefectului- Județul Vaslui. De asemenea, reprezentantul Consulatului General al
Republicii Moldova la Ia i a dorit s obțin informații legate de situația cet țenilor
moldoveni de pe raza județului Vaslui i procedurile juridice i administrative la care
apeleaz cet țenii moldoveni sau cei cu dubl cet țenie moldo-român , num rul de
permise de conducere preschimbate în anul 2016.
Discuțiile s-au axat pe informații generale legate de cet țenii moldoveni, care se
adreseaz instituțiilor din România pentru a- i dobândi cet țenia, sau pentru a obține un
pa aport sau permis de conducere. S-a punctat pe faptul c , un num r mare de
persoane din Republica Moldova, care, de i au domiciliul i în alte județe ca Boto ani,
Ia i, Suceava, se adreseaz instituțiilor din județul Vaslui, un motiv fiind legat de
distanța geografic relativ mai apropiat de domiciliul lor din Republica Moldova. În
leg tur cu num rul cet țenilor de pe raza județului Vaslui cu permise de edere sau cu
dubl cet țenie moldo-român , ce domiciliaz pe baz de carte de identitate în județul
Vaslui, nu s-au oferit informații.
S-a mai discutat despre situația elevilor moldoveni veniți la studii în România,
despre care, dl. prefect, Bogdan Isabel, a punctat faptul c majoritatea sunt veniți cu
burs de studii, fiind elevi cu o situație la înv ț tur foarte bun . Dl. consul, Ion Co er, a
menționat c elevii i studenții care studiaz în România sunt permanent monitorizați,
pentru a nu crea probleme. În leg tur cu num rul pa apoartelor i a permiselor de
conducere eliberate în anul 2016, dl. prefect a menționat ca, de la an la an, num rul
acestora este în cre tere, iar pentru a evita aglomerațiile la ghi ee s-a recurs la
modalitatea de programare online, deocamdat doar pentru eliberarea pa apoartelor.
Totodat , s-a menționat c acest tip de programare vine în ajutorul cet țenilor
moldoveni, pentru a nu mai fi nevoiți s a tepte la cozi imense, uneori în condiții de
vreme neprielnic . La finalul întrevederii, reprezentanții ambelor instituții au convenit
pentru a comunica mai des în prevenirea i rezolvarea problemelor comune.
În data de 06 aprilie 2017 prefectul județului Vaslui, domnul Isabel Bogdan i
domnul subprefect, Mircea Gologan s-au întâlnit cu Excelența Sa, Ambasadorul Statelor
Unite ale Americii la Bucure ti, Hans Klemm.
Scopul vizitei în județul Vaslui a fost de a discuta cu oficialit țile din județul Vaslui
despre oportunit țile de colaborare din domeniile socio-economice i culturale, precum
i pentru a realiza o donație de carte la Biblioteca Județean ” Nicolae Milescu
Sp tarul”. Au fost abordate teme legate de situația economic a județului Vaslui, de
securitate i asigurarea democrației.
De asemenea, domnul Ambasador, Hans Klemm, a dorit s discute despre activitatea
fundației World Vision România i a asociației OvidiuRo. Dl. prefect a menționat c este
foarte mulțumit de rezultatele activit ților implementate prin numeroasele proiecte
finanțate în județul Vaslui, specificând c , în s pt mâna 27 – 31 martie, s-au desf urat
dou evenimente de bilanț ale celor dou organizații, unde a fost implicat i Instituția
Prefectului.
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A fost abordat i situația romilor din județul Vaslui. Astfel, c domnul Ambasador al
SUA la Bucure ti a fost încântat s afle c , în organigrama unor instituții publice, sunt
prev zute posturi pentru persoane de etnie rom .
În cadrul întâlnirii, la Biblioteca Județean ”Nicolae Milescu Sp tarul”, a avut loc o
donație de carte i inaugurarea ”Raftului American”. În finalul convorbirilor s-a subliniat
dorin a comun de a men ine leg tura cât mai strâns între cele dou
ri, atât pe plan
economic, cultural, cât şi în alte domenii.
În data de 26 aprilie 2017 prefectul județului Vaslui a primit vizita Excelenței
Sale, Ambasadorul Republicii Belarus la Bucure ti, Andrei Grinkevich. Scopul vizitei a
fost acela de a identifica oportunit ți de colaborare cu Republica Belarus.
Dup o prezentare general , pe sectoare de interes, ale economiei jude ului
Vaslui, f cut de prefectul județului Vaslui, a urmat o prezentare a Republicii Belarus,
f cut de Excelen a Sa, dl. Ambasador Andrei Grinkevich.
În finalul convorbirilor Excelența Sa a subliniat dorin a de a identifica elemente
pentru o posibil cooperare, industria agricol fiind un domeniu în care poate exista o
cooperare, domnul prefect Isabel Bogdan prezentând oportunit țile pe care județul le
poate oferi într-un viitor parteneriat.

VII . DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE
EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII
Deficiențe constatate
-

-

Deficit de personal, în special în cadrul celor dou servicii publice comunitare
aspect care împiedic desf şurarea în bunei condi ii a activit ii i prestarea
serviciului public c tre cet țeni.
Tehnic de calcul învechit care necesit înlocuire;
Condiții de munc improprii pentru personal. Palatul administrativ necesit renovare
atât la interior cât i la exterior.

Propuneri de eficientizare
-

-

-

Întreprinderea tuturor demersurilor necesare i posibile pentru completarea schemei
de personal a aparatului propriu de lucru cât i a celor dou servicii publice
comunitare.
Identificarea de solu ii, cu sprijinul Serviciului de Telecomunica ii Speciale şi a
Direc iei Generale de Paşapoarte, în vederea prelu rii de cereri la ghişeul mobil în
sistem on-line a cererilor de eliberare de pa apoarte
Introducerea program rii on-line la ghişeul mobil pentru eliberarea de pa apoarte
Achizi ionarea de echipament informatic: calculatoare, imprimante necesare
desf ur rii activit ții în condiții optime.

VIII. OBIECTIVE 2018
Ca şi obiective strategice, pentru anul 2018, Institu ia Prefectului – Județul Vaslui
îşi propune urm toarele:
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1. Asigurarea, la nivelul jude ului Vaslui, a aplic rii şi respect rii Constitu iei, a
legilor, a ordonan elor şi a hot rârilor Guvernului României, a celorlalte acte
normative, a ordinii publice, precum şi a Programului de guvernare şi a celorlalte
documente de politic public ;
2. Asigurarea controlului de tutel administrativ ;
3. Îmbun t irea managementului situa iilor de urgen ;
4. Asigurarea monitoriz rii serviciilor publice deconcentrate;
5. Îmbun t irea imaginii institu iei şi a rela iilor sale cu mediul extern;
6. Asigurarea creşterii gradului de informare privind semnifica ia statutului României
de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene şi sprijinirea creşterii gradului
de absorb ie al fondurilor europene la nivelul jude ului Vaslui;
7. Creşterea gradului de încredere a cet enilor jude ului în activitatea pe care o
desf şoar Institu ia Prefectului - Jude ul Vaslui;
8. Utilizarea în condi ii de eficien şi eficacitate a tuturor resurselor de care dispune
Institu ia Prefectului-Judetul Vaslui;
9. Îmbun t irea şi dezvoltarea sistemelor de management;

IX. CONCLUZII
Institu ia Prefectului – Jude ul Vaslui s-a preocupat şi în anul 2017 s asigure un
climat de încredere, în ceea ce priveşte activitatea proprie, a serviciilor publice din
subordine şi a celor deconcentrate.
Pentru anul 2018, la nivelul institu iei se va urm ri realizarea atribu iilor stabilite
prin actele normative în vigoare; prevenirea i gestionarea situațiilor de urgenț ;
îmbun t irea activit ii de îndrumare şi control a autorit ilor publice locale şi institu iilor
publice deconcentrate din jude ul Vaslui; asigurarea unui serviciu public de calitate;
colaborarea cu toate institu iile care func ioneaz pe raza jude ului Vaslui; prevenirea şi
combaterea faptelor de corup ie în rândul personalului şi nu în ultimul rând
perfec ionarea profesional a personalului.
Conducerea Instituției Prefectului – Județul Vaslui mul ume te tuturor angaja ilor
şi conduc torilor institu iilor publice amintite, precum şi celor ce apar in institu iilor
militarizate, pentru credibilitatea pe care am ob inut-o, prin munc , în fa a cet enilor
jude ului Vaslui.

PREFECT,
Eduard-Andrei POPICA

SUBPREFECT,
Mircea GOLOGAN
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