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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 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019  privind Codul administrativ. 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 2020 conducerea instituției a fost asigurată de: 

Prefect  -  Mircea Gologan, numit prin H.G. 894/10.12.2019 
Subprefecți – Narcis-Emil Poiană, numit prin H.G. 958/18.12.2019 
                    - Dumitru Ciomaga, numit prin H. G. 72/28.01.2020 

2. Structura organizatorică 

 Inalți funcționari publici – 2 posturi 

 Cancelaria prefectului – 3 posturi 
Aparatul de specialitate al prefectului – 68 posturi, din care: 

- Serviciul  Financiar si Resurse Umane– 11 posturi ; 
- Serviciul  Juridic– 13 posturi; 
- Serviciu programe și  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 și evidența pașapoartelor simple -16 posturi; 
- Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor -14 

posturi. 
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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 2020, 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; 

9. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemelor de management; 
10. Organizarea în condiţiile legii a scrutinurilor electorale din anul 2020 cât şi 

coordonarea cu succes a activităţilor conexe acestei activităţi 
 
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.  
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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 30 posturi pentru segmentul ordine publică și 
siguranță națională. 
 Ordinul 34/22.02.2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si 
functionare precum si Regulamentul intern nu a fost modificat 

2. Gestionarea resurselor umane 

În perioada raportată funcționarii publici implicați direct în gestionarea 
resurselor umane ale instituției prefectului județului Vaslui și-au îndeplinit cu 
profesionalism, corectitudine și la termen atribuțiile conferite prin fișa postului. 

Au fost emise un număr de 145 ordine ale prefectului, privind diverse 
modificări privind resursele umane: 

- stat lunar de personal  - 12 
- pontaje lunare - 12 
- modificari drepturi de personal -50 
- acordare gradatie – 4 
- comisii concurs – 1 
- numiri temporare – 0 
- scutiri impozit pe venit – 1 
- modificare raporturi de serviciu (incetare /numiri/mutari/transfer)- 4  
- cod etica ( raporturi) – 1 
- serviciul pasapoarte – 35 
- serviciul inmatriculari – 20 
- spor confidentialitate – 2 
- dinamica de personal – 12 
- situații posturi mediu remunerate – 6 
- anexa privind gestionarea posturilor - 6 
- anexe salariați – 65 
- raportări ANFP - 25 
- adrese prefecturi ( răspunsuri, solicitări similar în plată) - 55  
- proceduri concedii ( evidenta, programari ) - 5 
-     declaratii de avere si interese ( intocmiri, inregistrari, raportari)-72 
-  corespondență Ministerul Afacerilor Interne - 58 

 Având în vedere că în anul 2020 nu au fost alocate instituției de către ordonatorul 
principal de credite sume pentru pregătire profesională, pe parcursul acestui an 
niciun angajat al instituției nu a urmat cursuri de perfecționare. 

3. Utilizarea resurselor financiare 

În anul 2020  instituția a derulat un buget de 28.467 mii lei din care: 
- la capitolul 51.01 “Autorități publice”                   25.877 mii lei  

 activitatea curenta                             4.771 mii lei 

 alegeri locale          13.556 mii lei 

 alegeri generale          7.550 mii lei 
- la capitolul 61.01 “ Ordine publica și siguranță națională”          2.575 mii lei. 
- la capitolul 68.06 “ Asistenta socialapentru familie si copii”               15 mii lei 
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În perioada ianuarie – decembrie 2020 execuţia bugetului instituţiei, structurat 
pe elemente de cheltuieli, se prezintă astfel: 

 

Denumire indicatori 
 

Credite deschise 
(lei) 

     Plăţi efectuate 

(lei) 

Total  
Autorităţi publice 
Cheltuieli curente 
     -cheltuieli de personal 
     -cheltuieli materiale 
    - despagubiri civile 
Cheltuieli de capital 
Plati ani precedenti 
Ordine publică şi sig.naţ. 
Cheltuieli curente 
    -cheltuieli de personal 
    -cheltuieli materiale 
    - despagubiri 
Plati ani precedenti 
Asistenţă socială 

28.441.578 
25.865.028 
25.832.791 
21.420.000 

4.350.000 
62.791 
32.237 

0 
2.561.550 
2.561.550 
2.437.000 

124.000 
550 

0 
15.000 

26.912.433 
24.339.757 
24.307.521 
20.841.790 

3.403.192 
62.539 
32.236 

0 
2.557.682 
2.557.682 
2.436.714 

120.418 
550 

0 
14.994 

  

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, derulând în principal următoarele activități: 

 S-a întocmit și actualizat Programul anual al achiziţiilor publice  

 S-a elaborat documentaţia de atribuire/selectare/preselectare în colaborare cu 
compartimentele interesate de produse și servicii. 

 S-a asigurat aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza 
proceselor verbale și prin încheierea contractelor de achiziţie public; 

 Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Instituţiei Prefectului Judetul 
Vaslui, în anul 2020, 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; 

 Cu ocazia desfăşurării alegerilor locale și parlamentare din anul 2020 au fost 
achiziţionate următoarele produse și servicii: furnituri de birou necesare 
biroului electoral de circumscripție județeană și pentru cele 542  secții de 
votare, servicii transport buletine de vot, timbre autocolante, ștampile de vot  și 
celelalte materiale.  

 Deasemenea au fost derulate  un număr de 239 proceduri de achiziții prin 
cumpărare directa de produse și servicii din catalogul electronic SEAP cu 
respectarea prevederilor legale. 
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5. Asigurarea resurselor logistice, IT și de comunicații 

 

În anul 2020, 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 

Instituția Prefectului - județul Vaslui a participat în anul 2020 la 
videoconferinţele organizate de către Ministerul Afacerilor Interne şi de către alte 
ministere de resort. 

De asemenea a luat parte și la evenimentele organizate cu ocazia sărbătorilor 
naționale și locale, la întâlniri și ședințe de lucru  cu reprezentanții autorităților 
administrației publice locale și ai serviciilor publice deconcentrate. Prefectul județului 
Vaslui a participat la bilanțul de evaluare a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră 
Vaslui, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Podul Inalt Vaslui, Inspectoratului 
de Poliție Județean Vaslui, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vaslui și 
Penitenciarului Vaslui. Reprezentantul guvernului în teritoriu în colaborare cu 
reprezentanții serviciilor publice deconcentrate și ai autorităților administrației publice 
locale, au analizat diferite teme, aflate în atenţia cetățenilor sau dispuse de la nivel 
central şi au identificat soluţii pentru rezolvarea acestora.  

Instituția Prefectului - județul Vaslui a participat la activitățile pentru 
organizarea și buna desfășurare a alegerilor locale și parlamentare din anul 2020. 

2. Comunicate de presă, alocuțiuni 

Pe parcursul anului 2020 Instituția Prefectului- județul Vaslui a fost 
reprezentată la 34 de evenimente și au fost acordate 95 de declarații și interviuri.  

Instituția Prefectului – județul Vaslui a fost reprezentată în cadrul unor emisiuni 
TV locale. Scopul participării în cadrul emisiunilor este de a transmite informații 
actualizate de interes public. Prefectul, în calitate de reprezentant al guvernului în 
teritoriu, a oferit 36 de intervenții în direct în vederea unei informări corecte a opiniei 
publice. 

Pe pagina de facebook a instituției au fost postate 1429 de materiale 
informative.  

Au fost  elaborate și fundamentate  în cursul anului 2020, 755 de comunicate 
și informări de presă, o parte dintre acestea fiind afişate şi pe site-ul Instituției  
Prefectului – județul Vaslui,  la secțiunea  MEDIA /  Comunicate de presă. 
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 Au fost sintetizate, monitorizate şi arhivate, atât în presa scrisă națională, cât 
și cea locală, un număr de 2450 articole de presă, cu scopul informării în timp util 
asupra referirilor şi analizelor instituției.  

Totodată, au fost transmise jurnaliștilor acreditați comunicatele de presă 
întocmite de către Ministerul Afacerilor Interne. 

B. Corpul de control al prefectului 

 
Tematica abordată 

1. Controale Tematice 
Având în vedere Ordinul Prefectului nr.325/04.12.2019 privind stabilirea unor 

măsuri pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale cu privire 
la întocmirea şi ţinerea evidenţei Registrului agricol, în anul 2020 funcţionarii publici 
din cadrul compartimentului Corpul de control al Prefectului au efectuat verificări în 
cadrul a 35 controale tematice. Vizate au fost UAT-urile Vaslui, Bârlad, Huşi, 
Negreşti, Murgeni, Voineşti, Duda-Epureni, Ciocani, Ibăneşti, Costeşti, Buneşti-
Avereşti, Banca, Vetrişoaia, Tătărăni, Bălteni, Lunca Banului, Deleşti, Roşieşti, 
Tanacu, Griviţa, Ivăneşti, Fruntişeni, Poieneşti, Fereşti, Oşeşti, Deleni, Munteni de 
Sus, Pungeşti, Băcani, Rafaila, Alexandru Vlahuţă, Zorleni, Ştefan cel Mare, 
Berezeni, Zăpodeni. 
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Controalele tematice au fost executate cu respectarea procedurilor prevăzute 
în  OMAI 138/2016, O.G.nr.28/2008 privind Registrul Agricol, H.G nr.218/2015 
precum şi a Ordinului Comun nr.289 MADR, nr.147 MAI, nr.7325 MDRAPFE, nr.437 
MFP, nr.1136 INS, nr.1588 ANCPI, nr.3 ANSVSA/2017 privind aprobarea Normelor 
tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019. 

 
Principalele deficienţe constatate: 

- Registrul agricol era completat parţial, în marea majoritate a cazurilor acesta 
fiind ţinut atât în format scris cât şi în format electronic. Evidenţa în format 
electronic era mai bine completată decât cea în format scris; 
- în anumite situaţii lipseau datele de identificare ale membrilor gospodăriei, 
referitoare la Codul numeric personal și inițiala tatălui; 
- modul de utilizare a suprafețelor deținute în proprietate sau sub alte forme nu 
era întotdeauna evidențiat; 
- în anumite cazuri a fost constatată lipsa Registrului centralizator în format 
scris; 
- frecvent au fost constatate situaţii în care secretarii localităţor nu respectaseră 
prevederile legale referitoare la verificarea bianuală a modului în care se fac 
înregistrările de către funcţionarii cu atribuţii în operarea pe Registrul agricol, a 
concordanţei dintre cele două forme a Registrului agricol, scrisă şi electronica, 
dintre datele înscrise în Registrul agricol şi datele din Registrul de ROL nominal 
unic; 
- situația plantațiilor pomicole/pomilor răzleți și datele referitoare la animalele 
domestice deținute în gospodărie lipseau în anumite cazuri, fiind invocată 
reticența proprietarilor acestora în a le declara; 
- au fost identificate situații în care nu au fost evidențiate date cu privire la 
contractele de arendare și de concesiune; 
- modificările operate urmare a schimbării situaţiei juridice a terenurilor, 
intervenite pe parcursul unui an, ulterior datei întocmirii Registrului agricol, nu au 
fost întotdeauna înscrise corespunzător la cap.XVI – Menţiuni speciale; 
- în cazul decesului unor membri ai gospodăriei care dețin terenuri în 
proprietate, nu au fost efectuate demersuri pentru dezbaterea moștenirii, 
generând astfel situații neclare la nivelul evidenței utilizatorilor terenurilor 
respective. 
Urmare a controalelor tematice au fost întocmite note de constatare, fiind lăsate 
planuri de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate. 
 
2. Controale de fond 
Din cauza situaţiei epidemiologice înregistrate la nivelul judeţului Vaslui, în 

contextul apariţiei şi răspândirii coronavirusului COVID-19, în vederea aplicării unor 
măsuri de prevenire şi limitare a extinderii noului coronavirus, controalele de fond 
cuprinse în Planul anual de control 2020 au fost suspendate, acestea urmând a fi 
reluate ulterior odată ce situaţia epidemiologică va permite. 
 

3. Alte activităţi 
Pe parcursul anului 2020, funcţionarii publici din cadrul compartimentului Corpul 

de control al Prefectului au avut în lucru un număr de 350 petiţii din partea cetăţenilor 
şi a instituţiilor Statului, au desfăşurat activităţi suport în cadrul grupurilor tehnice 
auxiliare de pe lângă Birourile Electorale Judeţene la scrutinul pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale - septembrie 2020, respectiv cel pentru 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor – decembrie 2020. 
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De asemenea, au participat la 7 acţiuni de cercetare administrativă, urmare a 
solicitărilor comisiei de disciplină pentru analizarea sesizărilor cu privire la abaterile 
disciplinare săvârşite de către secretarii generali ai unor UAT-uri din judetul Vaslui. 

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 în vederea verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, în 

anul 2020 fiind verificate din punct de vedere al legalității un număr de 17.044 acte 

administrative emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, astfel: 

a. 5.666 hotărâri; 

b. 11.378 dispoziții. 

c. În anul 2020 consilierii juridici au propus prefectului sesizarea 

autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actelor considerate nelegale, cu 

motivarea corespunzătoare, a 190 de acte administrative emise sau adoptate 

de autorităţile administraţiei publice locale. 

d. Întrucât 43 acte dintre acestea au fost menţinute de autorităţile 

emitente, au fost atacate la instanţa de contencios administrativ. 

Principalele deficiențe constatate privesc: 

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la componența comisiei de recepție 

a lucrărilor; 

-nerespectarea prevederilor legale cu privire la componența comisiei pentru 

recensământul populației și a locuințelor din anul 2021; 

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la numirea curatorului; 

-nerespectarea prevederilor legale cu privire la numirea comisiei pentru 

concesionarea pășunii comunale; 

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea majorărilor salariale pe 

perioada stării de urgență; 

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la aprobarea actelor adiționale la 

contractele de concesiune spații medicale; 

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la acordarea de facilități fiscale; 

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la acordarea ajutoarelor sociale; 

- nerespectarea prevederilor legale referitoare la structura organizatorică și statul 

de funcții; 

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la  modalitățile de exercitare a 

dreptului de proprietate publică și privată asupra bunurilor aparținând unității 

administrative-teritoriale. 

- încălcarea următoarelor  prevederi legale: art. 14, alin. 3) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, art. 4, alin. 2) din H.G. nr. 1470/2002 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 
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privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute din România, republicată; 

- nerespectarea prevederilor art. 136 alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ potrivit căruia fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a 

şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de avizele cu 

caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

- incalcarea  prevederilor art. 5^3 alin 1 din O.U.G. 34/2003 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările și completările 

ulterioare; 

- hotărâri ale consiliilor locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume 

de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori 

schimbarea unor astfel de denumiri adoptate fara a fi  analizate şi avizate de comisia 

de atribuire de denumiri judeţeană, conform art. 3 din Ordonanța nr. 63 din 2002; 

- nerespectarea prevederilor legale din Legea educaţiei naţionale, cu privire la 

avizul conform al Inspectoratului şcolar, în vederea aprobării rețelei școlare; 

- nerespectarea normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

-încălcarea prevederilor legale pentru aprobarea unor cereri formulate în temeiul 

Legii nr.15/2003- terenuri pentru construire de locuințe tinerilor; 

- nerespectarea prevederilor legale pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului local; 

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la scutirea de la plata majorărilor de 

întârziere pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului local de către 

contribuabilii- persoane juridice, fără parcurgerea procedurilor legale referitoare la 

acordarea ajutoarelor de stat; 

- nerespectarea prevederilor legale cu privire la delegarea  atribuțiilor de secretar 

general al UAT; 

-încălcarea prevederilor legale pentru constituirea comisiei de recepție la 

terminarea lucrărilor; 

- nerespectarea prevederilor Legii serviciului de alimentre cu apă și canalizare nr. 

241/2006, republicată, cu privire la execuarea unor branșamente fără avizul prevăzut 

la art. 28. 

Serviciul juridic a elaborate 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 O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ. 

  

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

 

Corpul de Control al Prefectului Județului Vaslui a efectuat un număr de 9 

controale ca urmare a sesizărilor și audiențelor înregistrate la Instituția Prefectului 

care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului. Din cauza situaţiei 
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epidemiologice înregistrate la nivelul judeţului Vaslui, în contextul apariţiei şi 

răspândirii coronavirusului COVID-19, în vederea aplicării unor măsuri de prevenire 

şi limitare a extinderii noului coronavirus, deplasările în teren în anul 2020 au fost 

suspendate. 

 

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

În anul 2020 s-a organizat o instruire anuală cu toți secretarii generali ai 
unităților administrative-teritoriale din județul Vaslui. Au fost întocmite și transmise un 
număr de 18 circulare având ca obiect alegerile locale, alegerile pentru Senat și 
Camera Deputaților, aprobarea reducerii impozitului pe clădiri și/sau scutirea de la 
plata taxei pe clădiri, în cazul imobilelor folosite de contribuabili care și-au întrerupt 
total activitatea ca urmare a instituirii stării de urgență, în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 69/2020, precum și dacă autoritățile locale au acordat ajutor financiar 
familiilor cu copii de vârstă preșcolară pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform 
Legii nr. 35/2020, precum și valoarea acestor reduceri, scutiri și ajutoare financiare, 
comunicarea actelor administrative, emise/adoptate în cursul anului 2020, 
comunicare hotărâri judecătorești nepuse în executare, suspendare concursuri pe 
perioada stării de alertă. 

4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești 

Consilierii juridici din cadrul Serviciului Juridic au asigurat reprezentarea în 

instanță pentru un număr de 79 dosare în care a fost parte Instituția Prefectului – 

Județul Vaslui și pentru un număr de 414 dosare în care a fost parte Comisia 

Județeană Vaslui pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 

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

 

         În anul 2020 au fost în întocmite şi avizate din punct de vedere al legalităţii un 

număr de  499 ordine ale prefectului cu caracter individual, fiind verificată întreaga 

documentație prevăzută de legislația în materie, anterior emiterii ordinului. 

 

6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină 

 

Prin Ordinul Prefectului nr. 339/20.12.2019 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.  

În anul 2020 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 8 sesizări, formulate  împotriva secretarilor unor unități administrativ 
teritoriale din județul Vaslui. 

În cursul anului 2020 au fost finalizate un număr de 2 dosare înregistrate în 
anul 2020, astfel: 
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- Pentru un dosar s-a propus clasarea.  
- 2 dosare au fost conexate și s-a propus aplicarea sancțiunii disciplinare – 

destituirea din funcția publică. 
Celelalte dosare se află în diverse stadii de soluționare.  
 

7. Activitatea desfășurată de Comisia Județeană de atribuire denumiri 

Prin Ordinul Prefectului nr. 268 din 13.12.2019 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.  
 

În anul 2020 au fost emise 10 avize, astfel: 
Aviz 1/28.02.2020 – Comuna Dodești; 
Aviz 2/19.03.2020-  Comuna Șuletea; 
Aviz 3/24.07.2020 – Comuna Poienești; 
Aviz 4/28.07.2020 – Comuna Ferești; 
Aviz 5/28.07.2020 – Comuna Bălteni; 
Aviz 6/25.08.2020 – Comuna Epureni; 
Aviz 7/04.09.2020 – Comuna Tătărăni; 
Aviz 8/07.09.2020 – Comuna Lunca Banului; 
Aviz 9/07.09.2020 – Comuna Albești; 
Aviz 10/08.12.2020- Comuna Grivița. 
 

8. Activitatea de Contencios - administrativ 

 

      În anul 2020 pe rolul instanțelor judecătorești au fost înregistrate un număr de 

493 de dosare în care Instituția Prefectului Județului Vaslui/Comisia Județeană 

Vaslui a fost parte. 

      Structura celor  dosare aflate pe rol este următoarea: 

 

Actul normativ Număr dosare 

Legea nr. 18/1991 413 

Legea nr. 10/2001  5 

Legea nr. 554/2004 69 

Legea nr. 290/2003 1 

Alte litigii 5 

Total 493 

 

Au fost redactate 465 lucrări care se concretizează în: 

Tip lucrări Număr dosare 

Apeluri/Recursuri promovate 43 

Actiuni la instanță 44 

Întâmpinări 177 
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Adrese răspuns instanţă/interogatorii 114 

Precizări/concluzii scrise 71 

Răspunsuri la întâmpinări 16 

 Total  465 

 

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 2020 în 6 şedinţe de lucru în care au analizat un 

număr total de 437 propuneri trimise de comisiile locale de fond funciar, din care un 

număr de 223 propuneri au fost puse pe ordinea de zi a Comisiei judeţene, iar 

diferenţa de 214 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, cu modificările și completările ulterioare. 

    Colectivul de lucru a analizat documentațiile înaintate de comisiile locale de 

fond funciar pentru emiterea de titluri de proprietate, fiind transmise la Oficiul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui un număr de 33 documentații în vederea 

emiterii titlurilor 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 2020, comisia întrunindu-se în 6 

şedinţe de lucru. 

   S-au adoptat, redactat şi transmis părţilor interesate un număr total de 204 

hotărâri ale Comisiei județene Vaslui, precum si un număr de 19 adrese care au 

fost comunicate comisiilor locale și altor instituții, în urma discutării pe ordinea de zi.   

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

159.667 titluri de proprietate din totalul de 176.842  (diferenţa de 17.175 titluri de 

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

   În cursul anului 2020 au fost verificate documentațiile înaintate de Oficiul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui pentru eliberarea a 74 titluri de proprietate, 

respectiv 102 duplicate. În acest context au fost semnate si eliberate un numar de 

74 titluri de proprietate si 102 de duplicate.  

   În cursul anului 2020 au fost transmise către Comisii locale de fond funciar 

de pe raza județului Vaslui 31 Decizii de invalidare/validare ale Comisiei Naționale 

pentru Compensarea Imobilelor emise în dosare privind acordarea de despăgubiri, 

conform adreselor Agenției Naționale pentru Restituirea Proprietăților.      
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  În anul 2020 au fost transmise la Agenției Naționale pentru Restituirea 

Proprietăților București un număr de 8 dosare pentru acordarea de măsuri 

compensatorii.  

 Au fost formulate un număr de 254 răspunsuri la petiţii având ca obiect 

fondul funciar.  

 În cursul anului 2020 au fost emise 72 ordine ale prefectului, conform 

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

de 36 documentații, întrucât acestea nu erau complete sau nu se încadrau în 

prevederile mentionate, un număr de 11 ordine ale prefectului privind 

reactualizarea comisiiilor locale de fond funciar/inventariere, precum și a 

Comisiei județene Vaslui de fond funciar, fiind returnate 6 documentații, întrucât nu 

au fost întocmite conform prevederilor legale. Au fost intocmite 3 răspunsuri la 

radiograme/circulare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,  Autorităţii Naţionale 

pentru Restituirea Proprietăţilor Bucureşti și Agenția Domeniilor Statului București, 2 

adrese la Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui și 3 circulare ale Instituției 

Prefectului-județul 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 ceea 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  26 notificări.  

E. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate 

a. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate ( număr 
instituții) 

 
- modalitate de lucru, periodicitatea colectării informațiilor: 
          In anul 2020 s-au aplicat prevederile Hotararii Colegiului Prefectural al 
Judetului Vaslui nr. 2/28.03.2019 prin care s-a aprobat Lista tipurilor de raportări a 
membrilor Colegiului Prefectural către Instituţia Prefectului - judeţul Vaslui şi 
modalitatea de realizare a acestora. Au fost monitorizate un numar de 27 institutii. 
Fiecare din acestea a transmis Instituţiei Prefectului urmatoarele rapoarte: 
- Raport lunar ce conţine o sinteză a activităţilor realizate şi principalele probleme cu 
care se confruntă instituţia; 
- Raport trimestrial privind stadiul realizării obiectivelor şi acţiunilor specifice fiecărei 
instituţii prevăzute în Planul de acţiuni al judeţului Vaslui pe anul 2020 pentru 
realizarea obiectivelor derivate din Programul de guvernare; 
- Raport anual de activitate privind stadiul realizării obiectivelor şi acţiunilor specifice 
fiecărei instituţii prevăzute în Planul de acţiuni al judeţului Vaslui pe anul 2020 pentru 
realizarea obiectivelor derivate din Programul de guvernare. 
 
- deficiențe constate, măsuri propuse, informări adresate prefectului: 
Măsuri pentru prevenirea inundațiilor: 
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Un număr de unități administrativ teritoriale au solicitat Prefectului județului 
sprijin pentru decolmatarea cursurilor de apă ce străbat localitățile în vederea 
reducerii riscurilor la inundații.  

În acest sens, Prefectul județului,  împreună cu conducerea Sistemului de 
Gospădărire a Apelor Vaslui au analizat posibilitățile de găsire a unor soluții pentru 
remedierea problemelor solicitate. În urma analizei, conducerea Sistemului de 
Gospădărire a Apelor Vaslui a propus ca lucrările de reprofilări și decolmatări la 
cursurile de apă neamenajate să se execute în parteneriat cu UAT-urile, SGA Vaslui 
asigură utilajele de decolmatare iar primăriile să asigure combustibilul necesar. În 
anul 2020, 12 UAT-uri au realizat decolmatarea pe o lungime de 31,00 km si un 
volum de terasamente de 181,3 mii mc.  
 
Stadiul pregatirilor pentru începerea noului an scolar 2020-2021: 

Instituţa Prefectului judeţul Vaslui a solicitat tuturor unităților administrativ 
teritoriale urgentarea lucrărilor de pregătire a unităților școlare pentru ca la începerea 
anului școlar să-i primească pe copii în cele mai bune condiții posibile. 
 
 
Monitorizarea calității apei din diverse zone ale județului: 

Ca urmare a refuzului unor primari de a încheia contract de monitorizare/audit 
pentru calitatea apei, Direcția de Sănătate Publică a solicitat sprijinul Instituției 
Prefectului-Județul Vaslui. Cu sprijinul Instituției Prefectului-Județul Vaslui și a 
Consiliului Județean Vaslui a fost organizată o întâlnire cu primarii pentru 
conștientizarea importanței monitorizării calității apei. 
 

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

În baza prevederilor art. 254, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a procedat la analiza proiectelor 
de buget si a situațiilor financiare înaintate de serviciile publice deconcentrate, care 
au solicitat avizul consultativ al Prefectului. 

Astfel, s-au eliberat 68 de avize, structurate după cum urmează: 
Situații Financiare încheiate la 31.12.2019 – 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 
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- Oficiul Judetean de Studii Pedologice si Agrochimice Vaslui 
Situații Financiare încheiate la 31.03.2020 – 17 avize 
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui 
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui 
- Casa Judeteana de Pensii 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 
- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui 
- Oficiul Judetean de Studii Pedologice si Agrochimice Vaslui 
- Clubul Sportiv Viitorul Vaslui 
Situații Financiare încheiate la 30.06.2020 – 17 avize 
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui 
- Casa Judeteana de Pensii 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 
- Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui 
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui 
Situații Financiare încheiate la 30.09.2020 – 17 avize 
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui 
- Direcția Județeană de Statistică Vaslui 
- Casa Judeteana de Pensii 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 



Pagina 19 din 44 

- 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 
- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vaslui 

1. Activitatea Colegiului prefectural al Județului 

Colegiul Prefectural al Județului Vaslui şi-a desfăşuarat activitatea în temeiul 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ si ale Hotărârii Guvernului României nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.  Prin 
Hotărârea Guvernului României nr. 906 din 22 octombrie 2020 pentru punerea în 
aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, Hotărârea nr. 460/2006 a fost abrogata.                                                                                                                                                                                                                                                              

Componenţa Colegiului Prefectural al judetului Vaslui și Regulamentul de 
funcționare a Colegiului Prefectural al Judetului Vaslui au fost reactualizate prin 
Ordinul Prefectului nr. 495/09.12.2020. In prezent, Colegiul Prefectural al Județului 
Vaslui are în componența 44 de instituții membre. Invitatii permanenti la sedintele 
Colegiului  Prefectural sunt Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Seful Serviciului 
de Informatii si Protectie Interna Vaslui, Seful Serviciului Județean Anticorupție Vaslui 
si Directorul Penitenciarului Vaslui. 

În cursul anului 2020, motivat de pandemia de SARS CoV-2, Colegiul 
Prefectural a fost convocat doar in 2 şedinţe ordinare: 

În luna ianuarie au fost prezentate obiectivele subprefectului care este 
membru al Colegiului Prefectural si in luna februarie au fost prezentate si dezbatute 
doua teme: 

- Prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă din judeţul Vaslui in anul 
2019, prezentata de dl Mihai Ciprian Mitrea – Inspector sef al Inspectoratului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "Podul Înalt" Vaslui. 

- Implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-
2020 (stadiu implementare, proiecte depuse/contractate in anii 2018 - 2019, 
problematica depunere, implementare, contractare proiecte, sesiuni de proiecte anul 
2019 etc ), prezentata de dl  Alin Dan Trifu - Director al Oficiului Judeţean pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale Vaslui. 

In perioada stării de urgență și a stării de alertă, ședințele Colegiului 
Prefectural au fost suspendate. Au fost prezentate prefectului rapoarte lunare, 
trimestriale si anuale de catre toate institutiile.   

2. Activitatea Comisiei de dialog social a județului 

 Prin Ordinul Prefectului nr.344/21.10.2020 s-a reorganizat la nivel de judeţ 
Comisia de dialog social. Numărul partenerilor sociali, membri ai Comisiei de dialog 
social, este de 30 membri. 
Având în vedere că pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus SARS-Cov-
2, pe perioada constituirii stării de urgență/alertă în România au fost luate măsuri 
restrictive și de distanțare socială, au fost organizate doar 2 ședințe ale Comisiei de 
Dialog Social la nivel de județ în anul 2020. 
         În cadrul şedinţei organizate în luna februarie 2020 au participat reprezentanţi ai 
serviciilor publice deconcentrate, ai sindicatelor şi patronatelor. Principala temă 
abordată în cadrul acestei ședințe a fost prezentarea rezultatelor acțiunilor inteprinse 
de Inspectoratul Teritorial de Muncă ca urmare a verificării modului de respectare a 
duratei muncii și repartizării programului de lucru, a condițiilor în care se poate 
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modifica programul de lucru precum și respectarea interdicției de a se efectua ore 
suplimentare în cazul contractelor de muncă cu timp parțial. În urma prezentărilor se 
constată că în comparație cu anii anteriori a scăzut numărul sancțiunilor și al 
amenzilor contravenționale, deci patronii de firme au conștientizat că pe lângă 
amenzile foarte mari pe care le plătesc pentru neregulile constatate de inspectori de 
nici salariații nu mai sunt dispuși să muncească în afara bazei legale.  
       În luna iulie 2020 conducerea Instituției Prefectului Vaslui a avut o întâlnire cu 
reprezentanții părților implicate în conflictul de muncă de la SC Transurb SA. 
Întâlnirea a avut loc ca urmare a solicitării primite de Instituția Prefectului din partea 
Asociației Profesionale a Transportatorilor la care este afiliat  Sindicatul Liber și 
Independent din cadrul Transurb SA  Vaslui. Au fost discutate probleme legate de 
condițiile de siguranță în care se desfășoară transportul în comun pe perioada 
pandemiei și importanța dialogului părților și în special rolul leader-ului de sindicat în 
soluționarea unui conflict de muncă.  
 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. 
  

3. Acțiuni de protest 

În perioada 01.01-31.12.2020 nu au fost înregistrate stări conflictuale la nivelul 
judeţului Vaslui.  

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

Prin Ordinul Prefectului nr.103/17.02.2020 s-a reorganizat Comitetul 
consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, numărul 
partenerilor sociali fiind de 14. În perioada 01.01 - 31.12.2020 Comitetul consultativ 
de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice s-a întrunit într-o şedinţă 
lunară. Tema abordată în cadrul acestei şedinţe a fost: informare privind asistența 
medicală comunitară și impactul acesteia la nivelui județului Vaslui. 
           În cadrul acestei ședințe au fost prezentate principalele atribuţii ale 
asistentului medical comunitar, atribuţiile mediatorului sanitar, activitatea de asistenţă 
medicală comunitară la nivelul judeţului Vaslui. 
 

F. Servicii comunitare de utilități publice 

 

          Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilități Publice 
Compartimentul pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

din cadrul Serviciului Programe și Monitorizarea Serviciilor Deconcentrate, conform 
prevederilor Hotararii de Guvern nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale 
privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, în anul 2020, 
a monitorizat activitățile din domeniul SCUP, astfel: 
1. Elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 2020-
2025 și a Raportului de mediu. 
2. Participarea la ședințele Comisiei de Analiză Tehnică și ale Comitetului Special 
constituit pentru etapa de încadrare a proiectelor operatorilor economici cu 
personalitate juridică, a unităților administrativ-teritoriale și ale persoanelor fizice. 
3. Participarea la dezbaterea publică a proiectelor care necesitau eliberarea 
acordurilor de mediu sau a autorizațiilor integrate de mediu pentru proiecte ale 
operatorilor economici și ale unităților administrativ-teritoriale.  
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4. Colaborarea la elaborarea Programului anual de investiţii al judeţului Vaslui. 
5. Trimestrial, Consiliul Județean Vaslui a întocmit Raportul privind Planul local de 
acţiuni al judeţului Vaslui, care a fost transmis către Instituţia Prefectului - judeţul 
Vaslui și care cuprinde stadiul implementării proiectelor din domeniul serviciilor 
comunitare - alimentarea cu apă potabilă a localităţilor, sisteme de canalizare şi 
epurare a apelor uzate, servicii de salubrizare, construcţia de drumuri judeţene şi 
comunale. 
6. Semestrial, Consiliul Județean Vaslui a întocmit raportul privind ”Priorități – 
obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare 2017-2020 și stadiul realizărilor”.  
    
Cu privire la Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului „Sistem 
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”: 

Contractul de Finanţare nr. 131891/14.04.2011 pentru proiectul „Sistem 
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”, din cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Mediu 2007- 2013, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, s-a 
semnat în data de 14.04.2011 cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia 
Generală AM POS Mediu, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Sectorial Mediu.  

Proiectul a avut o valoare totală, fără TVA, de 132.091.554 lei, valoarea 
eligibilă a proiectului, conform POS MEDIU fiind de 122.599.518 lei, din care 
finanţarea din partea Uniunii Europene şi a Guvernului României este de 
120.147.529 lei. Conform Actului Adiţional nr. 4, valoarea totală a proiectului, fără 
TVA, este de 95.763.475 lei, valoarea eligibilă a proiectului, conform POS MEDIU 
fiind de 87.164.117 lei, din care finanţarea din partea Uniunii Europene şi a 
Guvernului României este de 85.420.835 lei, fără TVA. Consiliul Judeţean Vaslui a 
solicitat etapizarea proiectului şi, prin Actul adiţional nr. 7/29.07.2016, proiectul a fost 
împărțit în 2 etape: etapa 1 finanţată din Programul Operaţional Sectorial Mediu 
2007-2013 şi etapa 2 pentru care s-a solicitat finanţare din Programul Operaţional 
Infrastructura Mare 2014-2020.  

În data de 28.07.2017 a fost semnat Contractul de Finanțare pentru „Fazarea 
Proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” în 
valoare totală de 23.818.734,78 lei, reprezentând lucrări finalizate, dar nedecontate 
în programul POS Mediu 2007 – 2013 și lucrări rămase de executat aferente 
contractului de lucrări pentru închiderea depozitelor neconforme Bârlad, Huși și 
Negrești. 

De la data semnării contractului de fazare au fost decontate cereri de 
rambursare în valoare totală de 7.775.397 lei. 
Referitor la contractul de închidere a depozitelor urbane neconforme existente, în 
luna mai 2020 a fost derulată procedura de recepție la terminarea lucrărilor pentru 
depozitul Huși, procedură ce s-a finalizat cu emiterea procesului verbal de recepție 
nr. 7430 din 21.05.2020. La data prezentului raport, depozitul se află in Perioada de 
Notificare a Defectelor, urmând ca recepția finală să aibă loc în luna mai 2021. 

De asemenea, au fost desfășurate procedurile de atribuire pentru contractul 
de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului public de management şi 
operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) din judeţul Vaslui, 
a staţiilor de transfer şi platformelor publice de colectare de la Negreşti, Vaslui, Huşi 
şi Bârlad, a flotei de vehicule de transport deşeuri între staţiile de transfer şi CMID 
(procedură desfăşurată de consiliul judeţean), cât şi pentru delegarea gestiunii 
serviciului public de colectare şi transport deşeuri din zonele urbane şi rurale ale 
judeţului Vaslui, de operare a platformelor pentru puncte de colectare a deşeurilor şi 
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a flotei de vehicule de colectare a deşeurilor de ambalaje reciclabile (procedură 
desfăşurată de Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară a Judeţului Vaslui). 
 Astfel, în data de 19.12.2017 a fost semnat „Contractul de concesiune pentru 
delegarea gestiunii serviciului public de management şi operare a Centrului de 
Management Integrat al Deşeurilor (CMID) din judeţul Vaslui, a staţiilor de transfer şi 
platformelor publice de colectare de la Negreşti, Vaslui, Huşi şi Bârlad, a flotei de 
vehicule de transport deşeuri între staţiile de transfer şi CMID”.  În data de 
21.06.2018, a fost emis un ordin de începere a activității de depozitare a deșeurilor la 
CMID – Roșiești, în scopul protecției mediului și a sănătății populației în condițiile 
asigurării tranziției la aplicarea unitară a serviciului public de management și operare 
a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vaslui și sprijinirea 
operatorilor de colectare și transport deșeuri desemnați de către ADIV cu sprijinul 
Consiliului județean Vaslui, prin echipa Unității de Implementare a Proiectului, în 
realizarea serviciilor de salubrizare pe care aceștia le au în delegare de pe raza 
localităților aferente. 
 Referitor la delegarea gestiunii serviciului public de colectare şi transport 
deşeuri situația se prezintă astfel: 
- pentru lotul I – zona Negrești, operatorul desemnat (S.C. DOMIGHIAN’S S.R.L.) a 
început activitatea din luna ianuarie 2019; 
- pentru lotul II – zona Vaslui, operatorul desemnat (S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. 
Pitești) a început activitatea din luna decembrie 2019; 
- pentru lotul III – zona Huși, operatorul desemnat (S.C. Urbana S.A. Bistriţa) a 
început activitatea din luna martie 2020; 
- pentru lotul IV – zona Bârlad, operatorul desemnat (S.C. Urbana S.A. Bistriţa) a 
început activitatea din luna ianuarie 2020; 
- pentru lotul V – zona Roșiești, operatorul desemnat (S.C. FINANCIAR URBAN 
S.R.L. Pitești) a început activitatea din luna august 2020; 
Astfel, infrastructura creată prin proiectul finanțat pentru gestionarea deșeurilor in 
județul Vaslui precum și încheierea și intrarea in operare a tuturor contractelor de 
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare din județ, indicatorii de performanţă ai 
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” au 
fost indepliniți in totalitate. 

În anul 2020 pentru activitatea de colectare, transport, incinerare si eliminare 
finală a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale au fost 
desfășurate mai multe proceduri de achiziţie publică pentru atribuirea contractului 
„Servicii de colectare, transport, incinerare și eliminare finală a animalelor moarte 
provenite din gospodăriile crescatorilor de animale”, contractul nefiind atribuit. 

În anul 2020 au fost în derulare urmatoarele proiecte privind Reabilitarea 
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a municipiilor şi oraşelor: 
1. „Reabilitarea sistemului de apã, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare 
a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi și orașul  Negrești  – Etapa II-a - 
Municipiul Bârlad: Obiect: Rețele de apă și canalizare II,  Rezervoare Uzina de Apă, 
stații de pompare apă brută și ape uzate, municipiul Bârlad” – realizate în proporție 
de 100%;    
2. „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare si a 
statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul 
Negresti – ETAPA a –II – a Municipiul Vaslui, Obiect: Statie de pompare ape uzate 
(SPAU), str. Gh. Doja” – realizate în proporție de 100%; 

G. Managementul situațiilor de urgență 

 

1.Numărul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
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În scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă, în anul 2020, Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui s-a întrunit în 82 şedinţe. 
Ordinea de zi a vizat analiza următoarelor aspecte: 

- aprobarea măsurilor necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe 
teritoriul județului Vaslui. 

- aprobarea solicitării unor sume din fondul la dispoziția Guvernului pe anul 
2020 pentru refacerea infrastructurii afectate de inundațiile din perioadele 02-
07.05.2020 și 11.06-24.06.2020 . 

     -  aprobarea Listei cu lucrările hidrotehnice afectate de viitura de pe râul Prut din 
perioada iunie-iulie 2020, necesar a fi promovate pentru refacere în regim de 
urgență, în vederea punerii în siguranță a lucrărilor cu rol de apărare împotriva 
inundațiilor. 

- aprobarea Planului comun de acțiune pentru verificarea modului de respectare 
a măsurilor dispuse prin instituirea stării de alertă pentru prevenirea răspândirii 
virusului SARS Cov – 2 unitățile de învățământ  

 
2.Numărul hotărârilor adoptate 
În plan legislativ au fost adoptate 83 hotărâri privind: 
      -   aprobarea măsurilor necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe 
teritoriul județului Vaslui. 

- aprobarea solicitării unor sume din fondul la dispoziția Guvernului pe anul 
2020 pentru  

refacerea infrastructurii afectate de inundațiile din perioadele 02-07.05.2020 și 11.06-
24.06.2020 . 
     -    aprobarea Listei cu lucrările hidrotehnice afectate de viitura de pe râul Prut din 
perioada iunie-iulie 2020, necesar a fi promovate pentru refacere în regim de 
urgență, în vederea punerii în siguranță a lucrărilor cu rol de apărare împotriva 
inundațiilor. 

- aprobarea Planului comun de acțiune pentru verificarea modului de respectare 
a măsurilor dispuse prin instituirea stării de alertă pentru prevenirea răspândirii 
virusului SARS Cov – 2 unitățile de învățământ. 

Hotărârile luate în cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
au fost duse la îndeplinire. 
  
  
3.Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă 
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 6 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.  

 Reactualizarea componenței Centrului Local de Combatere a Bolilor 
transmisibile ale animalelor și a zoonozelor la nivelul județului Vaslui.  

 modificarea anexelor nr.1 și 2 la Ordinul prefectului nr.334 din 17.12.2019 
privind reactualizarea componenței CJSU și GST și aprobarea ROF 
CJSU. 

 constituirea comisiilor de verificare și control a stării de salubrizare a 
cursurilor de apă și asigurarea secțiunilor  de scurgere în zonele podurilor 
și podețelor din județul Vaslui. 
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 Ordin privind reactualizarea componenței comisiilor locale pentru 
constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole ca urmare a unor 
fenomene meteorologice nefavorabile 

 modificarea anexei nr. 1 la Ordinul prefectului nr. 169 din 04.05.2020 
privind reactualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații 
de Urgență și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

 
4. Planuri aprobate: 

-Întocmirea Planului de activitate al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 
Vaslui pentru anul 2021; 
-Reactualizarea Planului Județean pentru asigurarea resurselor umane; 
-Reactualizarea Planului de Analiză și acoperire  Riscurilor; 
-Reactualizarea Schemei cu Riscurile Teritoriale, la nivelul județului Vaslui; 
-Întocmirea Planului de măsuri pentru sezonul rece. 
 

5.Acțiuni întreprinse și măsuri dispuse în contextual gestionării 
pandemiei generate de noul Coronavirus SARS  - CoV – 2 
 Adoptarea măsurilor necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe 

teritoriul județului Vaslui. 
 Instituirea carantinei în unele Centre pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități, 

din județul Vaslui; 
 Implementarea măsurilor ce se impun în sectorul de învățământ – scenarii, în 

contextul Covid-19. 
 Adoptarea  măsurilor de protejare a populației împotriva răspândirii infecției cu 

virusul COVID – 19 pe teritoriul  județului Vaslui; 
 
  

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 2020 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 - 398 
- misiuni de menţinere a ordinii publice – 11622 
- mentinerea ordinii si linistii publice pentru gestionarea raspandirii Covid 19 - 466 
- acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii - 154 
- punerea în aplicare a mandatelor de aducere - 1048 
- activităţi preventiv-educative - 42 
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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. 
         Săptămânal şi ori de câte ori a fost nevoie, prefectul judeţului s-a întâlnit cu 
reprezentanţii conducerilor structurilor de ordine publică din judeţ pentru analiza 
operativă a evenimentelor petrecute în săptămâna anterioară şi pentru discutarea 
celor programate.              

Relația cu minoritățile naționale 

1.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. Raportul anual de progres este întocmit în conformitate cu Strategia 
Națională pentru imbunătățirea situației romilor și în baza planului de activități, cu 
implicarea directă a unitaților administrativ- teritoriale (primării), acolo unde sunt 
angajați referenți/experți pe problemele romilor. Totodată, la nivelul Biroului județean 
pentru Romi se face și centralizarea obiectivelor stabilite de catre instituțiile cu 
reprezentativitate în G.L.M. (Inspectoratul școlar, Inspectoratul de Poliție Județean, 
Inspectoratul de Jandarmi Județean, Direcția de Sănătate Publică, Serviciul  
Județean de Evidență a persoanei, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului). 
 
2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea 
problemelor și implicarea în rezolvarea acestora 

Odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României a fost constituit un 
grup de lucru cu membrii Birourilor Județene pentru Romi din Instituțiile Prefectului. 
Săptamânal, în intervalul 12:00 - 15:00, Agenția Națională pentru Romi a organizat o 
videoconferință cu experții Birourilor Județene pentru Romi (BJR) în contextual crizei 
reprezentate de epidemia de Covid-19. În cadrul videoconferințelor s-au discutat 
problemele semnalate din fiecare judet participant, nevoia de a inventariere a 
problemelor la nivelul comunităților vulnerabile cu romi, nevoia de participare a 
experților BJR în cadrul Comitetelor județene pentru situații de urgență, pentru 
asigurarea fluxului de informații dinspre comunități către decidenții județeni. 
Totodată, s-a stabilit un plan de colectare a informațiilor despre situațiile care 
necesită intervenția de urgență de la nivel local/județean, precum și nevoia de a 
conlucra cu societatea civilă romă de la nivel local/judetean. Un aspect important a 
fost reprezentat de nevoia de comunicare cu autoritățile locale și cu membrii 
comunităților cu romi pentru asigurarea necesarului minim de resurse de subzistență 
și acces la apă potabilă și materiale sanitare de urgență, în vederea prevenirii 
îmbolnării cu Covid-19. Toată resursa roma de la nivel județean, (reprezentată de 
experți locali, mediatori sanitari și școlari, lideri ai comunităților de romi) a fost 
implicată pentru reducerea la minim a impactului asupra persoanelor vulnerabile. 

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 
 
-numărul întâlnirilor de lucru și periodicitatea lor 
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Prin Ordinul prefectului nr.262/2020 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 
Scolar Judetean, 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 2020 
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. 

 
Planuri aprobate: 

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 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 1531.246 lei, din 
care 1114.517 lei pentru asigurarea cu pază a unităților de învățământ preuniversitar 
și 416.729 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 2020-2021 

 
Prin Decizia nr. 1/13.08.2019, membrii comisiei au stabilit pentru anii școlari 

2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022 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. 

Prin Ordinul Prefectului nr. 236/14.08.2020 a fost reactualizată Comisia 
pentru aplicarea prevederilor H.G. nr.640/2017 în judeţul Vaslui. Prin Ordinul 
237/18.08.2020 s-a constituit Comisia de inventariere cantitativă și calitativă a 
produselor rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de 
învățământ preuniversitar. Comisia este formată din reprezentanti ai Institutiei 
Prefectului Judetului Vaslui, Consiliului Judeţean Vaslui, Direcţiei Sanitare Veterinare 
şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui si Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană 
Vaslui.  

Comisia și-a  început activitatea începând cu data de 19.08.2020 când a 
efectuat inventarierea produselor aparținând SC ILVAS SA, în calitate de furnizor în 
cadrul Programului pentru școli în anul școlar 2019-2020, concluzionând că 
produsele inventariate pot fi redistribuite conform OUG 121/2020. 
 



Pagina 27 din 44 

 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 si 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 Apelor si Padurilor, prin Ordinul 
Prefectului Judetului Vaslui nr. 176/14.05.2020 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 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 18.05 - 28.05.2020, 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 36 unitati administrativ – teritoriale: 3 municipii, 2 
orașe și 31 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 Perieni, Falciu, si 
Dranceni si in cantitati mai mici in alte 25 comune si orasele Negrești si Murgeni. 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 
viitura este diminuată datorită prezentei vegetației lemnoase şi acvatice, în albiile 
minore ale cursurilor de apă din 34 localităţi. 
           Au fost aplicate 3 sancţiuni contraventionale, 1 cu amenda in suma de 15000 lei 
la comuna Perieni si 2 cu avertisment, la comunele Falciu si Dranceni.  
           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 apelor şi padurilor şi al 
ministrului afacerilor interne nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situatiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la constructii hidrotehnice şi poluări accidentale, în perioada 26 – 
28 octombrie 2020 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 institutții: 

- Instituția Prefectului Judetului Vaslui; 
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- Administrația Bazinală de Apă Prut-Barlad; 
- Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui; 
- Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă "Podul Înalt" 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:  
- 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 2020 - primăvara 2021;  
- 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; 
- continuarea acțiunilor de curățare a secțiunii podurilor și podețelor pentru asigurarea 
capacității de scurgere și de igienizare a cursurilor de apă din intravilanul localităților;   
 - depozitarea materialelor din stocul de aparare impotriva inundatiilor in magazii 
corespunzatoare; 
- Continuarea actiunilor de intretinere curenta la acumularea Deleni de catre SC 
VITALFRUIT SRL. 
 
2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării Programului de Guvernare la nivelul 
județului 
- număr actori implicați în aplicarea Programului de Guvernare 
- numărul acțiunilor cuprinse în Planul de acțiuni pentru aplicarea Programului de 
Guvernare 

Pentru realizarea obiectivelor derivate din Programul de guvernare a fost 
conceput Planul de acţiuni al judeţului Vaslui pe anul 2020, în urma consultării 
Consiliului Judeţean, a serviciilor publice deconcentrate, a Camerei de Comerţ, 
Industrie şi Agricultura Vaslui şi a unităţilor administrativ - teritoriale din județ (aprox. 
150 instituții). Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor din Programul de 
guvernare la nivelul anului 2020 numără 15 capitole - 218 de obiective şi 680 de acţiuni.  

Trimestrial și anual a fost monitorizat stadiul de realizare a Planului de acţiuni al 
judeţului Vaslui pe anul 2020. 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, dar și instituirea stărilor de urgență și alertă datorită pandemiei de COVID-
19. 
 
3.Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate  
a) Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – produse 
alimentare și produse de igienă 

Prin Ordinul Prefectului nr.188/11.06.220 și Ordinul Prefectului nr. 189/15.06.220 
a fost reactualizat Grupul de lucru pentru derularea Programului Operațional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate la nivelul județului Vaslui și au fost stabilite măsurile necesare 
în vederea implementării  Programului.  Ordonanța de urgență nr. 84/2020 pentru 
stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operaţional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate a reglementat modul de aplicare a Programului 
Operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate la nivelul județului Vaslui.    
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            În perioada 09.07.2020 - 22.07.2020 în județ s-au livrat un număr de 55.937 
pachete cu produse alimentare - tranșa I și în perioada 13.07.2020 - 22.07.2020 un 
număr de 55.937 pachete cu produse de igienă – tranșa II.  
           Pentru o derulare corectă și eficientă a Programului 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, la nivel 
județean/local, în conformitate cu noile prevederi. Totodată, s-a solicitat UAT-urilor 
reactualizarea dispozițiilor privind grupul de lucru POAD și stabilirea persoanelor 
responsabile cu semnarea proceselor verbale de recepție, distribuirea și ținerea 
gestiunii stocurilor de alimente/igienă până la stoc zero, situația centralizatoare fiind 
transmisă Ministerului Fondurilor Europene și firmelor care au livrat produsele în județ.             
            Distribuția pachetelor cu produse alimentare/ igienă s-a realizat pe baza listelor 
întocmite și aprobate de către  UAT-uri. Săptămânal s-a monitorizat numărul de 
pachete distribuite către beneficiarii finali de către responsabilii stabiliți în Grupul de 
lucru POAD prin Ordinul prefectului pentru fiecare categorie de beneficiari în parte, 
precum și stocul de pachete rămas de distribuit. S-a coordonat acțiunea de redistribuire 
a unui număr de 229 de pachete alimentare și a unui număr de 229 de pachete de 
igienă, rămase pe stoc după distribuția pe listele inițiale și suplimentare prin încheierea 
de Acorduri de compensare și Procese verbale de predare - primire între uat-urile din 
județ, au fost avizate de Instituția Prefectului județul Vaslui. 
              La nivelul județului Vaslui au fost distribuite toate pachetele cu produse  
alimentare și de igienă, respectiv câte 55.937 pachete de fiecare categorie de produse. 
Nu am întâmpinat probleme deosebite în distribuirea pachetelor aferente tranșei I 
alimente și tranșei II igienă. 
 
b. Schema naţională de sprijin pentru persoanele vârstnice şi pentru persoanele 
fără adăpost, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese 
calde (SNSPVPA) a fost instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 115/2020 din 16 iulie 
2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai 
defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport 
electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi 
unele măsuri de distribuire a acestora. OUG nr. 115/2020 a fost modificată și 
completată prin Ordonanța de Urgență nr. 174/2020 din 14 octombrie 2020 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează activitatea de 
sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de 
COVID-19. Beneficiarii acestui program sunt persoanele care au împlinit vârsta de 75 
de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizaţia socială pentru 
pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de 
pensii și persoanele/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost 
evacuate şi familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale. 
Suma alocată pentru tichetul social pentru mese calde pe suport electronic este de 180 
lei/lună. Cardurile pot fi utilizate exclusiv în unităţile de alimentaţie publică, partenere 
Edenred, care serverc mâncare caldă. 
 

Prin Ordinul prefectului nr. 240/28.08.2020 a fost constituit Grupul de lucru 
pentru implementarea la nivelul judeţului Vaslui a Schemei Naționale de Sprijin pentru 
Persoanele Vârstnice și pentru Persoanele fără Adăpost, finanțate în cadrul 
Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Grupul de lucru cuprinde 
reprezentanți ai Instituției Prefectului, ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor Vaslui, Casei Județene de Pensii Vaslui, Agenției Județene pentru Plăți și 
Inspecție Socială Vaslui, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Vaslui, precum și 
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reprezentanții unităților administrativ teritoriale din județ. Prin Ordinul prefectului nr. 
258/11.09.2020 au fost stabilite măsurile necesare în vederea implementării la nivelul 
judeţului Vaslui a acestui program. Astfel, au fost stabilite centrele locale de distribuție a 
tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde către beneficiarii finali, 
atribuțiile Instituției Prefectului și ale membrilor grupurilor de lucru de la nivelul unităților 
administrativ teritoriale din județ. 
 Începând cu luna august 2020, Instituția Prefectului, cu sprijinul unităților 
administrativ teritoriale din județ, a întocmit și actualizat lunar listele beneficiarilor de 
tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde pe cele două categorii prevăzute 
de legislație. Listele au fost transmise Ministerului Fondurilor Europene, în vederea 
emiterii cardurilor.  
Astfel, în luna noiembrie 2020, Ministerul Fondurilor Europene a trimis Instituției 
Prefectului 9.918 carduri pentru beneficiari din județul Vaslui, respectiv 9.814 beneficiari 
din prima categorie și 104 beneficiari din a doua categorie. Prin Ordinul prefectului nr. 
476/04.11.2020 a fost constituită Comisia pentru recepția, verificarea și distribuirea 
suporturilor electronice (card-uri) pentru tichete sociale pentru mese calde la nivelul 
judeţului Vaslui. Comisia a recepționat și verificat din punct de vedere cantitativ și 
calitativ plicurile destinate beneficiarilor finali eligibili în cadrul SNSPVPA. Fiecare plic a 
cuprins un plic cu card-ul pentru mese calde, un plic cu codul pin necesar activării card-
ului și lista/broșura unităților afiliate care accepta tichete sociale pentru mese calde. 
Recepția calitativă a constat în verificarea integrității plicurilor destinate beneficiarilor 
finali, a modului de asigurare/sigilare a plicurilor și a concordanței dintre datele 
destinatarilor (numele/ prenumele si adresa poștala) înscrise în comandă și cele de pe 
plic. Instituția Prefectului a predate plicurile reprezentanților unităților administrativ 
teritoriale din județ, care au asigurat distribuirea acestora către beneficiarii finali. Până 
la finalul anului 2020, plicurile au ajuns toți beneficiarii eligibili, cu excepția persoanelor 
care au refuzat, a celor decedate, a celor internate în centre rezidențiale sau sociale, a 
celor care au depășit plafonul. În cazul în care beneficiarii nu au putut fi găsiți la 
domiciliu fiind plecați temporar din localitate, plicurile au fost păstrate la sediul unității 
administrativ teritoriale pentru o perioadă de 60 de zile.  
În luna decembrie 2020, cardurile au fost alimentate cu sumele aferente perioadei 
august – noiembrie 2020. În mediul rural unităţile de alimentaţie publică afiliate s-au 
deplasat în sate și au dus mâncare beneficiarilor din zona respectivă. 
 
c. Schema Națională de Sprijin pentru Elevii cei mai Defavorizați finanțată în 
cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

În conformitate cu prevederile O.U.G.133/2020 din 17 august 2020,  a fost emis 
Ordinul Prefectului privind constituirea Grupului de lucru  pentru implementarea la 
nivelul județului Vaslui, a Schemei Naționale de Sprijin pentru Elevii cei mai Defavorizați 
finanțate în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. În 
cosecință, au fost emise Dispoziții de către reprezentanții U.A.T.-urilor de la nivel 
județean, privind constituirea la nivel local pentru derularea programului. Începand cu 
luna octombrie, au fost întocmite listele cu beneficiarii programului, actualizate lunar și 
transmise către Ministerul Fondurilor Europene, Serviciul Implementare POAD. 
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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 2020 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 
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 înființat compartiment propriu de 
audit public intern, subordonat direct prefectului conform Anexei nr.1 <Organigrama 
cadru - de organizare a instituției prefectului>  din Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 
pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

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 2020-2022 cu nr. 
17064 /10.12.2019 care a stat la baza elaborării Planului anual de audit public intern 
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pentru anul 2020 aprobat de prefect cu numărul 17121/12.12.2019, modificat cu 
nr,2942/17.02.2020, 6582/21.04.2020 și 12234/30.07.2020. 

 
2. Realizarea misiunilor de audit public intern intern 

În anul 2020, au fost realizate toate cele 4 misiuni de audit planificate conform 
Planului anual de audit public intern pe anul 2020 și au fost constatate 5 iregularități 
care au fost implementate în timpul misiunilor de audit. 

 
Sumar al constatărilor și recomandărilor formulate pe fiecare domeniu 

de activitate: 
Misiune de asigurare la care s-a abordat domeniul funcţiilor specifice 
entităţii: 
Constatări cu caracter negativ remediate în timpul misiunii:: 

1.Neactualizarea Ordinului prefectului nr.39174/21.11.2016 privind modalitatea de 
susţinere a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.  
2.Patru din cei doisprezece  utilizatori ai datelor cu caracter personal nu au 
completat, înainte de începerea activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter 
personal, declaraţiile pe propria răspundere privind respectarea normelor de 
protecţie a acestor date. (titularii posturilor cărora le corespund fişele de post nr. 
nr.78802/28.10.2019,  nr.78800/28.10.2019, nr.78800/28.10.2019 şi 
nr.78800/28.10.2019) nefiind respectate prevederile art.9 alin.1 din IMAI nr.27/2010 
privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii 
prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, conform cărora inainte de începerea 
activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorul trebuie să 
semneze o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea normelor de 
protecţie a acestor date, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. 
3.În formularele-tip de cereri pentru obținerea permisului de conducere, respectiv 
pentru preschimbarea permisului de conducere străin depuse după data de 25 mai 
2018, la nota de informare specifică prelucrării  datelor cu caracter personal eliberate 
de birourile de copiat acte și de școlile de șoferi, rubrica face trimitere la un cadru 
legislativ abrogat - Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date - contrar 
art.V (1) și (2) din Legea nr.129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru 
abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, neaplicându-se 
Regulamentul (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv Legea 
nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr.679/2016 
şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).  
 

Misiune de asigurare s-a abordat domeniul resurse umane: 
Constatări cu caracter negativ remediate în timpul misiunii: 

1. Organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de șofer tr.I s-a 
desfășurat cu anumite neconformități de la Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice.  
 2. La dosarele profesionale ale funcționarilor publici nu sunt actualizate formularele 
(A, I, G, E) prevăzute în Anexa din H.G nr. 432/2004 privind dosarul profesional al 
funcţionarilor publici. 

 
3.Asigurarea perfecţionării profesionale continue 
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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. 
Planul de pregătire profesională a auditorului intern pe anul 2020 cu nr. 
17177/12.12.2019, modificat cu 12234/30.07.2020. 

 
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 pe anul 2020 cu nr. 19129 / 26.11.2020, garantează că activitatea de 
audit intern se desfăşoară în 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.855/15.01.2020 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.403362/13.12.2019 de la Direcția audit public intern din cadrul MAI privind 
structura minimală a Raportului privind activitatea de audit public intern aferentă 
anului 2019 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 2020 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. În anul 2020 nu au fost înregistrate incidente de securitate. 

5. Prevenirea și combaterea corupției 

 



Pagina 34 din 44 

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 un 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 consilier de 
integritate managerul public. Pe parcursul anului 2020 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 aparatului central cât şi 
a Serviciului Judeţean Anticorupţie Vaslui. Periodic, personalul de conducere și cel 
de execuție din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui este instruit în domeniul 
anticorupţiei de către personalul Servicului Judeţean Anticorupţie Vaslui. La nivelul 
instituției există întocmit și actualizat Registrul Riscurilor de Corupție în aplicația 
informatică MARC gestionată de Direcția Generală Anticorupție.  
 

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:  
 Total Cereri preluate: 17949 dintre care: 

 Paşapoarte simple electronice pentru Vaslui: 13471 
 Pașapoarte simple temporare: 1511 
 Pașapoarte simple elctronice pentru alte spceeps-uri: 2967 

o  Total cereri pentru eliberarea pașapoartelor cu domiciliul în străinătate: 
3082 dintre care: 

 Paşapoarte simple electronice: 3013 
 Pașapoarte simple temporare: 69 

o Cereri preluate la alte spceeps-uri: 2249 
o Cereri preluate la MDOC: 10785 
o Total cereri de aprobat: 28016 
o Total pașapoarte eliberate: 15040 dintre care 
 Paşapoarte simple electronice: 13589 
 Pașapoarte simple temporare: 1451 
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SITUAȚIA STATISTICĂ A CERERILOR DEPUSE ÎN ANUL 2020 

Luna Cereri PT 

Cereri PE 
preluate 
la jud de 
domiciliu 

Cereri 
preluate 
pentru 

alt județ 

Total 
cereri 

preluate 

Cereri 
MDOC 

Cereri 
preluate la 

alt 
SPCEEPS 

Total 
cereri 

de 
aprobat 

PE 
eliberate 

PT 
eliberate 

Total 
pasap 

eliberate 

Ianuarie 251 2182 502 2935 1122 371 3926 2033 169 2202 

Februarie 179 1635 363 2177 1465 265 3544 1901 200 2101 

Martie 69 582 191 842 793 114 1558 869 101 970 

Total Trim I 469 4399 1056 5924 3380 750 8998 4803 470 5273 

Aprilie 10 11 1 22 5 3 29 36 17 53 

Mai 45 258 55 358 249 30 582 177 25 202 

Iunie 158 706 33 897 855 43 1762 678 110 788 

Total Trim 
II 213 975 89 1277 1109 76 2373 891 152 1043 

Iulie 250 1596 308 2154 1040 244 3130 1369 242 1611 

August 206 1681 280 2167 985 286 3158 1774 208 1982 

Septembrie 144 1504 337 1985 1054 266 2968 1524 171 1695 

Total Trim 
III 

600 4781 925 6306 3079 796 9256 4667 621 5288 

Octombrie 100 922 260 1282 1254 202 2478 1095 114 1209 

Noiembrie 44 872 262 1178 1113 210 2239 807 36 843 

Decembrie 85 1522 375 1982 850 215 2672 1326 58 1384 

Total Trim 
IV 229 3316 897 4442 3217 627 7389 3228 208 3436 

TOTAL 1511 13471 2967 17949 10785 2249 28016 13589 1451 15040 
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Alte activităţi:  
- 16141 paşapoarte au fost anulate 
- 2007 paşapoarte au fost declarate pierdute 
- 14 paşapoarte  au  fost declarate deteriorate  
- 16 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 323 procese verbale de contravenţie pentru persoanele 
care au declarat paşaportul pierdut sau deteriorat, valoarea amenzilor 
încasate fiind 4553 lei 

Activităţi  desfăşurate pe linie de Restricţii 
Pentru anul 2020, la nivelul Serviciului Public Comunitar de  Paşapoarte 

Vaslui a fost implementat un număr de 1806 de restricţii de tipul I-suspendată 
exercitarea dreptului la liberă circulaţie, astfel: 

 
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 40 cetăţeni români 
decedaţi pe teritoriul altor state și 7 persoane internate. În aceste cazuri au fost 
efectuate deplasări în teren, la domiciliul persoanelor în cauză în vederea informării 
familiilor acestora. 
Activitatea desfăşurată pe linie de Secretariat: 

- Numărul total de documente înregistrate în anul 2020 este de 12515 
dintre care 50 de documente clasificate.  

Activităţi desfăşurate pe  linie  Informatică 
În anul 2020, 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. 

LUNA 
Nr. 

comunicăr
i 

Nr. 
persoane 

Pașapoart
e retrase 

ca urmare 
a 

deplasării 
în teren 

P.V. 
trimise la 
instanța 

de 
judecată 

Pașapoart
e retrase 

în alte 
condiții 

Nr. km. 
parcurși 

IANUARIE 30 35 0 2 0 130 

FEBRUARIE 146 36 2 3 0 800 

MARTIE 153 44 0 1 0 210 

APRILIE 34 34 0 0 0 0 

MAI 154 43 0 0 1 0 

IUNIE 204 58 0 0 0 0 

IULIE 195 64 0 0 0 0 

AUGUST 174 48 0 0 3 0 

SEPTEMBRIE 217 72 1 0 0 240 

OCTOMBRIE 186 57 3 4 1 630 

NOIEMBRIE 146 48 3 3 1 567 

DECEMBRIE 167 50 0 2 0 220 

TOTAL 1806 589 9 15 6 2797 
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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 primit certificatul pentru 
reacreditarea staţiei pentru mesageria electronică criptată la nivel maxim secret de 
serviciu şi certificatul pentru reacreditarea staţiei pentru editarea documentelor 
clasificate. 
 

2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculări Vehicule 

 
Pe parcursul anului 2020, lucrătorii Compartimentului Înmatriculări şi Evidenţa 

Vehiculelor Rutiere au operat în Registrul Judeţean de evidenţă a vehiculelor rutiere 
un număr de 14289 de certificate de înmatriculare, 1157 radieri din circulaţie a 
vehiculelor şi au fost eliberate un număr de 3772 autorizaţii şi numere provizorii. 
De asemenea, au fost înregistrate un număr de 362 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 tip A 12054 12880 

Permanentă tip B 78 58 

Permanentă tip C 107 125 

Provizorii tip A 3690 3662 

Provizorii tip B 0 0 

Provizorii tip C 29 37 

Păstrare 485 385 

  
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 2020, 
situația se prezintă astfel: 

 
Proba teoretică  
• Număr candidați examinați -10693 
• Număr candidați declarați „ADMIS” - 5063, procentaj 47,35% 
• Număr candidați declarați „RESPINS” - 5630, procentaj 52,65% 
 
Proba practică 
• Număr candidați examinați -11532 
• Număr candidați declarați „ADMIS” - 3511, procentaj 30,45% 
• Număr candidați declarați „RESPINS” - 8021, procentaj 69,55% 

 
În anul 2020 au fost emise un număr de 13551permise de conducere. 
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La proba practică au participat un număr de  șapte examinatori inclusiv șeful 

serviciului. Începând cu data de 16.06.2020 un număr de 4 agenți din cadrul 
Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au fost delegați pe o perioadă de 6 luni în 
cadrul S.P.C.R.P.C.Î. V. Vaslui. 

 

VII. COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ ȘI RELAŢII 
INTERNAŢIONALE  
 
Cooperarea Interinstituțională 

În anul 2020, reprezentanții conducerii Instituției Prefectului-județul Vaslui au 
sprijinit și au participat la cele mai importante acțiuni, proiecte și manifestări 
organizate de unitățile administrativ-teritoriale, de către Consiliul Județean Vaslui 
sau serviciile publice deconcentrate, în măsura în care acest lucru a fost posibil pe 
fondul pandemiei de coronavirus. Din acest motiv, compartaiv cu 2019, la nivelul 
județului s-au derulat mai puține acțiuni culturale de tipul lansări de carte, 
simpozioane științifice, expoziții tematice, conferințe, spectacole, concursuri, 
campanii de informare, ceremonii militare și religioase. O foarte bună cooperare 
instituțională a existat între Instutuția Prefectului – județul și Agenția Națională 
Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) - Centrul Regional Iași în organizarea pe 
29 septembrie 2020 a întâlnirii echipei interinstituționale de luptă împotriva traficului 
de persoane, la nivelul județului Vaslui. În cadrul acestei întâlniri, principalele 
subiecte abordate au fost: evoluția fenomenului traficului de persoane în perioada 
2019-2020 și modalități de intervenție în asistență, prezentarea campaniilor de 
prevenire desfășurate în cadrul proiectului ,,Reducerea amplitudinii traficului de 
persoane printr-o mai bună informare a cetățenilor", precum și a activităților de 
prevenire realizate în cadrul acestor campanii, planificarea modului în care vor fi 
derulate activitățile de prevenire a traficului de persoane în perioada următoare, 
având în vedere contextul pandemic de COVID-19. 

 

VIII. ACCESARE  FONDURI  EUROPENE 
 

Informarea instituțiilor publice asupra oportunităților. Evidența proiectelor 
aflate în derulare la nivelul județului 
         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 2020 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 2019.  
          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 2020. Planul a 
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cuprins 74 de acţiuni, grupate pe opt obiective: creșterea gradului de absorbție a 
fondurilor europene și implementarea proiectelor începute; contractarea proiectelor 
aflate în proces de evaluare; accesarea altor surse de finanțare nerambursabilă; 
asigurarea sustenabilitatii obiectivelor finalizate, finantate din fonduri europene; 
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, Inspectoratul Teritorial Muncă Vaslui, Direcția pentru Agricultură a 
Județului Vaslui, Casade Asigurări de Sănătate Vaslui, Agenția pentru Protecția 
Mediului Vaslui, Casa Județeană de Pensii Vaslui, autorități publice locale și 
județene, școli, organizații neguvernamentale. Raportul anual privind îndeplinirea 
acțiunilor programate va fi întocmit în cursul lunii ianuarie 2021. 
 
 Planul de acţiuni pentru promovarea accesării fondurilor europene în 
anul 2020 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, Direcția pentru Agricultură a Județului Vaslui. Planul 
a cuprins 5 obiective și 24 de activităţi.  
 În august 2020 a fost întocmit raportul privind realizarea în semestrul I a 
Planului, urmând ca raportul aferent semestrului al II-lea să fie întocmit în cursul lunii 
ianuarie 2021. 
  Informarea şi îndrumarea potenţialilor beneficiari ai fondurilor europene 
         În anul 2020, 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. De asemenea, au 
fost transmise 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. 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 luna iulie 2020 a fost elaborată o situație privind proiectele finanțate din 
fonduri europene aflate în derulare la nivelul unităților administrativ terioriale din 
județul Vaslui. Informațiile cuprinse în acest document se referă la denumirea 
proiectului, sursa de finanțare, denumirea beneficiarului și a partenerilor, valoarea 
totală a proiectului și termenul de finalizare. Astfel, au fost identificate 100 de 
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proiecte cu finanțare din fonduri europene și aflate în diferite etape de implementare. 
Majoritataea proiectelor sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 
și Programul Operațional Regional.  

 

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

1. Informare și relații publice. Numărul de solicitări de informații 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 2020 au fost înregistrate un număr total de 20739 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.  

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 2020 s-au înregistrat un număr de 21 solicitări scrise de 
informaţii de interes public, cuprinzând un număr total de 59 cereri distincte. 
Numărul de cereri distince este mai mare decât cel al solicitărilor, deoarece unele 
solicitări scrise conțin mai multe cereri cu conținut diferit. Din cele 59 de cereri 
distincte, 27 au fost soluţionate favorabil, 31 au fost redirecționate către alte instituții, 
iar o cerere a fost soluționată pentru că viza date personale. La toate cele 21 de 
solicitări scrise (cuprinzând 59 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 2020 nu au fost înregistrate reclamaţii administrative 
privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public. De asemenea, 
în anul 2020 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 
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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 activitățile prevăzute în “Planul de măsuri pentru creşterea 
calităţii şi eficienţei activității de relații cu publicul la nivelul structurilor Ministerului 
Administrației și 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 afișat la loc vizibil, putând fi consultat şi pe pagina de internet 
a instituției.  

Au fost puse la dispoziția cetățenilor formulare tipizate gratuite atât pentru 
petiții, cât și pentru cereri prind liberul acces la informații de interes public, personalul 
implicat în activitatea de relații cu publicul oferind consultanță cetățenilor cu privire la 
modul de completare. 

2.Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor 

 
În cursul anului 2020 la Instituția Prefectului – Județul Vaslui au fost primite în 

total 623 de petiţii. Dintre acestea, 213 au fost cereri privind legile fondului funciar ori 
retrocedări de bunuri preluate abuziv de regimul comunist, 377 au reprezentat 
diverse cereri (probleme privind înmatricularea unor vehicule, obținerea permisului 
de conducere auto, solicitări de ajutor social, obținerea unui loc de muncă, 
acordarea de locuințe, mediere în conflicte cu vecinii, acordarea unor drepturi legale, 
probleme edilitare, reclamaţii ale unor consilieri locali privind funcționarea unor 
consilii locale etc.) iar 33 au fost reveniri cu aceeaşi problemă. 

Din totalul de 623 de petiții, 109 au fost primite prin intermediul altor instituții de 
stat, iar restul de 514 au fost primite direct de la solicitanți. Un număr de 126 petiții 
au fost primite prin email.  

Din totalul de 623 petiţii primite, 203 au fost redirecţionate, spre competentă 
soluţionare, altor instituţii abilitate ale statului, iar 35 au fost clasate. Restul petițiilor 
au fost soluţionate astfel:  
a. 355 pozitiv sau parţial pozitiv;  
b. 16 negativ;  
c. 14 sunt in curs de soluţionare. 
 

Au fost însușite prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 33 din 
21 februarie 2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi 
consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne, ordin intrat în vigoare în data 
de 29 martie 2020. De asemenea, lucrătorii Compartimentului de Relații cu Publicul 
Registratură, Secretariat şi Comunicare au transmis prin email tuturor salariaților 
Instituției Prefectului – Județul Vaslui atât textul integral al OMAI 33/2020, cât și un 
extras din cuprinsul OMAI 33/2020 cu cele mai importante prevederi ale acestuia, 
pentru a fi cunoscute și duse la îndeplinire în activitatea curentă de către toți 
angajații instituției. 

Primirea cetăţenilor în audienţă se realizează de către conducerea instituţiei. 
Pe lângă această activitate, funcţionarii publici ai Compartimentului de Relaţii cu 
Publicul, Registratură, Secretariat şi Comunicare oferă consultanță în permanent 
tuturor solicitanţilor, atât direct cât şi telefonic, respectiv informaţii privind modul de 
soluţionare a diferitelor probleme cu care aceştia se confruntă. Începând cu data de 
29 martie 2020, ambele activități prezentate mai sus se realizează în conformitate cu 
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prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 33 din 21 februarie 2020 
privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a 
cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne. 

Cetățenii care au solicitat să fie primiți în audiență sau să fie consiliați și care 
au dorit să depună şi petiţii au fost sprijiniţi în acest sens şi le-au fost puse la 
dispoziţie în mod gratuit formulare tipizate pentru întocmirea de petiţii. În incinta 
instituţiei este amenajat un loc special, bine iluminat şi dotat cu mobilier adecvat, 
unde cetăţenii pot să-şi redacteze petiţiile. Toți petenții beneficiază de îndrumări 
pentru redactarea memoriilor pe care intenționează să le depună. 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/, cu buton pe pagina principală, fie folosind 
căsuța lor personală de e-mail pentru a scrie pe adresa 
prefectura@prefecturavaslui.ro. 

Pentru a veni în sprijinul locuitorilor de pe cuprinsul județului Vaslui, 
audienţele conducerii instituţiei au fost organizate şi în municipiul Bârlad. Astfel, 
prefectul judeţului Vaslui acordă audienţe în municipiul Bârlad în prima zi de miercuri 
a fiecărei luni, iar în municipiul Vaslui în a doua zi de miercuri a fiecărei luni. 
Subprefecții judeţului Vaslui acordă audienţe în municipiul Vaslui  în a treia zi de 
miercuri a lunii, Primirea cetăţenilor în audienţă în municipiul Vaslui se desfăşoară la 
sediul instituţiei, iar în municipiul Bârlad în incinta primăriei.  

Înscrierile în audienţele organizate în municipiul Bârlad se efectuează atât la 
sediul primăriei din această localitate, cât şi la sediul Instituţiei Prefectului, pentru un 
acces cât mai larg al cetăţenilor.  

În anul 2020, au fost primite în audienţă de conducerea instituţiei doar 35 
persoane. Numărul redus de persoane audiate este cauzat de izbucnirea epidemiei 
de Covid19, urmată de instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul țării prin 
Decretul Președintelui României nr. 160 din 16 martie 2020, respectiv de menținerea 
ulterioară a restricțiilor prin instituirea stării de alertă. În ciuda acestei situații dificile, 
angajații Compartimentului de Relaţii cu Publicul, Registratură, Secretariat şi 
Comunicare au oferit consultanță unui număr de 1301 cetățeni, dintre care 444 au 
fost îndrumați către alte instituții de stat. Activitatea de consultanță oferită cetățenilor 
a fost efectuată cu respectarea strictă a tuturor regulilor de protecție sanitară impuse 
de către autoritățile competente. 

În concluzie, în cursul anului 2020 au fost înregistrate mai puține petiţii şi 
audienţe la Instituţia Prefectului – judeţul Vaslui, față de media din ultimii ani, de 
aproape 800 petiții pe an. Acest fenomen a fost cauzat de apariția pandemiei 
produsă de coronavirusul  SARS-CoV2 care a schimbat în mod semnificativ modul 
de viață al tuturor cetățenilor.  

3. Apostilarea documentelor 

În cursul anului 2020 au fost adresate Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui un 

număr total de 918 de cereri de apostilare a documentelor, eliberându-se un număr 

de  1127 de apostile. 

https://vs.prefectura.mai.gov.ro/contact/
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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. 

XI. OBIECTIVE 2021 
 

Pentru anul 2021, Instituţia Prefectului – Județul Vaslui îşi propune 
următoarele obiective strategice:  

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; 

XII. CONCLUZII 
 

Instituţia Prefectului – Judeţul Vaslui s-a preocupat în anul 2020 să asigure un 
climat de încredere, în ceea ce priveşte activitatea proprie, a serviciilor publice din 
subordine şi a celor deconcentrate. 




