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I. INTRODUCERE 

1. Legislație de bază  

 
Instituţia Prefectului - Judeţul Vaslui este instituţie publică ce dispune de 

personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu, organizarea şi funcţionarea sa fiind 
guvernate de Constituţia României, Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului şi HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 
privind prefectul şi instituţia prefectului.  

Prefectul are calitatea de ordonator terţiar de credite. 
Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local, asigurând legătura 

operativă dintre fiecare ministru, respectiv conducător al organului administraţiei publice 
centrale din subordinea Guvernului şi conducătorul serviciului public deconcentrat din 
subordinea acestuia. 

Una din sarcinile de bază ce revin Prefectului o constituie reprezentarea 
Guvernului sau a prim-ministrului în faţa instanţelor judecătoreşti, prin consilierii juridici 
ai Instituţiei Prefectului, la solicitarea Secretarului General al Guvernului. 

Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 
subordinea pot delega prefectului unele atribuţii de conducere şi control, precum şi alte 
atribuţii prevăzute de lege.  

Pentru îndeplinirea atribuţiilor 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 administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului 
organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.  

Principiile care guvernează activitatea Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui sunt 
următoarele: 
- 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 2018 conducerea instituției a fost asigurată de: 
Prefect  -  Eduard-Andrei POPICA, numit prin  H.G. 383/31.05.2017 
 și 
Subprefect – Mircea GOLOGAN, numit prin H.G. 373/06.05.2014. 
 

2. Structura organizatorică 

La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, sunt organizate şi funcţionează 
următoarele structuri: 

 Cancelaria Prefectului; 

 Compartiment Corpul de Control al Prefectului; 

 Compartiment Audit Intern; 
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 Compartiment Manager Public 

 Serviciul Financiar și Resurse Umane; 

 Serviciul Programe și Monitorizare Servicii Deconcetrate; 

 Serviciu Juridic; 

 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor; 

 Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple. 
 

II. OBIECTIVE STRATEGICE 
 
Viziunea şi obiectivele strategice ale instituţiei 
 
Viziune: 

Instituţia Prefectului Judeţul Vaslui - punct de referinţă pentru dezvoltarea, 
modernizarea și funcţionarea instituţiilor publice.  
 
Misiune:    

Prefectul, subprefectul şi aparatul de specialitate al Instituţiei Prefectului asigură 
punerea în aplicare a Programului de guvernare, garantează respectarea legii şi a 
ordinii publice în judeţul Vaslui, în vederea oferirii unor servicii de înaltă calitate 
cetățenilor. Astfel, misiunea instituției are la bază principii legate de imparțialitate, 
legalitate, eficiență, profesionalism, și, nu în ultimul rând, transparență și orientarea 
către cetățean. 
 
Obiective 

Pentru anul 2018, Instituţia Prefectului - Judeţul Vaslui și-a stabilit obiective 
strategice, având ca bază prevederile legale în vigoare, în concordanţă cu misiunea şi 
viziunea asumată de către echipa de conducere. 
 

Astfel, obiectivele asumate sunt următoarele: 
1. Asigurarea, la nivelul judeţului Vaslui, a aplicării şi respectării Constituţiei, a 

legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului României, a celorlalte acte 
normative, a ordinii publice, precum şi a Programului de guvernare şi a celorlalte 
documente de politică publică; 

2. Asigurarea controlului de tutelă administrativă; 
3. Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă; 
4. Asigurarea monitorizării serviciilor publice deconcentrate; 
5. Îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi a relaţiilor sale cu mediul extern; 
6. Asigurarea creşterii gradului de informare privind semnificaţia statutului României 

de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene şi sprijinirea creşterii gradului 
de absorbţie al fondurilor europene la nivelul judeţului Vaslui; 

7. Creşterea gradului de încredere a cetăţenilor judeţului în activitatea pe care o 
desfăşoară Instituţia Prefectului - Judeţul Vaslui; 

8. Utilizarea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a tuturor resurselor de care dispune 
Instituţia Prefectului-Judetul Vaslui; 
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9. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemelor de management; 
 
Pentru fiecare obiectiv strategic au fost stabilite obiective specifice în funcţie de  

compartiment şi natura activităţilor desfăşurate. 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 structurală 

 Structura aparatului de specialitate a Instituției Prefectului pentru anul 2018, 
aprobata prin OMAI II/507/16.02.2018,  cuprinde  un numar  de 44 posturi pentru 
segmentul administrație publică și 29 posturi pentru segmentul ordine publică și 
siguranță națională. 
 Prin ordinul 22/06.02.2017 a fost aprobată 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. 
Ordinul 34/22.02.2017 pentru aprobrea Regulamentului de organizare si functionare 
precum si Regulamentul intern nu a fost modificat 

2. 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 158 ordine ale prefectului, privind diverse modificari 
privind resursele umane: 

- stat lunar de personal  - 12 
- modificari drepturi de personal -56 
- acordare gradatie – 5 
- comisii concurs – 2 
- numiri temporare – 1 
- scutiri inpozit pe venit – 1 
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- modificare raporturi de serviciu (incetare /numiri/mutari/transfer)  – 4 
- cod etica – 1 
- serviciul pasapoarte – 43 
- serviciul inmatriculari – 28 

- spor confidentialitate – 5 

3. Utilizarea resurselor financiare 

In anul 2018  institutia a derulat un buget de 7.017 mii lei din care: 
- la capitolul 51.01 “Autoritati publice”                   5.239 mii lei  

 activitatea curentă 3.578 mii lei 

 referendum 1.661 mii lei 
- la capitolul 61.01 “ Ordine publica si siguranta nationala”       1.777 mii lei 
- la capitolul 68.01 “Asistenta sociala pentru familie si copii”                     1 mii lei 
astfel:  
  

Denumire indicator 
Buget 
anual 

Credite 
deschise Plati nete 

Disponibil 

Total general 7.017.000 6.978.195 6.950.976 27.219 

CAP 51.01 
5.239.000 5.217.195 5.194.255 22.940 

CHELTUIELI CURENTE 5.239.000 5.217.195 5.194.255 22.940 

Cheltuieli de personal 4.716.000 4.695.000 4.685.309 9.691 

Bunuri si servicii 501.000 501.000 488.034 12.966 

Proiecte finantate din fonduri 
europene  

0 0 0 0 

Despagubiri civile 22.000 21.195 20.912 283 

Plati ani precedenti 0 0 0 0 

Active nefinanciare 0 0 0 0 

CAP.61.01 
1.777.000 1.760.000 1.756.071 3.929 

CHELTUIELI CURENTE 1.777.000 1.760.000 1.755.399 3.929 

Cheltuieli de personal 1.685.000 1.668.000 1.668.000 0 

Bunuri si servicii 92.000 92.000 88.071 3.929 

Plati ani precedenti 0 0 -672 0 

CAP.68.01 1.000 1.000 650 350 

 

4. Activitatea de achiziții publice 

Compartimentul achiziţii publice şi- a atins obiectivele şi și-a îndeplinit atribuţiile ce-i 
revin prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei Prefectului Judetul 
Vaslui, derulînd în principal următoarele activități: 
• S-a întocmit și actualizat Programul anual al achiziţiilor publice  
• S-a elaborat documentaţia 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 achiziţie public; 
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• Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Instituţiei Prefectului Judetul 
Vaslui, în anul 2018, au fost încheiate următoarele contracte:  furnizare bonuri valorice 
pentru carburanţi auto, prestări 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 
furnizare energie electrica,  servicii de revizie, curatare si igienizare pentru aparatele de 
aer conditionat, servicii de monitorizare sistem de alarma,  
• Cu ocazia desfăşurării referendumului pentru revizuirea constitutiei din 6-7 
octmbrie 2018 au fost achiziţionate următoarele produse si servicii: furnituri de birou 
necesare biroului electoral de circumscriptie judeteana si pentru cele 526  sectiile de 
votare, servicii transport buletine de vot, timbre autocolante, stampile de vot  si celelalte 
materiale. A fost asigurata plata indemnizatiilor pentru cei  aproximativ 4000 de membri 
ai birourilor electorale.   
• Deasemea au fost derulate  un numar de 263 proceduri de achizitii prin 
cumpărare directa de produse si servicii din catalogul electronic SEAP cu respectarea 
prevederilor legale. 

5. Asigurarea resurselor logistice, IT și de comunicații 

 

În anul 2018, au fost asigurate numai parţial resursele financiare pentru 
asigurarea necesarului de bunuri si servicii, deficitele înregistrate în anii anteriori 
menţinându-se în continuare la un nivel ridicat. Principala cauză a apariţiei acestei 
situaţii a fost insuficienţa fondurilor bugetare alocate Ministerului Afacerilor Interne în 
ultimii ani, fapt ce a determinat ca o mare parte din acţiunile specifice sectorului să fie 
doar parţial finanţate, iar altele să fie amânate.  

La nivelul instituţiei necesarul de echipamente IT este asigurat, dar majoritatea 
acestora se caracterizează printr-un grad ridicat de uzură, prin urmare impunându-se 
achiziţionarea de calculatoare şi imprimante noi. 

Instituţia Prefectului are în dotare 10 autovehicule (inclusiv pentru serviciile 
publice comunitare) dintre care 9 funcţionale. 
 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 

 

A. Cancelaria prefectului 

1. Agenda Prefectului 

Pentru implementarea programelor guvernamentale, un obiectiv major urmărit la 
nivel județean de Instituția Prefectului îl reprezintă accesarea unui număr cât mai mare 
de proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) – sursa principală de 
finanţare pentru infrastructura locală. Astfel, în urma monitorizării proiectelor derulate 
prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL 2), situația la nivelul județului 
Vaslui se prezintă într-o evoluție pozitivă, fiind aprobate un număr de 256 de proiecte cu 
o alocare totală de la bugetul de stat de peste 882 milioane de lei. 
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Pe parcursul anului 2018, activitatea Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui s-a 
concretizat într-o serie de acţiuni care au avut ca scop intensificarea legăturilor dintre 
judeţul Vaslui şi statele membre cu drepturi depline din Uniunea Europeană, cât şi a 
acelora din spaţiul extracomunitar, în special transfrontalier, în speţă R.Moldova. 
Pentru întărirea cooperării bilaterale, Instituţia Prefectului – Judeţul Vaslui a primit o 
serie de vizite oficiale. 

Astfel putem menţiona vizita lui Andrei Grinkevich, Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar al Republicii Belarus în România. Excelența sa şi-a prezentat intenţiile de 
a contribui la înfrăţirea judeţului cu o regiune din ţara pe care o reprezintă. 
În acest an, am făcut toate demersurile legale și am reușit să reabilităm Punctul de 
Trecere a Frontierei Albița, cea mai importantă poartă spre Europa de Est. Asta s-a 
întâmplat în doar o lună de zile, interval în care cei de la CNAIR au reușit să reabiliteze 
peste șapte kilometri de drum național. 

2. Comunicate de presă, alocuțiuni 

S-a asigurat un cadru comunicaţional transparent, deschis, corect, credibil şi 
eficient pentru consolidarea încrederii populaţiei în Instituția Prefectului-județul Vaslui, 
aflată permanent în serviciul comunităţii şi al cetăţeanului.  

Cancelaria Prefectului a elaborat pe parcursul anului 2018 peste 300 materiale 
de presă şi a gestionat 175 evenimente de presă. Dintre aceste, au fost elaborate şi 
transmise 209 comunicate și informări de presă; au fost mediatizate 250 de 
evenimente; iar în presa locală au apărut 805 articole; au fost acordate 33 de interviuri 
și 135 declarații de presă, pe subiecte vizând problematica Instituției Prefectului și a 
gestionării situațiilor de urgență; au fost întocmite răspunsuri cu privire la date de interes 
public solicitate de corespondenţii mass-mediei locale, în baza Legii 544. 

Pe parcursul anului 2018 au fost organizate 4 conferințe de presă, din care 2 
comune cu toate structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, și 3 briefing-uri 
de presă.  

Pe pagina de facebook a instituției au fost postate 387 materiale informative. 
 

3. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de 
îmbunătățire a situației romilor 

În cadrul Instituției Prefectului județul Vaslui există constituite, prin Ordin al 
Prefectului, Biroul Județean pentru Romi și Grupul de Lucru Mixt pentru minoritatea 
roma. 

Grupul de Lucru Mixt (G.L.M.) a elaborat Planul General de Măsuri la nivelul 
județului Vaslui, întrunindu-se în anul 2018 în două ședințe ordinare. Structura grupului 
a fost modificată prin Ordin al Prefectului urmărindu-se totodată  implicarea instituțiilor 
publice deconcentrate, precum și a unitaților administrativ teritoriale. Sub directa 
coordonare a Biroului Județean pentru Romi s-au realizat o serie de acțiuni specifice cu 
implicarea directă a instituțiilor reprezentative (Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, 
Direcția de Sănătate Publică Vaslui). Structura personalului angajat în instituțiile din 
județ cuprinde consiler pentru etnia roma ( B.J.R.), experți locali pentru romi (primării), 
mediatori sanitari (Direcția de Sănătate Publică Vaslui), profesori de limba rromani, 
inspector și mediatori școlari (Inspectoratul Școlar Județean Vaslui). 
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B. Corpul de control al prefectului 

 
Tematica abordată 

În anul 2018, având in vedere Ordinul Prefectului nr. 275/2018 privind verificarea 
modului de îndeplinire a atribuţiilor ce revin primarilor localităţilor din judeţul Vaslui în 
calitate de împuterniciţi ai statului corpul de control al prefectului a efectuat un numar de 
21 controale de fond și 4 controale tematice in cadrul primariilor din judetul Vaslui  
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  elaborării proiectelor de acte normative conform procedurii 

prevăzută la art.7 din Legea 52/2003, respectiv aducerea la cunoștință publică și 
organizarea dezbaterilor publice; 

- nerespectarea termenelor de completare și evidență a registrelor agricole, atât pe 
suport de hârtie cât și 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 gospodărirea localităţilor urbane si rurale, aprobata si modificata prin Legea 
nr. 515/2002. 

 
Măsuri 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.   Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios 
administrativ 

1. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de 
aplicare a actelor normative în acțiuni planificate, Tematica abordată, 
Principalele deficiențe constatate, Măsuri propuse 

 

Consilierii juridici din cadrul Serviciului juridic ţin evidenţa actelor administrative 
adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi transmise prefectului 
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în vederea verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, în anul 2018 fiind verificate 
din punct de vedere al legalității un număr de 14237 acte administrative emise sau 
adoptate de autorităţile administraţiei publice locale. 
            În anul 2018 consilierii juridici au propus prefectului sesizarea  autorităţilor 

emitente, în vederea reanalizării actelor considerate nelegale, cu motivarea 

corespunzătoare, a 385 de acte administrative emise sau adoptate de autorităţile 

administraţiei publice locale. 

Întrucât 14 acte dintre acestea au fost menţinute de autorităţile emitente, au fost 

atacate la instanţa de contencios administrativ. 

Principalele deficiențe constatate privesc: 

 încălcarea prevederilor legale referitoare la aprobarea planului de pază al 

localităților; 

 încălcărea prevederilor legale referitoare la aprobarea nomenclatorului stradal 

al localităților; 

 încălcarea prevederilor legale referitoare la normele de tehnică legislativă; 

 încălcarea prevederilor legale referitoare la stabilirea procentului pentru 

calcularea garanției la contractele de concesionare a bunurilor aparținând 

domeniului public al UAT; 

 încălcarea prevederilor legale referitoare la gestionarea rețelelor de utilități 

publice; 

 încălcarea prevederilor legale referitoare la atribuirea cu titlu gratuit a unor 

suprafețe de teren aparținând domeniului privat al UAT conform Legii nr. 

15/2003; 

 încălcarea prevederilor legale referitoare la aprobarea rețelei școlare; 

 încălcarea prevederilor legale referitoare la însuşirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al U.A.T.; 

 încălcarea prevederilor legale referitoare la cvorumul necesar pentru 

aprobarea hotărârilor de Consiliu local; 

 încălcarea prevederilor legale referitoare la organizarea și exercitarea 

activității de audit public intern în sistem de cooperare. 

           Serviciul juridic a elaborat  rapoarte periodice cu privire la actele verificate care 

au fost prezentate prefectului. 

           Au fost monitorizate și urmărite convocările ședințelor Consiliilor locale din județ 

pentru respectarea prevederilor art. 39 din Legea administratiei publice locale nr. 

215/2001. 

În anul 2018, a avut loc referendumul național pentru revizuirea Constituției din 6 

și 7 octombrie, Servicul Juridic îndeplinind următoarele activități principale: 

- emiterea ordinelor prefectului în domeniul referendumului național pentru revizuirea 

Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;  
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- intocmirea si transmiterea circularelor privind obligatiile ce le revin primarilor in 

domeniul referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 

2018;  

- asigurarea sediul Biroului Electoral de Circumscripție precum si dotarea acestuia;  

- instruirea primarilor și secretarilor pentru buna organizare şi desfăşurare a 

referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;  

- confecționarea ştampilei Biroului Electoral de Circumscripție și ale ștampilelor de 

control ale secţiilor de votare folosite la referendumului național pentru revizuirea 

Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;  

- instruirea președinților și locțiitorilor secțiilor de votare ale unităților administrativ-

teritoriale împreună cu A.E.P.; 

- distribuirea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, conform 

graficului, a buletinelor de vot, a ștampilelor de control și a ștampilelor cu mențiunea 

”VOTAT”, a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale și a celorlalte materiale 

necesare desfășurării procesului electoral; 

- monitorizarea preluării în pază  de către structurile M.A.I. a secțiilor de votare din 

județul Vaslui, precum și a predării de primari către președinții birourilor electorale ale 

secțiilor de votare a buletinelor de vot, a ștampilelor de control și a ștampilelor cu 

mențiunea ”VOTAT”, a formularelor pentru încheierea proceselor-verbale și a celorlalte 

materiale necesare desfășurării procesului electoral; 

- asigurarea suportului logistic pentru birourile electorale de circumscripție în vederea 

îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege privind finalizarea procesului electoral. 

 

2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la 
Instituția Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața 
locului 

 

În urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la Instituția Prefectului care au 

necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului au fost dispuse 11 controale. 

 

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

A fost asigurată îndrumarea metodologică a secretarilor unităților administrativ 

teritoriale. 

4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești 

 

Consilierii juridici din cadrul Serviciului Juridic au asigurat reprezentarea în 

instanță a Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Comisiei Județene Vaslui pentru 
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stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Serviciului Public Comunitar 

pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Vaslui și Serviciului Public 

Comunitar Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor Vaslui.  

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual şi/sau normativ 

 

 În anul 2018 au fost în întocmite şi avizate din punct de vedere al legalităţii un 

număr de 278 de ordine ale prefectului, cu caracter normativ sau individual, fiind 

verificată întreaga documentație prevăzută de legislația în materie, anterior emiterii 

ordinului. 

6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină 

 

Comisia judeţeană  Vaslui pentru analizarea şi propunerea modului de 
soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ teritoriale 
sesizate ca abateri disciplinare, funcţionează în temeiul prevederilor  Hotărârii de 
Guvern nr. 1344 din 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de 
disciplină. 
Prin Ordinul Prefectului nr. 352/21.12.2017 a fost reactualizată componenţa Comisiei 
judeţene Vaslui pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor 
privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ teritoriale sesizate ca abateri 
disciplinare, iar secretariatul acestei comisii este asigurat de către Serviciul Juridic din 
cadrul Instituţiei Prefectului-judeţul Vaslui.  
Comisia îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: 
- primeşte sesizările şi toate documentele care îi sunt adresate; 
- întocmeşte procese-verbale şi rapoarte, în condiţiile H.G. nr. 1344/2007; 
- întocmeşte recomadări cu caracter general, la finalizarea procedurilor de cercetare 
administrativă. 
În anul 2018 la secretariatul Comisiei de disciplină pentru analizarea şi propunerea 
modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor 
administrativ teritoriale sesizate ca abateri disciplinare, au fost înregistrate un număr de 
6 sesizări, formulate  împotriva secretarilor unor comune din județul Vaslui, toate fiind în 
curs de soluționare.  
În cursul anului 2018 a fost finalizată una dintre sesizările înregistrate în anul 2017, fiind 
propusă aplicarea sancțiunii disciplinare – mustrare scrisă, prevăzută de art. 77 alin. 3) 
lit. (a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. 

7. Activitatea desfășurată de Comisia Județeană de atribuire denumiri 

 

Comisia de atribuire denumiri a Județului Vaslui, funcţionează în temeiul 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 
denumiri, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr.564/31.07.2008, 
pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri 
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, emis de ministrul internelor şi reformei 
administrative. 
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Prin Ordinul Prefectului nr. 268 din 13.12.2018 a fost reactualizată componenţa 
Comisiei de atribuire de denumiri a Județului Vaslui, iar secretariatul acestei comisii 
este asigurat de către Serviciul Juridic din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui.  
Comisia îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: 
-analizează documentele depuse de consiliul judeţean sau consiliile locale, după caz, în 
vederea obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri şi respinge 
documentaţia incompletă; 
-emite avizul favorabil sau nefavorabil cu privire la proiectul de hotărâre a consiliului 
judeţean sau local, după caz; 
-asigură liberul acces la informaţia referitoare la activitatea comisiei. 

Avizele acordate în anul 2018: 
Aviz 1/30.01.2018 – comuna Zorleni 
Aviz 2/26.02.2018 – municipiul Bârlad 
Aviz 3/18.06.2018 – comuna Drînceni 
Aviz 4/22.06.2018 – orașul Murgeni 
             De asemenea au fost primite un număr de 3 documentații înaintate de: 2 de la 
orașul Murgeni și una de la comuna Dragomirești, care urmează a fi analizate. 

8. Activitatea de Contencios - administrativ 

 

Din evaluarea datelor şi informaţiilor referitoare la activităţile şi serviciile realizate 

la nivelul Serviciului Juridic, rezultă că în anul 2018 au fost înregistrate 390 de dosare 

pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

Structura celor 390 dosare aflate pe rol este următoarea: 

 

Actul normativ Număr dosare 

Legea nr. 18/1991 324 

Legea nr. 10/2001  3 

Legea nr. 554/2004 49 

Legea nr. 290/2003 4 

Alte litigii 10 

Total 390 

 

Au fost redactate 382 lucrări care se concretizează în: 

 

Tip lucrări Număr lucrări 

Apeluri/Recursuri promovate 28 

Actiuni la instanță 15 

Întâmpinări 198 

Adrese răspuns instanţă/interogatorii 93 

Precizări/concluzii scrise 33 

Răspunsuri la întâmpinări 15 

 Total  382 
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Numărul mare de litigii s-a datorat cererilor de chemare în judecată a Comisiei 

judeţene de fond funciar, având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor. 

 

D.  Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 

Colectivul de lucru de pe lângă Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de 

proprietate s-a întrunit în anul 2018 în 9 şedinţe de lucru în care au analizat un număr 

total de 483 propuneri trimise de comisiile locale de fond funciar din care un număr de 

116  propuneri au fost puse pe ordinea de zi a Comisiei judeţene, iar diferenţa de 367 

au fost returnate comisiilor locale, motivat de faptul că nu aveau documentaţia completă 

aşa cum prevăd legile fondului funciar, respectiv Regulamentul Comisiei județene 

Vaslui aprobat prin Hotărârea Comisiei județene nr. 44/22.03.2017. 

Colectivul de lucru a analizat documentația înaintată de comisiile locale de fond 

funciar pentru emiterea de titluri de proprietate fiind emise în acest sens un număr de 

17 titluri de proprietate. 

Comisia Judeţenă de Fond Funciar Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor a luat în dezbatere şi a supus validării/invalidării măsurile 

stabilite de comisiile locale în cursul anului 2018 comisia întrunindu-se în 6 şedinţe de 

lucru; 

S-au adoptat, redactat şi transmis părţilor interesate un număr total de 105 hotărâri, 

precum si un număr de 11 adrese care au fost comunicate comisiilor locale în urma 

discutării pe ordinea de zi.   

Până la această dată, s-au eliberat şi înaintat proprietarilor un număr de 159554 

titluri de proprietate din totalul de 176810  (diferenţa de 17256 titluri de proprietate 

aflându-se în lucru la comisiile locale de fond funciar); 

În cursul anului 2018 au fost verificate documentațiile înaintate de Oficiul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui pentru eliberarea a 21 titluri de proprietate, 

respectiv 143 duplicate. În acest context au fost semnate si eliberate un numar de 17 

titluri de proprietate si 143 de duplicate, diferenta de 4 documentatii  fiind returnate la 

O.C.P.I. Vaslui în vederea refacerii și completării acestora, conform legilor în vigoare. 

În cursul anului 2018, având în vedere adresele Agenției Naționale pentru 

Restituirea Proprietăților, prin care ni s-au comunicat un număr de 51 de Decizii de 

invalidare ale Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor emise în dosare 

privind acordarea de despăgubiri  au fost transmise către Comisii locale de fond funciar;      

În anul 2018 au fost transmise la A.N.R.P. București un număr de 77 de dosare 

pentru acordarea de măsuri compensatorii.  

Au fost formulate un număr de 336 răspunsuri la petiţii fond funciar formulate de 

cetățeni ; 
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În cursul anului 2018 au fost emise un număr de 71 ordine ale prefectului, 

conform prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, fiind returnate un 

număr de  32 documentații întrucât acestea nu erau complete sau nu se încadrau în 

prevederile articolului de lege susmentionat, un număr de 17 ordine ale pefectului 

privind reactualizarea comisiiilor locale de fond funciar precum și a Colectivului de lucu 

de pe lângă Comisia judeteană Vaslui, fiind returnate un număr 13 documentații au fost 

returnate întrucât nu au fost întocmite conform prevederilor legale, precum si 2 ordine 

ale prefectului cu privire la delimitarea teritorială între comunele Codăesti și Dănești și 

Constituirea grupului de lucru pentru întocmirea amenajamentelor pastorale. 

Au fost întocmite un număr de 5 răspunsuri la radiograme/circulare din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne,  Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 

Bucureşti și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară București și 4  

adrese la Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui;  

 

2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada martie 1945 - 22 decembrie 1989 

 

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 judeţul Vaslui au fost formulate 2318 notificări, rămânând nesoluţionate un număr de  

88 notificări.  

3. Aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma 
aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940 

 

Nu există cereri nerezolvate aflate în evidenţa Comisiei judeţene de aplicare a 
Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. 

4. Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 
compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietatea acestora, 
sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia 

            

Cererile aflate în evidenţa Comisiei judeţene de aplicare a Legii nr. 290/2003 

privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 

proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de 

Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între 

România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 sunt 
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concretizate în 2 dosare. Comisia judeţeană de aplicare a Legii nr. 290/2003 a emis în 

anul 2018 o hotărâre privind desemnarea experților din Comisia Tehnică, evaluatoare a 

bunurilor. 

 

E. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate 

 

1. Activitatea Colegiului prefectural al Județului 

Colegiul Prefectural al județului Vaslui îşi desfăşoară activitatea în temeiul 
prevederilor Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată si ale 
Hotărârii Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Componenţa Colegiului Prefectural al judetului Vaslui și Regulamentul de 
funcționare a Colegiului Prefectural al Judetului Vaslui au fost reactualizate prin Ordinul 
Prefectului nr. 133/13.06.2017. Componenţa Colegiului Prefectural a mai fost 
completată 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 2018, Colegiul prefectural a fost convocat în 12 şedinţe 
ordinare, în cadrul cărora 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:  
- Asigurarea condițiilor de securitate pentru produsele destinate populației la 
nivelul cerințelor din Uniunea Europeană; 
- Nereguli constatate de SJAN Vaslui în urma controalelor efectuate la creatorii 
și deținătorii de documente; 
- Principalele modificări şi completări ale Codului Fiscal cu aplicabilitate de la 1 
ianuarie 2018; 
- Modalități de eliberare și utilizare a cardului european de asigurări sociale de 
sănătate/formulare europene primite din statele membre UE și formularele 
europene emise de CAS Vaslui în cursul anului 2017; 
- Identificarea unor soluţii pentru prevenirea delictelor în domeniul silvic. 
Implicarea autorităţilor publice în vederea asigurării cu pază a tuturor 
suprafeţelor forestiere aparţinând persoanelor fizice sau juridice private; 
- Centenarul Marii Uniri – arc peste timp; 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni al judeţului Vaslui pe 
anul 2018 pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare; 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei tipurilor de raportări a membrilor 
Colegiului Prefectural către Instituţia Prefectului - judeţul Vaslui şi modalitatea 
de realizare a acestora; 
- Analiza activităţii desfăşurate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
Vaslui în anul 2017 și continuarea lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate 
de unitățile administrativ-teritoriale, începute în a doua jumătate a anului 2016 și 
continuate în anul 2017, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte 
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Funciară, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2016 
privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 
7/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 243/2016; 
- Obligațiile angajatorilor privind asigurarea securității și sănătății lucrătorilor în 
toate aspectele legate de muncă; 
- Tabere sociale organizate de Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia 
Judeteană de Sport și Tineret Vaslui – Criterii de atribuire; 
- Creșterea si ameliorarea efectivelor de taurine și ovine din județul Vaslui; 
- Situația obiectivelor înscrise în Lista Monumentelor Istorice din județul Vaslui; 
- Preluarea în pază de către ocoalele silvice din structura Direcției Silvice Vaslui 
a micilor proprietăți forestiere din judetul Vaslui în contextul modificărilor Legii 
nr. 46/2008 – Codul silvic; 
- Prezentarea situației privind calitatea apei din județul Vaslui aferentă 
semestrului I 2018; 
- Rezultatele studiului ESPAD privind evoluţia traficului şi consumului ilicit de 
droguri la nivelul judeţului Vaslui; 
- Asigurarea ordinii publice pe raza judeţului Vaslui în semestrul I al anului 2018; 
- Stadiul campaniei de irigații – 2018; 
- Gradul de realizare a veniturilor bugetului consolidat al statului la nivelul AJFP  
Vaslui pe sem. I 2018; 
- Modificari legislative în domeniul ocupării forței de muncă; 
- Activitatea Comisariatului Județean Vaslui al Gărzii Naţionale de Mediu - 
sarcini şi responsabilităţi; 
- Implementarea PNDR 2014 - 2020 (Stadiu implementare, proiecte 
depuse/contractate in anii 2017 – 2018, problematica depunere, contractare, 
implementare proiecte, sesiuni de proiecte în anul 2018 etc);  
- Categorii de pensii și persoanele care pot beneficia de acestea; 
- Administrarea și gestionarea alocației de stat la nivelul judetului Vaslui, 
conform Legii nr. 61/1993 cu modificările și completările ulterioare. 
Exportabilitatea alocației de stat în țările membre ale Uniunii Europene conform 
prevederilor Regulamentului (CE)  nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor 
de securitate sociala; 
- Radiografia activității Serviciilor Publice Deconcentrate, a membrilor Colegiului 
Prefectural în anul 2018 și mesajul domnului Eduard - Andrei POPICA, prefectul 
judetului Vaslui, către toți membrii colegiului. 
     În şedința din luna martie 2018 au fost adoptate 2 hotărâri, una privind 
aprobarea Listei tipurilor de raportări a membrilor Colegiului Prefectural către Instituţia 
Prefectului - judeţul Vaslui şi modalitatea de realizare a acestora și una privind 
aprobarea Planului de acţiuni al judeţului Vaslui pe anul 2018 pentru realizarea 
obiectivelor derivate din Programul de Guvernare. 
          In luna iulie 2018 Colegiul prefectural a fost convocat într-o ședință 
extraordinară, în care au fost prezentate și dezbătute Manualul operațional pentru 
intervenție în focarele de pestă porcină Africană și Planul de contingență al României 
pentru pesta porcină Africană. 
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           Lunar, au fost transmise Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituţiile 
Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, atât programul şedintelor 
Colegiului Prefectural ( data, ora, ordinea de zi ), cât şi raportul sinteză. 
 

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

În baza art. 8 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, 
republicată, 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 și instituția prefectului, s-a procedat la 
analiza proiectelor de buget și a situațiilor financiare înaintate de serviciile publice 
deconcentrate, care au solicitat avizul consultativ al Prefectului. 

Astfel, s-au eliberat 62 de avize, structurate după cum urmează: 
Situații Financiare încheiate la 31.12.2017 – 17 avize 

- Direcția pentru Agricultură a Județului Vaslui 
- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui  
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui 
- Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui 
- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vaslui 
- Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui 
- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui – activitate economica 
- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui – asigurari si asistenta 
sociala 
- Direcția de Sănătate Publică Vaslui 
- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui 
- Direcția Județeană de Statistică Vaslui 
- Casa Judeteana de Pensii Vaslui 
- Clubul Sportiv Viitorul Vaslui 
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui 
- Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui 
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui 
- Oficiul Judetean de Studii Pedologice si Agrochimice Vaslui 

Situații Financiare încheiate la 31.03.2017 – 15 avize 
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui 
- Direcția pentru Agricultură a Județului Vaslui 
- Direcția Judeteană pentru Sport și Tineret Vaslui 
- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui  
- Direcția de Sănătate Publică Vaslui 
- Directia Judeteana pentru Cultura Vaslui 
- Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui 
- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui – activitate economica 
- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui – asigurari si asistenta 
sociala 
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui 
- Direcția Județeană de Statistică Vaslui 
- Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui 
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- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui 
- Oficiul Judetean de Studii Pedologice si Agrochimice Vaslui 
- Clubul Sportiv Viitorul Vaslui 
 

Situații Financiare încheiate la 30.06.2017 – 14 avize 
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui 
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui 
- Direcția Județeană de Statistică Vaslui 
- Oficiul Judetean de Studii Pedologice si Agrochimice Vaslui 
- Direcția Județeana pentru Cultură Vaslui 
- Direcția de Sănătate Publică Vaslui 
- Direcția pentru Agricultură a Județului Vaslui 
- Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui 
- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui  
- Clubul Sportiv Viitorul Vaslui 
- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui 
- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vaslui 
- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui – activitate economica 
- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui – asigurari si asistenta 
sociala 

Situații Financiare încheiate la 30.09.2017 – 16 avize 
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui 
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui 
- Direcția Județeană de Statistică Vaslui 
- Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui 
- Oficiul Judetean de Studii Pedologice si Agrochimice Vaslui 
- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui – activitate economica 
- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui – asigurari si asistenta 
sociala 
- Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui 
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui 
- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Vaslui  
- Direcția pentru Agricultură a Județului Vaslui 
- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vaslui 
- Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui 
- Direcția de Sănătate Publică Vaslui 
- Clubul Sportiv Viitorul Vaslui 
- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui 
 

3. Activitatea Comisiei de dialog social a județului 

Prin Ordinul Prefectului nr.135/13.06.2017 s-a reorganizat la nivel de judeţ 
Comisia de dialog social. Numărul şedinţelor de lucru în anul 2018 a fost de 3 şedinţe 
lunare. Numărul partenerilor sociali, membri ai Comisiei de dialog social, este de 30 
membri. 



 21 

         În cadrul şedinţelor organizate în anul 2018, la care au participat reprezentanţi ai 
serviciilor publice deconcentrate, ai sindicatelor şi patronatelor, au fost abordate 
tematici diverse, de strictă actualitate, privind protecția socială sau relațiile dintre 
sindicate şi administrație.  
  Principalele teme abordate în cadrul acestor şedinţe au fost:  

- Comasarea unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2018-2019. 
- Informare privind ucenicia la locul de muncă, o soluție pentru angajatori. 
- Dezbateri pe Legea pensiilor – forma finală. 

 Au fost identificate şi raportate următoarele probleme: întărirea dialogului social; 
întărirea dialogului social între unitățile de învătământ și mediul economic, în vederea 
formării de cadre bine pregătite; deschiderea de linii de finanțare pentru învățământ în 
vederea formării specialiștilor în unitățile școlare prin crearea de parteneriate; corelarea 
programului de învățământ cu cererea de pe piață. 
  S-a asigurat legătura între Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui, Comisia de 
Dialog Social şi Guvernul României, prin Secretariatul General al Guvernului pentru 
întocmirea de raportări, adrese şi propuneri legislative. 
 

4. Acțiuni de protest 

În perioada 01.01-31.12.2018 au fost înregistrate stări conflictuale la nivelul 
judeţului Vaslui. Acestea au fost gestionate astfel: 

 În data de 10.10.2018 a fost transmis la Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul 
Transporturilor, memoriul Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din 
România cu privire la proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea “Normelor 
Metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea 
transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța 
Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului 
transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare”. 
 

5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice 

Prin Ordinul Prefectului nr.134/13.06.2017 s-a reorganizat Comitetul consultativ 
de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice. În perioada 01.01 - 31.12.2018 
Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice s-a întrunit 
în 4 şedinţe lunare. 

Principalele teme abordate în cadrul acestor şedinţe au fost: 
- Informare privind activitatea Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice 

Vaslui în anul 2017 şi prezentarea Planului de acţiuni pentru anul 2018.  
 - Raport privind activitatea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Elena 

Cuza” Bîrlad în anul 2017 şi prezentarea Planului de acţiuni pentru anul 2018.  
- Condiții de distribuire a biletelor de tratament și odihnă în anul 2018.  

-  Modificările legislative privind sistemul public de pensii.  

- Informare privind manifestările ce se desfăşoară la nivelul judeţului Vaslui cu 
ocazia zilei de 1 octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice.  
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- Informare privind serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice și măsurile 

întreprinse pentru îmbunătățirea calității vieții acestora. 

Problemele identificate în cadrul şedinţelor au fost legate de suplimentarea 
fondurilor pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire socio-medicală a pensionarilor la 
domiciliu; probleme de asistenţă socială; funcţionarea centrelor de permanenţă; 
asigurarea locurilor de muncă pentru tineri; diminuarea muncii la negru; problema 
transportului pentru pensionari și în mod special cel rutier. 
           În urma acestor şedinţe Instituţia Prefectului a luat o serie de măsuri:  
            - trimiterea de înştiinţări către toate primăriile din judeţ cu privire la organizarea 
de manifestări de ziua pensionarilor;  
            - demersuri pentru deplasarea periodică şi operativă a personalului de 
specialitate, în caz de urgenţă, la domiciliile persoanelor vârstnice cu dizabilităţi; 
            -  demersuri pentru consilierea periodică a persoanelor vârstnice în centrele de 
recuperare de către specialişti din acest domeniu. 
 

F. Modul de aplicare la nivelul județului a Programului de guvernare 
2018-2020 stabilit în anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 1/2018 pentru 
acordarea încrederii Guvernului  

 

          Elaborarea Planului anual județean de măsuri pe 2018 pentru realizarea 
obiectivelor derivate din Programul de Guvernare 

Pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de guvernare a fost 
conceput Planul de acţiuni al judeţului Vaslui pe anul 2018, în urma consultării 
Consiliului Judeţean, a serviciilor publice deconcentrate, a Camerei de Comerţ, 
Industrie şi Agricultura Vaslui şi a unităţilor administrativ - teritoriale din județ. Planul de 
acțiuni al Județului Vaslui pe anul 2018 a fost aprobat de Colegiul prefectural în ședința 
din luna martie 2018. Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor din Programul 
de guvernare la nivelul anului 2018 numără 19 capitole - 236 de obiective şi 813 
acţiuni.  
 
        Monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în Planul de acţiuni al 
judeţului Vaslui pe anul 2017 

Instituţia Prefectului a sprijinit şi a monitorizat în permanenţă aplicarea 
strategiilor, politicilor şi programelor Guvernului şi a actelor normative, prin 
întocmirea de analize, studii, rapoarte, informări, planuri în următoarele domenii de 
activitate: 

Trimestrial a fost monitorizat stadiul de realizare a Planului de acţiuni al judeţului 
Vaslui pe anii 2017 (trim. IV) şi 2018 (trim. I – III) pentru realizarea obiectivelor derivate 
din Programul de guvernare, iar în iulie 2018 a fost realizată o raportare la semestrul I 
2018. De asemenea, în primul trimestru al anului 2018, a fost întocmit Raportul anual 
pentru realizarea Planului de acţiuni al judeţului Vaslui pe anul 2017.  

În această perioadă se realizează o raportare la semestrul II 2018, precum și 
raportul anual. 
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În urma monitorizării obiectivelor şi acţiunilor din Planul de acţiuni judeţean, s-a 
constatat că până la această dată au fost realizate peste 90% dintre obiectivele și 
acțiunile programate, și nu au fost realizate sau nu a fost începută derularea unor 
acţiuni în domeniile infrastructurii de transport și a fondurilor europene. 
Principala cauză a nerealizării lor este lipsa fondurilor sau reprogramarea lor 
pentru anul următor.  
În vederea îndeplinirii acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni județean în anul 
2018 au funcționat la nivelul instituției prefectului un număr de 13 comisii, 
comitete, grupuri de lucru cu activitate periodică, constituite prin ordin al 
prefectului. Aceste organisme au desfășurat activități în domeniile (social, situații 
de urgență, violența în sport, siguranța în școli, proiecte de mediu, combaterea 
bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor). S-au organizat 85 întâlniri, în 
urma cărora au fost emise 14 ordine, 7 hotărâri, 82 procese verbale și 3 minute de 
ședință. 

De asemenea, au funcționat un număr de 12 comisii care nu au activitate 
periodică în domeniile (evaluare animale tăiate, ucise sau afectate în vederea 
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile, perdele forestiere, evaluare 
pagube produse de alunecări de teren, evaluare pagube produse de inundații).  S-
au organizat 31 întalniri, în urma cărora au fost emis 2 ordine și 31 procese 
verbale, precum și 2 hotărâri pentru solicitare de fonduri pentru refacerea 
infrastructurii afectate de inundații . 

La nivelul anului 2018 au organizate prin ordin al prefectului 11 comisii mixte 
care au desfășurat acțiuni de verificare la 42 de unități administrativ – teritoriale, 
în temeiul art. 6, alin.1, pct.1, lit b, din HG nr. 460/2006, în domeniile evaluării de 
pagube produse de fenomene meteo periculoase pe teritoriul județului și al 
salubrizării cursurilor de apă. 
 

G. Managementul situațiilor de urgență 

 

1. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor C.J.S.U. 
În scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă, în anul 2018, Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui s-a întrunit în 16 şedinţe, astfel: 

 1 şedinţă ordinară; (Analiza activităţii CJSU pentru anul 2017) 
  15 şedinţe extraordinare (din care 7 videoconferinţe). 

 
Ordinea de zi a vizat analiza următoarelor aspecte: 

 aprobarea Hotărârilor C.J.S.U. privind pornirea staţiilor de desecare,  pentru 
evacuarea apei în exces din incinta Amenajării Albiţa-Fălciu; 

 aplicarea măsurilor specifice gestionării efectelor fenomenelor meteorologice 
periculoase ce pot apărea în contextul scăderii accentuate a temperaturilor; 

 aprobarea Hotărârilor C.J.S.U.: aprobarea solicitării unor sume din Fondul de 
intervenție la dispoziția Guvernului pe anul 2018 pentru refacerea infrastructurii 
afectate de inundațiile din perioada iunie-iulie 2018; 

 aprobarea Planului de măsuri cu privie la Pesta Porcină Africană;  
 aprobarea măsurilor ce se impun pentru sezonul rece și atenționarea cod galben. 
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2. În plan legislativ au fost adoptate  5 hotărâri privind: 

- aprobarea pornirii staţiilor de pompare SPR1 Pogănești, SPR2 Săratu, SPR3 
Bumbăta, SPR4 Berezeni şi SPD5 Doniceasa, pentru evacuarea apei în exces din 
incinta Amenajării Albiţa-Fălciu; 
- aprobarea pornirii staţiilor de pompare SPR2 Săratu şi SPR4 Berezeni pentru 
evacuarea apei în exces din incinta Amenajării Albiţa-Fălciu; 
- aprobarea solicitării unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pe 
anul 2018 pentru refacerea infrastructurii afectate de inundațiile din perioadele 15 -
17.06.2018 și 27-30.06.2018; 
- aprobarea solicitării unor sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pe 
anul 2018 pentru refacerea infrastructurii afectate de inundațiile din perioada 07-
10.07.2018; 
- aprobarea planului de măsuri pentru prevenirea răspândirii, monitorizarea şi 
combaterea pestei porcine africane, pe teritoriul judeţului Vaslui; 
Hotărârile luate în cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au 
fost duse la îndeplinire. 
 

3. Pentru buna funcţionare a activităţii comitetului şi în vederea ducerii la 
îndeplinire a unor hotărâri adoptate, prefectul judeţului Vaslui, în calitate de 
preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a emis 11 ordine, 
acestea vizând: 
 Reactualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență, a grupurilor de suport tehnic organizate pe lângă C.J.S.U. și 
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a C.J.S.U. 
(nr.69/14.02.2018); 

 Constituirea comisiilor de verificare și control a starii de salubrizare a 
cursurilor de apă și asigurarea secțiunilor de scurgere în zonele podurilor și 
podețelor din județul Vaslui (nr.100/20.03.2018). 

 Constituirea comisiei de evaluare a efectelor produse în urma fenomenelor 
meteorologice în comunele Berezeni și Zorleni (111/30.03.2018) 

 Constituirea comisiei de evaluare a efectelor produse în urma alunecărilor 
de teren produse în UAT Stănilești, sat Gura Văii (139/23.05.2018) 

 Constituirea comisiei de evaluare a efectelor produse în urma alunecărilor 
de teren produse în UAT Huși  (154/11.06.2018) 

 Reactualizarea componenței comisiilor locale pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor la culturi agricole ca urmare a unor fenomene 
meteorologice nefavorabile (155/11.06.2018); 

 Constituirea comisiei de evaluare a efectelor produse în urma alunecărilor 
de teren produse în UAT Vetrișoaia (161/25.06.2018) 

 Reactualizarea componenței comisiilor locale pentru constatarea și 
evaluarea pagubelor la culturi agricole ca urmare a unor fenomene 
meteorologice nefavorabile (180/17.07.2018); 

 Constituirea comisiei de evaluare a efectelor produse în urma alunecărilor 
de teren produse în UAT Voinești (187/08.08.2018) 
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 Constituirea comisiei de evaluare a efectelor produse în urma alunecărilor 
de teren produse în UAT Negrești (189/10.08.2018) 

 Constituirea comisiei de evaluare a efectelor produse în urma alunecărilor 
de teren produse în UAT Bogdana  (201/20.08.2018). 

 
Acţiuni şi măsuri cu caracter proactiv: 

 Analiza şi aprobarea planurilor proprii de intervenţie pe tipurile de riscuri 
gestionate de către instituţiile componente; 

 Întocmirea „Planului de măsuri pentru sezonul rece 2018-2019”; 
 Reactualizarea Registrului de capabilităţi -- Ro-risk -- şi verificarea 

viabilităţii acestuia în zona de competenţă;  
 Reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a C.J.S.U. ; 
 Reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a C.J.C.C.I. 
 Reactualizarea Planului judeţean pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, pentru anul 
2018; 

 Reactualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe teritoriul 
judeţului Vaslui. 

 
4. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor C.J.S.U. 

În scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă, în anul 2018, Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui s-a întrunit în 15 şedinţe, astfel: 

 1 şedinţă ordinară; (Analiza activităţii CJSU pentru anul 2016) 
  14 şedinţe extraordinare (din care 7 videoconferinţe). 

 
Ordinea de zi a vizat analiza următoarelor aspecte: 

 Aprobarea Hotărârilor C.J.S.U. privind pornirea staţiilor de desecare,  pentru 
evacuarea apei în exces din incinta Amenajării Albiţa-Fălciu; 

 aplicarea măsurilor specifice gestionării efectelor fenomenelor meteorologice 
periculoase ce pot apărea în contextul scăderii accentuate a temperaturilor; 

 suspendarea cursurilor în unitățile școlare din învățământul preuniversitar în ziua 
de 09,10,12.01.2018, ca urmare a efectelor fenomenelor meteorologice 
periculoase ce pot apărea în contextul scăderii accentuate a temperaturilor; 

 aprobarea costurilor maxime estimate pentru punerea în funcțiune a stațiilor de 
desecare în anul 2018; 

 Aprobarea Hotărârii C.J.S.U.: aprobarea solicitării unor sume din Fondul de 
intervenție la dispoziția Guvernului pe anul 2018 pentru refacerea infrastructurii 
afectate de inundațiile din perioada 20.04.2018 - 14.05.2018; 

 aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de 
avertizare/alarmare a populației la nivelul unităților administrativ-teritoriale ale 
județului Vaslui; 

  aprobarea locațiilor posibile pentru amenajarea unor baze de operații la nivelul 
județului Vaslui. 
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H. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru 
asigurarea ordinii publice 

 
La nivelul judeţului Vaslui, activitatea de menţinere a climatului de ordine şi 

siguranţă publică se desfăşoară sub coordonarea prefectului. 
Pentru stabilirea competenţelor şi eliminarea suprapunerii forţelor, în anul 2018 a 

fost actualizat Planul Unic de Ordine și Siguranţă Publică la nivel judeţean, 
document ce a fost supus aprobării prefectului. 
          Având în vedere cadrul legislativ, periodic au fost efectuate analize privind 
evaluarea situaţiei operative, ocazie cu care au fost stabilite şi măsurile pentru 
eficientizarea activităţilor şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor. 
           În marea majoritate a acţiunilor organizate pe segmentul de menţinere a ordinii 
publice de catre IPJ Vaslui, au fost angrenate şi efective din cadrul I.J.J. Vaslui şi 
respectiv S.T.P.F. Vaslui, în zona din proximitate a frontierei cu Republica Moldova.   
           Ca activităţi desfăşurate şi rezultate înregistrate în urma implementării acţiunilor 
prevăzute în planul anual, menţionăm: 
- misiuni de asigurare a ordinii publice – 1143; 
- misiuni de menţinere a ordinii publice – 5362; 
- acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii – 288; 
- punerea în aplicare a mandatelor de aducere – 1347; 
- activităţi preventiv-educative – 300. 

Mai menţionăm faptul că, în funcţie de competenţele conferite de lege, structurile 
de ordine publică din judeţ, au participat şi la asigurarea ordinii publice la manifestările 
cultural-artistice, sportive, religioase şi, nu în ultimul rând, la manifestările de protest. 
             

I. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte 
normative 

1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în 
unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare 

Prin Ordinul prefectului nr.25/2018 a fost reactualizată componența comisiei de 
elaborare a sistemului-cadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei 
elevilor şi a personalului didactic din judetul Vaslui. 

Siguranţa în unităţile de învăţământ din judetul Vaslui s-a realizat sub 
coordonarea prefectului, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, a 
Inspectoratului Școlar Județean, a Inspectoratului Judeţean de Poliţie, a Inspectoratului 
Judeţean de jandarmi şi a unităţilor şcolare. Prefectul, împreună cu comisia, a analizat 
trimestrial modul în care a fost asigurată protecţia unităţilor de învăţământ. 

În urma analizelor efectuate, în datele de 01 martie, 15 iulie și 01 septembrie 
2018 au fost transmise la Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Management 
Operațional, informări cu privire la analiza activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor 
obţinute pentru asigurarea climatului de siguranţă în unităţile de învăţământ 
preuniversitar şi zona adiacentă acestora. 
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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 instituțională reciprocă între Inspectoratul Scolar Județean şi 
Inspectoratul Județean de Poliție cu privire la cazurile de predelincvență si 
delincvență juvenilă înregistrate: monitorizarea permanentă si evaluarea evoluției 
si dinamicii fenomenului delincvenței juvenile în mediul scolar, în special a 
faptelor comise cu violență, pe baza analizelor semestriale realizate la nivel local 
de către instituțiile partenere; 

- Încheierea protocoalelor cadru de parteneriat cu instituții ce au atribuții în 
domeniul siguranței şi protecției unităților şcolare, a elevilor şi a cadrelor 
didactice; (Poliția Locala, I.J.J, I.P.J.) 

- Îndrumarea conducerilor unităților şcolare în vederea încheierii unor parteneriate 
similare potrivite nevoilor specifice fiecărei unități; 

- Includerea în cadrul Regulamentului intern al unităților de învățământ 
preuniversitar a unor prevederi privind realizarea siguranței școlare; 

- Îmbunătățirea capacității instituționale de prevenire și combatere a fenomenului 
de violență în unitățile de învățământ; 

- Cunoașterea gradului și a modului în care este realizată siguranța școlară 
precum și identificarea cauzelor și condițiilor ce generează violență în incinta și 
în zona adiacentă acestora; 

- Stabilirea unor agende a activităților informativ-preventive, constând în 
participarea la ședințele comitetului de părinți, consiliile profesorale și orele de 
dirigenție, în vederea prevenirii violenței în școli; 

- Informarea permanentă a poliției cu privire la actele de violență produse în 
școală sau în apropierea acesteia, precum şi cu privire la conflictele existente 
între elevi, conflicte despre care există informații că ar putea degenera în 
violențe;  

- Efectuarea unui schimb permanent de informații, în vederea cunoaşterii 
reciproce a aspectelor negative din comportarea şi situația familială a unor elevi; 

- Informarea inspectoratului şcolar în legătură cu faptele de violență înregistrate în 
unitățile şcolare, abaterile sau încălcări ale legii de către elevi; 

- Realizarea de programe/proiecte de prevenire a violenței în mediul școlar la 
nivelul unitatilor de învățământ, prin comisiile de prevenire a violenței în mediul 
școlar, în parteneriat cu reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție al Judetului 
Vaslui; 

- Colaborarea profesorilor diriginți, a părinților cu consilierii din cadrul cabinetelor 
de asistență psihopedagogică, în vederea identificării 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 
clădirilor unităților de învățământ, pentru iluminat şi pentru alte măsuri menite să 
îmbunătățească siguranța acestora, în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 35 
din 2007. 
La începutul anului școlar, prefectul a aprobat Planul teritorial comun de acțiune 

pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea 
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delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ 
preuniversitar elaborat și avizat de către IPJ, IJJ, ISJ. 
          Autoritățile locale au alocat pentru creșterea gradului de siguranță o sumă totală 
de 1.519.902 lei, din care 1.075.499 lei pentru asigurarea cu pază a unităților de 
învățământ preuniversitar și 444.403 lei pentru împrejmuirea cu gard a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 
 

2. Aplicarea dispozițiilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului 
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018 

Prin Ordinul Prefectului nr. 252/22.09.2017 a fost constituită Comisia pentru 
aplicarea prevederilor H.G. nr.640/2017  în judeţul Vaslui. Prin Decizia nr. 1/16.05.2018, 
membrii comisiei au stabilit următoarele: 

- lista produselor lactate şi de panificaţie care se vor distribui conform 
contractelor încheiate, precum şi a prevederilor H.G. nr. 640/2017; 

- măsurile educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi 
produselor lactate în şcoli. 

          Începând cu data de 8 octombrie 2018 au fost distribuite mere, lapte, produse 
lactate, cornuri și biscuiți uscați pentru un număr de 45.508 elevi şi preşcolari. 
          În cadrul măsurilor educative, Direcția de Sănătate Publică Vaslui a organizat 
întâlniri la diverse unități de învățământ având ca obiect organizarea de acțiuni socio-
educative privind cunoaşterea şi respectarea regulilor de igienă, a metodelor de 
prevenire şi combatere a consumului de droguri şi a bolilor infecţioase. 

În perioada 08.10.2018 - 27.11.2018 reprezentanții Direcţiei de Sănătate Publică 
Vaslui au desfăşurat 67 de controale în unităţile de învăţământ (49 rural,18 urban), cu 
privire la spaţiul de păstrare al produselor. În urma inspectiilor efectuate s-au aplicat 6 
avertismente pentru condiții de depozitare necorespunzatoare. 

În perioada 08.10.2018 - 27.11.2018 la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul 
Vaslui au fost derulate un număr de 34 activități privind aplicarea prevederilor art.18, 
alin (3), lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului 
pentru şcoli al României în perioada 2017/2023. 

 

 3. Implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate – POAD 

Hotărârea de Guvern nr. 799 din 17 septembrie 2014 privind implementarea 
Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, completată prin HG nr. 
80/2015 și modificată prin HG nr. 627/2015 a reglementat modul de aplicare a 
Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2015/2016 la nivelul județului 
Vaslui. 
            În vederea pregătirii implementării noului Program POAD 2017/2018 în 
conformitate cu Ghidul Solicitantului „Acordarea de ajutoare alimentare și produse de 
igienă în cadrul POAD2017/2018„ aprobat în data de 09.10.2017, Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a solicitat transmiterea numărului 
de beneficiari care se încadrează în grupul țintă eligibil la nivel județean/local, în 
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conformitate cu prevederile Ghidului. În acest sens, Instituția Prefectului-județul Vaslui a 
realizat împreună cu membrii Grupului de lucru POAD mai multe situații privitoare la 
numărul de beneficiari care se încadrează în grupul țintă eligibil, în iunie 2018 fiind 
transmisă către minister ultima raportare. Totodată s-a solicitat Grupurilor de lucru POAD 
din cadrul unităților administrativ – teritoriale comunicarea adreselor de livrare a 
ajutoarelor alimentare pe fiecare municipiu/oraș/comună în parte și  numele persoanele 
împuternicite să semneze, din partea primăriei, procesele – verbale de recepție, situația 
centralizatoare fiind transmisă Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene. 
            În perioada 27-28.06.2018 AM POAD a desfășurat o misiune de verificare a POAD 
2015/2016 la sediul Instituției Prefectului –județul Vaslui, vizând modul de implementare a 
programului în cadrul următoarelor comune: Muntenii de Jos, Văleni, Zăpodeni, Oșești, 
Alexandru Vlahuță, Dragomirești.  
           În perioada 15.10 - 02.11.2018 Direcția Regională de Audit Neamț a desfășurat 
verificări la nivelul Instituției Prefectului județul Vaslui și al organizațiilor partenere (unitățile 
administrativ teritoriale) care au distribuit alimente în perioada 2014-2015 în cadrul 
proiectului ”Furnizare de pachete cu alimente în cadrul FEAD 2014”, respectiv în anul 2016 
în cadrul proiectului „Furnizare de pachete cu alimente în cadrul FEAD 2015/2016”, 
selectate pe bază de eșantion statistic aleatoriu. 
      Unitățile administrativ teritoriale din județul Vaslui, selectate în eșantion au fost 
următoarele: Bârlad, Pungesti pentru POAD 2014 și Bogdănești, Huși, Negrești, Șuletea, 
Zorleni, Rafaila pentru POAD 2015/2016. 
       Verificările au fost efectuate pe baza documentelor justificative, prevăzute de HG nr. 
799/2014, păstrate la nivelul UAT-urilor, privind primirea și distribuirea alimentelor către 
persoanele beneficiare. 
         Prin apariția Hotărârii de Guvern nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri 
necesare implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 
au fost desemnate noi categorii de beneficiari de ajutoare alimentare și de produse de 
igienă. 

J. Alte activități 

 

1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control în domeniul situațiilor de 
urgență 

 
Comisia de verificare și control a stării de salubrizare a cursurilor de apă şi 
asigurarea secţiunilor de scurgere în zonele podurilor şi podeţelor din judeţul 
Vaslui 

În conformitate cu Programul de verificare a modului în care au fost salubrizate 
cursurile de apă și au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru 
asigurarea secţiunii de scurgere a apelor mari, iniţiat de către Comitetul Ministerial 
pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prin 
Ordinul Prefectului județului Vaslui nr. 100/20.03.2018 au fost constituite două comisii 
mixte de verificare și control a salubrizării cursurilor de apă, formate din reprezentanţi ai 
Instituției Prefectului judetului Vaslui, ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Vaslui, ai 
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Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Vaslui şi ai Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă „Podul Inalt” al judeţului Vaslui. 
           Comisiile şi-au desfăşurat activitatea în perioada 26.03-30.04.2018, verificând la 
nivelul primăriilor următoarele: existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe 
malurile şi în albiile cursurilor de apă precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi 
podeţelor; existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din 
apropierea zonelor locuite; modul în care au fost realizate întreţinerea şanţurilor şi 
rigolelor de scurgere a apelor pluviale în localităţi. 
          Verificarea s-a desfăşurat în 40 unitati administrativ-teritoriale: 3 municipii, 
2 orașe și 35 comune. Au fost verificate sectoare ale râului Barlad, precum şi sectoare  
a 101 cursuri de apă şi 84 torenţi, afluenți ai râului Bîrlad. S-a constatat că starea de 
salubrizare şi igienizare a reţelei hidrografice este, în general, bună. Au fost identificate 
depozite de gunoi amplasate ilegal în albiile minore ale cursurilor de apă, pe malurile şi 
în zonele de protecţie ale acestora, în cantitati mai mari, în comunele Gherghesti, 
Puiesti, Drinceni și în cantități mai mici în alte 19 comune și orașul Negrești. Nu au fost 
semnalate construcţii provizorii, în special împrejmuiri extinse până în albia minoră şi pe 
zonele de protecţie ale cursurilor de apă.  
           Secţiunile de scurgere a apelor mari, în zona podurilor şi podeţelor din localităţi, 
sunt parţial asigurate. Capacitatea de transport şi viteza de scurgere a debitelor de 
viitură este diminuată datorită prezenței vegetației lemnoase şi acvatice, în albiile 
minore ale cursurilor de apă din 32 localităţi. 
           Au fost aplicate 3 sancţiuni contravenționale, cu avertisment, la comunele 
Gherghești, Puiești și Drînceni.  
           Au fost trasate măsuri de continuare a acţiunii de salubrizare a tuturor zonelor 
insalubre şi menţinerea în permanenţă a curăţeniei malurilor cursurilor de apă şi 
rigolelor de scurgere. 
 
Comisia de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice 
cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, din judeţul Vaslui 

Conform prevederilor Ordinului comun al ministrului administraţiei şi internelor şi 
al ministrului mediului şi padurilor nr. 192/1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului 
privind gestionarea situatiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la constructii hidrotehnice şi poluări accidentale, în perioada 26 – 
27 noiembrie 2018 s-a desfaşurat acţiunea de verificare a stării tehnice şi funcţionale a 
construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, din judetul Vaslui. 
          La acțiune au participat reprezentanţi ai următoarelor instituții: Ministerul Apelor și 
Pădurilor; Administrația Națională Apele Române; Instituția Prefectului Judetului Vaslui; 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "Podul Înalt" Vaslui; Administrația 
Bazinală de Apă Prut-Barlad; Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui; Filiala de 
Imbunatățiri Funciare Vaslui. Au participat, de asemenea, șefii de sisteme hidrotehnice 
si sefii de formații din zonele verificate. 
          Scopul principal al acţiunii a fost acela de a stabili punctele critice de pe cursurile 
de apă, pentru care se va asigura supravegherea permanentă, precum şi mijloacele şi 
forţele de intervenţie operativă, în cazul producerii unor eventuale inundaţii. 
A fost întocmit un plan de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, astfel:  
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- supravegherea de către SGA Vaslui a zonelor critice și asigurarea forțelor și 
mijloacelor necesare în eventualitatea prognozării unor creșteri importante de debite în 
perioada iarna 2018 - primăvara 2019;  
- continuarea colaborării SGA Vaslui cu U.A.T-urile, în vederea executării lucrărilor de 
decolmatare, reprofilare a cursurilor de apă neamenajate în special în zona localităților; 
- echiparea de către A.N.I.F. - Filiala Teritorială Vaslui a subtraversărilor digului râului 
Bîrlad și afluenții cu clapeți și stavilare; 
- menținerea stării de funcționare corespunzătoare a obiectivelor din administrare, prin 
executarea lucrărilor de întreținere, reparații curente și echiparea cu A.M.C.-uri; 
- pentru asigurarea continuității liniilor de apărare, în perioadele viiturilor, A.N.I.F. va 
interveni la subtraversările neechipate utilizând panouri mobile din cherestea și saci 
umpluți cu pământ; 
- continuarea acțiunilor de curățare a secțiunii podurilor și podețelor pentru asigurarea 
capacității de scurgere și de igienizare a cursurilor de apă din intravilanul localităților. 
 
 

 
  

V. SUPORT DECIZIONAL 

1. Controlul intern managerial, Registrul Riscurilor, Registrul procedurilor 

La nivelul Instituției Prefectului – Județul Vaslui este implementat Sistemul de 
control intern managerial (SCIM) în conformitate Ordinul Secretariatului General al 
Guvernului nr. 600/2018 și cu Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 84/2018 privind 
sistemul de control intern managerial în cadrul instituțiilor subordonate Ministerului 
Afacerilor Interne. În anul 2018 a fost efectuată evaluarea stadiului implementării SCIM 
la nivelul instituţiei. S-a avut în vedere gradul de implementare a celor 16 de standarde 
la nivelul fiecărui compartiment din structura de specialitate. Managerul public este cel 
care asigură 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 către Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile 
Prefectului din Ministerul Afacerilor Interne.  
 

Managementul riscurilor reprezintă un proces complex de identificare, analiză și 
răspuns la  posibile riscuri ale Instituței Prefectului – Județul Vaslui, printr-o abordare 
științifică, care utilizează resurse materiale, financiare şi umane pentru atingerea 
obiectivelor, vizând reducerea expunerii la pierderi. Astfel, controlul intern este asociat 
direct cu managementul riscurilor, deoarece, prin măsurile luate, se asigură, în mod 
rezonabil, un cadru funcţional ce permite instituției noastre să îşi atingă obiectivele. 

La nivelul Instituției Prefectului  - Județul Vaslui au fost identificate și consemnate 
în Registrul riscurilor evenimentele care ar putea periclita atingerea obiectivelor 
generale și specifice stabilite.  
 

La nivelul Instituței Prefectului - Județul Vaslui procedurile aferente activităților 
desfășurate sunt consemnate în Registrul Procedurilor. Șefii de serviciu întocmesc 
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evidența procedurilor pentru activitățile coordonate în format electronic și secretarul 
grupului de lucru întocmește și actualizează Registrul procedurilor pentru Instituția 
Prefectului – Județul Vaslui. 
 

2. Audit Intern 

 
Instituţia Prefectului–Județul Vaslui are organizată structură proprie de audit 

public intern, conform Anexei nr. 1 “Structura cadru de Organizare a instituţiei 
prefectului” din Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale 
Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Compartimentul Audit Intern este constituit în subordinea directă a Prefectului, 
ceea ce asigură premisele existenţei unui nivel decizional corespunzător adoptării unor 
hotărâri efeciente în legătură cu soluționarea adecvată a iregularităților semnificative 
constatate de către audit.  
 
1. Planificarea anuală și multianuală 

Având în vedere faptul că riscurile asociate activităților sunt generate de mediul 
economic și social în care activitatea este derulată, apare necesitatea ca riscurile să fie 
reevaluate periodic, pentru a fi urmărite în dinamica lor. În acest context,  a fost întocmit 
Planul multianual de audit public intern 2018-2020 cu nr. 17347/28.11.2017 care a stat 
la baza elaborării Planului anual de audit public intern pentru anul 2018 cu nr. 
17401/29.11.2017. 

 
2. Realizarea misiunilor de audit public intern intern 

În anul 2018, au fost realizate toate cele 5 misiuni de audit planificate conform 
Planului anual de audit public intern pe anul 2018, respectiv 4 misiuni de asigurare și 1 
misiune de consiliere.  Au fost constatate 16 iregularități pentru care s-au formulat  23 
de recomandări, după cum urmează: 

Domeniul Nr. 
iregularită
ți 

Nr. 
recomandăr
i 

Stadiul de implementare 

Gestionarea patrimoniului 1 1 Implementată în timpul 
misiunii 

Conducerea serviciilor publice 
deconcentrate 

2 3 Implementate în timpul 
misiunii 

Relații cu publicul și secretariat 2 3 Implementate în timpul 
misiunii 

Strategia Guvernului României 
de incluziune a cetățenilor 
români aparținand minorității 
romilor pentru perioada 2015-
2020. 

2 2 Implementate în timpul 
misiunii 
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Consiliere formalizată -SCIM 9 14 Implementate parțial 

 
Sumar al constatărilor și recomandărilor formulate pe fiecare domeniu de 

activitate: 
Misiuni de asigurare la care s-a abordat domeniul financiar contabil: 
Constatări cu caracter negativ remediate în timpul misiunii:: 

Începând cu 01.01.2018 nu au fost actualizate Ordinele prefectului privind 
desemnarea lucrătorilor gestionari din cadrul Instituției Prefectului Județului Vaslui. 
Ordinele prefectului anterioare: nr.14/30.01.2017 și nr.102/15.05.2017, aveau 
valabilitate doar până la 31.12.2017. Lucrătorii gestionari și-au îndeplinit și în 2018 
sarcinile de serviciu, în baza fișei de post, și le-a fost reținută garanția din salariu 
convenită prin contractul de garanție în numerar, fără să fie desemnați prin ordin al 
prefectului. 

Recomandări: 
Emiterea ordinelor prefectului privind desemnarea lucrătorilor gestionari 

începând cu 01.01.2018. 
Misiuni de asigurare la care s-au abordat alte domenii: 
Constatări cu caracter negativ remediate în timpul misiunii::  

În perioada supusă auditului, au fost emise și comunicate doar 3 avize 
consultative ale prefectului asupra proiectelor de buget pentru anii 2016, 2017 și 2018, 
întocmite de Inspectoratul Teritorial de Muncă – Vaslui ca urmare a solicitării avizului 
prin adresele nr.6909/15.09.2016, nr.9526/26.10.2016 și nr.8524/25.09.2017, celelalte 
servicii publice deconcentrate nu au solicitat avizul consultativ asupra proiectelor de 
buget așa cum prevede art. 8 alin. 1 şi 3 din Legea nr.  340/2004 privind prefectul şi 
instituţia prefectului. 

În perioada supusă auditării, reprezentanţii Instituţiei Prefectului, numiți ca 
membri în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru 
ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv, din cadrul Direcției 
Județene de Statistică Vaslui, concurs organizat potrivit Ordinului Preşedintelui A.N.F.P. 
nr. 7/2016, nu au fost desemnaţi prin Ordin al prefectului, așa cum este prevăzut la art. 
21, alin. (1) din Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. 

Persoana din cadrul secretariatului, care se ocupă cu realizarea activităților de 
evidență, păstrare și de control al existenței sigiliilor și ștampilelor nu are aceste atribuții 
trecute în fișa postului. 

Recomandări:  
Elaborarea unei proceduri privind modul de acordare a avizului consultativ al 

prefectului asupra proiectelor de buget/ situaţiilor financiare privind execuţia bugetară, 
întocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului. 

Completarea fișei postului persoanei responsabile din cadrul compartimentului 
resurse umane cu atribuția privind întocmirea Ordinului prefectului pentru desemnarea 
unui reprezentant al Instituţiei Prefectului în comisia de concurs şi în comisia de 
soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea postului de conducător al serviciului public 
deconcentrat 

Completarea fișei postului persoanei care asigură secretariatul informațiilor 
clasificate, cu atribuții privind evidența sigiliilor și ștampilelor în cadrul instituției 
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Misiune de consiliere -  domeniul SCIM: 
Constatări cu caracter negativ 
Registrul de riscuri nu a fost modificat conform modelului din  Anexa nr.2 din 

OSGG nr.400/2015 și ca urmare lipsesc rubrici precum: cauzele care favorizează 
apariția riscului, strategia adoptată, data ultimei revizuiri. 

La nivelul Instituției Prefectului – județul Vaslui nu au fost inventariate situațiile 
generatoare de întreruperi de activitate care pot conduce la discontinuităţi în activitate şi 
nu a fost întocmit un plan de continuitate a activităţilor, care are la bază identificarea şi 
evaluarea cauzelor care pot afecta continuitatea operaţională, contrar O.S.G.G. 
400/2015, Standardului 11 – Continuitatea activității " Conducerea entităţii publice 
inventariază situaţiile care pot conduce la discontinuităţi în activitate şi întocmeşte un 
plan de continuitate a activităţii, care are la bază identificarea şi evaluarea riscurilor care 
pot afecta continuitatea operaţională". 

Membrii grupului nu au elaborat Raportul de evaluare a cadrului normativ așa 
cum prevede art. 15 și 16 din OMAI nr. 86/2013 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul MAI. 

Recomandări:  
Nominalizarea responsabililor cu riscurile de către conducătorii compartimentelor 

așa cum prevede Standardul 8 - Managementul riscului, pct.8.2.4 din OSGG 
nr.600/2018  şi asigurarea cadrul organizaţional şi procedural pentru identificarea şi 
evaluarea riscurilor, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, monitorizarea 
implementării măsurilor de control, revizuirea şi raportarea periodică a acestora. 

Inventarierea situaţiilor generatoare care pot conduce la discontinuităţi în activitate 
şi întocmirea unui plan de continuitate a activităţilor, care are la bază identificarea şi 
evaluarea cauzelor care pot afecta continuitatea operaţională de către conducătorii 
compartimentelor conform Standardului 11 din OSGG nr.600/2018. 

Identificarea vulnerabilităţilor/cauzelor care determină expunerea la riscuri de 
corupţie și elaborarea Raportului de evaluare a cadrului normativ de către Grupul de 
lucru responsabil cu gestionarea problematicii privind prevenirea și combaterea 
corupției la nivelul Instituției Prefectului –Județul Vaslui în conformitate cu art. 15 și 16 
din din OMAI nr. 86/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a 
corupţiei în cadrul MAI și cu respectarea Anexei nr.5 privind Modelul Raportului de 
evaluare a cadrului normativ. 

 
3.Asigurarea perfecţionării profesionale continue 
La nivelul compartimentului de audit public intern din Instituției Prefectului – 

Județul Vaslui gradul de participare la pregătire profesională este de 100%. așa cum a 
fost prevăzut în Planul de pregătire profesională continua a auditorului intern cu nr. 
nr.17301/28.11.2017 

 
4.Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern 
Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern, însoțit 

de Planul de acţiune privind asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern 
nr. 17460/ 04.12.2017, garantează că activitatea de audit intern se desfăşoară în 
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conformitate cu normele, instrucțiunile şi Codul privind conduita etică a auditorului intern 
şi contribuie la îmbunătăţirea activităţii structurii de audit public intern. 

 
5. Raportarea anuală a activității de audit public intern 
Raportul anual al activităţii de audit public intern nr.840/17.01.2019 a fost 

elaborat în conformitate cu pct.2.4.2.7 din OMAI nr.18/2015 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice privind exercitarea auditului public intern in Ministerul Afacerilor Interne și 
a Cartei auditului intern in M.A.I, având în vedere adresa nr.407668/03.12.2018 de la 
Direcția audit public intern din cadrul MAI privind structura minimală a Raportului privind 
activitatea de audit public intern aferentă anului 2018 și anexele acestuia. 

Contribuția auditului public intern la adăugarea de valoare în cadrul Instituției 
Prefectului - Județului Vaslui constă în rapoartele prezentate managementului, în 
recomandările și concluziile care constituie un mijloc de comunicare cu prefectul, dar și 
în capacitatea de a îmbunatăți sistemul de control intern al entității. 

3.Etică și conduită 

 
 Instituția Prefectului  - Județul Vaslui are întocmit și aprobat un Cod de conduită 
etică pentru funcționarii publici și personalul contractual. Acesta este în concordanță cu 
prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici. La nivelul 
instituției a fost desemnat consilier de etică un funcționar public din cadrul 
compartimentului Resurse Umane. 
 

4.Protecția Informațiilor clasficate 

 
La nivelul Instituției Prefectului - Județul Vaslui  este constituită și actualizată 

Structura de securitate coordonată de Funcționarul de securitate în conformitate cu 
prevederile Legii  nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și  a Hotărârii 
Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a 
informațiilor clasificate în România. În anul 2018 a fost actualizat Programul de 
prevenire a scurgerii de informaţii clasificate și au fost desfășurate o serie de activități 
pe linia protecției informațiilor clasificate în conformitate cu prevederile legale. 

5. Prevenirea și combaterea corupției 

 
La nivelul instituţiei a fost actualizat prin Ordin al Prefectului grupul de lucru 

care gestionează activităţile ce ţin de prevenirea şi combaterea corupţiei. Membrii 
grupului de lucru sunt şefii de servicii şi managerul public. Grupul este coordonat de 
către subprefect. Documentaţia şi corespondenţa în domeniul acesta este păstrată de 
către managerul public care asigură activitatea de secretariat. 

La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui a fost desemnat ca şi consilier de 
integritate managerul public. Pe parcursul anului 2018 nu au fost semnalate incidente 
de integritate sau fapte/acte de corupţie. Au fost facute periodic, atunci când au fost 
solicitate, raportări către Direcţia Generală Anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne. Solicitările au venit din partea Direcţiei cât şi a Serviciului Judeţean Anticorupţie 
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Vaslui. Periodic, personalul de conducere și cel de execuție din cadrul Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Vaslui este instruit in domeniul anticorupţiei de către personalul 
Servicului Judeţean Anticorupţie Vaslui. La nivelul instituției există întocmit și actualizat 
Registrul Riscurilor de Corupție. 
 

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple 

Activitatea desfăşurată pe linie de  Paşapoarte 
 

Pe linie de paşapoarte, activitatea se desfăşoară în baza planurilor de muncă 
zilnice, cuprinzând probleme din planurile trimestriale ale serviciului, completate cu 
probleme specifice, respectându-se prevederile legale. 
Activităţile desfăşurate pe linie de paşapoarte au constat în:  

 Primirea şi soluţionarea unui număr de 32617 cereri pentru eliberarea 
paşapoartelor simple, dintre care:  

 Paşapoarte simple electronice: 19004 
 Paşapoarte simple electronice CRDS: 7234 
 Paşapoarte simple temporare:   5197 
 Paşapoarte simple temporare CRDS:  1182 
 Soluţionarea cererilor depuse la misiunile diplomatice ale României în 

străinătate: 
o Pentru persoanele cu domiciliul în judeţul Vaslui şi pentru 

persoanele cu domiciliul în străinătate:  12353 
 solutţonarea  cererilor primite de alte servicii din ţară pentru persoanele cu 

domiciliul în judeţul Vaslui 
Prin comparaţie  cu aceeaşi perioadă a anului trecut situaţia cererilor depuse la 

ghişeul serviciului se prezintă astfel: 
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Astfel, analizând numărul de cereri pentru paşapoarte simple electronice 
simple sau temporare depuse la sediul serviciului nostru în anul 2018 faţă de anul 
2017, se constată o creştere cu 10% a numărului total de cereri înregistrate în anul 
2018 faţă de anul 2017, o creştere cu 23% a numărului total de cereri de paşapoarte 
simple electronice sau temporare a cetăţenilor români cu domciliul în străinătate.  

În ceea ce priveşte cererile depuse la misiunile diplomatice ale României în 
străinătate şi soluţionate la nivelul serviciului nostru, se observă o creştere a numărului 
acestora, astfel că în anul 2018 s-au soluţionat 12353 cereri faţă de 8980 în 2017, ceea 
ce în procente înseamnă o creştere de aproximativ 37%. La ghişeul mobil de la 
Bîrlad, unde se desfăşoară activitatea la fiecare două săptămâni s-au înregistrat 1319 
cereri pentru paşapoarte simple electronice. 
 În anul 2018 au fost respinse 78 de cereri, faţă de 50 de cereri respinse în anul 
2017, această situaţie fiind o consecinţă a faptului că o parte din personalul care a 
desfăşurat lucrul cu publicul a fost nou încadrat. 
 Referitor la paşapoartele simple temporare sau electronice emise, în anul 
2018 numărul acestora a fost 32664, cu 10% mai multe faţă de anul precedent, când 
au fost emise 29569 de paşapoarte. 
 Grafic, situaţia paşapoartelor emise se prezintă astfel: 
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Alte activităţi:  

- s-au eliberat la ghişeu  27540 documente de călătorie, dintre care 21282 
paşapoarte simple electronice şi 6258 paşapoarte simple temporare, iar 2541 
paşapoarte  simple electronice au fost livrate prin curier  

- 14842 paşapoarte au fost anulate 
- 1451 paşapoarte au fost declarate pierdute 
- 15 paşapoarte  au  fost declarate deteriorate  
- 11 paşapoarte  au fost declarate furate 
- au fost recepţionate paşapoartele electronice primite de la CNUPPE, conform 

procedurii primite şi au fost predate la ghişeu în vederea livrării către titulari 
- s-au întocmit 272 procese verbale de contravenţie pentru persoanele care 

au declarat paşaportul pierdut sau deteriorat, valoarea amenzilor încasate 
fiind 7760 lei 

- s-au eliberat 299 adeverinţe privind exercitarea dreptului la libera 
circulaţie în străinătate şi cereri furnizare date  

- s-au furnizat informaţii la ghişeu privind documentele necesare eliberării unui 
paşaport, informaţii privind documentele necesare eliberării unei adeverinţe 
privind exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate 

- s-au efectuat verificări telefonice la alte servicii judeţene de paşapoarte 
privind persoanele care şi-au schimbat domiciliul în judeţul Vaslui şi au 
solicitat eliberarea paşaportului şi s-au întocmit adrese de solicitare a 
dosarelor acestor persoane 
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- listarea cererilor de eliberare paşaport depuse la misiunile diplomatice ale 
României în străinătate,  în vederea soluţionării, verificarea solicitanţilor în 
IDIS şi în baza de date a evidenţei populaţiei 

- verificarea zilnică a cererilor întârziate 
- verificarea săptămânală a raportului care conţine cetăţenii de pe raza 

judeţului care au renunţat la cetăţenia română 
- verificarea paşapoartelor primite de la alte unităţi în vederea anulării sau 

invitării titularului la ghişeu pentru ridicare 
- scanarea lucrărilor primite şi soluţionate, precum şi conţinutul mapelor 

personale 
- comunicarea datelor cu caracter personal solicitate de alte instituţii, conform 

prevederilor legale 
- verificarea săptămânală a  proceselor verbale de contravenţie în vederea 

trimiterii spre executare a celor neachitate in termen 
- scanarea documentele conţinute de mapele care au fost solicitate de alte 

servicii, ca urmare a schimbării domiciliului pe raza lor de competenţă şi 
înaintarea acestora, conform solicitării. 

 
Activităţi  desfăşurate pe linie de Restricţii 
 

Pentru perioada amintită mai sus, la nivelul Serviciului Public Comunitar pentru 
Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Vaslui a fost implementat un număr de 542 
de restricţii de tipul I-suspendată exercitarea dreptului la liberă circulaţie. 

Dintre cele 542 de restricţii, 433 au fost implementate ca urmare a comunicărilor 
primite de la instanţe de judecată, iar 109 ca urmare a dispoziţiilor de urmărire generală 
a IGPR primite prin intermediul Direcţiei Generale de Paşapoarte.  

Dintre cele 542 de persoane faţă de care s-a dispus suspendarea exercitării 
dreptului la liberă circulaţie, 317 nu erau titulari de paşapoarte, 145 erau titulari de 
paşapoarte expirate şi 58 erau titulari ai unor paşapoarte valabile. 

De asemenea, pe parcursul acestei perioade s-a colaborat foarte bine cu 
lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Vaslui, Biroului de Investigaţii 
Criminale Bârlad şi Huşi şi cu lucrătorii din cadrul posturilor de poliţie de la nivelul 
judeţului, în scopul retragerii paşapoartelor persoanelor faţă de care s-a dispus 
suspendarea exercitării dreptului la liberă circulaţie. 

În urma petiţiilor depuse de cetăţeni, întrucât aceştia se aflau în imposibilitatea 
de a prezenta biletele de liberare, au fost solicitate informaţii de la instanţele de 
judecată care au emis mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea şi s-a 
comunicat executarea pedepsei. 

De asemenea, la nivelul serviciului au fost primite, prin intermediul Direcţiei 
Generale de Paşapoarte, informări întocmite de către Departamentul Consular din 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe referitoare la un număr de 32 de cetăţeni români 
decedaţi pe teritoriul altor state şi 9 cetăţeni români ce au fost internaţi în spital pe 
teritoriul altor state. În aceste cazuri s-au efectuate fie deplasări în teren la domiciliul 
familiilor persoanelor în cauză, fie s-a luat legătura cu Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Vaslui. 
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Au mai fost primite un număr de 269 de comunicări de la Departamentul 
Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe referitoare la arestarea cetăţenilor 
români pe teritoriul altor state. 

Pentru îndeplinirea activităţilor amintite mai sus a fost utilizat autoturismul din 
dotarea serviciului, parcurgându-se un număr de 1300 de kilometri. 
 
Activitatea desfăşurată pe linie de Secretariat: 

Numărul total de documente înregistrate în anul 2018 este de 27147, faţă de 
21646 în anul precedent, ceea ce înseamnă o creştere cu 25,4%. De precizat este 
faptul că în 2016 s-au înregistrat 11242 de documente ceea ce înseamnă că activitatea 
pe această linie a crescut  în anul 2018 cu 141% faţă de 2016. 
 
Analizând documentele în funcţie de specificul lor, situaţia se prezintă astfel: 

- 1110 documente neclasificate care nu conţin date cu caracter personal 
- 10202– adrese pe linia restabilirii domiciliului în România. Prin 

comparaţie cu anul trecut numărul acestor solicitări de la serviciile publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor a crescut de aproximativ 7 ori. 

- 3720 de comunicări CRDS 
- 11400 documente care conţin date cu caracter personal (altele decât cele 

precizate anterior) 
- 299 adeverinţe la libera circulaţie 
- 4 documente care au avut ca obiect furnizarea de informaţii de interes 

public 
- 98 de petiţii 
- 289 audienţă 
- 26 documente clasificate (25 documente secret de serviciu şi un 

document secret) 
De asemenea, s-au efectuat activităţi pe linia restituirilor de taxe, verificare şi 

listarea, zilnic, a e-mail-urilor trimise de către DGP, a documentelor transmise prin 
SMEC, repartizarea pe condică a lucrărilor către lucrătorii serviciului. 
 
Activităţi desfăşurate pe  linie  Informatică 

In anul 2018, s-au efectuat activităţi pentru personalizarea  paşapoartelor simple 
temporare, s-a asigurat administrarea reţelelor informatice din serviciul nostru, în 
vederea bunei funcţionări şi asigurării corectitudinii utilizării datelor în conformitate cu 
prevederile legale. S-a asigurat fluxul de emitere a paşapoartelor simple temporare, 
precum şi eliberarea acestora şi s-au întocmit situaţiile periodice şi procesul verbal de 
justificare  blankete. 

Fiecare lucrător a procedat la rezolvarea lucrărilor repartizate, scanarea mapelor 
corespunzătoare lucrărilor repartizate, mapele fiind predate la arhivă. 

În 2018 s-au tipărit şi verificat calitatea tuturor paşapoartelor simple temporare. 
S-au verificat paşapoartele din ghişeu şi s-au anulat cele expirate în ghişeu şi 

neridicate de titulari, s-au efectuat verificări în baza centrală de evidenţa persoanelor, 
pentru solicitanţii de paşapoarte CRDS şi pentru minori. 

De asemenea, s-au întocmit toate adresele necesare către S.P.C.J.E.P. pentru 
toate cererile de paşapoarte electronice sau temporare pentru cetăţenii români cu 
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domiciliul în străinătate, s-au trimis cererile sau mapele la judeţul de domiciliu după 
scanarea documentelor corespunzătoare. 

S-a continuat activitatea la punctul mobil de la Bârlada, sigurându-se tehnica 
necesară. 
În anul 2018 s-a primit de la DGP şi s-a instalat o staţie nouă de preluare cereri şi două 
staţii de lucru şi alte două staţii de la Direcţia Generală de Logistică, cu sprijinul 
Instituţiei Prefectului, toate aceste staţii fiind configurate corespunzător. De asemenea 
s-a înlocuit staţia pentru eliberarea paşapoartelor. 

S-a instalat şi exploatat curent procedura de trimitere, în format electronic, la 
serviciile de evidenţa persoanelor a comunicărilor privind stabilirea domiciliului în 
străinătate. 

S-a actualizat pagina web a serviciului, ori de câte ori s-a impus modificarea 
informaţiilor. 

S-au efectuat toate activităţile specifice şi s-a uprimit certificatul pentru 
reacreditarea staţiei pentru mesageria electronică criptată la nivel maxim secret de 
serviciu şi certificatul pentru reacreditarea staţiei pentru editarea documentelor 
clasificate. 

În anul 2018 s-au efectuat activităţi de întreţinere a echipamentelor sistemului 
informatic şi s-au efectuat activităţi de salvare documente de pe staţia clasificată. S-a 
asigurat buna funcţionare a aplicaţiei de programare on-line a solicitanţilor de 
paşapoarte şi s-au urmărit zilnic programările  efectuate. 
Ofiţerul IT a participat la Convocarea tematică organizată de către Direcţia Generală de 
Paşapoarte. 
 
Activitatea de management şi resurse umane 

S-au îndeplinit obiectivele principale prevăzute în planurile de activitate ale anului 
2018.În perioada supusă analizei s-a continuat pregătirea profesională, conform 
dispoziţiei şefului serviciului.Şeful serviciului a participat la convocările de pregătire şi 
analiză  profesională organizate de către Direcţia Generală de Paşapoarte în martie 
2018 şi în octombrie 2018, prilej cu care s-a pus în discuţie evaluarea modului de 
exploatare a sistemului informatic de emitere şi evidenţă a paşapoartelor şi s-au 
prezentat şi analizat aspectele legislative incidente activităţii de paşapoarte. 

În luna martie şi septembrie şeful serviciului a participat ca membru în comisia de 
concurs privind ocuparea a două posturi vacante de agent pricipal. Desfăşurarea 
acestor concursuri a avut ca finalitate ocuparea a două posturi de  agent de poliţie. 

Un rol important în actualizarea, completarea cunoştinţelor şi perfecţionarea 
deprinderilor necesare în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale poliţiştilor a avut-o 
studiul individual al actelor normative pe linie de paşapoarte, precum şi a temelor de 
pregătire profesională, conform planificărilor. 
            Relaţiile interpersonale la nivelul serviciului se caracterizează prin dorinţa tuturor 
lucrătorilor de a-şi îndeplini în condiţii bune atribuţiile  funcţionale, astfel încât serviciul 
să poată realiza doleanţele cetăţenilor în deplină legalitate. 
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2.  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări Vehicule 

 
Pe parcursul anului 2018, lucrătorii Compartimentului Înmatriculări şi Evidenţa 

Vehiculelor Rutiere au operat în Registrul Judeţean de evidenţă a vehiculelor rutiere un 
nr. de 17142 de certificate de înmatriculare, 1601 radieri din circulaţie a 
vehiculelor şi au fost eliberate un număr de 5003 autorizaţii şi numere provizorii. De 
asemenea, au fost înregistrate un număr de 345 de cereri de pierdere-furt-
deteriorare plăci cu numere de înmatriculare. 

În perioada analizată, situația plăcilor valorificate/tip placă, se prezintă astfel: 
 

Categoria de înmatriculare Număr plăcuțe 
eliberate 

Semestrul I 

Număr plăcuțe 
eliberate 

Semestrul II 

permanentă A 12518 15928 

permanentă B 74 80 

permanentă C 50 85 

provizorie A 4799 5034 

provizorie C 23 10 

păstrare 339 528 

  
 

Pentru verificarea autenticității documentelor emise de autoritățile străine, s-a 
utilizat sistemul informatic Eucaris, în conformitate cu prevederile DZU D.R.P.C.I.V. 
București cu nr. 138/2011. 
 

Examinarea și eliberarea permiselor de conducere 
În ceea ce priveşte situaţia principalelor activităţii desfăşurate de către lucrătorii 

Compartimentului Regim Permise de Conducere şi Examinări în anul 2018, situația se 
prezintă astfel: 

 
Proba teoretică  

 candidaţi examinaţi - 15182 

 candidaţi admişi - 8197, procentaj 53,99%  

 candidați declarați respinși - 6985, procentaj 46,01% 
 
Proba practică 

 candidaţi examinaţi- 13634 

 candidaţi admişi - 6719, procentaj 49,2%  

 candidați declarați respinși– 6915, procentaj 50,7% 
 
În anul 2018 au fost emise un număr de 15856 permise de conducere. 
 
La proba practică au participat un număr de 10 examinatori inclusiv șeful serviciului. 

În luna iulie 2018 au fost detașați doi agenți de poliției din cadrul IPJ Vaslui care au 
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participat la activitatea de examinare. În luna septembrie 2018 au fost detașați 4 agenți 
de poliție din cadrul IPJ Vaslui pentru a sprijini serviciul public comunitar în activitatea 
de examinare. 

VII. COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ ȘI RELAŢII 
INTERNAŢIONALE  
 
Cooperarea Interinstituțională 

În anul 2018, reprezentanții conducerii Instituției Prefectului-județul Vaslui au 

sprijinit și au participat la cele mai importante acțiuni, proiecte și manifestări de 

aniversare a Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri, ale unităților 

administrativ – teritoriale din județ și ale Consiliului Județean Vaslui. La nivelul județului 

s-au derulat acțiuni culturale: lansări de carte, simpozioane științifice, expoziții tematice, 

conferințe, spectacole, concursuri, campanii de informare, ceremonii militare și 

religioase. De remarcat este faptul că la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui 

s-au derulat aproximativ 1000 de manifestări cultural-artistice. 

O foarte bună cooperare instituțională a existat între Instutuția Prefectului – 

județul Vaslui, Consiliul Județean Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui, Centrul Militar 

Vaslui și instutuțiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne în vederea organizării 

Paradei militare cu ocazia Zilei Naționale a României – 1 decembrie 2018. 

 

Relații internaționale 

În anul 2018, Instituția Prefectului-județul Vaslui a organizat 2 activități în domeniul 

relațiilor internaționale, astfel: 

          Excelența Sa, domnul Andrei Grinkevich, Ambasador Extraordinar și 

Plenipotențiar al Republicii  Belarus în România a fost prezent în data de 

18.04.2018, în municipiul Vaslui, la invitația președintelui Consiliului Județean Vaslui, 

domnul Dumitru Buzatu, unde a avut o întâlnire cu reprezentanții conducerii autorităților 

județene și locale vasluiene, dar și cu mediul de afaceri. 

 Alături de președintele Consiliului Județean Vaslui au mai fost prezenți la discuții 

cei doi vicepreședinți, domnul Ciprian Trifan și domnul Vasile Mariciuc, domnul Eduard-

Andrei Popica, prefectul județului, domnul Mircea Gologan, subprefectul județului, 

domnul Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, domnul Alexandru Mâță, 

reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, precum și reprezentantul 

Episcopiei Hușilor. 

             Ambasadorul Republicii Belarus și-a prezentat intențiile de a contribui la 

înfrățirea județului cu o regiune din țara pe care o reprezintă. A precizat că este dispus 

să inițieze, să asiste și să dezvolte relațiile județului Vaslui cu Belarus, atât din punct de 

vedere economic, cât și cultural, turistic, în domeniul educației, sănătății.  

Referindu-se la Republica Belarus a apreciat că la nivelul țării lor se reușește 

asigurarea din producția agricolă a întreg necesarului populației. A subliniat faptul că în 
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Belarus se produc camioane, autobuze, troleibuze și că poate numi cel puțin zece orașe 

mari din România care folosesc autobuze realizate în țara sa. Consideră că au o piața 

internă foarte bună și pentru producția de echipamente de bucătărie, dar și în domeniul 

IT. A apreciat că România se află în clasamentul celor 10 țări cu care Belarus întreține 

cele mai bune relații de schimburi comerciale.  

În final, a declarat că scopul pentru care a venit în județul Vaslui a fost acela de a  

propune un acord interregional între județ și o regiune din Republica Belarus.  

          Domnul prefect, Eduard-Andrei Popica, a precizat că Vasluiul este deschis pentru 

încheierea unor parteneriate, care să ducă la dezvoltarea regiunii. Prefectul  a afirmat 

că a aflat lucruri noi despre Belarus și că este interesat de orice colaborare cu o regiune 

din Belarus, mai ales în domeniul agricol, care are o amprentă importantă la nivelul 

județului noastru. Prefectul a considerat că se pot iniția schimburi comerciale între 

aceste regiuni, concomitent cu atragerea de investitori. De asemenea, și-a manifestat 

interesul pentru o bună colaborare între județul Vaslui și Belarus. 

 La cea de-a doua întâlnire, care a avut loc la în aceeași zi, în Sala “Ștefan cel 

Mare” a Consiliului Județean Vaslui, au participat și reprezentanți ai mediului de afaceri 

vasluian, din domeniul industriei alimentare, specialiști din cadrul aparatului Consiliului 

Județean Vaslui, precum și președintele Camerei de Comerț și Industrie Vaslui, domnul 

Ionel Constantin. 

 Domnul Ionel Constantin a propus organizarea unor misiuni economice pentru 

oamenii de afaceri vasluieni în Republica Belarus, datorită faptului că în urma discuțiilor 

purtate s-a desprins un real interes al domnului Ambasador pentru sectorul industriei 

alimentare vasluiene. 

           În a doua parte a vizitei sale în județ, Excelența Sa, domnul Andrei Grinkevich, a 

mai avut o întrevedere cu autoritățile locale din municipiul Huși, a vizitat Episcopia 

Hușilor și cramele Averești.  

          Excelența Sa, domnul Roberto César Hamilton MAGAÑA, Ambasadorul 

Republicii Cuba în România, a fost prezent în data de 09.11.2018  în municipiul 

Vaslui, la invitația Președintelui Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură (CCIA) 

Vaslui, domnul Ionel Constantin, în vederea participării la “Topul Firmelor”. 

Domnul Ambasador și-a exprimat interesul de a se întâlni cu reprezentanții 

conducerii  județului Vaslui. Astfel, a avut loc o întâlnire cu reprezentanții autorităților 

publice județene la sediul Consiliului Județean Vaslui. Alături de președintele Consiliului 

Județean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu au mai fost prezenți la discuții 

vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Vasile Mariciuc, domnul Mircea Gologan, 

subprefectul județului, precum și domnul Ionel Constantin, președintele Camerei de 

Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui. 

Excelența Sa a primit o serie de informații legate de starea socio-economică a 

județului și despre principalele linii strategice de dezvoltare pentru următorii ani. 
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La rândul său, domnul Ambasador Roberto César Hamilton MAGAÑA a mulțumit 

pentru invitația primită, fiind la prima sa vizită în județul Vaslui. Și-a exprimat dorința ca 

la următoarea întâlnire să fie pusă la punct derularea unor parteneriate, în special în 

domeniul economic. A menționat că există deja o punte de legătură între cele două țări, 

prin Camera Bilaterală România-Cuba. De asemenea, și-a manifestat interesul pentru o 

colaborare pe viitor cu firmele din Vaslui, care exportă carne de pui. 

 

VIII. ACCESARE  FONDURI  EUROPENE 
 

         În domeniul afacerilor europene s-au urmărit eforturile Guvernului, ale 

ministerelor, ale tuturor instituţiilor locale şi judeţene, dar şi ale societăţii civile de a 

creşte gradul de absorbţie a fondurilor europene post-aderare la nivelul judeţului Vaslui. 

În vederea atingerii acestui obiectiv, Instituţia Prefectului a desfăşurat acţiuni în 

următoarele domenii: 

 

         Activităţi de planificare şi raportare 

         În februarie 2018 a fost întocmit raportul privind realizarea în semestrul II a 

Planului de acţiuni pentru realizarea politicilor naţionale, a politicilor privind afacerile 

europene şi intensificarea relaţiilor externe la nivelul judeţului Vaslui în anul 2017.  

          De asemenea, la începutul anului trecut, a fost întocmit Planul de acţiuni 

pentru realizarea politicilor naţionale, a politicilor privind afacerile europene şi 

intensificarea relaţiilor externe la nivelul judeţului Vaslui în anul 2018. Planul a 

cuprins acţiuni grupate pe șase obiective: creșterea gradului de absorbție a fondurilor 

europene și implementarea proiectelor începute; pregătirea proiectelor şi accesarea 

fondurilor post-aderare 2014-2020; creşterea gradului de informare a autorităţilor 

administraţiei publice locale, serviciilor publice deconcentrate şi a cetăţenilor din judeţ în 

ceea ce priveşte Uniunea Europeană şi oportunităţile de finanţare existente la nivel 

european în perioada 2014 – 2020; creşterea gradului de informare a potenţialilor 

beneficiari privind Fondul Social European şi Programul Operaţional Capital Uman, 

FRDS, programul Operaţional Regional, alte programe de finanţare; promovarea 

programului de educaţie şi formare profesională Erasmus+ al Comisiei Europene si al 

Programului pentru educatie finantat din fonduri Norvegiene si SEE; monitorizarea 

respectării obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare și implementării legislației 

europene. Acţiunile incluse în plan au fost derulate de instituţii precum: Instituţia 

Prefectului judeţul Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui, Inspectoratul Şcolar al Judeţului 

Vaslui, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui, Centrul de Informare Europe 

Direct Vaslui, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vaslui, autorități 

publice locale și județene, scoli, organizații neguvernamentale. 
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În iulie 2018 a fost întocmit raportul privind realizarea în semestrul I a Planului de 

acţiuni pentru realizarea politicilor naţionale, a politicilor privind afacerile europene şi 

intensificarea relaţiilor externe la nivelul judeţului Vaslui în anul 2018. Raportul aferent 

semestrului al II-lea va fi întocmit în cursul lunii ianuarie 2019. 

Planul de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene  în anul 

2018 la nivelul judeţului Vaslui a fost realizat la începutul anului trecut, în colaborare cu 

Consiliul Judeţean Vaslui, primăriile municipiilor Vaslui şi Huşi, Agenţia Judeţeană 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui, 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui, Centrul de Informare Europe Direct 

Vaslui, Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vaslui.  

Planul a cuprins activităţi care au urmărit următore obiective: 

 Creşterea gradului de informare a autorităţilor administraţiei publice locale, 

serviciilor publice deconcentrate şi a cetăţenilor din judeţ în ceea ce priveşte 

Uniunea Europeană şi oportunităţile de finanţare existente la nivel european în 

perioada 2014 - 2020; 

 Creşterea gradului de informare a potenţialilor beneficiari privind Fondul Social 

European şi Programul Operaţional Capital Uman, FRDS, programul Operaţional 

Regional, alte programe de finanţare; 

 Promovarea programului de educaţie şi formare profesională Erasmus+ al 

Comisiei Europene si al Programului pentru educatie finantat din fonduri 

Norvegiene si SEE; 

 Creşterea gradului de informare a autorităţilor publice locale şi a cetăţenilor, 

referitoare la oportunităţile de finanţare oferite de Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

 Creşterea gradului de informare a IMM-urilor din judeţul Vaslui privind 

oportunităţile de dezvoltare oferite de fondurile structurale. 

În iulie 2018, a fost întocmit raportul privind realizarea în semestrul I a Planului de 

pentru promovarea accesării fondurilor europene în anul 2018 la niveul judeţului Vaslui. 

Raportul aferent semestrului al II-lea va fi întocmit în cursul lunii ianuarie 2019. 

 

         Informarea şi îndrumarea potenţialilor beneficiari ai fondurilor 

europene 

         În anul 2018, informarea şi îndrumarea potenţialilor beneficiari ai fondurilor 

europene s-a realizat prin distribuirea de materiale informative, transmiterea de mesaje 

online sau de adrese cu informaţii de actualitate din domeniul afacerilor europene, 

actualizarea cu informaţii relevante a site-ului instituţiei, organizarea de evenimente de 

informare. 

         De asemenea, au fost transmise 45 de e-mail-uri cu informaţii de actualitate 

din domeniul afacerilor europene, către Reţeua judeţeană de multiplicatori de informaţie 

europeană formată din primării, servicii deconcentrate, organizaţii neguvernamentale. 
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Este vorba de informaţii legate de surse de finanţare active, documente de programare, 

cursuri şi seminarii, reglementări legale privind sistemul fondurilor structurale, exemple 

de bune practici în implementarea de proiecte europene. De asemenea, o altă 

modalitate de informare au fost adresele scrise, care au cuprins informaţii furnizate de 

diferite instituţii locale sau centrale.  

         În ianuarie 2018 a fost editat numărul 12/2017 al Buletinului informativ 

"Afaceri europene", aferent lunii decembrie 2017. În cursul anului 2018, au fost editate 

încă 11 numere cuprinzand informații de interes din domeniul afacerilor europene și al 

fondurilor externe nerambursabile pentru lunile ianuarie - noiembrie 2018. Ediția lunii 

decembrie 2018 va fi realizată în ianuarie 2019. Buletinul este editat lunar și postat pe 

site-ul Instiuției Prefectului. 

Activităţi de informare în domeniul afacerilor europene au fost realizate şi în cadrul 

Colegiului Prefectural. Astfel, în anul 2018 a fost inclusă pe ordinea de zi tema: 

Implementarea PNDR 2014 - 2020 (Stadiu implementare, proiecte depuse/contractate 

în anii 2017 – 2018, problematică depunere, contractare, implementare proiecte, sesiuni 

de proiecte în anul 2018 etc). 

 

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 
 

1. Informare și relații publice 

Compartimentul Relaţii cu Publicul, Registratură, Secretariat şi Comunicare este 

structura din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui care asigură relaţia directă a 

instituţiei cu cetăţenii, asigură circulaţia documentelor între conducerea instituţiei şi 

compartimentele de specialitate, coordonează fluxurile de documente şi asigură 

corespondenţa poştală a instituţiei. Concret, prin intermediul Compartimentului Relaţii 

cu Publicul, Registratură, Secretariat şi Comunicare, în anul 2018 au fost înregistrate un 

număr de 18673 documente.  

De asemenea, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Registratură, Secretariat şi 

Comunicare a preluat toate apelurile telefonice adresate Instituţiei Prefectului – judeţul 

Vaslui şi a pus în legătură apelanţii cu diferitele servicii, birouri şi persoane din cadrul 

instituţiei, în funcţie de problemele ridicate.  

Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Registratură, Secretariat şi Comunicare a 

pregătit, a transmis, a primit şi a triat zilnic toată corespondenţa instituţiei, ţinând în 

acelaşi timp evidenţa tuturor intrărilor şi ieşirilor de corespondenţă. Conform art. 6 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Registratură Secretariat şi Comunicare a 

clasat şi a arhivat toate petiţiile soluţionate din cadrul Instituţiei Prefectului – judeţul 

Vaslui.  
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Informaţiile de interes public, care trebuie comunicate din oficiu conform art. 5 din 

Legea nr. 544/2001, au fost actualizate și sunt permanent disponibile pe pagina de 

internet a instituţiei, printr-un buton de deschidere direct de pe pagina principală, pentru 

un acces cât mai facil la aceste informaţii :https://vs.prefectura.mai.gov.ro. 

Pe linia aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, în anul 2018 s-au înregistrat un număr de 12 solicitări scrise de informaţii de 

interes public, cuprinzând un număr total de 25 cereri distincte, deoarece unele solicitări 

scrise conțineau mai multe cereri diferite. Din cele 25 de cereri distincte, 11 au fost 

soluţionate favorabil, 4 au fost redirecționate către alte instituții, iar 10 au fost 

soluționate negativ pentru că au privit informaţii inexistente sau care nu au putut fi 

identificate. La toate cele 12 de solicitări scrise (cuprinzând 25 de cereri distincte) au 

fost transmise răspunsuri în scris cu respectarea termenelor stabilite prin Hotărârea 

Guvernului nr. 478/2016. 

Prin Ordinul Prefectului nr. 71/26.2.2014 a fost constituită Comisia de analiză 

privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public la nivelul Instituţiei 

Prefectului  - judeţul Vaslui, conform art. 35 din Hotărârea de Guvern nr. 123/2002. În 

cursul anului 2018 nu au fost înregistrate reclamaţii administrative privind încălcarea 

dreptului de acces la informaţiile de interes public. În anul 2018 nu au fost înregistrate 

plângeri în instanță împotriva Instituției Prefectului – județul Vaslui în legătură cu 

aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

Prin răspunsurile transmise s-a urmărit difuzarea informaţiilor solicitate cu 

respectarea prevederilor art. 7 şi art.12, alin. 1 din Legea 544/2001. Răspunsurile la 

solicitările de informații de interes public au urmat modelul anexei nr. 3 din Hotărârea de 

Guvern nr. 123/2002, respectiv al anexei nr.7 din Hotărârea Guvernului nr. 478/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberal 

acces la informaţiile de interes public. 

Au fost îndeplinite activităţile prevăzute în “Planul de măsuri pentru creşterea 

calităţii şi eficienţei activităţii de relaţii cu publicul la nivelul structurilor Ministerului 

Administraţiei şi Internelor”. Astfel, programul de lucru cu publicul a fost stabilit ca în 

zilele lucrătoare să se asigure accesul cetăţenilor între orele 8:30 şi 16:30, iar marţea 

programul este prelungit cu două ore, până la orele 18:30. Programul de lucru cu 

publicul a fost afişat la loc vizibil, putând fi consultat şi pe pagina de internet a instituţiei.  

Au fost puse la dispoziţia cetăţenilor formulare tipizate gratuite atât pentru petiții, 

cât și pentru cereri prind liberul acces la informații de interes public, personalul implicat 

în activitatea de relaţii cu publicul oferind consultanţă cetățenilor cu privire la modul de 

completare. 

2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor 

În cursul anului 2018 la Instituția Prefectului – Județul Vaslui au fost primite 1038 

petiţii. Dintre acestea, 282 au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de 

bunuri preluate abuziv de regimul comunist, 705 au reprezentat diverse cereri 
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(probleme privind înmatricularea unor vehicule, obținerea permisului de conducere auto, 

solicitări de ajutor social, loc de muncă, locuinţă, mediere în conflicte cu vecinii, 

acordarea unor drepturi legale, probleme edilitare, reclamaţii ale unor consilieri locali 

privind funcționarea unor consilii locale etc,), 1 a constituit o sesizare  privind încălcarea 

normelor de conviețuire, 2 au constituit sesizări privind acte sau fapte de corupţie 

asimilate corupției sau în legătură directă cu corupția, 48 au fost reveniri cu aceeaşi 

problemă. 

 Petiţiile au fost primite astfel:   

a) 2 de la Parlamentul României, 64  de la Guvernul României, 6 de la 

Administraţia Prezidenţială, 10 de la alte instituţii de stat; 

b) 26  de la persoane juridice (dintre care 2 organizații neguvernamentale);  

c) 917 de la persoane fizice cetățeni români;  

d)186  prin e-mail; 

e) 2 petiţii au fost anonime sau în urma verificărilor a rezultat că petentul este 

anonim. 

 

 Din totalul de 1038 petiţii primite, 416 au fost redirecţionate, spre competentă 

soluţionare, către alte instituţii abilitate ale statului, iar 37 au fost clasate. Petiţiile au fost 

soluţionate astfel:  

a. 498 pozitiv sau parţial pozitiv;  

b. 34 negativ;  

c. 47 sunt in curs de soluţionare. 

 

În concluzie, şi în cursul anului 2018 au fost înregistrate numeroase petiţii şi 

audienţe la Instituţia Prefectului – judeţul Vaslui, peste media din ultimii ani, de circa 

900 petiții pe an. Majoritatea petițiilor sunt legate de funcționarea Serviciului Public 

Comunitar Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vaslui. Ceva mai mult 

de un sfert din totalul petiţiilor privesc aplicarea legilor fondului funciar, pe fondul 

finalizării acțiunii de inventariere a terenurilor prin aplicarea prevederilor Legii nr. 

165/2013 și de reluarea emiterii titlurilor de proprietate. Pe de altă parte, se remarcă o 

tendinţă de creştere a numărului de petiţii cu tematică socială, cum ar fi solicitări de 

ajutoare financiare, de locuinţe sociale şi de alocaţii complementare.  

 

Primirea cetăţenilor în audienţă se realizează atât permanent prin funcţionarii 

publici ai Compartimentului de Relaţii cu Publicul, Registratură, Secretariat şi 

Comunicare, cât şi de către conducerea Instituţiei. Personalul Compartimentului de 

Relaţii cu Publicul, Registratură, Secretariat şi Comunicare oferă permanent tuturor 

solicitanţilor, atât direct cât şi telefonic, informaţii privind modul de soluţionare a 

diferitelor probleme cu care aceştia se confruntă. În cursul anului 2018 au solicitat astfel 
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de audienţe la personalul acestui compartiment un număr de 526 persoane care au 

depus şi 84 petiţii.  

         Solicitanţii care au dorit să depună şi petiţii sunt sprijiniţi în acest sens şi le 

sunt puse la dispoziţie în mod gratuit formulare tipizate pentru întocmirea de petiţii, iar 

în incinta sediului instituţiei este amenajat un loc special, bine iluminat şi dotat cu 

mobilier adecvat, unde cetăţenii pot să-şi redacteze petiţiile. Petenţii au posibilitatea să 

transmită petiţiile şi în mod electronic, fie accesând direct formularul de petiţie 

electronică de pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului – judeţul Vaslui 

https://vs.prefectura.mai.gov.ro/contact/ fie scriind un e-mail la adresa 

prefectura@prefecturavaslui.ro. 

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor de pe cuprinsul județului Vaslui, audienţele 

conducerii instituţiei sunt organizate şi în municipiile Bârlad şi Huşi. Astfel, prefectul 

judeţului Vaslui acordă audienţe în municipiul Bârlad în prima zi de miercuri a fiecărei 

luni, în municipiul Huşi în a doua zi de miercuri a fiecărei luni, iar în municipiul Vaslui în 

a treia zi de miercuri a fiecărei luni. Subprefectul judeţului Vaslui acordă audienţe 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 

cetăţenilor în audienţă în municipiul Vaslui se desfăşoară la sediul instituţiei, iar în 

municipiile Huşi şi Bârlad în sălile de consiliu ale primăriilor respective.  

Înscrierile în audienţele organizate în municipiile Bârlad şi Huşi se fac atât la 

sediile primăriilor din aceste localităţi, cât şi la sediul Instituţiei Prefectului, pentru un 

acces cât mai larg al cetăţenilor. În anul 2018, au fost primite în audienţă de 

conducerea instituţiei 225 persoane.  

Din totalul de 84 petiţii depuse cu ocazia audienţelor în anul 2018, 35 au fost 

soluţionate pozitiv sau parţial pozitiv, 5 au fost marcate ca soluționate negativ, iar alte 8 

au fost clasate. De asemenea, au fost redirecţionate către alte instituţii un număr de 32 

petiţii, iar 4 petiții sunt în curs de soluționare.  

  

3. Apostilarea documentelor 

Activitatea de certificare cu apostilă este reglementată prin următoarele acte 

normative de bază: 

1. Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu 

privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 

5 octombrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Instrucţiunile nr. 82/2010 ale ministrului administraţiei şi internelor privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale 

administrative. 

Persoanele desemnate de conducerea instituţiei să desfăşoare activitatea de 

certificare cu apostilă urmăresc realizarea tuturor etapelor stabilite prin Instrucţiunile nr. 

82/2010.  
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De asemenea, s-au derulat şi activităţi conexe, cum ar fi: 

- îndrumarea solicitanţilor către autorităţile competente, atât după certificarea 

documentelor cu apostilă, cât şi după aplicarea apostilei; 

- formularea de răspunsuri la petiţiile adresate Instituţiei Prefectului Judeţului 

Vaslui, atât pe calea corespondenţei scrise, cât şi pe cea electronică; 

- elaborarea de rapoarte lunare şi semestriale către Ministerul Afacerilor Interne; 

- elaborarea de puncte de vedere la solicitarea conducerii Instituţiei Prefectului 

Judeţului Vaslui sau a altor instituţii; 

- colaborarea continuă cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în 

scopul verificării actelor administrative oficiale supuse certificării cu apostila; 

În cursul anului 2018 au fost adresate Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui un 

număr total de 2264 de cereri de apostilare a documentelor, eliberându-se un număr 

de  2918 de apostile.  

 

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

Deficiențe constatate 

- Deficit de personal, în special în cadrul celor două servicii publice comunitare 
aspect care împiedică desfăşurarea în bunei condiţii a activităţii și prestarea 
serviciului public către cetățeni. 

- Tehnică de calcul învechită care necesită înlocuire; 
- Condiții de muncă improprii pentru personal. Palatul administrativ necesită renovare 

atât la interior cât și la exterior. 

Propuneri de eficientizare 

- Întreprinderea tuturor demersurilor necesare și posibile pentru completarea schemei 
de personal a aparatului propriu de lucru cât și a celor două servicii publice 
comunitare. 

- Achiziţionarea de echipament informatic: calculatoare, imprimante necesare 
desfășurării activității în condiții optime. 

- Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne de cursuri de pregătire 
profesională pentru funcționarii publici de conducere și de execuție cu scopul de a 
aprofunda prevederile Ordinului SGG nr. 600/2018 privind Codul controlului intern-
managerial. 
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XI. OBIECTIVE 2019 
 

Ca şi obiective strategice, pentru anul 2018, Instituţia Prefectului – Județul Vaslui 
îşi propune următoarele:  

1. Asigurarea, la nivelul judeţului Vaslui, a aplicării şi respectării Constituţiei, a 
legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului României, a celorlalte acte 
normative, a ordinii publice, precum şi a Programului de guvernare şi a celorlalte 
documente de politică publică; 

2. Asigurarea controlului de tutelă administrativă; 
3. Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă; 
4. Asigurarea monitorizării serviciilor publice deconcentrate; 
5. Îmbunătăţirea imaginii instituţiei şi a relaţiilor sale cu mediul extern; 
6. Asigurarea creşterii gradului de informare privind semnificaţia statutului României 

de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene şi sprijinirea creşterii gradului 
de absorbţie al fondurilor europene la nivelul judeţului Vaslui; 

7. Creşterea gradului de încredere a cetăţenilor judeţului în activitatea pe care o 
desfăşoară Instituţia Prefectului - Judeţul Vaslui; 

8. Utilizarea în condiţii de eficienţă şi eficacitate a tuturor resurselor de care dispune 
Instituţia Prefectului-Judetul Vaslui; 

9. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemelor de management; 
10. Organizarea în condiţiile legii a scrutinurilor electorale din anul 2019 cât şi 

coordonarea cu succes a activităţilor conexe acestei activităţi 

XII. CONCLUZII 
 

Instituţia Prefectului – Judeţul Vaslui s-a preocupat şi în anul 2018 să asigure un 
climat de încredere, în ceea ce priveşte activitatea proprie, a serviciilor publice din 
subordine şi a celor deconcentrate. 

Pentru anul 2019, la nivelul instituţiei se va urmări realizarea atribuţiilor stabilite 
prin actele normative în vigoare; prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență; 
îmbunătăţirea activităţii de îndrumare şi control a autorităţilor publice locale şi instituţiilor 
publice deconcentrate din judeţul Vaslui; asigurarea unui serviciu public de calitate; 
colaborarea cu toate instituţiile care funcţionează pe raza judeţului Vaslui; prevenirea şi 
combaterea faptelor de corupţie în rândul personalului şi nu în ultimul rând 
perfecţionarea profesională a personalului. 

Conducerea Instituției Prefectului – Județul Vaslui  mulţumește tuturor angajaţilor 
şi conducătorilor instituţiilor publice amintite, precum şi celor ce aparţin instituţiilor 
militarizate, pentru credibilitatea pe care am obţinut-o, prin muncă, în faţa cetăţenilor 
judeţului Vaslui. 
 
              
 
               PREFECT,                                 SUBPREFECT, 
      Eduard-Andrei POPICA          Mircea GOLOGAN  


