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I. INTRODUCERE 
 
 

1. Legislație de bază 
 
 

 Existenţa unui sistem administrativ-instituţional puternic, formularea unor politici 
publice concordante cu nevoile locale ale cetăţenilor dar şi cu reglementările  naţionale şi 
europene în domeniu, contribuie în mod esenţial la dezvoltarea uniformă şi durabilă a 
judeţului Argeș, la un mediul economic competitiv,  dezvoltarea rurală,  infrastructura, 
educaţia şi sănătatea la standarde europene. 

Funcţia de prefect este reglementată în Constituția României republicată, în 
Capitolul V, Secțiunea a 2-a, dedicată Administrației publice locale, art. 123, intitulat 
Prefectul. 

Constituția stabilește la alineatul 2 al articolului 123 faptul că “prefectul conduce 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 
publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale”. Constituția prevede că atribuțiile 
prefectului trebuie stabilite prin lege organică. 

Instituţia Prefectului judeţului Argeş este organizată şi funcţionează sub 
conducerea prefectului, în temeiul O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, 
Partea a IV-a, Titlul I, Prefectul si subprefectul. 

Prefectul este reprezentantul Guvernului în judeţul Argeş şi conduce serviciile 
publice deconcentrate ale ministerelor şi a celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale organizate în judeţul Argeş. Prefectul asigură realizarea intereselor naţionale, 
aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a 
celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice. Prefectul exercită controlul de 
legalitate asupra actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei 
publice locale organizate la nivelul judeţului Argeş. Prefectul are atributii in domeniul 
situațiilor de urgență. Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi prerogativelor care îi revin potrivit 
legii, prefectul judeţului Argeş este ajutat de subprefect. Subprefectul  îndeplineşte, în 
numele prefectului, atribuţii în domeniul conducerii operative a instituţiei prefectului, 
precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori sarcini stabilite de Ministerul Afacerilor In-
terne sau de către prefect. Structura de organizare a Instituţiei Prefectului judeţului 
Argeş este stabilită prin ordin al Prefectului la nivel de servicii şi compartimente 
independente după caz. Capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului se 
exercită în exclusivitate de către prefect. 

Instituţia Prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu 
patrimoniu şi buget propriu. Activitatea instituţiei prefectului este finanţată de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne şi din alte surse legal constituite. 
Instituţia prefectului poate beneficia de programe cu finanţare internaţională. 
 În anul 2020, preocuparea de bază a instituției prefectului a vizat protecția 
sănătății publice, precum și derularea normală a activităților curente ale instituței in 
contextul grav afectat de pandemia de Coronavirus. Organizarea alegerilor locale din 27 
septembrie 2020 si a celor parlamentare din 6 decembrie 2020, în contextul deloc 
favorabil al crizei provocată de infecția cu Coronavirus, coroborată cu gestionarea crizei 
Covid la nivelul județului Argeș au reprezentat principalele provocări pentru instituția 
prefectului. 
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2. Structura organizatorică 

 
 

 În subordinea directă a prefectului sunt organizate următoarele compartimente 
funcţionale: 
 Cancelaria Prefectului; 
 Corpul de Control al Prefectului; 
 Compartimentul Financiar Contabilitate; 
 Compartimentul Audit Intern; 
 Compartimentul Resurse Umane; 
 Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenţa Pasapoartelor Simple ; 
 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehicu-

lelor. 
 

În subordonarea subprefectului sunt organizate şi funcţionează: 
1. Serviciul Verificarea Legalitaţii Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă si Relaţii 

cu Publicul , care are în structura sa : 
 Compartimentul Verificarea Legalitaţii Actelor si Contencios Administrativ;               
 Compartiment Aplicarea Apostilei ; 
 Compartiment Informare, Relaţii Publice, Secretariat ; 
 Compartiment pentru Relaţia cu Minorităţile ; 

 Serviciul Urmarirea Aplicarii Actelor cu Caracter Reparatoriu , Achiziţii Publice, 
Administrativ , care are în componenţă : 
 Compartimentul Urmarirea Aplicarii Actelor cu Caracter Reparatoriu ; 
 Compartiment Achiziţii Publice, Administrativ ; 

 Compartimentul Afaceri Europene si Cooperare Internaţională,   
 Compartimentul Dezvoltare Economică, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de 

Urgenţă 
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II. OBIECTIVE STRATEGICE 
 
 

Viziunea Instituţiei Prefectului  -  Judeţul Argeș 
 
 Prefectul şi instituţia pe care o conduce, acţionează în permanenţă pentru 
asigurarea ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului, respectarea legalității actului 
administrativ, întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale, în vederea 
susţinerii unui climat de încredere şi siguranţă publică şi a unei administraţii eficiente 
orientate către cetăţeni. 
 

Misiunea Instituţiei Prefectului  -  Judeţul Argeș 
 

Misiunea Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeș este aceea de a garanta 
respectarea legii, de a oferi cetăţenilor servicii de calitate, cu promptitudine, 
imparțialitate şi profesionalism, în deplină transparenţă și vizibilitate, de a promova 
politici publice care să răspundă nevoilor reale și actuale ale argeșenilor, pentru o 
dezvoltare durabilă şi echilibrată a judeţului. 

 
Valorile Instituţiei Prefectului  -  Judeţul Argeș 

 
 Legalitate, 

 Imparțialitate și integritate,  
 Orientarea către cetăţean, 
 Transparenţa și cooperare, 
 Egalitate de șanse, 
 Profesionalism și eficiență. 

 
Obiectivele strategice stabilite pentru anul 2020, in concordanță cu 

viziunea, misiunea și valorile asumate, au fost: 
 

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

 Îmbunătățirea relaţiilor interinsituționale din judeţ;  
 Îmbunătățirea proceselor de sistem si ale managementului instituţional strategic;  
 Exercitarea  controlului de legalitate asupra  actelor administrative emise de 

autorităţile administraţiei publice locale; 
 Asigurarea exercitării prerogativelor stabilite prin lege în responsabilitatea 

prefectului cu privire la conducerea serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 
subordinea guvernului, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 

 Asigurarea bunei desfăşurări a activității comisiilor de specialitate coordonate de 
către prefect care au în vedere exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a 
aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu.  

 Creşterea gradului de transparenţă a activităţii instituţiei prefectului; 
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 Dezvoltarea şi consolidarea dialogului social (instituţii ale statului, patronate, 
sindicate, asociaţii ale persoanelor vârstnice, romi, ONG-uri ); 

 Eficientizarea managementului situaţiilor de urgenţă; 
 Planificarea  şi gestionarea raţională a resurselor financiare; 
 Creșterea gradului de încredere a cetățenilor în serviciile oferite de instituția 

prefectului, punându-se un accent sporit asupra gradului de satisfacţie a acestora, 
stabilind canale multiple de cunoaştere a cerinţelor, nevoilor şi aşteptărilor; 

 Popularizarea informaţiilor cu privire la documentele programatice ale Uniunii 
Europene si fondurile structurale. 

 Eficientizarea serviciului public în slujba cetăţeanului, prin îndrumarea şi 
soluţionarea cât mai rapidă a solicitărilor adresate instituţiei.  

 Dezvoltarea digitalizării, atât din punct de vedere interinstitutional, cât și în relația 
cu cetățeanul. 
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III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 
 
 
1.  Eficientizare structurală 

 
 

În anul 2020 Instituţia Prefectului Judetul Argeş a funcţionat cu un număr de 45 
funcţii aprobate, conform statului de funcţii aprobat de ordonatorul principal de credite, 
din care: 36 funcţii publice - 2 înalţi funcţionari publici, 2 funcţii publice de conducere, 32 
funcţii publice de execuţie (toate cu studii superioare), 6 funcţii contractual de execuţie  
şi 3 funcţii contractuale în Cancelaria prefectului. Din acestea, o funcţie publică este 
vacantă. 

La acestea se adaugă 17 funcţii la Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi 
evidenţa paşapoartelor simple: 7 ofiţeri (din care 1 şef serviciu),  9 agenţi şi 1 personal 
contractual şi 26 funcţii  la Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatricularea vehiculelor: 7 ofiţeri (1 şef serviciu), 16 agenţi şi 3 funcţii personal con-
tractual. 

Serviciile publice comunitare din subordinea prefectului funcţionează în baza 
ordinelor prefectului avizate de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne şi a Statelor de organizare proprii. Toate funcţiile din cadrul celor două servicii 
publice comunitare sunt ocupate. 

 
 

2. Gestionarea resurselor umane 
 
 
A fost analizată situaţia posturilor şi au fost întocmite previziunile cu privire la 

necesarul de personal pe structură şi specializări, promovarea în grade profesionale, 
actualizarea evidenţei angajaţilor şi a dosarelor personale, stabilirea salariilor 
personalului, elaborarea bugetelor de costuri cu personalul. 

Pe parcursul anului 2020 au fost ocupate: prin transfer in interesul serviciului o 
funcție publică de executie, o funcție prin mutare definitivă, au fost ocupate prin 
detaşare două funcţii, una publică si una contractuală. În anul 2020 a încetat raportul de 
serviciu la doi funcționari publici ca urmare a pensionării, si un funcționar public s-a 
transferat la altă instituție publică.  

În cadrul serviciilor publice comunitare în cursul anului 2020 s-au înregistrat 
următoarele miscări de personal: la SPCEEPS au fost numiti 3 agenţi de poliţie si a 
încetat raportul de serviciu la doi agenți de poliție; la SPCRPCIV a încetat raportul de 
serviciu al sefului serviciului, ca urmare a pensionării,funcția fiind ocupată prin detașare ; 
1 agent de politie are raportul de serviciu suspendat pentru desfăşurarea de misiuni in 
strainatate. 

În gestionarea resurselor umane şi ţinând cont de modificările legislaţiei privind 
Instituţia prefectului au fost elaborate şi aprobate prin ordine ale prefectului 
următoarele: organigrama si regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei; 
proiectul statului de funcţii al instituţiei, care ulterior a fost aprobat de către ordonatorul 
principal de credite; statul de personal, ordinele de promovare în grad profesional, modi-
ficarea raporturilor de serviciu sau de muncă, acordarea de drepturi specifice; întocmirea 
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şi achitarea corect şi la timp a tuturor drepturilor salariale şi a obligaţiilor aferente; com-
pletarea şi actualizarea dosarelor de personal pentru fiecare funcţionar public şi 
persoană încadrată cu contract individual de muncă;monitorizarea lunară a cheltuielilor 
de personal ; 

Se gestionează si completează periodic dosarele profesionale ale funcţionarilor 
publici si ale personalului contractual  din cadrul instituţiei, se asigură completarea la zi a 
registrelor de evidenţă a salariaţilor, si baza de date a funcţionarilor publici în colaborare 
cu ANFP; 

S-au eliberat, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat şi documentele 
necesare pentru pensionare ale persoanelor care au îndeplinit condiţiile legale. 

A fost organizat secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionarea a 
contestaţiilor la concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul 
instituţiei prefectului, în conformitate cu legislaţia în materie .În anul 2020 nu s-a 
organizat niciun concurs de recrutare sau promovare. 

A fost întocmită documentaţia privind avizarea, modificarea sau orice alte situaţii 
ce privesc funcţiile sau funcţionarii publici;proiectele de ordine de încadrare/promovare/ 
suspendare/eliberare din funcţie a personalului din aparatul propriu; S-au întocmit lunar 
foile lunare de prezenţă, pe baza condicii de prezenţă şi a evidenţelor privind concediile 
de odihnă, medicale, fără salariu, de îngrijire a copilului şi în colaborare cu 
Compartimentul financiar contabilitate situaţiie de salarii; s-au întocmit statele de salarii 
privind drepturile de personal; situaţiile statistice privind numărul posturilor din cadrul 
instituţiei; 

A fost organizată evidenţa declaraţiilor de avere, a declaraţiilor de interese, 
completarea registrelor privind evidenţa acestora şi se ocupă de publicarea declaraţiilor 
pe site-ul instituţiei şi comunicarea către Agenţia Naţională de Integritate. 

S-a organizat activitatea anuală privind evaluarea performanţelor profesionale a 
salariaţilor din instituţie şi s-a acordat asistenţă funcţionarilor de conducere la realizarea 
evaluării subordonaţilor În urma evaluării performanţelor profesionale individuale ale 
funcţionarilor publici pentru anul 2018 100% din funcţionari au obţinut calificativul 
„foarte bun”. Se află în desfăşurare evaluarea performantelor profesionale individuale ale 
personalului pentru anul 2020. 

În cursul anului 2020, având în vedere contextual generat de existenta 
pandemiei, functionarii instituției nu au participat la cursuri de perfecționare, ci au aplicat 
pentru cursuri online si studiu individual. 

A fost asigurată colaborarea permanent cu direcţiile de specialitate din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne pentru soluţionarea problemelor de resurse umane, 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi cu serviciile publice deconcentrate 
din judeţ, consiliile locale şi consiliul judeţean. 
 

 
3. Utilizarea resurselor financiare 

 
 
Instituţia Prefectului - Judeţul Arges este organizată ca instituţie publică, iar 

capacitatea juridică de drept public se exercită în exclusivitate de către prefect.  
Prefectul este ordonator terţiar de credite, iar exercitarea drepturilor şi 

asumarea obligaţiilor civile ale Instituţiei Prefectului se realizează numai de către acesta 
sau de către o altă persoană desemnată de acesta prin ordin. 
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Activitatea instituţiei este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Afacerilor Interne.  

Prin documentele de planificare strategică şi cele de planificare operaţională au 
fost stabilite următoarele obiective generale şi operaţionale:  

 
  OBIECTIV GENERAL: Îmbunătățirea procesului financiar contabil 
 
  Obiective specifice: 
 
 Susţinerea financiară şi materială pentru realizarea obiectivelor specifice ale 

tuturor structurilor organizatorice ale instituţiei.  
 Plata corectă şi la timp a angajamentelor asumate.  

 Reflectarea, prin documentele de sinteză, a unei imagini fidele, clare şi com-
plete a patrimoniului.  

 Îmbunătăţirea organizatorică şi funcţională a Compartimentului Financiar 
Contabilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă şi principiile de 
management instituite de conducerea instituţiei. 

 Îmbunătăţirea cadrului metodologic şi procedural al compartimentului. 
 Îmbunătăţirea procesului de perfecţionare profesională a personalului 

compartimentului. 
   Acţiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor planificate: Compartimentul 

Financiar Contabilitate  şi-a exercitat atât atribuţiile de contabilitate financiară, cât şi 
contabilitate de gestiune în conformitate cu prevederile legale, respectându-se principiile 
unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei şi eficienţei cheltuielilor.  

   Pentru o mai corectă şi exactă reflectare a operaţiunilor economico financiare s-
au respectat principiile contabilităţii de drepturi şi obligaţii, şi anume înregistrarea în 
momentul creării, transformării sau dispariţiei unei valori economice, a unei creanţe sau 
obligaţii. 

  Au fost elaborate proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi 
estimările pentru anii 2022- 2024, pe surse de finanţare, respectiv pe capitole, 
subcapitole, titluri şi aliniate ale clasificaţiei bugetare.  

  Potrivit dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, a fost întocmit proiectul programului multianual de 
investiţii. 

  Prin bugetele iniţiale şi rectificate, aprobate de ordonatorul principal de credite, 
pe baza necesităţilor exprimate la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Arges au fost 
repartizate resursele financiare şi utilizate pentru realizarea obiectivelor generale şi 
specifice ale instituţiei, respectiv activitatea curentă, care, în structură, se prezintă astfel: 

 

Categorie de 

cheltuială 
Cod 

Buget apro-
bat anul 2020 

 

Credite des-

chise la 

31.12.2020 
 

Execuţie 
bugetară 2020 

 

Procent 

realizare 
 

% 
 

Autorităţi Pu-

blice şi Acţiuni 

Externe 

51.01.03 28.492.000 28.476.516 26.960.811,24 94,68 
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Cheltuieli cu-

rente 
51.01.01 28.472.000 28.456.654 26.940.950,14 94,68 

Cheltuieli de 

personal 

Total din 

care : 

23.405.000 23.395.000 22.740.969 

97,21 

10 

Activitate cu-

renta 

4.814.000 

Activitate cu-

renta 

4.804.000 

Activitate curenta 

4.776.619 

Alegeri locale 
13.032.000 

Alegeri locale 
13.032.000 

Alegeri locale 
13.031.950 

Alegeri parla-

mentare 
5.559.000 

Alegeri parla-

mentare 
5.559.000 

Alegeri parlamen-

tare 
4.932.400 

Bunuri şi servicii 

total din 

care : 
5.055.000 

 

5.050.000 
 

 

4.188.327,81 
  

 

82,94 
 

 
 

 

20 

Activitate cu-
renta 336.000 

Activitate cu-
renta 331.000 

Activitate curenta 
323.945,11 

Alegeri locale 

2.771.000 

Alegeri locale 

2.771.000 

Alegeri locale 

2.768.749,80 

Alegeri parla-
mentare 

1.948.000 

Alegeri parla-
mentare 

1.948.000 

Alegeri parlamen-
tare 

1.095.632,90 

Despăgub. civile 59 12.000 11.654 11.653,33 100 

Active fixe 71 20.000 19.862 19.861,10 100 

 
     Bugetul alocat la capitolul 51.01.03 – Autorităţi publice şi acţiuni externe – 

cuprinde şi sumele alocate pentru organizarea si desfăşurarea alegerilor locale din anul 
2020 precum şi organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din anul 2020. 

 
   La Capitolul 61.50.00 „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” au fost alocate 

credite bugetare, după cum urmează: 
 

Categorie 

de 

cheltuială 

Cod 

Buget aprobat 

 anul 2020 

 

Credite des-

chise la 
31.12.2020 

 

Execuţie 

bugetară 
2020 

 

Procent 

realizare 
% 

 

Ordine 
Publică şi 

Siguranţă 
Naţională 

61.01.50 3.999.000 3.983.650 3.942.059,48 98,96 

Cheltuieli 

curente 
61.01.01 3.999.000 3.983.650 3.942.059,48 98,96 
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Cheltuieli 
de perso-

nal 

10 3.799.000 3.789.000 3.756.279 99,14 

Bunuri şi 

servicii 
20 199.000 194.000 185.130,48 95.43 

Despăgub. 
civile 

59 1.000 650 650 100 

Active fixe 71 - - - - 

 
       După cum se poate observa, instituţia a utilizat creditele bugetare deschise în 
procent de 94,68% la capitolul 51.01.03 „Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe”si în 
procent de 98,96 % la capitolul 61.50.00 „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”. 
 

    Cheltuielile au fost efectuate respectând destinaţia pe fiecare categorie de cheltuială 
şi nu au fost înregistrate depăşiri faţă de prevederile bugetare. 
Toate operaţiunile au parcurs fazele procedurale respective: angajare, lichidare, 
ordonanţare, plată. 

 
Implementarea bugetului s-a făcut cu încadrarea în alocaţiile bugetare 
trimestriale şi anuale, astfel: 
 

- gestionarea bugetului aprobat al instituţiei s-a făcut cu detalierea cheltuielilor pe 
structura clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice: capitol, titlu de 
cheltuieli, subcapitol, articol, alineat; 

- gestionarea rectificărilor bugetului s-a făcut în condiţii similare cu gestionarea 
bugetului aprobat; 

- gestionarea deschiderilor de credite bugetare s-a făcut prin evidenţa sumelor 
primite la nivel de articol şi alineat bugetar; 

- s-a respectat nivelul alocaţiilor bugetare pe capitole, articole şi aliniate bugetare. 
Obiectivul specific Compartimentului Financiar Contabilitate pentru anul 2020 

rezidă din actele normative în materie, instrucţiunile şi precizările ordonatorului principal 
de credite şi are ca scop final gestionarea şi utilizarea eficientă a resurselor financiare ale 
instituţiei. 

    Pentru realizarea acestui obiectiv general, activitatea financiar-contabilă şi-a 
asumat următoarele obiective operaţionale: 

- Susţinerea financiară şi materială pentru realizarea obiectivelor specifice ale 
tuturor structurilor organizatorice ale instituţiei; 

- Plata corectă şi la timp a angajamentelor asumate; 
- Reflectarea, prin documentele de sinteză, a unei imagini fidele, clare şi complete a 

patrimoniului; 
- Îmbunătăţirea organizatorică şi funcţională a Compartimentului Financiar 

Contabilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă şi principiile de 
management instituite de conducerea instituţiei; 

- Îmbunătăţirea cadrului metodologic şi procedural al compartimentului; 
- Îmbunătăţirea procesului de perfecţionare profesională a personalului. 
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Acţiunile întreprinse pentru realizarea obiectivelor planificate: 
 
Compartimentul Financiar Contabilitate şi-a exercitat atribuţiile de contabilitate 

financiară cât şi contabilitate de gestiune în conformitate cu prevederile legale, 
respectându-se principiile unei bune gestiuni financiare, în special ale economiei şi 
eficienţei cheltuielilor. 

Pentru o mai corectă şi exactă reflectare a operaţiunilor economico - financiare s-
au respectat principiile contabilităţii de drepturi şi obligaţii, şi anume, înregistrarea în 
momentul creării, transformării sau dispariţiei unei valori economice, a unei creanţe sau 
obligaţii. 
 
 Eficienţa utilizării fondurilor publice alocate de Ministerul Afacerilor Interne, 
Instituţiei Prefectului– Judeţul Arges, ordonator terţiar de credite, a fost 
asigurată prin: 

 
Urmărirea execuţiei bugetare, a rezultatelor acesteia şi efectuarea plăţilor în 

condiţii de economicitate şi eficienţă. 
- zilnic s-au evidenţiat în contabilitate plăţile, încasările efectuate; 
- s-a urmărit încadrarea cheltuielilor în alocaţiile bugetare şi a plăţilor în valoarea 

creditelor bugetare deschise; 
- s-a respectat încadrarea cheltuielilor şi plăţilor pe capitole, articole şi alineate 
- bugetare; 
- s-au analizat în permanenţă rezultatele execuţiei bugetare şi s-au luat măsuri de 

eficientizare a acestora; 
- lunar s-au întocmit situaţii privind creditele bugetare deschise, plăţile efectuate. 

Pe baza acestor situaţii, s-au întocmit lunar ,,Execuţia bugetară, cheltuielilor de 
personal Monitorizarea,,defalcată pe bugete de cheltuieli, categorii de personal, urmând 
a fi raportate ordonatorului principal de credite. 
 
Evidenţierea operaţiunilor financiar contabile în contabilitatea financiară şi de 
gestiune. 

 
- au fost întocmite documente justificative în conformitate cu Ordinul nr. 1917/2005 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- toate operaţiunile patrimoniale efectuate în baza documentelor justificative au fost 
înregistrate în contabilitate prin respectarea prevederilor legale în vigoare, a 
procedurilor de lucru . 

- înregistrarea tuturor operaţiunilor contabile în programul de contabilitate (situaţii, 
balanţe de verificare, conturi, note contabile registrul jurnal, analiza soldurilor 
tuturor conturilor contabile, balanţe analitice pe fiecare gestiune în parte, 
valorificare inventar etc.); 

 
Întocmirea registrelor obligatorii, a balanţei de verificare şi a situaţiilor 
financiare. 
 

- lunar, s-au întocmit registrele contabile obligatorii, balanţele de verificare; 
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- s-a analizat componenţa soldurilor fiecărui cont şi s-a verificat respectarea 
corelaţiilor din balanţa de verificare; 

- s-au întocmit Situaţiile financiare trimestriale, anuale urmărindu-se reflectarea 
situaţiei reale şi exacte a patrimoniului instituţiei. Situaţiile financiare trimestriale 
şi anuale au fost întocmite la termenele stabilite de ordonatorul principal de 
credite, neînregistrându-se observaţii cu privire la corelaţiile efectuate pe bază de 
bilanţ. 

 
Angajarea şi ordonanţarea la plată a cheltuielilor 
 

- gestionarea angajamentelor legale s-a făcut în conformitate cu Ordinul Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

- angajarea cheltuielilor şi efectuarea plăţilor au avut la bază documente 
justificative vizate pentru control financiar preventiv propriu şi aprobate de 
ordonatorul de credite; 

- s-a realizat angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiei, 
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor legale şi bugetare; 

- s-au întocmit formularele specifice angajării şi ordonanţării la plată cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare şi a creditelor bugetare alocate. 

- Au fost întocmite 780 ordonanţări de plată şi 425 angajamente legale a unei 
cheltuieli. 
S-a respectat încadrarea cheltuielilor şi plăţilor pe capitole, articole şi alineate 

bugetare; 
- s-au analizat în permanență rezultatele execuţiei bugetare şi s-au luat măsuri de 

eficientizare ale acestora; 
- lunar, s-a întocmit situaţia privind creditele bugetare deschise, plățile efectuate şi 

cheltuielile efective; 
- lunar, s-a întocmit ,,Contul de execuţie al instituţiei publice-cheltuieli’’, care s-a 

raportat ordonatorului principal de credite prin programul SITFIN. 
Angajamentelor asumate le-au fost rezervate în totalitate credite bugetare, la 

finalul anului 2020, instituţia neînregistrând plăţi restante. 
 
Calculul şi evidenţierea corectă a obligaţiilor de natură salarială 
 

- lunar, s-au calculat obligaţiile de natură salarială şi s-au evidenţiat în formularele 
specifice; Drepturile de personal au fost angajate pe baza ştatelor de plată lunare 
iar modificările ulterioare în ce priveşte drepturile salariale ca urmare a 
promovărilor, noi încadrări, au fost efectuate prin angajamente legale individuale. 
Drepturile de personal angajate pe total an au fost achitate integral; 

- întocmirea documentelor pentru acordarea drepturilor salariale (state plată, 
indemnizaţii concedii de odihnă sau medicale, alte drepturi salariale, declaraţii de 
salarii, raportări statistice) şi operarea în programul de salarii al MAI SAL. 

- s-au întocmit raportările cheltuielilor de personal, raportările statistice, declaraţia 
112, declaraţia 100. 

 
Gestionarea valorilor băneşti şi întocmirea documentelor specifice. 
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- s-au gestionat valorile băneşti cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
- efectuarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar pe baza 

documentelor legal întocmite şi aprobate de persoanele autorizate; 
- s-au întocmit documentele de încasare/plată pentru fiecare operaţiune şi registrul 

de casă zilnic; 
- încasările prin casieria instituţiei au provenit din ridicări de numerar din conturile 

de disponibil deschise la trezorerie, din încasări de la Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, de la personalul 
instituţiei şi din încasări de la persoane fizice sau juridice din afara unităţii. 

 
Exercitarea controlului financiar preventiv propriu 
 

 În anul 2020, s-a efectuat controlul financiar preventiv propriu, verificându-se cu 
atenţie legalitatea şi eficacitatea operaţiunii, realitatea sumei şi încadrarea în bugetul 
alocat, s-a întocmit Registrul operaţiunilor supuse CFPP, fără a se înregistra operaţiuni cu 
refuz de viză. 
 
Inventarierea patrimoniului 
 

  Inventarierea patrimoniului s-a efectuat în baza Ordinului Prefectului 
nr.512/30.10.2020  în conformitate cu OMF. nr. 2861/2009 si OMAI231/2012, prin care 
s-a stabilit perioada de desfăşurare a acestei operaţiuni, elementele patrimoniale supuse 
inventarierii precum şi comisia de inventariere. 

  Au fost inventariate toate gestiunile de valori materiale, respectiv gestiunile de 
materiale obiecte de inventar în magazie şi în folosinţă, mijloace fixe. 

  De asemenea, au fost inventariate disponibilităţile băneşti, cecurile şi alte valori 
aflate în casieria instituţiei, precum şi disponibilităţile băneşti existente în conturile 
deschise la Trezoreria Municipiului Pitesti. 

   Disponibilităţile băneşti s-au inventariat prin confruntarea soldului din registrul 
de casă cu cel din evidenţa contabilă, după efectuarea tuturor operaţiunilor de încasări şi 
plăţi. 

Au fost inventariate, de asemenea, creanţele şi obligaţiile instituţiei faţă de terţi. 
 
Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare s-a făcut cu respectarea principiilor 
unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar riguros. 
 

Respectându-se aceste principii, activitatea curentă s-a desfăşurat astfel: 
 
1.  Au fost întocmite 2.515 ordine de plată, 2113 dispoziţii de plată/incasare ,499 

foi de 
vărsământ, numai după ce aceste documente au fost supuse vizei de control 

financiar preventiv propriu. 
  Ordinele de plată şi dispoziţiile de plată au fost întocmite pentru achitarea 

drepturilor de personal, a facturilor, reprezentând aprovizionări de materiale şi prestări 
de servicii, 

respectiv efectuarea plăţilor pentru desfăşurarea alegerilor locale si parlamentare 
din anul 2020, iar dispoziţiile de încasare în special pentru încasarea taxelor 
reprezentând contravaloarea plăcilor şi tarif operaţiuni înmatriculare. 
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2. Având în vedere punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr.41/2016, prin 
conturile de disponibil ale instituţiei au fost încasate taxe de paşaport, tarife aferente 
confecţionării şi valorificării plăcuţelor cu numere de înmatriculare permanente, de 
probă, temporare şi provizorii, de atribuire a unui număr de înmatriculare preferenţial 
precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a 
permiselor de conducere. Ulterior acestea au fost împărţite pe categorii de taxe şi virate 

beneficiarilor în termenul prevăzut de lege. De asemenea, s-au întocmit ordine de 
plată pentru virarea sumelor încasate în cursul anului reprezentând contravaloarea 
taxelor conform O.U.G. nr.41/2016, către Imprimeria Naţională, RAPPS şi DRPCIV. 

3. Instituţia Prefectului – Judeţul Arges a încasat şi a depus la Trezoreria 
Municipiului Pitesti pe baza foilor de vărsământ, sumele încasate în cursul anului, 
reprezentând contravaloarea plăcilor de înmatriculare şi tarif operaţiuni înmatriculare. 

4. Toate facturile pentru care s-au întocmit documente de plată au purtat 
semnătura şi sigiliul persoanelor responsabile, respectiv „Certificat în privinţa realităţii, 
regularităţii şi legalităţii”, ,,Bun de plată”. 

5. Au fost întocmite şi achitate corect şi la timp toate drepturile băneşti şi 
obligaţiile aferente, în baza actelor normative în vigoare şi a ştatelor de funcţii aprobate 
de conducătorul instituţiei; 

6. La sfârşitul fiecărei luni au fost întocmite notele contabile pentru ,,Casă”, 
“Bancă”, ,,Materiale”, “Garanţii”, “Salarii” şi în baza lor a fost întocmită Balanţa de 
verificare; 

7. lunar au fost transmise ordonatorului principal de credite informaţii privind 
monitorizarea cheltuielilor de personal şi execuţia bugetară. 
 

  În cursul anului 2020 toate plăţile s-au derulat prin sistemul FOREXEBUG, în 
acest sens au fost efectuate următoarele activităţi: 

Astfel se înregistrează şi se urmăreşte permanent: 
- Bugetul alocat instituţiei şi se actualizează la fiecare virare de credite; 
- Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei publice se sincronizează cu 

informaţiile aflate în sistemul FOREXEBUG; 
- Rezervările de credite de angajament sunt verificate automat în vederea încadrării 

în bugetul disponibil; 
- Controlul angajamentelor în funcţie de bugetul disponibil şi verificarea automată a 

încadrării rezervării de angajament în bugetul disponibil; 
- Monitorizarea plăţi efectuate (în trezorerii) la nivel de angajament rezervat. 

  S-au depus în Sistemul Naţional de Raportare Forexebug formularele privind 
situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale. 

Structura Compartimentului Financiar Contabilitate, privită din punct de vedere al 
subordonării ierarhice, a fost adecvată necesităţilor stabilite prin art. 10 din Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, 

  Perfecţionarea profesională a personalului a fost asigurată prin autoinstruire, 
prin studierea legislaţiei în vigoare şi a literaturii de specialitate, prin schimbul permanent 
de date şi informaţii cu structura de audit public intern. 

Principalele progrese înregistrate în anul 2020 se referă la: 
- asigurarea transparenţei în procesul execuţiei bugetare; 
- asigurarea managementului compartimentului financiar contabilitate bazat pe 

obiective. 
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4. Activitatea de achiziții publice 

 
În anul 2020, obiectivele generale ale activitătii desfăşurate în cadrul 

Compartimentului Achiziţii Publice Administrativ au fost:  
- realizarea unei bune gestiuni financiare prin asigurarea legalităţii, regularităţii, 

economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în 
administrarea patrimoniului Institutiei Prefectului Judetul Arges pentru a sprijini 
atingerea obiectivelor institutiei;  

- asigurarea funcționării și dezvoltării infrastructurii Institutiei Prefectului Judetul 
Arges. 
Principalele activitati desfăşurate au avut în vedere : gestionarea judicioasă a 

alocațiilor bugetare, organizarea și gestiunea patrimoniului, asigurarea suportului logistic 
şi I.T, organizarea și derularea achizițiilor publice necesare pentru funcţionarea activităţii 
curente a instituţiei şi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale şi a celor pentru Senat şi Camera Deputatilor din anul 2020. 

Scopul urmărit a fost cel al asigurării bunei guvernanţe prin modul de cheltuire a 
banului public şi asigurarea accesului neîngrădit al operatorilor economici prin coerență, 
stabilitate și predictibilitate în domeniul achizițiilor publice şi transparență și 
independență în exercitarea atribuțiilor. 

 
1. OBIECTIVE PRINCIPALE urmarite  în anul 2020 au fost : 
 
-  utilizarea eficientă a fondurilor publice alocate prin bugetul anual ; 
- organizarea şi desfaşurarea alegerilor locale şi a celor pentru Senat si Camera 

Deputatilor din anul 2020 conform atribuţiilor legale ce i –au revenit institutiei; 
- asigurarea continuă, în limitelele creditelor bugetare deschise şi aprobate, în 

condiţiile concurenţiale de stabilire a preţurilor, a bazei tehnico-materiale şi financiare 
necesare desfaşurării normale a activităţii curente şi de investiţii a instituţiei; 

- aplicarea politicilor fiscale şi bugetare prevăzute în Programul de guvernare , a 
principiilor Strategiei Naţionale în Domeniul Achiziţiilor Publice şi a Strategiei Europa 
2020; 

- evidenţierea într-un mod transparent şi coerent a execuţiei bugetare pentru 
achiziţiile publice;  

- prioritizarea şi monitorizarea cheltuielilor aferente obiectivelor de investiţii sau a 
celor necesare asigurării cheltuielilor curente care au fost efectuate la nivelul instituţiei, 
asigurând astfel o predictibilitate faţă de ofertanţii de pe piaţă; 

- gestionarea principiilor care stau la baza unui proces comun de achiziţii şi de 
management ale contractelor inclusiv managementul relaţiilor cu furnizorii,/prestatorii 
/executanţii; 

- elaborarea unei abordări standard, luarea în considerare a eticii sociale, de 
mediu şi probleme de egalitate în activitatea de achiziţii şi gestionare a contractelor. 

 
2. OBIECTIVELE  SPECIFICE urmărite in anul 2020 
 
Printre activitățile principale în domeniul achiziții publice și administrativ 

gestionate la nivelul Compartimentului Achizitii Publice Administrativ , în perioada 
ianuarie - decembrie 2020, amintim: 
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Activităţi în domeniul achiziţiilor publice :  

 
1. organizarea activităţilor de achiziţii publice si de administrativ în vederea 

asigurarii suportului logistic şi I.T ce a fost necesar pentru organizarea şi desfăşurarea  
alegerilor locale şi a celor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 , în 
conformitate cu prevederile legale; 

2. elaborarea proiectului Programului Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) şi a 
anexei cumparari directe pe baza necesităților de bunuri și servicii identificate cu ocazia 
elaborării proiectului de buget; 

3. definitivarea după aprobarea legii bugetare a Programului Anual al Achizițiilor 
Publice (PAAP) şi a anexei cumparari directe, respectiv revizuirea acestora, ori de câte 
ori au intervenit modificări în structura bugetară sau au apărut noi necesități; 

4. întocmirea Programului de Investitii al institutiei aferent perioadei 2021-2024; 
5. realizarea achiziţiilor de materiale de protectie sanitară în vederea prevenirii  şi 

reducerii la minimum a expunerii  la COVID-19 la locul de muncă a angajaţilor instituţiei; 
6. întocmirea referatelor de achiziţie, a notelor justificative, a declaraţiilor, fişelor 

de date ale   achiziţiilor, solicitărilor de oferte şi alte documente prevăzute de legislaţia în 
domeniu . 

7.elaborarea contractelor de achiziţie publică/contractelor subsecvente/actelor 
adiţionale conform necesităţilor obiective,a bugetului aprobat în acest sens şi a 
prevederilor legale, colaborând cu structurile de specialitate direct implicate în derularea 
lor; 

8. urmărirea şi respectarea clauzelor contractuale ale contractelor de achiziţie 
publică încheiate (durată, grafic de furnizare/prestare, constatarea plusurilor sau 
minusurilor la recepţie, cantitate, preţ, termen de livrare ) si al concordanţei din punct de 
vedere al cantităţii, calităţii și valorii bunurilor/serviciilor facturate cu cele cuprinse în 
prevederile contractuale sau in comenziile emise   

9. certificarea în privinţa realitătii , regularitătii şi legalitătii pe facturile şi 
documentele fiscale primite de la furnizori/prestatori/executanţi emise în baza 
contractelor de achiziţii publice sau a achiziţiilor directe realizate; 

10. intocmirea notelor de fundamentare a investitiilor si intreprinderea 
demersurilor necesare in vederea includerii acestora in programul de investitii al M.A.I.  

11. publicarea trimestrială a notificarilor centralizate de achizitii publice in 
catalogul electronic al SEAP/SICAP; 

12. publicarea în SEAP/SICAP a notificarilor de atribuire a achiziţiilor offline; 
13. întocmirea documentelor constatatoare privind modul de îndeplinire a 

clauzelor contractuale  conform prevederilor legale; 
14. asigurarea publicarii in mod transparent pe site-ul institutiei a documentelor in 

domeniu de interes public ( programul anual de achizitii publice,anexa cumparari directe, 
centralizatorul si contractele anuale  de achizitii publice  mai mari de 5000 euro); 

15. transmiterea raspunsului la toate solicitările primite de la Oficiul Naţional al 
Achiziţiilor Publice referitoare la încheierea acordurilor cadru de achiziţie centralizată, 
transmiterea necesităţilor şi întocmirea contractelor subsecvente; 

16.actualizarea, conform prevederilor legale în vigoare, procedurile cu privire la 
activitatea specifică în vederea implementării măsurilor controlului managerial intern. 

17. asigurarea activităţii de informare și de publicitate privind pregatirea și 
organizarea achiziţiilor publice conform principiilor care stau la baza atribuirii contractelor 
de achiziţii publice; 
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18. asigurarea constituirii şi păstrării dosarelor de achiziţie publica . 
Pentru asigurarea resurselor logistice necesare desfăşurarii în bune condiţii a 

activităţii instituţiei, a protecţiei patrimoniului existent si a organizarii alegerilor, în anul 
2020 s-au achiziţionat  : 

- produse consumabile din categoria :hartie, produse de papetărie, birotică 
,cartuse de toner şi alte materiale funcţionale; 

-  materiale de curatenie si dezinfectie; 
- stampile pentru organizarea alegerilor; 
- produse consumabile pentru dotarea sectiilor de votare din judetul Arges, a 

Biroului Electoral Judetean Arges si a Grupului Tehnic de Lucru; 
- diverse servicii pentru organizarea alegerilor din categoria : servicii transport , 

servicii de inchiriere sala si grup electrogen; 
- echipamente I.T din categoria : sisteme de calcul, imprimante si 

multifunctionale; 
- materiale de protectie sanitara pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de Covid-19: masti,manusi si dezinfectanti; 
- echipament de protectie pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de Covid-19 : panouri de  protectie din plexiglas, termometre si covorase dezinfectante; 
- bonuri valorice pentru carburanţi auto; 
- servicii de întreţinere şi mentenanţă hardware; 
 - servicii de închiriere şi întreţinere Sistem Electronic de Dirijare şi Ordonare   
- servicii de întreţinere, reparaţii  şi asigurare auto pentru autovehiculele din 

dotare; 
- servicii furnizare şi actualizare softuri de informare legislativă ; 
- servicii de telefonie fixă şi servicii de telefonie mobilă ; 
- servicii de furnizare publicaţii locale; 
- servicii de intreţinere şi reparaţii curente imobil si servicii de telefonie publica ; 
- servicii de pază şi monitorizare a sistemelor de alarmă şi de incendiu  
- servicii de certificare digitală; 
- servicii de colectare selectivă a deşeurilor ; 
- servicii de dezinfectie pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

Covid-19. 
 
 

5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații 
 
 

 activităţi în domeniul administrativ, suport logistic şi I.T:  

 

1. organizarea activităţilor administrative in vederea asigurarii suportului logistic si I.T 

al instituţiei; 

2. organizarea activitatilor administrative in vederea asigurării suportului logistic si I.T 
pentru organizarea si desfasurarea  alegerilor locale şi a celor pentru Senat si 
Camera Deputatilor din anul 2020  potrivit prevederilor legale; 

3. organizarea activității de scoatere din funcțiune/declasare și casare a activelor fixe 

și valorilor materiale altele decât activele fixe, în colaborare cu Compartimentul 

financiar Contabilitate; 
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4. asigurarea administrării și gestionării bunurilor patrimoniale ale institutiei aflate în 

magazia acesteia; 

5. evidenta contabilitatii analitice a bunurilor si a altor  valori materiale aflate in 

gestiune institutiei ; 

6. asigurarea activitatii privind organizarea şi gestionarea parcului auto al instituţiei 

(intreţinerea autovehiculelor din parc,întocmirea foilor de parcurs, a carnetelor de 

bord si a consumurilor de carburanţi auto ) ; 

7. asigurarea, întreținerea și dezvoltarea infrastructurii IT a institutiei, în limita 

resurselor existente; 

8. analiza și implementarea aplicațiilor informatice primite de la M.A.I; 

9. actualizarea  paginii de internet a instituției ori de cate ori a fost necesar ; 

10. desfasurarea activităţilor zilnice de curăţenie la sediul institutiei si a celor doua 

servicii comunitare din subordine  prin intermediul personei desemnate in acest 

sens. 

 

 activităţi în domeniul protecţiei mediului:  

 

1. asigurarea colectării selective a deşeurilor rezultate din activitatea curentă a 

institutiei ; 

2. organizarea activității de protecție a mediului a instituției, potrivit actelor normative 

și procedurilor de mediu aplicabile; 

3. intocmirea raportului anual privind desfasurarea activitatilor de mediu; 

4. actualizarea lunară a datelor privind colectarea selectiva a deşeurilor, în aplicatia 

electronică implementată de MAI pe intranet. 

 

 activităţi ale structurii de securitate:  

 

1. elaborarea normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, sub îndrumarea 

funcţionarului de securitate, monitorizând aplicarea şi modul de respectare a 

acestora;  

2. reacreditarea S.I.C.-urilor din cadrul instituției și ale S.P.C.P.S Arges și 

S.P.C.R.P.C.I.V Argeş; 

3. organizarea, sub îndrumarea funcţionarului de securitate, a activităţilor de pregătire 

specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;  

4. urmarirea în permanență si informarea conducerii instituţiei despre vulnerabilităţile 

şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi luarea de 

măsuri pentru înlăturarea acestora;  

5. îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din actele normative în vigoare pe linia 

secretariatului informaţiilor clasificate, monitorizarea aplicării normelor de protecţie 

a informaţiilor clasificate şi a modului de respectare a acestora ;  

6. in anul 2020 s-au inregistrat  390 lucrări de corespondenţă clasificată . 
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

 

 Pentru a sprijini atingerea obiectivelor institutiei au fost realizați următorii indicatori de 

performanță cu privire la activitatea specifică domeniului achiziții publice și administrativ 

gestionată la nivelul Compartimentului Achizitii Publice Administrativ, respectiv: 

 - 307 bonuri de consum ; 

 - 66 bonuri de transfer;  

 - 143 note de receptie; 

 - 322 achiziți directe online ; 

 - 39 de achizitii directe offline; 

 - o inventariere anuală asupra tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii;  

 - o procedură de analiză privind scoaterea din funcțiune și declasarea unor bunuri 

materiale;  

 - 33 de contracte de achiziție publică s-au aflat în derulare, din care: 

 8 contracte subsecvente la acordurile cadru atribuite de M.A.I; 
 2 contracte subsecvente la acordul cadru atribuit ca urmare a achiziției 

centralizate încheiate de O.N.A.C;  

 2 contracte de prestari servicii de tiparire a buletinelor de vot la alegerile din 
anul 2020; 

 21 contracte încheiate prin cumpărare directă. 
- in anul 2020 s-au  realizat achizitii pe obiective de investiţii din categoria: produse de 

resortul T.I.C pentru organizarea si desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020 în  valoare 

totală de aproximativ 20 mii lei cu T.V.A. 

 

DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE 

EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII :  

 

1. Pentru o organizare cat mai eficienta a activitătii de achiziţii din instituţie este necesar 

întocmirea referatelor de necesitate pe necesităţi obiective, motivate temeinic, cu specificaţii 

tehnice cât mai bine prezentate şi să fie prezentate în timp util responsabilului de achiziţii , 

astfel încât să se poată intreprinde toate diligentele necesare achiziţiei; 

2. Îmbunătăţirea activităţii de formare profesională a personalului prin profesionalizarea şi 

instruirea continuă in domeniu.  

3. Îmbunătăţirea comunicării în cadrul instituţiei în ce priveşte schimbul de informaţii şi 

fluidizarea fluxului documentelor. 

4. Modernizarea echipamentelor din dotare şi utilizarea lor cu maxim de eficienţă;  

5. Implementarea  unui sistemul integrat de gestiune a documentelor şi arhivei electronice 

necesar pentru sintetizarea şi raportarea datelor în timp real, sistem ce va uşura mult 

activitatea funcţionarilor din instituţie, va reduce birocraţia şi va sprijini colaborarea şi 

conlucrarea în spiritul soluţionării problemelor. 
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PERSPECTIVE  PENTRU ANUL 2021: 

 

Pentru anul 2021, Compartimentul Achiziții Publice si Administrativ și-a propus 

atingerea următoarelor obiective: 

-  eficientizarea activităţii de organizare și gestiune a patrimoniului, de asigurare a 
suportului  logistic şi de  derulare a achizițiilor publice în cadrul institutiei; 

- desfaşurarea achiziţiilor şi gestionarea contractelor într-un mod profesionist 
pentru a asigura cele mai înalte standarde de probitate, transparenţă, 
responsabilitate şi corectitudine ; 

- sporirea utilizării cat mai frecvente şi eficiente a mijloacelor electronice în 
activitatea compartimentului în vederea realizarii economiei de timp, hârtie şi 
consumabile; 

- implementarea în termenele stabilite a noilor reglementări în domeniul achiziţiilor 
publice elaborate de catre A.N.A.P; 

- asigurarea eficienței utilizării fondurilor prin atribuirea contractelor de achiziție pe 
baze competiționale; 

- cresterea calitatii produselor, serviciilor sau lucrarilor ce se vor achiziţiona în 
viitor; 

- minimizarea impactului asupra mediului asociat cu achiziţiile de bunuri, lucrări şi 
servicii prietenoase cu mediul; 

- atribuirea online a tuturor contractelor de achiziţie publică în conditii de utilizare 
eficientă a fondurilor publice şi de respectare a criteriilor economice pentru 
atribuirea contractelor de achiziţie publică; 

- profesionalizarea şi instruirea continuă in domeniu; 
- implementarea în condiții de maximă eficiență a sistemul integrat de gestiune a 

documentelor şi arhivei electronice ; 
- creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor ; 
- optimizarea procesului de inventariere; 
- întreținerea și dezvoltarea infrastructurii IT; 
- luarea tuturor măsurilor legale ce revin Compartimentului Achziţii Publice 

Administrativ  în vederea prevenirii  şi reducerii la minimum a expunerii  la 
COVID-19 în cadrul instituţiei . 
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IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU  DE COMPETENȚĂ 
 
 

A. CANCELARIA PREFECTULUI 

 
1. Agenda Prefectului 
 

În perioada supusă analizei Cancelaria Prefectului a asigurat condițiile necesare 
desfășurării activității zilnice a prefectului, realizarea agendei de lucru a prefectului, 
informarea cu celeritate și obiectivitate a acestuia, pregătirea materialelor pentru 
primirea unor vizite oficiale și a ședințelor de lucru. 

La solicitarea Prefectului sau ca urmare a unor adrese înaintate Instituției de către 
Guvern, ministere sau alte organe centrale, s-au analizat date și informații de actualitate, 
în vederea întocmirii unor analize privind principalele probleme și tendințe ale mediului 
social și economic din județ. 

 
Cancelaria prefectului a îndeplinit punctual și în totalitate atribuțiile ce-i revin, 

definindu-se prin funcționalitatea și complexitatea activității desfășurate, astfel: 
- a întocmit agenda săptămânală a prefectului, ținând seama de evenimente 

periodice, cât și de cele cu caracter ocazional, asigurând toate condițiile necesare 
pentru organizarea și desfășurarea tuturor ședințelor de lucru și a evenimentelor; 

- a elaborat comunicate de presă, interviuri și declarații de presă, urmărindu-se 
reflectarea corectă și obiectivă în toate instituțiile mass-media a întregii activități 
din cadrul Instituției Prefectului, aplicând consecvent principiile transparenței, 
obiectivității și corectei informări publice. O parte dintre acestea au fost afișate și 
pe site-ul instituției, la secțiunea Comunicate de presă; 

- în funcție de situație, au fost elaborate, fundamentate, redactate și editate: luările 
de cuvânt, notele și intervențiile orale publice ale prefectului, conform scopului, 
intenției și direcției dictate de specificitatea evenimentului;  

- a soluționat petițiile repartizate sau adresate Cancelariei Prefectului. Au fost 
întocmite adrese oficiale fie de răspuns, adresate petiționarilor, fie ca urmare a 
unui demers propriu al Prefectului de comunicare oficială. După caz, la solicitarea 
Prefectului, Cancelaria a asigurat comunicarea oficială cu alte instituții pe diferite 
teme de interes județean; 

- a participat, în calitate de reprezentant al instituției prefectului, la activitățile 
delegate de prefect, la ședințele Colegiului Prefectural și la videoconferințe; 

- a colaborat cu structurile din aparatul de specialitate al prefectului și cu serviciile 
publice deconcentrate ale ministerelor în realizarea acțiunilor dispuse de către 
prefect; 

- a urmărit realizarea, în termen legal, a activităților și a sarcinilor dispuse de către 
prefect, informându-l și consiliindu-l în timp util asupra tuturor problemelor 
întâmpinate; 

- a verificat îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale personalului din subordinea 
prefectului și, atunci când situația a impus-o, a propus măsuri în vederea 
eliminării deficiențelor sau disfuncționalităților constatate; 

- a monitorizat acțiunile și măsurile dispuse de către Centrul Operativ de Comandă 
– C.O.C.; transmiterea atenționărilor meteorologice și hidrologice (Cod GALBEN, 
PORTOCALIU, ROŞU) către comitetele locale pentru situații de urgență și de 
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monitorizare a evoluției acestora la nivelul celor 102 localități argeșene și 
informarea continuă a prefectului cu privire la dinamica evenimentelor și a 
măsurilor dispuse; 

- a îndeplinit și alte atribuții date verbal sau prin ordin de către prefect; 
- a organizat activitatea de protocol a cancelariei prefectului; 
- a participat la gestionarea paginii de web a Instituției Prefectului în vederea 

punerii informațiilor publice la dispoziția cetățeanului; 
- în perioada în care pandemia a permis, a participat la audiențele acordate de 

prefect, înregistrând problemele ridicate de cetățeni, urmărind soluționarea cu 
celeritate a acestora. A acordat audiențe cetățenilor în numele prefectului, în baza 
unui mandat de reprezentare în prealabil, atunci când agenda nu a permis 
desfășurarea audiențelor de către acesta. Aspectele rezultate au fost aduse de 
îndată la cunoștința prefectului; 

- a oferit cetățenilor care au telefonat la cancelaria prefectului informațiile de 
interes public solicitate, direcționând apelantul către personalul specializat din 
instituție sau, după caz, către alte instituții abilitate să preia și să rezolve 
problematica; 

- în ceea ce privește activitatea de secretariat la nivelul cancelariei prefectului, 
conform Ordinului MAI nr.1000/01.11.2005 s-a primit, verificat și înregistrat 
corespondența internă și externă adresată instituției prefectului, prin circuitul 
intern, poșta militară, fax, e-mail (cabinet.prefect.ipag@mai.gov.ro ). S-a procedat 
la clasificarea și la ordonarea corespondenței, s-a stabilit modalitatea de răspuns 
și de soluționare și s-a prezentat prefectului. Conform dispoziției rezolutive a 
prefectului s-a procedat la distribuirea corespondenței ordinare către 
Compartimentul Informare, Relații publice și Secretariat care în urma analizei 
rezoluției prefectului au distribuit corespondența către persoanele responsabile cu 
soluționarea acestora. Zilnic s-a pregătit și s-a prezentat pentru expediere 
corespondența pentru poșta specială. Cu privire la petițiile nesoluționate în termen 
legal s-a procedat la întocmirea situațiilor și prezentarea acestora prefectului; 

- s-au înregistrat documentele clasificate primite prin poșta specială și s-a procedat 
la repartizarea acestora conform dispoziției rezolutive a prefectului pe bază de 
condică de predare a corespondenței; 

- s-a ținut evidența registrelor de intrare-ieșire, a borderourilor de expediție, a 
registrelor de multiplicare, etc a corespondenței clasificate; 

 
- Au fost asigurate condițiile de desfășurare a manifestărilor cu caracter   

festiv, omagial sau comemorativ pentru următoarele evenimente:  
 

o 7 martie - ,, Femeia în sport – Modele sociale”, Universitatea din Pitești, 
invitat Simona Amânar 

o 29 aprilie – Ceremonie militară și religioasă cu prilejul sărbătoririi ”Zilei 
Veteranilor de Război”; 

o 7 mai – vizită la Dacia a unei delegații guvernamentale formată din: 
Ludovic Orban – Prim Ministru, Nicolae Ciucă – Ministrul Apărării, Lucian 
Bode – Ministrul Transporturilor, Virgil Popescu – Ministrul Economiei, 
Energiei și Mediului de Afaceri 

o 11 mai – Semnarea contractului pentru secțiunea 5, Pitești – Curtea de 
Argeș, a autostrăzii Sibiu-Pitești. Participanți: Primul Ministru Ludovic 

mailto:cabinet.prefect.ipag@mai.gov.ro
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Orban, Ministrul Transporturilor Lucian Bode, Directorul CNAIR, Mariana 
Ioniță. 

o 24 mai – inaugurarea Muzeului Brătianu în prezența premierului, Ludovic 
Orban și a Ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu 

o 27 mai – vizita Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, la 
Holcim Câmpulung; 

o 4 iunie – vizită Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru; 
o 26 iunie – Ziua Drapelului - ceremonie militară; 
o 26 iunie - Raliul Argeșului și Muscelului, participare la startul competiției; 
o 7 august – vizita de lucru a Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

Adrian Oros și a Președintelui ANSVSA, Robert Viorel Chioveanu; 
o 21 octombrie – Vizita Primului Ministru, Ludovic Orban; 
o 25 octombrie – Ziua Armatei României - ceremonia militară și religioasă cu 

depuneri de coroane și jerbe de flori la Cimitirul eroilor; 
o 1 decembrie – Ziua Națională- depuneri de coroane la Cimitiru Eroilor; 
o 22 decembrie – Comemorarea Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 - 

Ceremonia militară și religioasă cu depuneri de coroane și jerbe de flori la 
monumentul  Eroilor Revoluției din Piața Vasile Milea din Pitești 

o Participarea reprezentanților cancelariei la un număr de 20 de ședințe 
festive dedicate constituirii Consiliilor Locale; 

 
2. Comunicate de presa, alocutiuni 
 

- Pe fond pandemic, au fost organizate 6 conferinţe de presă, în care au fost 
comunicate subiecte privind pandemia covid, pesta porcină africană, respectarea 
şi verificarea legalităţii în administraţia publică locală şi judeţeană, despre 
activitatea structurilor judeţene ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi alte 
subiecte care ţin de activitatea Instituţiei Prefectului Judeţul Argeş; 
 

- Au fost transmise către mass-media din Argeş peste 500 de comunicate şi 
informări de presă referitoare la activitatea Instituţiei Prefectului – Judeţul 
Argeş şi despre anumite acţiuni desfăşurate în comun cu servicii publice 
deconcentrate; 
 

- Au fost monitorizate articolele în mass-media judeţeană şi regională şi s-au 
înregistrat un număr de aproximativ 5000 de apariţii în presă, pe parcursul 
anului 2020; 
 

- A fost dezvoltată pagina de facebook “Instituţia Prefectului – Judeţul Argeş” care 
a avut o crestere spectaculoasă a urmăritorilor, ajungând la 15.000 de persoane. 
Sunt postate informaţii de interes public, despre activitatea instituţiei, precum şi 
despre anumite evenimente la care participă prefectul şi subprefecții judeţului 
Argeş; 
 

- A fost creat canalul de youtube al Instituției Prefectului – Județul Argeș în care 
sunt încărcate peste 150 de apariții TV; 
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3. Activități legate de combaterea pandemiei SARS-CoV-2 
 

Principalele și cele mai importante activități ale Cancelariei, în anul 2020, au avut 
la bază coordonarea de către Instituția Prefectului – Județul Argeș a luptei cu virusul 
SARS-CoV-2. Astfel, Cancelaria Prefectului a fost implicată activ în procesul de 
combatere al pandemiei. 

Cancelaria Prefectului a avut un rol important în comunicarea informațiilor publice, 
aceasta fiind vocea unică, la nivel județean, a instituțiilor care au fost implicate în 
combaterea pandemiei, voce care a transmis informații utile pentru cetățeni. Au fost 
realizate comunicări prin intermediul presei dar și pe pagina de facebook a instituției cu 
privire la deciziile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, au fost făcute 
raportări zilnice cu situația pandemică din județ (nr. cazuri, nr. persoane internate, nr. 
persoane decedate, nr. persoane vindecate, etc..).  

Pe lângă activitatea specifică,  secretariatul cancelariei a îndeplinit, în 
permanență, și un rol de call center destinat cetățenilor,  oferind informații utile cu 
privire la măsurile restrictive, la condițiile de carantinare și izolare, la codul pandemic de 
culori din alte țări..etc. Totodată a fost un liant între cetățeni și instituțiile implicate în 
combaterea pandemiei (DSP, Spitale, ISU, Poliție, Jandarmerie, etc). 

Identificarea spațiilor de carantinare a fost o activitate complexă în care a fost 
implicată și canacelaria, județul Argeș fiind unui dintre județele fruntașe la număru de 
locuri. 

În debutul pandemiei, a existat o mobilizare cu caracter umanitar a societății civile 
care a fost coordonată de Cancelaria Prefectului. Astfel, a fost organizat un grup de 
Whatsapp cu voluntari și reprezentanți ai asociațiilor nonguvernamentale dar și întâlniri 
cu aceștia. Printre proiectele umanitare derulate amintim: 

- lansarea platformei www.spitalearges.ro care a avut ca scop o direcționare și 
repartizare eficientă a donațiilor către spitalele din județul Argeș dar și o bună 
monitorizare a necesarului de echipamente și medicamente al acestora. 
Persoanele fizice sau juridice care au dorit să facă donații, au putut să o facă 
în cunoștință de cauză, având acces la necesarul real al spitalelor din județ dar 
și la o serie de campanii umanitare care au fost în desfășurare. În același timp, 
soluția propusă a reprezintat și un sprijin pentru colaborarea inter-spitalicească 
în ceea ce privește transferul/împrumutul de medicamente și echipamente de 
protecție; 

- lansarea campaniei “Rămâi #NEGATIV – acționează pozitiv!”, în colaborare cu 
Crucea Roșie Argeș și ISU Argeș, prin care au fost primite donații în bani și în 
alimente de bază neperisabile. În timpul stării de urgență au fost sprijinite cu 
alimente comunități și persoane defavorizate. În același timp, au fost 
achiziționate dar și primite sub formă de donație peste 40.000 de măști de 
protecție care au fost distribuite în județul Argeș. Amintim aici buna colaborare 
cu Ambasada Republicii Populare Chineze, cu Casa Româno – Chineză sau cu 
fundația Living Hope. 

Una dintre cele mai importante contribuții ale Cancelariei Prefectului, în 
gestionarea epidemiei cu Coronavirus, a fost construcția și lansarea platformei 
www.covidarges.ro urmată de completarea acesteia cu modulul vacinare.covidarges.ro. 
Prin intermediul platformei cetățenii pot afla informații despre situația epidemiologică și 
despre măsurile în vigoare, atât la nivel național, cât și la nivel județean, pentru 
prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Site-ul, realizat prin eforturile (inclusiv cele 

http://www.spitalearges.ro/
http://www.covidarges.ro/
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materiale) exclusive ale Cancelariei Prefectului, adună într-un singur loc informațiile de 
care aveți nevoie, de la numere de telefon utile, până la grafice cu evoluția incidenței, 
pentru fiecare localitate în parte, actualizate în fiecare zi. Sunt prezentate, într-un format 
intuitiv, principalele măsuri de protecție, dar și cele mai importante prevederi ale 
hotărârilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș. Platforma se află într-
un proces continuu de actualizare și îmbunătățire. 

Pentru o bună diseminare a informațiilor și pentru o comunicare eficientă, 
cancelaria prefectului a avut reprezentanți în cadrul ședințelor Comitetului Județean 
Pentru Situații de Urgență sau în cadrul videoconferințelor, la solicitarea prefectului. 

Cancelaria Prefectului a intermediat întâlniri între reprezentanții HoReCa, 
reprezentanții marilor centre comerciale și prefect care au avut ca principală temă de 
discuție implementarea măsurilor de protecție pentru clienți, conform măsurilor stabilite 
în ședințele CJSU. 

Reprezentanți ai cancelariei au fost prezenți alături de prefectul județului în 
activități de organizare, verificare și conștientizare a pericolelor, în locații precum 
supermarketuri, autorgări, spitale, centru CJCCI, centru de transfuzie sangvină Pitești, 
etc.  

A existat o permanentă legătură, atât telefonică cât și prin corespondență, cu 
societăți  din domenii esențiale precum societăți de distribuție a gazului,  a electricității, a 
combustibilului, operatori de servici de telecomunicații.  

Platforma www.spitalearges.ro a fost inclusă în “Ghidul de bune practici” aferent 
anului 2020, realizat de ANFP, iar Instituția Prefectului – Județul Argeș a primit un 
certificat de bune practici pentru modul cum a răspuns provocărilor generate de 
pandemie. 

 
 

B. CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI 
 
 

I. MISIUNE SI OBIECTIVE 
 
In materia controlului administrativ, misiunea prefectului si a institutiei prefectului 

este de a asigura monitorizarea aplicarii unitare si respectarii  Constitutiei Romaniei, a 
legilor, a ordonantelor  si a hotararilor Guvernului, precum si a celorlalte acte normative 
de catre autoritatile administratiei publice locale si serviciile publice deconcentrate, la 
nivelul judetului, potrivit prevederilor art.252, alin.1, lit.) si art.253, alin.1, lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

Potrivit procedurii de lucru elaborata si aprobata la nivelul Institutiei Prefectului 
pentru reglementarea activitatii de control exercitata de Corpul de Control al prefectului, 
actiunile de control sunt grupe pe 3 categorii :  

- controale de fond - care vizeaza intreaga activitate a unei autoritati/institutii 
sau serviciu public,  

- controale tematice, care au o tema specifica si care urmaresc verificarea unor 
aspecte dintr-un anumit domeniu de activitate; in cadrul acestor tituri de actiuni 
de control sunt incluse controalele in echipe mixte impreuna cu structuri de con-
trol specializate ale serviciilor publice deconcentrate, cum ar fi actiuni comune 
pentru prevenirea si combaterea unor fenomene cu impact negativ in societate; 

- controale punctuale sunt dispuse de prefect, fie la sesizarea unor ceteteni, 
institutii sau alte entitati publice si private, fie prin  autosesizare, inclusiv la 

http://www.spitalearges.ro/
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materiale din presa, sunt acele activitati de control, de regula,  inopinate ce 
vizeaza chestiuni punctuale sau urgente si de imediata aplicare( situatii de 
urgenta, epizootii, organizarea de alegeri sau referendum, respectarea de catre 
primari a altor atributii delegate de stat, producerea unor evenimente deosebit de 
grave, verificarea unor sesizari,  s.a.) 

 

 

II. CONTROALE TEMATICE 
 
 
In anul 2020 s-a participat la efectuarea a  8 controale tematice, din care 1 

prin comisie mixta de control, după cum urmează : 
 
1 Control tematic efectuat la autoritatile administratiei publice locale 

din comuna Calinesti  
 
Prin Ordinul prefectului nr.62/2020 s-a constituit o echipa de control pentru 

realizarea unei acţiuni de control tematic cu privire la activitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale din comuna Calinesti. 

A fost verificat modul de respectare a prevederilor legale cu privire la : 
organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale, actele administra-
tive emise/adoptate de catre acestea, obligatiile alesilor locali si functionarilor publici, 
registrele agricole si contractele de arendare, s.a. 

Cu ocazia controlului au fost constatate 28 de neconformităţi de natura 
administrativa, motiv pentru care echipa de control a stabilit în sarcina viceprimarului, 
consilierilor locali, secretarului general şi a unor angajaţi din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  tot atâtea măsuri de intrare în legalitate cu termene precise de 
realizare. 

Deficiente importante au fost identificate si in ceea ce priveste indeplinirea 
obligatiilor legale de catre alesii locali, corelarea datelor din registrul agricol cu rolul 
nominal unic, procedura de gestionare a relatiei dintre consiliul local si primar, 
completarea si tinerea la zi a registrului agricol, aprobarea modificarilor din registrul 
agricol, s.a. 

 
2 Control tematic efectuat la autoritatile administratiei publice locale 

din comuna Sapata 
 
Prin Ordinul prefectului nr.62/2020 s-a constituit o echipa de control pentru 

realizarea unei acţiuni de control tematic cu privire la activitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale din comuna Sapata. 

A fost verificat modul de respectare a prevederilor legale cu privire la : 
organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale, actele administra-
tive emise/adoptate de catre acestea, obligatiile alesilor locali si functionarilor publici, 
registrele agricole si contractele de arendare, s.a. 

Cu ocazia controlului au fost constatate 18 de neconformităţi de natura 
administrativa, motiv pentru care echipa de control a stabilit în sarcina primarului, 
consilierilor locali, secretarului general şi a unor angajaţi din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  tot atâtea măsuri de intrare în legalitate cu termene precise de 
realizare. 



Instituția Prefectului – Județul Argeș                                                        Raport de activitate pe anul 2020    

 

29 

 

Deficiente importante au fost identificate si in ceea ce priveste indeplinirea 
obligatiilor legale ale  alesilor locali, completarea datelor din registrul agricol  in format 
electronic, tinerea registrului special privind contractele de arendare,  s.a. 

3 Control tematic efectuat la autoritatile administratiei publice locale 
din comuna Mihaesti 

 
Prin Ordinul prefectului nr.62/2020 s-a constituit o echipa de control pentru 

realizarea unei acţiuni de control tematic cu privire la activitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale din comuna Mihaesti. 

A fost verificat modul de respectare a prevederilor legale cu privire la : 
organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale, actele administra-
tive emise/adoptate de catre acestea, obligatiile alesilor locali si functionarilor publici, 
registrele agricole si contractele de arendare, s.a. 

Cu ocazia controlului au fost constatate 27 de neconformităţi de natura 
administrativa, motiv pentru care echipa de control a stabilit în sarcina primarului, 
viceprimarului, consilierilor locali, secretarului general şi a unor angajaţi din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  tot atâtea măsuri de intrare în legalitate cu 
termene precise de realizare. 

Deficiente importante au fost identificate si in ceea ce priveste comunicarea 
actelor administrative emise de primar catre prefect, intrucat aceasta s-a facut, in unele 
cazuri, in afara termenului legal de comunicare, indeplinirea obligatiilor legale de catre 
alesii locali, obligatiile autoritatii publice locale cu privire la registrul agricol, completarea 
datelor din registrul agricol  in format electronic, interconectarea cu RAN, tinerea 
registrului special privind contractele de arendare, s.a. 

 
4 Control tematic efectuat la autoritatile administratiei publice locale 

din comuna Buzoesti 
 
Prin Ordinul prefectului nr.62/2020 s-a constituit o echipa de control pentru 

realizarea unei acţiuni de control tematic cu privire la activitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale din comuna Buzoesti. 

A fost verificat modul de respectare a prevederilor legale cu privire la : 
organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale, actele administra-
tive emise/adoptate de catre acestea, obligatiile alesilor locali si functionarilor publici, 
registrele agricole si contractele de arendare, s.a. 

Cu ocazia controlului au fost constatate 29 de neconformităţi de natura 
administrativa, motiv pentru care echipa de control a stabilit în sarcina primarului, 
viceprimarului, consilierilor locali, secretarului general şi a unor angajaţi din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  tot atâtea măsuri de intrare în legalitate cu 
termene precise de realizare. 

Deficiente importante au fost identificate si in ceea ce priveste indeplinirea 
obligatiilor legale de catre alesii locali, completarea datelor din registrul agricol  in format 
electronic, tinerea registrului special privind contractele de arendare, s.a. 

 
5 Control tematic efectuat la autoritatile administratiei publice locale 

din comuna Ungheni 
 
Prin Ordinul prefectului nr.234/2020 s-a constituit o echipa de control formata din 

reprezentanti ai Corpului de control al prefectului si ai Directiei Generale Regionale a 
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Finantelor Publice Ploiesti,  pentru realizarea unei acţiuni de control tematic cu privire la 
activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din comuna Ungheni. 

A fost verificat modul de respectare a prevederilor legale cu privire la : 
organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale, actele administra-
tive emise/adoptate de catre acestea, obligatiile alesilor locali si functionarilor publici, 
registrele agricole si contractele de arendare, exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu, conducerea angajamentelor bugetare proprii,  s.a. 

Cu ocazia controlului au fost constatate 46 de neconformităţi de natura 
administrativa, motiv pentru care echipa de control a stabilit în sarcina primarului, 
viceprimarului, consilierilor locali, secretarului general şi a unor angajaţi din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  tot atâtea măsuri de intrare în legalitate cu 
termene precise de realizare. 

Probleme serioase au fost identificate in ceea ce priveste : asigurarea legalitatii la 
nivelul UAT comuna Ungheni in lipsa unui secretar general, comunicarea actelor adminis-
trative emise de primar/ adoptate de consiliul local, catre prefect, intrucat aceasta s-a 
facut, in majoritatea cazurilor, in afara termenului legal de comunicare sau nu s-a facut 
deloc. 

Deficiente importante au fost identificate si in ceea ce priveste indeplinirea 
obligatiilor legale de catre alesii locali, completarea datelor din registrul agricol  in format 
electronic, alte obligatii ce vizeaza registrul agricol, orgnizarea si efectuarea controlului 
financiar preventiv propriu, conducerea angajamentelor legale si bugetare, s.a. 

 
6 Control tematic efectuat la autoritatile administratiei publice locale 

din municipiul Campulung 
 
Prin Ordinul prefectului nr.62/2020 s-a constituit o echipa de control pentru 

realizarea unei acţiuni de control tematic cu privire la activitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale din municipiul Campulung. 

A fost verificat modul de respectare a prevederilor legale cu privire la : 
organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale, actele administra-
tive emise/adoptate de catre acestea, obligatiile alesilor locali si functionarilor publici, 
registrele agricole si contractele de arendare, s.a. 

Cu ocazia controlului au fost constatate 19 de neconformităţi de natura 
administrativa, motiv pentru care echipa de control a stabilit în sarcina primarului, 
viceprimarului, consilierilor locali, secretarului general şi a unor angajaţi din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  tot atâtea măsuri de intrare în legalitate cu 
termene precise de realizare. 

Probleme serioase au fost identificate in ceea ce priveste comunicarea actelor 
administrative emise de primar catre prefect, intrucat aceasta s-a facut, in majoritatea 
cazurilor, in afara termenului legal de comunicare.  

 Deficiente importante au fost identificate si in ceea ce priveste indeplinirea 
obligatiilor legale de catre alesii locali, completarea datelor din registrul agricol, atat in 
format electronic, cat si pe suport de hartie, s.a. 

 
7 Control tematic efectuat la autoritatile administratiei publice locale 

din orasul Stefanesti 
 
Prin Ordinul prefectului nr.137/2020 s-a constituit o echipa de control formata din 

reprezentanti ai Corpului de control al prefectului, Inspectoratul Teritorial de Munca 
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Arges, Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Arges, Inspectoratul de Stat in 
Costructii, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges, Inspectoratul pentru 
Situatii de Urgenta al Judetului Arges. 

A fost verificat modul de respectare a prevederilor legale cu privire la : 
organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale, actele administra-
tive emise/adoptate de catre acestea, obligatiile alesilor locali si functionarilor publici, 
registrele agricole si contractele de arendare, sanatatea si securitatea in munca, relatiile 
de munca, prevenirea si stingerea incendiilor, autorizarea lucrarilor de constructii s.a. 

Au fost constatate si aplicate 6 sanctiuni contraventionale cu avertisment pentru 
primar, secretar general si alti angajati din aparatul de specialitate al primarului, precum 
si o sanctiune contraventionala cu amenda in valoare de 1500 lei primarului, intrucat  nu 
este organizata activitatea de control in teritoriul administrat prin program de control, 
sistem de evidenta a controalelor, sistem de evidenta a proceselor verbale de 
contraventie, sistem de urmarire a eicientei masurilor dispuse in domniul autorizarii 
lucrarilor de constructii si urbanismului. 

Cu ocazia controlului au fost constatate 44 de neconformităţi de natura 
administrativa, motiv pentru care echipa de control a stabilit în sarcina primarului, 
consilierilor locali, secretarului general şi a unor angajaţi din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  tot atâtea măsuri de intrare în legalitate cu termene precise de 
realizare. 

Deficiente importante au fost identificate si in ceea ce priveste raportul dintre 
primar si consiliul local, indeplinirea obligatiilor legale de catre alesii locali, organizarea si 
tinerea la zi a registrului agricol, exercitarea controlui privind regimul constructiilor si 
urbanismul in teritoriul administrat, s.a. 

 
8 Verificarea respectării  normelor legale privind protectia mediului de 

catre un agent economic din orasul Stefanesti 
 
Prin Ordinul prefectului nr.151 /2020 a fost constituita o comisie mixta  de control 

alcătuită din   : Instituția Prefectului-Corpul de control, Inspectoratul Județean de Politie, 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea, 
Direcția de Sănătate Publica, Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu. 

În esență, un grup de cetateni din orasul Stefanesti a sesizat faptul ca un agent 
economic din oras, ce-și desfășoară activitatea în domeniul prelucrării cauciucului, 
generează în cadrul procesului tehnologic o poluare accentuată a factorilor de mediu, 
fapt care poate afecta grav starea de sănătate a populației. 

Cu ocazia actiunilor de control au fost constatate nereguli cu privire la respectarea 
prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului, precum si cele ale legislatiei 
privind prevenirea si stingerea incendiilor. 

Au fost aplicate 4 amenzi contraventionale in valoare de 23.000 lei si au fost 
dispuse 9 masuri de remediere a  deficientelor . 

De asemenea, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu pentru 
săvârșirea infracțiunii de ”poluarea prin evacuarea, în atmosferă sau pe sol, a 
unor deșeuri ori substanțe periculoase, de natură să pună în pericol viața ori 
sănătatea umană, animală sau vegetală”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 98, 
alin. 2, lit. a din O.U.G 195/2005 privind protecția mediului. 
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III. CONTROALE PUNCTUALE 
  
In anul 2020 s-au desfășurat 3 controale punctuale, după cum urmează : 
 
1 Control punctual la  Primăria comunei Mosoaia 
 
Controlul s-a desfasurat ca urmare a sesizării unui consilier local  cu privire la 

modul de organizare a unui concurs pentru ocuparea unui functii contractuale. 
Au fost constatate o serie de abateri de la normele ce privesc organizarea si 

desfasurarea concursurilor pentru functiile contractuale. 
A fost dispusa revocarea dispozitiei primarului comunei Mosoaia nr.22/2020 

si incetarea contractului individual de munca incheiat cu persoana declarata 
admisa ca urmare a organizarii concursului. 

 
2 Control punctual la  Spitalul Municipal Campulung 
 
Controlul s-a desfasurat ca urmare a unei sesizări din partea unor persoane  cu 

privire la modul de organizare a concursului pentru functia de manager al Spitalului 
Muncipal Campulung. 

Au fost constatate o serie de abateri de la normele ce privesc organizarea si 
desfasurarea concursurilor pentru ocuparea functiei de manager de spital. 

A fost sesizata instanta de contencios administrativ cu privire la 
anularea dispozitiei primarului muncipiului  Campulung de numire a managerului 
Spitalului Municipal si au fost sesizate organele de urmarire penala cu privire la 
faptele persoanelor care au organizat  concursul. 

 
3 Control punctual la  A.E.P.S.U.P.A 
 
La solicitarea Primariei comunei Poiana Lacului cu privire la lipsa furnizarii apei 

potabile in comuna la parametrii cantitativi, a fost realizata o verificare in cauza. In baza 
celor constatate a fost dispusa masura in sarcina Consiliul Judetean Arges, ADI Arges si 
A.E.P.S.U.P.A de a asigura modernizarea Statiei de Apa Trivale.  

Prin adresa nr.7704/2020 CJ Arges precizeaza ca a alocat fondurile 
necesare achizitionarii unui grup de pompare pentru Statia de repompare 
Trivale.  

 
IV. SOLICITARI DE LA ORGANELE  DE CERCETARE PENALA 

 
Pe parcursul anului 2020 au fost formulate doua solicitari de la organele de 

urmarire penala cu privire la realizarea unor verificari punctuale sau transmiterea unor 
documente. 

Astfel, Parchetul de pe langa Judecatoria Topoloveni a solicitat realizarea unor 
verificari cu privire la retrocedarea unor terenuri agricole pe raza orasului Toploveni in 
dosarul penal nr.306/P/2018, iar Directia Nationala Anticoruptie-Serviciul Teritorial Pitesti 
a solicitat comunicarea unor inscrisuri cu privire la exercitarea controlului de legalitate 
asupra unor acte administrative adoptate de autoritatile administratiei publice locale din 
orasul Stefanesti in dosarul penal nr.50/P/2020. 
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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 

 
Activitatea de verificare a legalității actelor emise/adoptate de către autoritățile 

administrației publice locale se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de 
Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 Verificarea legalității actelor presupune analizarea acestora atât din punct de 
vedere al formei cât și din punct de vedere al fondului actului juridic. 
 Astfel, a fost verificată respectarea prevederilor Legii nr 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum și legislația specifică 
fiecărui act administrativ emis/adoptat de către autoritățile administrației publice locale 
din județul Argeș. 
 

La nivelul județului Argeș, în perioada 1 ianuarie  2020 – 31 decembrie 2020 au 
fost verificate pentru legalitate un număr de 26151 dispoziţii emise de președintele 
consiliului județean/primari  şi 6490 hotărâri adoptate de consiliul județean/consilii 
locale. 
 

Astfel, cei șase consilieri juridici care desfășoară activitate de virificare a legalității 
actelor au asigurat evidenţa şi controlul legalităţii actelor administrative emise şi 
adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene repartizate 
conform ordinului prefectului şi au îndeplinit toate formalităţile necesare: control de 
legalitate, proceduri prealabile, referate de nelegalitate, proiecte de ordin, promovarea şi 
susţinerea acţiunii de anulare a actului administrativ considerat nelegal, după caz . 

Atunci când s-a constatat existența unor acte care necesitau modificări de 
conținut sau de încadrare legală, în urma discuţiilor dintre consilierii juridici şi secretarii 
unităţilor administrativ teritoriale, în unele situații, acestea au fost modificate, nemaifiind 
necesară efectuarea procedurii prealabile sau atacarea la instanţa de contencios 
administrativ. 

De asemenea, în exercitarea atribuțiilor de verificare a legalității actelor, au fost 
emise  adrese de reanalizare în vederea revocării pentru un număr de 47 acte admin-
istrative adoptate/emise cu nerespectarea prevederilor legale în materie. 

Ca urmare a acestor adrese, 34 de acte au fost revocate direct de către 
emitent (23 de hotărâri adoptate de consiliile locale și 11 dispoziții emise de către 
primarii unităților administrative teritoriale in județ), iar pentru 13 hotărâri adoptate de 
către consiliile locale au fost formulate acțiuni la instanța de contencios administrativ. 

Hotărârile a căror anulare a fost solicitată la instanța de contencios administrativ 
au vizat: 

- Nerespectarea prevederilor legale referitoare la modalitatea de organizare și 
desfășurare a ședințelor de consiliu local; 

- Nerespectarea secretului votului la alegerea viceprimarului, in conformitate cu 
prevederile art. 152 alin. (2) din O.U.g. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
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- Aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai 
persoanelor cu handicap; 

- Eliberarea din funcție a viceprimarului și alegerea viceprimarului cu 
nerespectarea dispozițiilor legale în vigoare; 

- Încălcarea prevederilor legale referitoare la disciplina în construcții. 
- Nerespectarea legislației referitoare la numirea consilierului personal al 

viceprimarului; 
- Nerespectarea prevederilor legale referitoare la numirea managerului unui 

spital. 
 

Totodată au fost formulate 20 de adrese/atenționări/solicitări de clarificări 
cu privire la actele administrative adoptate/emise de autoritățile administrației publice 
locale, acestea având ca obiect: 

- nerespectarea termenului de convocare a consilierilor locali în ședință; 
- nerespectarea normelor de tehnică legislativă la întocmirea actelor 

administrative; 
- nerespectarea termenului de comunicare a actelor administrative; 
- invocarea unor acte normative abrogate; 
- nerespectarea termenului prevăzut de lege  pentru aprobarea  Studiului de 

oportunitate și caietului de sarcini privind concesionarea unor suprafețe de 
teren sau a unor imobile. 
 

În anul 2020 au fost efectuate 10 controale la sediile autorităților administrației 
publice locale, vizând în principal activitatea secretarilor unităților administrative 
teritoriale. 

Principalele deficiențe constatate se refereau în principal la: 
- păstrarea în condiții necorespunzătoare a dosarelor ședințelor de consiliu local;  
-  nerespectarea termenului de comunicare a actelor administrative; 
-    lipsa avizelor necesare adoptării/emiterii actului administrativ în unele cazuri;  
- activitatea comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
- neîndeplinirea de către aleșii locali a obligației de a prezenta raportul anual de 

activitate; 
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la obligativitatea participării 

consilierilor locali aflați la primul mandat la cursuri de perfecționare; 
- nerespectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea și ținerea registrelor 

necesare desfășurării activității (general, petiții, Legea nr.544/2001); 
- nu  au fost respectate prevederile art.6, alin.1 lit.f), g) şi h) şi alin.2 din Legea 

nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative, de a comunica Agenţiei 
Naţionale de Integritate în termen, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi 
interese ale aleşilor locali şi funcţionarilor publici ; 

- În unele cazuri, Regulamentul de organizare si funcționare a consiliului local   
nu a fost modificat si actualizat in concordanță cu prevederile noului Cod 
administrativ, intrat in vigoare in luna iulie a anului 2019; 

 
Având în vedere deficiențele constatate, echipele de control au stabilit măsuri și 

termene pentru intrarea în legalitate atât în sarcina secretarului, cât și a primarului, 
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viceprimarului, consilierilor locali sau a unor salariați din aparatul de specialitate al 
primarului.  

 
2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la 

Instituția Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la 
fața locului. 

- Nu au fost înregistrate astfel de situații. 
 

3. Instruirea secretarilor unităților administrativ teritoriale. Tematică 

 
În anul 2020 au fost organizate patru întâlniri cu primarii și secretarii generali ai 

unităților administrativ teritoriale din județ, întâlniri care au avut loc în sistem de 
videoconferință și care au avut ca tematică, în principal: 

- Organizarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data 
de 27 septembrie 2020; 

- Organizarea alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din data de 06 
decembrie 2020; 

- Discuții referitoare la măsurile care trebuie dispuse pentru prevenirea infectării 
cu coronavirusul SARS-CoV2, etc. 

De asemenea, in anul 2020 au fost transmise 29 de circulare conținând 
măsuri/instrucțiuni pentru aplicarea actelor normative, astfel: 

- Circulare referitoare la combaterea pandemiei de COVID-19; 
- Circulare referitoare la aplicarea unor acte normative și la îndeplinirea unor 

obligații de către autoritățile administrației publice locale; 
- Circulare privind numărul maxim de posturi care revin fiecărei autorități locale; 
- Circulară privind regimul așezăruilor informale la nivel local; 
- Circulară privind întocmirea de către autoritățile locale a raportului privind 

liberul acces la informațiile de interes public; 
- Circulară referitoare la respectarea termenului de aprobare a bugetelor locale; 
- Circulare referitoare la constituirea comisiilor pentru recensământul agricol și 

pentru recensământul populației: 
- Circulare referitoare la obligațiile care revin autorităților locale în organizarea 

alegerilor. 
 

4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești 
 
Compartimentul Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ asigură 

reprezentarea în instanţă atât pentru prefect, Instituţia Prefectului cât şi pentru Comisia 
Judeţeană de Fond Funciar Argeş.  

În anul 2020 au fost în derulare, în diferite faze procesuale, 467 dosare pentru 
care s-a asigurat reprezentarea de către consilierii juridici ( fie prin reprezentare in fața 
instanței, fie prin depunerea de note scrise sau documente acolo unde a fost cazul). 
Aceste dosare au vizat, în principal, reprezentarea Comisiei Județene de Fond Funciar 
Argeș în fața instanțelor de judecată și au avut ca obiect: 

- reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit legilor fondului funciar; 
- modificări ale titlurilor de proprietate; 
- revendicare imobiliară; 
- contestații la executare formulate de instituția noastră împotriva unor somații 

emise de executori judecătorești în dosare având ca obiect tot punerea în 
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aplicare a legilor proprietății și în care Comisia Județeană Argeș pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și 
forestiere este obligată, în solidar cu comisiile locale de fond funciar, să 
execute obligații care intră în sfera de competență a comisiilor locale de fond 
funciar. 
 

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și/ sau 
normativ:  
 
Potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru 

îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, prefectul emite ordine care pot avea caracter 
individual sau caracter normativ.  

În anul 2020  au fost emise şi s-a acordat aviz de legalitate pentru un număr de 
623 ordine. 

Au fost emise 128 ordine cu caracter normativ și 495 ordine cu caracter 
individual. 

Ordinele cu caracter normativ au avut ca obiect, în principal, declararea ca legal 
constituite a consiliilor locale și a Consiliului Județean Argeș,  stabilirea numărului de 
consilieri județeni, stabilirea numărului de consilieri locali, aprobarea planului de 
pregătire în domeniul situațiilor de urgență, stabilirea programului de lucru pe perioada 
stării de urgență și a stării de alertă, suspendarea programului de lucru cu publicul pe 
perioada stării de urgență și a stării de alertă, etc. 

Cele 623 ordine emise de Prefectul Județului Argeș în anul 2020 sunt structurate 
astfel : 

-   599 ordine cu caracter tehnic și /sau de specialitate ; 
- 19 ordine emise de prefect în calitate de președinte al comitetului pentru si-

tuații de urgență;  
- 5 ordine privind constituirea unor comisii mixte de verificare. 

 
6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină 

Nu este cazul. 
 

7. Activitatea desfășurată de Comisia Județeană de atribuire de denumiri 
 
Comisia de atribuire de denumiri își desfășoară activitatea în temeiul Ordonanței 

Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și în baza 
Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului 
de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti. 

Comisia îndeplinește următoarele atribuții: 
- analizează documentele depuse de consiliile judeţene sau locale, după caz, în 

vederea obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri şi 
respinge documentaţia incompletă; 

- emite avizul favorabil sau nefavorabil cu privire la proiectul de hotărâre a 
consiliului judeţean sau local, după caz; 

- elaborează anual rapoarte privind activitatea desfăşurată, pe care le înaintează 
prefectului; 

- asigură liberul acces la informaţia referitoare la activitatea comisiei. 
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 În anul 2020 Comisia de atribuire de denumiri a județului Argeș a analizat și a 
acordat aviz favorabil pentru șase documentații, după cum urmează: 

- Avizul nr. 1/15.05.2020 cu privire la atribuirea denumirii unor străzi din 
comuna Sălătrucu; 

- Avizul nr. 2/15.07.2020 cu privire la schimbarea denumirii unei străzi din 
orașul Ștefănești; 

- Avizul nr. 3/15.07.2020 cu privire la atribuirea denumirii unei străzi din orașul 
Ștefănești; 

- Avizul nr. 4/15.10.2020 cu privire la atribuirea denumirii casei de Cultură 
Constantin Brâncoveanui; 

 
8. Activitatea de contencios – administrativ 

 
În anul 2020 consilierii juridici au reprezentat Prefectul Județului Argeș într-un 

număr de 34 dosare referitoare în principal la: 
- legalitatea unor acte administrative adoptate/emise de autoritățile 

administrației publice locale; 
- legalitatea emiterii unor autorizații de construire; 
- încetarea, înainte de expirarea duratei normale, a mandatelor unor primari sau 

consilieri locali 
- litigii de muncă, etc 

 
9. Acțiuni întreprinse în contextul gestionării pandemiei generată de noul 

Coronavirus SARS-Cov-2 
 

Începând cu luna martie 2020, personalul din Serviciul Verificarea Legalității 
Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă și Relații Publice a desfășurat activități în 
vederea gestionării pandemiei generată de COVID-19, astfel: 

Au fost transmise în teritoriu 14 circulare, având ca obiect: 
- Circulare privind responsabilitățile primarilor pe perioada pandemiei; 
- Circulare privind asigurare hrană și materiale sanitare pentru persoanele fără 

posibilități materiale; 
- Circulare privind comunicarea datelor de contact ale persoanelor singure sau 

ale persoanelor nevoiașe care se află în izolare; 
- Circulară privind asigurarea dezinfectanților la intrarea în blocurile de locuițe; 
- Circulară privind modalitatea de organizare a ședințelor de consiliu local pe 

perioada pandemiei; 
- Circulară privind stocurile de materiale de protecție deținute de autoritățile 

administrației publice locale; 
- Circulare privind identificarea de spații pentru carantinarea persoanelor care se 

întorc din zonele afectate de COVID-19; 
- Circulare privind organizarea piețelor agroalimentare, etc. 

 
A fost purtată corespondență cu autoritățile adminstrației publice locale în vederea 

încheierii unor protocoale prin care anumite locații să fie stabilte ca spații de cazare și 
tratament pentru persoanele cu simptome ușoare sau asimptomatice, în situația 
supraaglomerării unităților medicale; 
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A fost purtată corespondență cu Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul 
pentru Situații de Urgență în vederea avizării propunerilor de detașare/delegare a 
personalului medical la unitățile medicale suport COVID-19; 

A fost purtată corespondența cu unitățile medicale și cu Direcția de Sănătate 
Publică Argeș în vederea detașării personalului medical; 

Au fost întocmite 16 proiecte de ordin și au fost emise ordinele privind 
delegarea/detașarea personalului medical la unitățile medicale suport COVID-19 din 
județul Argeș;  

A fost purtată corespondență cu Ministerul Sănătății în vederea stabilirii unor 
unități medicale din județul Argeș ca spitale suport COVID-19. 

 
 
D. URMĂRIREA APLICĂRII ACTELOR NORMATIVE CU CARACTER 

REPARATORIU 
 
 

1. Aplicarea Legilor fondului funciar 
 

La nivelul anului 2020, Colectivul de lucru constituit în vederea sprijinirii Comisiei 
Județene a analizat în vederea înscrierii pe ordinea de zi a ședinței Comisiei județene un 
număr de 457 documentații depuse de către comisiile locale. 

 Comisia Județeană Argeș s-a întrunit în 4 ședințe, în vederea validării/invalidării 
documentațiilor înainte de către comisiile locale și a adoptat 399 hotărâri.  

Hotărârile adoptate au fost în mare parte pentru rectificare de titluri de 
proprietate în ceea ce priveşte corectare număr tarla, parcelă, nume, prenume, 
moştenitori dar şi anexe de validare, în cea mai mare parte având la bază hotărâri 
judecătoreşti definitive şi irevocabile. 

 
 In anul 2020, au fost emise un numar de 332 Titluri de proprietate, pentru 

suprafața totală  de 766,955 ha   din care:   226  pentru terenuri agricole cu suprafața  
de 273,1928  ha și  106 pentru terenuri forestiere cu suprafața de 493,7623 ha și au fost 
corectate un număr de  359  titluri de proprietate. 

Număr petiții soluționate -1428 
La propunerea primăriilor, au fost emise 36 ordine ale prefectului privind 

modificarea componenţei unor comisii locale privind stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor. 
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E. MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE 

 
 

a. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate 
 
 Monitorizarea celor 37 de servicii publice deconcentrate s-a realizat lunar, 
prin informari specifice trimise de acestea si gestionate de reprezentantii institutiei 
prefectului care au atributii in fisa postului. In cazul in care au existat sesizari cu 
privire la activitatea serviciilor publice deconcentrate, au fost realizate informari catre 
prefect sau raspunsuri la petitii in vederea clarificarii situatiilor supuse atentiei (235 
petitii). 
 

b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor si a situatiilor financiare 
privind executia bugetara intocmite de serviciilr publice deconcentrate 
 

Pe parcursul anului 2020 au fost verificate situațiile financiare ale serviciilor 
publice deconcentrate, au fost redactate avizele Prefectului, acestea fiind înaintate 
conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. 

Au fost avizate proiectele de buget privind anul 2020, pentru următoarele servicii 
publice deconcentrate: 

- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș; 
- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș; 
- Direcția Sanitară Veterinară și pentru siguranța alimentelor Argeș; 
- Direcția Județeană de Statistică Argeș; 
- Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș; 
- Direcția pentru Cultură Argeș; 
- Direcția de Sănătate Publică Argeș; 
- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Argeș;  
- Agenția pentru Protecția Mediului Argeș.  

    
De asemenea, au fost avizate situațiile financiare trimestriale vizând trimestrul IV 

– 2019 și trimestrele I, II și III – 2020, pentru următoarele servicii publice 
deconcentrate: 

- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș; 
- Direcția Județeană de Statistică Argeș; 
- Direcția Sanitară Veterinară și pentru siguranța alimentelor Argeș; 
- Casa Județeana de Pensii Argeș; 
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș; 
- Direcția Județeană pentru Cultura Argeș; 
- Direcția pentru Agricultură Argeș; 
- Direcția de Sănătate Publică Argeș; 
- Agenția pentru Protecția Mediului Argeș; 
- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș; 
- Casa de Asigurări de Sănătate Argeș; 
- Biroului Vamal de Interior Argeș; 
- Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Argeș; 
- Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Argeș;  
- Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Argeș; 
- Inspectoratul Școlar Județean Argeș.  
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- Avizarea proiectelor de buget și a situațiilor financiare ale serviciilor publice 
deconcentrate s-a realizat pe baza referatului, întocmit de responsabilul activității 
de avizare, care a urmărit indicatorii economico– financiari înscriși în proiectul de 
buget și situațiile financiare. 

 
1. Activitatea Colegiului Prefectural al Județului Argeș 

 
Colegiul prefectural este compus din prefect, subprefect si conducătorii serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administrației publice 
centrale din subordinea Guvernului, care își au sediul în județul Argeș. 

Trebuie menționat ca, ședințele Colegiului Prefectural, la care au fost invitați de 
fiecare data si primarii, au avut un rol interactiv asa încât primarii sa poata sa-si prezinte 
problemele cu care se confrunta, conducerii Institutiei Prefectului, Consiliului Judetean 
sau sefilor serviciilor publice deconcentrate. 

Atribuțiile colegiului prefectural privesc armonizarea activității serviciilor publice 
deconcentrate care au sediul în județul Argeș, precum si implementarea programelor, 
politicilor, strategiilor si planurilor de acțiune ale Guvernului la nivelul județului sau al 
localităților acestuia. 

 In cadrul activității de secretariat a Colegiului Prefectural s-au îndeplinit atribuțiile 
prevăzute în regulamentul de funcționare al colegiului, si anume: propunerea si 
redactarea ordinii de zi, redactarea ordinelor prefectului privind convocarea ședințelor si 
comunicarea tematicii acesteia, redactarea propunerilor de hotărâri adoptate, arhivarea 
acestora, întocmirea sintezelor ședințelor si transmiterea acestora, împreuna cu 
hotărârile către Ministerul Administrației si Internelor – Direcția pentru relația cu 
prefecturile. 

- Numărul ședințelor de lucru – 3 
- Numărul hotărârilor adoptate – 0 
- Numărul serviciilor publice deconcentrate membre ale Colegiului Prefectural -  37 
- Numărul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de activitate 

în cadrul ședințelor de lucru ale Colegiului Prefectural – 5 
- Numarul informarilor adresate prefectului referitoare la modul de realizare al 

masurilor cuprinse in hotararile colegiului prefectural – 12. 
 

2. Activitatea Comisiei de Dialog Social Argeș 
 
În cadrul Compartimentului Dezvoltare Economică, Servicii Deconcentrate şi 

Situaţii de Urgenţă, o activitate importantă este reprezentată de menţinerea climatului 
de linişte şi pace în judeţ şi de gestionare a conflictelor. 

Prin activitatea şi discuţiile purtate la nivelul Comisiei de Dialog Social s-a reuşit 
preîntâmpinarea unor situaţii tensionate care ar fi putut degenera, creînd conflicte 
sociale. 

 În cadrul şedinţelor Comisiei de Dialog Social au fost dezbătute probleme 
propuse  de către membrii comisiei, probleme care au acoperit o gamă variată de 
activităţi din diferite domenii ale vieţii economico-sociale ale judeţului. 

Numărul ședințelor de lucru – 2 
Numărul partenerilor sociali membrii ai Comisiei de Dialog Social – 11 
Numărul partenerilor Comisiei de Dialog Social este de 11 (5 din partea 

sindicatelor respective 6 din partea patronatelor). 
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Sedintele  in cadrul Comisiei de Dialog Social se țin de regulă la solicitarea 
partenerilor sociali . 

La Comisia de Dialog Social au avut loc două ședințe, prima la solicitarea 
presedintelui S.I.P.A. Muntenia cu privire la nemultumiri salariale ale membrilor 
sindicaliștilor din învățământ, iar cea de a doua la solicitarea Federației Naționale a 
Pensionarilor C.F.R. din România privitoare la majorarea punctului de pensie cu 40%.La 
ședințele respective au participat următorii parteneri sociali BNS,CNS Cartel Alfa, CNSLR 
Frația, CSDR, CSN Meridian, Concordia, UGIR, PNR, CPR, CONPIROM. 

 
3. Acțiuni de protest 

 
Actiuni de protest - 1 
În anul 2020 au avut loc manifestări de protest la inițiativa Federației Naționale 

a Pensionarilor C.F.R. din  România, cu solicitarea de creștere a punctului dr pensie cu 
40%. Manifestările de protest au avut un caracter pașnic. 

 
4. Activitatea  Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele 

persoanelor vârstnice al județului Argeș 
 

Întreaga activitate a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice Argeş a fost organizată şi s-a desfăşurat, în cursul anului 2020, 
având în vedere prevederile legale prin care sunt stabilite atribuţiile specifice comitetului, 
respectiv H.G. nr.499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor 
consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul 
prefecturilor.  

Principalele obiective vizate în activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic 
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Argeş în anul 2020 au fost: 

- menţinerea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă 
permanentă asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele 
vârstnice; 

- consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte 
normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter 
economic, social, medical şi cultural, de interes al acestora; 

- monitorizarea aplicării măsurilor stabilite în exercitarea atribuţiilor privind 
problemele cu caracter socio–economic care privesc persoanele vârstnice şi 
elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme. 
În contextul pandemiei din anul 2020, Comitetului Consultativ de Dialog Civic 

pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Argeş s-a întrunit în doar 2 şedinţe, astfel:   
 

Ianuarie – 22.01.2020 

1.Asigurarea furnizării energiei termice. Prețuri, subvenții. 
2.DIVERSE : 

- Casa Județeană de Pensii Argeș a distribuit un material informativ cu privire la 
noutățile legislative ale anului 2020 ; 

- Urmare solicitării membrilor CCDCPPV Argeș, pe lângă subiectele stabilit a fi 
discutate pe ordinea de zi, a fost prezent un deputat de Argeș, care a ascultat și 
preluat problemele acestora, cu privire la legislația din domeniul asigurărilor 
sociale și a funcționării consiliilor consultative organizate în temeiul H.G. 
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nr.251/1994 privind stabilirea componenței, a atribuțiilor și a modului de 
organizare și funcționare a Consiliului consultativ pentru protecția consumatorului. 

 

Februarie – 09.02.2020 

1.Siguranța transportului în comun. 
2.Bolile sezonului rece. Prevenție și tratament 
3. DIVERSE : 
 
Membrii C.C.D.C.P.P.V.Argeș au solicitat o întâlnire cu toți conducătorii serviciilor 

deconcentrate din județ. Astfel, conducerea instituției a lansat invitația de participare la 
ședința Colegiului Prefectural din data de 27.02.2020, ora 10,00. 

 
Problemele supuse soluţionării pentru această categorie socială pe parcursul 

anului 2019 au vizat următoarele domenii: 
 asigurarea serviciilor destinate protecţiei persoanelor vârstnice aflate în 

dificultate 
- implicarea autorităţilor locale în procesul de îmbunătăţire a calităţii vieţii persoanei 

vârstnice aflată în dificultate prin continuarea procesului de descentralizare şi 
asigurarea serviciilor specifice nevoilor acestora. 

 sănătate 
- îmbunătăţirea accesului populaţiei vârstnice şi aflată în dificultate la îngrijiri 

medicale de bază ; 
- îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei actului medical ; 

 

În scopul creşterii capacităţii Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru 
Problemele Persoanelor Vârstnice Argeş în soluţionarea problemelor acestei categorii 
sociale, se au în vedere măsuri privind: 

- menţinerea dialogului social având ca scop evaluarea nevoilor şi identificarea de 
soluţii pertinente pentru rezolvarea problemelor semnalate pe acest segment social; 

- stabilirea, la nivel naţional, a principalelor direcţii de acţiune în scopul 
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale persoanelor vârstnice; 

- asumarea implementării soluţiilor adoptate de către factorii de decizie de la nivel 
judeţean şi local; 

- facilitarea comunicării şi colaborării permanente cu instituţiile având atribuţii în 
domeniul asistenţei sociale, a protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, etc.  

Instituţia Prefectului – Judeţul Argeş a manifestat o largă disponibilitate în 
abordarea problemelor aduse în atenţia sa în cadrul reuniunilor Comitetului Consultativ 
de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Argeş, în identificarea şi 
urmărirea punerii în aplicarea soluţiilor stabilite în cadrul şedinţelor acestui organism. 

Numărul pertenerilor sociali, membrii Comitetului consultativ : 4, conform 
prevederilor H.G. nr.499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor 
consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, respectiv: 

- Direcția de Sănătate Publică Argeș; 
- Casa de Asigurări de Sănătate Argeș; 
- Casa Județeană de Pensii Argeș; 
- Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Argeș. 
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F. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE 

 
 

Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilități Publice 
 

Potrivit prevederilor H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale 
pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi în conformitate 
cu Planul de măsuri şi acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru 
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, responsabilitatea 
conformării acestor servicii comunitare cu toate angajamentele României incluse în 
planurile de implementare pentru acquis-ul comunitar relevant aparține autorităţilor 
administraţiei publice locale, municipale sau judeţene. 

În contextul prevederilor Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării servi-
ciilor comunitare de utilităţi publice potrivit căreia unităţile locale de monitorizare consti-
tuite la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, municipale sau judeţene, asigură 
funcţia de monitorizare şi evaluare a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Instituția 
Prefectului a cooperat cu autoritățile administrației publice locale și cu structurile 
asociative ale acestora în scopul monitorizarii implementării strategiilor locale privind 
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice și  elaborării situațiilor 
privind indicatorii de performanță și cost pentru activitățile din sfera serviciilor 
comunitare de utilități publice. 

 

  
G. MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 
 
 

In calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 
prefectul a coordonat activitatea acestuia pe palierele de reglementare, prevenire, 
gestionare şi monitorizare a acţiunilor care fac obiectul managementului situaţiilor de 
urgenţă. 

 
Astfel, pe zona de reglementare, prefectul a convocat C.J.S.U. în 62 şedinţe  

extraordinare în cadrul cărora au fost adoptate 66 hotărâri. Prin aceste hotarari, 
menite sa asigure gestionarea eficienta a situatiilor de urgenta care s-au manifestat in 
cursul anului 2020 la nivelul judetului Arges, au fost stablite o serie de masuri, dupa cum 
urmeaza:  

- a fost dispusă operaționalizarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a 
Intervenției  ca urmare a avertizărilor meteorologice cod roșu - viscol puternic (în 
perioada 05.02.2020 ora 18.00 - 06.02.2020, ora 08.00), cod portocaliu – ninsori 
abundente și viscol puternic (în perioada 23.03.2020 ora 02.00 – 25.03.2020 ora 10.00), 
cod galben – viscol puternic (în perioada 23.02.2020 ora 06.00 – 23.02.2020 ora 18.00); 

- în scopul prevenirii producerii unor situații ce s-ar fi putut solda cu consecințe 
nedorite pentru populație, au fost transmise comitetelor locale pentru situații de urgență 
măsurile ce trebuie sa fie aplicate la nivel local în vederea prevenirii producerii de 
inundații, în situația înregistrării unor cantități semnificative de precipitatii, precum și 
măsurile necesare în vederea prevenirii efectelor negative ale secetei hidrologice; 
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- au fost aprobate obiectivele de infrastructură locală și județeană afectate ca 
urmare a calamităților naturale inregistrate in perioada 20 mai - 26 iunie 2020, potrivit 
proceselor verbale de constatare si evaluare estimativă a pagubelor produse; 

- au fost aprobate planurile pentru gestionarea situațiilor de urgență de natură 
epidemiologică, nuclear sau radiologica, respectiv: Planul de măsuri în cazul instituirii 
carantinei ca măsură a prevenirii îmbolnăvirii cu Coronavirus (Covid-19), Planul de 
răspuns la situatii de urgenta nucleară sau radiologică al județului Argeș, Planul de 
măsuri al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Argeş pentru buna 
desfăşurare a activităţilor specifice sezonului rece 2020-2021; 

 
Pe palierul de  prevenire și gestionare a situaţiilor de urgenţă, in anul 2020 au 

fost emise 21 ordine ale prefectului, 16 dintre acestea avand la baza dispozitiile 
Ordinului comandantului acțiunii nr.74534/2020 și avand ca obiect detașarea/delegarea 
personalului medical de specialitate, a personalului mediu sanitar, personalulului auxiliar 
sanitar, a personalului sanitar cu studii superioare și/sau angajați ai unităților sanitare 
publice la alte unități sanitare publice din județ care au înregistrat deficit major de per-
sonal în condițiile epidemiologice existente. 

De asemenea, prin Ordinul prefectului nr.116 din 27.02.2020 au fost stabilite 
unele masuri organizatorice in vederea punerii in aplicare a prevederilor unei hotarari a 
C.J.S.U, respectiv a Hotararii C.J.S.U. nr 4 din 24.02.2020, cu referire la imbunatatirea 
capacitatii Centrului de agrement Nucsoara de a asigura conditii normale de confort si 
igiena potentialilor beneficiari ai masurii de carantinare dispusa, in conditiile legii, in 
contextul pandemic. 

Prin Ordinul prefectului nr.258 din 03.07.2020 a fost stabilita componenta 
Grupului de lucru constituit in vederea verificarii respectarii de catre agentii economici, 
dar si de catre populatie, a normelor legale in vigoare pe perioada starii de alerta, in 
scopul prevenirii/limitarii raspandirii infectiei cu virusul SARS-CoV-2 in randul populatiei. 

Totodata, prin Ordinul prefectului nr.76 din 07.02.2020 a fost aprobat Planul de 
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2020, iar prin Ordinele Prefectului 
nr.202/29.04.2020 si nr.324/26.08.2020 s-au constituit comisiile de constatare si 
evaluare a pagubelor la culturile agricole afectate de seceta pedologica in judetul Arges 
si desemnarea membrilor acestora. 

 
In cursul anului 2020, au fost aprobate de către prefect 6 planuri si documente 

cuprinzand măsuri de coordonare si desfasurare a unor actiuni, dupa cum urmeaza: 
- Planul de Pregătire în domeniul situațiilor de urgență pentru anul 2020  
- Graficul de testare a Planului de Urgență Externă pentru SC OLTCHIM SA Divizia 

Bradu 
- Conceptia de testare a Planului de urgenta externa pentru SC OLTCHIM SA Divizia 

Bradu  
- Raportul de evaluare a exercitiului de testare a Planului de Urgență Externă 

pentru SC OLTCHIM SA Divizia Bradu 
- Planul de răspuns la situatii de urgenta nucleară sau radiologică al județului Argeș 
- Planul de măsuri al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului 

Argeș pentru buna desfășurare a activităților specifice sezonului rece 2020 – 2021 
 
Pe palierul de monitorizare a acţiunilor desfăşurate  în domeniul 

managementului situaţiilor de urgenţă, prefectul a avizat : 
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- Raportul de sinteză al grupului de suport tehnic al C.J.S.U privind  apararea 
impotriva inundatiilor, accidentelor la constructii hidrotehnice si secetei hidrologice din 
judetul Arges in perioadele 20 - 31 mai si 09 - 26 iunie 2020; 

- Procesul-verbal de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de 
apă, acţiune desfăşurată în perioada 23 aprilie - 12 mai 2020 de către comisii mixte 
formate din reprezentanţi ai A.B.A. Argeş – Vedea, I.S.U. Argeş şi Garda Nationala de 
Mediu  – Comisariatul Judetean Argeş; 

- Procesul-verbal de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor 
hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor desfasurata in perioada 28 – 29 
noiembrie 2020. 

Totodată, în calitatea sa de președinte al C.J.S.U. prefectul a aprobat activităţile 
specifice de coordonare a acţiunilor executate în cadrul grupelor operative județene 
constituite la propunerea Inspectorului Şef al I.S.U. Argeş, a asigurat monitorizarea 
responsabilă a 7 poluări accidentale, produse pe cursuri de apă și a coordonat 
desfăşurarea acţiunilor de limitare a efectelor negative ale evenimentelor generatoare de 
situații de urgență. 
 

Acțiuni întreprinse și măsuri dispuse în contextul gestionării pandemiei 
generată de noul Coronavirus SARS – COV 2 

 
- a fost aprobat planul pentru gestionarea situațiilor de urgență de natură 

epidemiologică, respectiv: Planul de măsuri în cazul instituirii carantinei ca măsură a 
prevenirii îmbolnăvirii cu Coronavirus (Covid-19); 

- s-a dispus și monitorizat aplicarea, în mod corespunzător, la nivelul judetului 
Argeș, a Decretului Presedintelui Romaniei nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea 
stării de urgență pe teritoriul României, a ordonanțelor militare privind 
instituirea/prelungirea stării de alertă, precum  și a hotărârilor Comitetului Național 
pentru Situații de Urgență privind măsurile de prevenire si combatere a efectelor 
pandemiei de Covid-19; 

- s-au stabilit și aprobat locațiile de carantină din judetul Arges pentru persoanele 
cu înalt risc de transmitere a virusului SARS-CoV-2, dispunându-se comitetelor locale 
pentru situații de urgență stabilirea locațiilor de izolare pentru persoanele care sosesc 
în/din România din zona roșie, respectiv zona galbenă așa cum au fost acestea definite 
de către Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile; 

- s-au stabilit și aprobat unitatile spitalicesti care asigură asistenţa medicală a 
pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, precum și a 
spitalelor de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, 
inclusiv suplimentarea numarului de paturi pentru doua pavilioane apartinand uneia 
dintre aceste unitati spitalicesti; pe baza acestora a fost emis Ordinul ministrului sănătății 
nr.555/2020 cu modificările și completările ulterioare;  

 
- a fost instituia carantina zonala incepand cu data de 01.08.2020, ora 19.00, 

pentru o perioada de 14 zile, pentru doua localitati (comunele Balilesti si Darmanesti) din 
judetul Arges; 

- au fost aprobate măsurile de organizare a activității în cadrul unităților și 
instituțiilor de învățământ preuniversitar argeșean, respectiv scenariile de funcționare a 
acestora, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul 
SARS-Cov-2; 
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- in functie de incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu virusului SARS-CoV-2 
in ultimele 14 zile in localitati sau global, la nivelul judetului Arges, au fost instituite 
restrictii ale activitatii cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice 
şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor si pe terase, in 
regim take-away, fast-food, drive-in, a operatorilor economici licențiați în domeniul 
jocurilor de noroc, ale activităților din cadrul muzeelor, bibliotecilor, librariilor, 
cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, a activitatilor din spatii de tip 
piscine, bazine, stranduri, sali de fitness, culturism, gimnastica aerobica, precum si a 
desfasurarii evenimentelor publice de tip targ, balci si alte asemenea; s-a limitat numărul 
de clienti în spatiile comerciale, în incinta magazinelor de tip discount si de proximitate, 
în supermarketuri și hypermarketuri, precum si in mijloacele de transport in comun; 

 
- s-a dispus obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre toate persoanele cu 

varsta mai mare de 5 ani, in toate spatiile publice inchise si deschise aflate pe raza 
administrativ-teritoriala a judetului Arges; 

- s-a dispus efectuarea demersurilor necesare, in conditiile legii, pentru obtinerea 
unui numar de 10 containere modulare impreuna cu sistemele de incalzire 
corespunzatoare, in vederea asigurarii spatiilor adecvate necesare triajului epidemiologic 
al pacientilor in sapte dintre spitalele destinate tratarii pacientilor suspecti si/sau 
confirmati Covid-19 din judetul Arges; 

- s-a dispus detasarea medicilor si asistentilor medicali scolari care deservesc 
unitatile de invatamant al caror scenariu de functionare impune participarea tuturor 
prescolarilor si elevilor la cursuri online, in perioada respectiva, precum si a medicilor si 
asistentilor medicali stomatologi care deservesc unitatile scolare din municipiul Pitesti, la 
Directia de Sanatate  Publica Arges, unde acestia au sprijinit activitatea medicilor 
implicati in efectuarea anchetelor epidemiologice; 

- la nivelul tuturor localitatilor din judetul Arges s-a dispus elaborarea unui plan lo-
cal de prevenire a infectării cu virusul SARS-CoV-2 aprobat prin hotărâre a comitetului 
local pentu situații de urgență din fiecare localitate; 

- au fost stabilite primele masuri de aducere la indeplinire a atributiilor ce revin 
entitatilor publice in asigurarea organizarii si desfasurarii campaniei nationale de 
vaccinare in vederea imunizarii populatiei la noul coronavirus. In acest sens, au fost 
stabilite centrele de vaccinare la nivelul judetului Arges, a fost aprobata componenta 
nucleelor de coordonare medicala, logistica si organizatorica privind activitatile de 
vaccinare Covid-19 la nivelul judetului, precum si distribuirea catre toate unitatile 
administratv-teritoriale a materialelor publicitare de tip afis destinate informarii 
cetatenilor in legatura cu campania de vaccinare. 
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H. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN JUDEȚ PENTRU 

ASIGURAREA ORDINII PUBLICE 
 
 

1. Autoritatea de Ordine Publică 
 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un organism cu rol 
consultativ, fără personalitate juridică, care se constituie şi funcţionează pe lângă 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv pe lângă fiecare consiliu judeţean, şi 
care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică aprobat prin Hotărârea nr.787/2002 
în scopul asigurării bunei desfăşurări şi sporirii eficienţei serviciului poliţienesc din 
unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.  

Printre atribuţiile autorităţii se numară: contribuie la elaborarea planului strategic  
la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali; propune  măsuri pentru 
înlăturarea deficienţelor din activitatea poliţiei; propune pentru soluţionare de către 
organele de poliţie  sesizările privind încălcarea drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale, organizează consultări cu membri comunităţilor locale şi cu organizaţii 
neguvernamentale. 

Componenţa nominală a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Argeş a fost 
validată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.39 din 25.08.2016. În conformitate cu 
prevederile legale, Autoritatea îşi desfăşoară activitatea în plen şi în 3 comisii de lucru: 
Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, Comisia de planificare, 
stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali şi Comisia pentru probleme 
sociale,  standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului.  

 
a) Componenţa nominală a acestor comisii este următoarea:Comisia de 
coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii . 
 

1.   – Manole Nicolae Marius – Preşedinte 
2.   – Neagoe Mihai - Inspector Şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş 
3.   – Olar Bogdan – Inspector Şef , Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Argeş 
4.   – Dragomir Ilie - Reprezentantul Comunităţii   

 
b) Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de 
performanţă minimali . 
 

1.  – Emanuel Soare - Prefectul judeţului Argeş   
2.  – Iacșa Aurel - Consilier Judeţean 
3.  – Dima Eduard - Consilier Judeţean 
4.  – Lupescu Gheorghe - Inspector Şef ,Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 
Argeş 
5.   – Pavelescu Nicolae - Reprezentantul Comunităţii   

 
      c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi 

drepturile omului . 
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1.  – Eftene Diana - consilier judeţean  
2.  – Vasilescu Victor Gabriel - Consilier Judeţean 
3.  – Nicolae Valerică – Director General Poliţia Locală a Municipiului Piteşti  
4.  – Stan Florin - Reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor  
5.  – Funie Constantin Cristinel - Reprezentantul Comunităţii .  
 

Prezentare generală  
 

Persoanele care fac parte din secretariatul executiv al ATOP au asigurat 
pregătirea şedinţelor şi elaborarea documentelor şi a materialelor care au fost supuse 
dezbaterii în şedinţele comisiilor de lucru şi în şedinţele  în plen. În perioada ianuarie-
decembrie 2020 s-au desfăşurat 9 şedinţe dintre care 8 sedinţe ordinare şi 1 
extraordinară  în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Argeş. 

Pe tot parcursul anului 2020 în cadrul şedinţelor  Autorităţii Teritoriale de Ordine 
Publică  au fost prezentate şi analizate rapoarte, informări,măsuri şi activităţi desfăşurate 
pentru asigurarea ordinii publice din judeţul Argeş cum ar fi : 

 
 Raportul de activitate anual și semestrial al Inspectoratului de Poliție Judeţean 

Argeş, conform HG 787/2002, Cap. 3, art. 15, alin. 2, lit. f ; 
 Planul strategic anual al Inspectoratului de Poliție Judeţean Argeş, conform HG 

787/2002, Cap. 4, art. 20-23 ;   
 Raportul de activitate al Grupului II Cerșetorie și Migrație ; 
 Măsuri pentru prevenirea şi gestionarea infecţiilor cu Coronavirus COVID - 19, 

pe raza judeţului Argeş; 
 Măsuri necesare luate de Poliția Locală a Municipiului Pitești pentru 

respectarea stării de alertă la terase și în parcurile orașului Pitești, împotriva 
răspândirii virusului COVID-19; 

 Măsurile necesare privind asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică 
în unităţile de învăţământ din judeţul Argeş, premergător începerii anului 
şcolar 2020-2021; 

 Măsurile întreprinse de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, 
Inspectoratul de Jandarmi Judetean Argeş şi Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă  Argeş, pentru desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor locale din 
anul 2020. 

 
  În conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 şi ale H.G.nr.787/2002, 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a prezentat în şedinţa Consiliului Judeţean 
Argeș în luna februarie Planul Strategic cuprinzând principalele obiective ce trebuie 
îndeplinite de unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2020.  
           În ceea ce priveşte activitatea desfaşurată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Argeş aceasta a fost discutată şi analizată  trimestrial. 
           Din rapoartele prezentate se subliniază faptul că organele de poliţie au 
desfăşurat activităţi în vederea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică 
pentru prevenirea, combaterea şi descoperirea de infracţiuni şi a altor fapte antisociale 
îndreptate împotriva persoanei şi a proprietăţii acesteia, prevenirea şi combaterea mai 
eficientă a micii criminalităţi, a evenimentelor stradale, creşterea operativităţii şi calitaţii 
şi a calităţii activităţilor de cercetare penală. 
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         În conformitate cu regulamentul de organizare şi funţionare al Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică  conform art. 15 alin. f) în raportul anual se realizează şi 
evaluarea activităţii Inspectoratului de poliţie Judeţean Argeş.  

 
 

2. Acțiunile de asigurare și restabilire a ordinii publice, desfășurate în anul 
2019, de către Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș 

 
În anul 2020 structurile de ordine publică ale I.J.J. Argeș au fost implicate în 

executarea acțiunilor de asigurare a ordinii publice în zona de competență, în scopul 
prevenirii tulburării ordinii publice, protecției participanților, instituțiilor fundamentale ale 
statului și avutului public / privat, precum și constatarea faptelor de natură penală și 
contravențională, săvârșite pe timpul desfășurării adunărilor publice. 

Cu privire la colaborarea cu Instituția Prefectului în vederea atingerii obiectivelor 
propuse, au fost aplicate măsurile necesare cu privire la aplicarea și respectarea actelor 
normative precum și a ordinii publice pe raza județului Argeș, în conformitate cu 
competențele și atribuțiile Jandarmeriei Române, potrivit legii. Totodată s-a acționat 
pentru menținerea climatului de ordine și siguranță publică și printr-o comunicare 
permanentă, având ca scop prevenirea situațiilor ce puteau genera tulburarea gravă a 
ordinii și siguranței publice, astfel, în anul 2020 nu au fost cazuri de restabilire a ordinii 
publice cu ocazia manifestărilor publice, pe raza județului Argeș.  
 

a) Asigurarea ordinii publice 

În perioada analizată, I.J.J. ARGEȘ a executat 2235 misiuni de asigurare a 
ordinii publice, față de 1729 misiuni executate în anul 2019, înregistrându-se astfel o 
creștere cu 29% ( + 506 misiuni), generată de acțiunile executate premergător și pe 
timpul alegerilor ocazionate de desfășurarea procesului electoral pentru alegerea 
autorităților publice locale și alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, precum și de 
acțiunile executate pentru   prevenirea și combaterea răspândirii virusului COVID19. 

Situaţia comparativă a principalelor categorii de misiuni de asigurare a ordinii 
publice executate, se prezintă astfel:  

 

 
Pe timpul adunărilor desfășurate în spațiul public, în anul 2020, au fost 

înregistrate situații de nerespectare a prevederilor legale, sens în care au fost sesizate 
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organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea a 2 fapte de natură penală, în 
scădere cu 80% (- 8 fapte de natură penală) față de anul 2019 și au fost aplicate  
134 sancțiuni contravenționale, în valoare de 46600 lei, în scădere cu 40% (- 90 
contravenții) față de anul 2019, astfel: 

 

 la manifestările de protest a fost aplicată 1 sancțiune contravențională 
(față de 15 în anul 2019); 

 la manifestările cultural-artistice au fost aplicate 2 sancțiuni 
contravenționale (față de 44 în anul 2019); 

 la manifestările religioase a fost constatată 1 infracțiune (față de 0 în anul 
2019) și au fost aplicate 22 sancțiuni contravenționale (față de 68 contravenții 
aplicate în 2019); 

 la manifestările promoţionale  au fost aplicate 38 sancțiuni 
contravenționale (față de 68 contravenții aplicate în 2019); 

 la manifestările sportive au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale (față 
de 64 în anul 2019); 

 La celelalte manifestări a fost constatată 1 infracțiune (față de 0 în anul 2019) 
și au fost aplicate 51 sancțiuni contravenționale (față de 1 contravenție 
aplicată în 2019); 
 

Situația participanților la principalele categorii de manifestări ce au implicat 
public numeros, în anul 2020, se prezintă astfel: 

 

 
 

 În perioada de referință, au fost executate un număr de 1251 acțiuni de 
asigurare a ordinii publice în mediul urban în creștere cu 27,6% (+ 271 misiuni) față 
de anul 2019 și 984 acțiuni în mediul rural în creștere cu 31,3% (+ 231 misiuni) față 
de aceeași perioadă de raportare, situația grafică prezentându-se după cum urmează: 
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Concluzii: 
 a scăzut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările de 

protest cu 62% (- 18 misiuni) față de anul 2019, de la 29 misiuni la 11 
misiuni; 

 a scăzut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările cul-
tural-artistice cu 90% (- 187 misiuni) față de anul 2019, de la 208 misiuni la 
21 misiuni; 

 a scăzut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările 
religioase cu 37% (- 31 misiuni) față de anul 2019, de la 83 misiuni la 52 
misiuni; 

 a scăzut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările 
promoționale cu 74% (- 64 misiuni) față de aceeași perioadă a anului 2019, de 
la 87 misiuni la 23; 

 a scăzut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la  manifestările spor-
tive cu 74% (- 218 misiuni) comparativ cu anul 2019, de la 295 misiuni la 77 
misiuni; 

 a scăzut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice pe timpul vizitelor 
oficiale cu 72% (- 29 misiuni) față de anul 2019, de la 40 misiuni la 11 misiuni. 

 
-  

b) Restabilirea ordinii publice 
 
În anul 2020 nu au fost executate acțiuni de restabilire a ordinii publice cu ocazia 

manifestării publice. 
 
 
3. Acțiuni asigurate de Inspectoratul Judetean de Politie Arges 
 
 

          Activitatea în domeniul ordinii publice pentru anul 2020, s-a desfășurat în 
contextul pandemiei COVID 19, ocazie cu care efectivele din subordine au fost adaptate 
la cerințele care s-au impus, în funcție de măsurile preventive stabilite la nivel național și 
județean. 
          Astfel, au fost desfășurate un număr de 248 de acțiuni de amploare/cu efective 
mărite  și 2215 controale, un număr mai redus de activități comparativ cu perioada 
similară a  anului 2019 (360 acțiuni și 3399 controale), ocazie cu care a rezultat 
următoarea situație de fapt: 
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- au fost descoperite un număr de 1758 infracțiuni, din care 555 în flagrant; 
- au fost aplanate un număr de 7349 stări conflictuale; 
- au fost depistați un număr de 38 de minori, din care 29 au fost încredințați 
familiilor; 
- au fost depistați 205 cerșetori, 71 fiind sancționați contravențional. 
 
         Polițiștii de proximitate au participat la un număr  861 de activități desfășurate 
în comunitate  ( din care 288 în unitățile de învățământ, 150 cu asociațiile de 
proprietari), au consiliat 2220 de persoane, au monitorizat 1185 de stări conflictuale 
(1104 aplanate) și au participat la 336 acțiuni/măsuri de ordine publică. 
        Prin activitățile desfășurate, polițiștii de proximitate au descoperit în flagrant 120 
de infracțiuni, din totalul de 555 fapte existente  nivelul structurii de ordine publică din 
cadrul I.P.J. Argeș. 
 
         În aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile 
de învățământ, au fost desfășurate un număr de 33 de întâlniri, fiind aprobate un 
număr de 5 planuri pe învâțământ. 
  
       Din categoria dificultăților întâmpinate pe parcursul anului 2020, se distinge 
activitatea de verificare a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu, care impietează 
desfășurarea activităților specifice. 
 
       Obiectivele stabilite pentru anul 2021 la nivelul I.P.J. Argeș: 
1.Creșterea gradului de siguranță si protecție pentru cetățeni, prin protejarea persoanei. 
2.Protejarea patrimoniului. 
3. Siguranța stradală. 
4. Siguranța rutieră. 

 
 

 

I. RELATIA CU MINORITATILE NATIONALE 
 
 

1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de 
imnunatatire a situatiei romilor 
 

     Implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunatățire a situației romilor  se        
realizează sub coordonarea Instituției Prefectului, prin Biroul județean pentru Romi , 
structură fără personalitate juridică, respectiv a Grupului de Lucru mixt   și se desfasoară 
in conformitate cu prevederile H.G 18/2015, Strategia Guvernului României  de 
îmbunătăţire a situaţiei romilor,  ţinând cont de următoarele domenii : 
 

 Educație   
 Ocupare  
 Sănatate 
 Locuire si mica infrastructură 

 Cultură  
 Administratie , Infrastructură şi servicii sociale 

 



Instituția Prefectului – Județul Argeș                                                        Raport de activitate pe anul 2020    

 

53 

 

        In acest sens,  s-au derulat urmatoarele activități  :  
 
         In implementarea Strategiei au fost soluționate  permanent adresele , 
circularele , radiogramele  şi petiţiile  privind problematica persoanelor de etnie romă, a 
fost  asigurat secretariatul GLM( Grupului de lucru mixt )  şi s-a  întocmit  raportul 
semestrial de progres referitor la implementarea Planului Judeţean de Măsuri privind 
incluziunea minorităţii rome; 
 Au avut loc audienţe cu persoanele de etnie romă, care au fost consiliate şi 

îndrumate să se adreseze instituţiilor abilitate pentru a-şi putea rezolva 
problemele cu care se confruntă; 

 Au fost oferite informaţii reprezentanţilor primăriilor în vederea unei bune 
desfăşurări a activităţii pentru persoanele de etnie romă, infiintarea GIL(grupului 
de inititiva locala), GLL( grupului local de lucru), întocmirea PLA(planului local de 
actiune); 

 S-au efectuat informări cu privire la facilităţile din domeniul educaţional al romilor 
(locuri speciale  în licee şi universităţi). Au fost  diseminate informaţii  experţilor 
locali, liderilor romi, mediatorilor şcolari, mediatorilor sanitari, inspectorului şcolar 
pentru minorităţi din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arges; 

 S-au transmis catre UAT-urile din Arges cu populație de etnie romă adrese prin 
care s-au solicitat rapoartele de activitate cu privire la îndeplinirea prevederilor 
H.G 18/2015, Strategia Guvernului României  de îmbunătăţire a situaţiei romilor și 
întocmirea Planurilor locale de acțiune ; 

 A fost  actualizat un chestionar in vederea culegerii de date   adresat autorităților 
locale , chestionar care a fost transmis autoritatilor locale si de   la care înca se 
mai centralizeaza raspunsurile. 

 Au fost centralizate rapoartele de progres si planurile locale de acțiune; 
 

 S-au efectuat un nr. de 10  deplasari în școlile cu pondere mare de elevi romi, 
s-au purtat discuții  cu directorii, cadrele didactice, inspectorul școlar pentru 
minoritatea romă, reprezentanțti ai organizației Partida Romilor,  s-au abordat 
teme  precum – învățământul on-line,  discriminarea in rândul elevilor romi, 
segregarea scolară, respectarea ordinii si liniștii publice, distanțarea socială în 
incinta spațiilor școlare, absenteismul și abandonul școlar, promovarea locurilor 
speciale din învățământul de stat. 

 ONG-urile rome au fost sprijinite în vederea eliberării recomandărilor de 
apartenenţă etnică, pentru elevii care au absolvit ciclul gimnazial şi absolvenţii de 
liceu, în vederea înscrierii acestora pe locurile special alocate în liceele din judeţul 
Arges  şi în universităţile din ţară; 

 S-a realizat monitorizarea activităților mediatorilor sanitari. 
 S-a acordat sprijin in rezolvarea problemelor cu care se confrunta acestia in 

comunitățile pe care le deservesc.( Bughea de Sus, Valea Mare Pravăț, 
Câmpulung Muscel,  Merisani, Titesti, Calinesti,  Dragoslavele,  Mioveni , Costesti) 

 S-a  menținut legătura permanent cu Direcția de Sănătate Publică si mediatorii 
sanitari. In acest sens, lunar la sediul DSP au loc întâlniri de analiză a stării de 
sănătate a membrilor comunitățiii rome; 
 

 In ziua de vineri , 30 oct.2020,  reprezentantul Biroului județean pentru Romi a 
participat la video conferința organizată de către Agenția Națională pentru 
Romi în parteneriat cu organizatia  SASTIPEN /CENTRUL ROMILOR 
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PENTRU POLITICI DE SANĂTATE în care am fost informați despre derularea si 
la nivelul judetului Argeș a  proiectului  „ Screening pentru Cancerul de Col 
Uterin si tratament precoce”   ( solicitant Institutul Național pentru 
Sănătatea Mamei si Copilului „ Alessandrescu –Rusescu”-București.  In 
urma conferintei,  UAT-urile au fost informate  cu privire la faptul că , proiectul 
are in vedere furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionale de 
preventie , depistare precoce , diagnostic si tratament al leziunilor precanceraose 
ale colului uterin si vizeaza un nr. de 170.000 de femei cu varste intre 24-64 de 
ani , incluziv persoane aparținând grupurilor vulnerabile , in regiunea Sud –
Muntenia.   

 In colaborare cu organizația Partida Romilor Pro Europa s-a derulat 
campania : ,, Educație –prevenție și pregătirea Comunităților de romi 
privind covid 19,,, acțiune desfășurată în peste 20  de localități în  perioada 
august – octombrie 2020, cu scopul  informării și identificării multiplelor probleme 
cu care se confruntă comunitățile de romi, respectiv măsurile adoptate de către 
autorități în contextul pandemiei. Totodată au  fost distribuite pliante și măști de 
protecție . 
 

 In parteneriat cu reprezentanții AJOFM s-a efectuat informarea membrilor 
comunitatii rome cu privire la locurile de muncă aflate in evidența AJOFM 
.Activitatea de informare , cît si activitatea de formare profesională au fost  serios 
afectate de imposibilitatea organizarii unor astfel de activități  din cauza  
pandemiei. 

 Cu toate aceste restrictii, conform evidențelor AJOFM  un numar de 24 someri de 
etnie romă au fost încadrați in muncă în anul 2020, unii dintre ei beneficiind și de 
măsurile de protectie oferite in perioadele stării de urgentă sau alertă. 

  Bursa locurilor de munca pentru persoanele de etnie romă, actiune desfasurată in 
fiecare an cu sprijinul reprezentanților comunitatii, nu a putut fi nici ea organizată. 

 Participarea la lucrările ” Comisiei pentru coordonarea implementarii 
masurilor pentru imbunatatirea conditiilor de viata din asezarile 
informale”, comisie coordonată de Consiliul județean Arges prin arhitectul sef al 
judetului; 

 Au fost întocmite şi transmise rapoartele semestriale de progres Agenţiei 
Naţionale pentru Romi; 
 

 S-au creat grupuri de comunicare cu reprezentanții romilor din instituții, astfel au 
avut loc  intâlniri on-line/telefonice   în cadrul Biroului județean pentru 
romi, cu mediatorii sanitari, mediatorii scolari, expertii locali pe problemele 
romilor din primării, consilierii locali romi, în care au fost abordate diverse 
probleme cu care se confruntă comunitățile de romi. 

 Expertul pentru minoritatea romă din cadrul instituţiei a participat la şedinţele de 
lucru ale Comisiei Judeţene pentru Incluziune Socială Arges  şi ale Comisiei 
Judeţene pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, organizate de Agenţia 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Arges ; 

 Colaborare cu ONG- urile rome şi nerome, care derulează proiecte ce au ca grup 
ţintă persoane de etnie romă; 

 Participarea la şedinţele şi evenimentele culturale şi educaţionale organizate de 
Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa Arges  şi Asociaţia Partida Romilor Pro-
Europa; 
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 A fost reactualizată baza de date cu resursa umană romă  angajată în 
instituţiile din judeţul Arges; 

 Au fost oferite informaţii suplimentare reprezentanţilor structurilor deconcentrate 
din judeţul nostru, în vederea întocmirii Planului Judeţean de Măsuri privind 
incluziunea romilor; 

 Participarea la manifestarea prilejuită de celebrarea ” Zilei Dezrobirii Romilor” la 
Muzeul Județean Argeș. La aceasta activitate au fost invitați elevi ai unităților 
școlare din județul Argeș, beneficiari ai programului  ” A doua șansă ”, profesori 
de istorie , precum și reprezentanți a minorității naționale rome.În cadrul acestei 
manifestări , a fost făcută o scurta prezentare privind semnificația acestei zile și a 
fost difuzat filmul documentar despre robia romilor din Țările Române. 

 Reprezentantul romilor in Biroul judetean pentru romi  a  participat la seminarul 
intitulat ”Planificarea, Monitorizarea şi Evalualarea  Politicilor Publice pentru 
Romi”, organizat de Agenţia Naţională pentru Romi; 

 Biroul județean pentru romi a purtat corespondenta cu Consiliul 
Superior al Magistraturii distribuirii  celor  2000 de pachete informative privind 
drepturile grupurilor vulnerabile in cadrul proiectului „TAEJ”  – Transparență, 
accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul 
sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 2014+ 118765, mai exact a 
activităţii referitoare la distribuirea pachetului informativ privind drepturile 
grupurilor vulnerabile – Imi cunosc drepturile? Ce pot face? Proiectul este derulat 
de Consiliul Superior al Magistraturii. Materiale au fost distribuite in proportie de 
75%. 

 Reprezentantul romilor in BJR a  participat la  conferintele on-line   organizate in  
perioada martie –decembrie 2019   de catre MFE ,   MAI (DGRIP)  si Agentia 
Nationala pentru Romi in vederea consultarii privind elaborarea noi Strategii de 
guvern privind imbunatatirea situatiei romilor , pentru perioada 2021-2026.          
Guvernul României consideră incluziunea socială a romilor un aspect ce trebuie 
reflectat în numeroase domenii de activitate de pe agenda fiecărei instituţii 
publice centrale şi locale. Aceste instituţii, precum şi societatea civilă joacă un rol 
determinant în procesul de dezvoltare socială, contribuind la îmbunătăţirea 
situaţiei romilor. 

 Reprezentantul Biroului judetean pentru romi  a participat in luna noiembrie   la 
Masa Rotundă “Accesul comunităților de romi la locuințe sociale și prevenirea 
evacuărilor forțate”, organizată de Fundația Centrul de Resurse pentru 
Comunitatile de Romi, in cadrul Proiectului HOPE. Cu acest prilej au fost 
prezentate cele trei ghiduri privind facilitarea accesului comunitatilor de 
romi la locuintele sociale și prevenirea evacuărilor forțate: 

1. Ghid pentru autorități publice locale în vederea elaborării de criterii 
nediscriminatorii de alocare și pentru îndeplinirea sarcinilor acestora cu privire la 
locuințe sociale, 

2. Ghid pentru prevenirea evacuărilor forțate adresat reprezentanților 
autorităților publice locale, societății civile și experților  cu responsabilități în 
incluziunea romilor, 

3. Ghid pentru elaborarea dosarului de aplicație pentru locuință socială 
pentru reprezentanți ai societății civile, experți cu responsabilități în incluziunea 
romilor,         Având in vedere faptul că în contextul generat de dinamica evoluției  
situației epidemiologice naționale , dar si internaționale , determinată de 
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răspândirea coronavirusului SARS- COV -2, activitățile specifice/ deplasările  
desfășurate în procesul de incluziunea comunității rome au fost limitate pe 
parcursul anului 2020 

 
    Propunere ,  
     Elaborarea unei noi Strategii de incluziune sociala a romilor , care sa fie bugetata pe 
fiecare activitate in parte, iar institutiile responsabile pentru implementare sa fie trase la 
răspundere în cazul neindeplinirii acestor activități/atribuții. 

 
 
 

J. ACTIVITĂȚI PENTRU URMARIREA MODULUI DE APLICARE A UNOR 
ACTE NORMATIVE 

 
 

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

 
Referitor la creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului di-

dactic/auxiliar în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar s-
au completat anexele cu datele solicitate și s-au trimis către Direcția de Management 
Operațional din cadrul M.A.I. (două analize la semestru și una pe întreg anul școlar 
2019-2020). 

-  întâlniri de lucru - 2 
- aprobarea planului teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de 

siguranță a elevilor și personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile in incinta si 
in zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2020-2021 (1 
plan aprobat). 
 

 
2. Programul Național de Dezvoltare Locala, instituit prin O.U.G. nr. 

28/2013 , aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
 PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la 
bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set 
minim de servicii publice, în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie 
termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, 
culte, locuire și sport. 

 
INVESTITII IN JUDETUL ARGES PRIN PNDL 
 

Obiective de Investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului 
National de Dezvoltare Locala (PNDL I) in perioada 2015-2019, cu Ordine MDRAPFE 
aprobate - stadiu 2020: 83 obiective de investitii cu alocatii de la bugetul de stat 
2015 – 2019 in valoare de 308.157.369 lei, pentru 55 de localități. 

 

http://lege5.ro/Gratuit/gm2dsnbygy/ordonanta-de-urgenta-nr-28-2013-pentru-aprobarea-programului-national-de-dezvoltare-locala?pid=&d=2015-11-04
http://lege5.ro/Gratuit/gm2dsnbygy/ordonanta-de-urgenta-nr-28-2013-pentru-aprobarea-programului-national-de-dezvoltare-locala?pid=&d=2015-11-04
http://lege5.ro/Gratuit/gy2dimbwgq/legea-nr-89-2015-privind-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-28-2013-pentru-aprobarea-programului-national-de-dezvoltare-locala?pid=&d=2015-11-04
http://mdrap.ro/userfiles/Lista%20obiective%20PNDL%202017_2020(2).xls
http://mdrap.ro/userfiles/Lista%20obiective%20PNDL%202017_2020(2).xls
http://mdrap.ro/userfiles/Lista%20obiective%20PNDL%202017_2020(2).xls
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Obiective de Investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului 
National de Dezvoltare Locala (PNDL II) in perioada 2017-2020, cu Ordine MDRAPFE 
aprobate - stadiu 2020: 153 obiective de investitii cu alocatii de la bugetul de stat 
2017 – 2020 in valoare de 719.639.529 lei, pentru 94 de localități. 
 Institutia Prefectului – Judetul Arges a asigurat, la solicitarea MDRAP, activitati de  
informare si monitorizare a investitiilor. 
 
 

K. ALTE ACTIVITĂȚI 
 
 

1. Participarea la efectuarea actiunilor de control ce i-au fost solicitate 
prefectului de catre ministere sau alte institutii ale administratiei 
centrale 
 

a. Participarea la efectuarea acțiunilor de control în domeniul situațiilor de 
urgență  
 
In ceea ce priveste colaborarea interinstitutionala in domeniul situatiilor de 

urgenta, in cursul anului 2020 aceasta a fost caracterizata de o coroborare mai facila a 
indeplinirii atributiilor fiecarei institutii care asigura functii de sprijin in managementul 
tipurilor de risc cu componenta “timp” din ecuatia gestionarii eficiente a unei situatii de 
urgenta. 

Astfel, ca urmare a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase manifestate 
in anul 2020 in judetul Arges, prin ordin al prefectului si pe baza rapoartelor operative 
intocmite de catre primari, in calitate de presedinti ai comitetelor locale pentru situatii de 
urgenta, s-au constituit 43 de comisii mixte formate din specialişti desemnati din 
cadrul institutiilor care indeplinesc functii de sprijin in gestionarea situaţiilor de urgenţă 
(Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia Naţională pentru Îmbunătăţiri 
Funciare, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice, 
Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, Regia Autonomă Judeteana de Drumuri 
Arges, Secţia Drumuri Naţionale Piteşti etc.) care s-au deplasat pe teren pentru 
constatarea efectelor calamităţilor produse în localităţile judeţului si evaluarea estimativa 
a pagubelor, dupa cum urmeaza:  

- luna februarie 2020 – 3 comisii, pentru localitatile Albestii de Muscel, Ciofrangeni, 
Campulung 

- luna mai 2020 - 6 comisii, pentru localitatile Arefu, Corbi, Domnesti, Bradulet, 
Titesti, Davidesti 

- luna iunie 2020 -  30 comisii, pentru localitatile Albestii de Arges, Albestii de 
Muscel, Aninoasa, Arefu, Balilesti, Bradulet, Bughea de Jos, Bughea de Sus, Cepari, 
Cetateni, Cicanesti, Corbeni, Corbi, Cocu, Cuca, Hartiesti, Izvoru, Micesti, Mihaesti, 
Pitesti, Stalpeni, Suici, Salatrucu, Tigveni, Titesti, Uda, Vulturesti, Valea Danului, Valea 
Iasului, Vladesti 

- luna august 2020 – 2 comisii, pentru localitatile Corbeni si Mioarele 
- luna octombrie 2020 - 1 comisie, pentru localitatea Cepari 
- luna noiembrie 2020 – 1comisie, pentru localitatea Bradulet. 

 
 
 

http://mdrap.ro/userfiles/Lista%20obiective%20PNDL%202017_2020(2).xls
http://mdrap.ro/userfiles/Lista%20obiective%20PNDL%202017_2020(2).xls
http://mdrap.ro/userfiles/Lista%20obiective%20PNDL%202017_2020(2).xls
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b. Intalniri de lucru ale Centrului Local de Combatere a Bolilor 
 

În acest an Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Argeș, al cărui 
președinte e Prefectul județului, a adoptat 24 de hotărâri, atât cu planuri de 
măsuri privind combaterea focarelor de P.P.A, cât și cu stingerea acestora din 
localitățile afectate. 
 
2. Actiunile pentru urmarirea aplicarii Programului de Guvernare la 
nivelul judetului Arges. 
 
Programul  Guvernului  are la bază o serie de  priorități care creează premisele de 

evoluţie a României pentru acest an. 
În plan intern, obiectivul constă în fundamentarea unei creșteri economice 

inteligente, sustenabile și incluzive, de natură a furniza premisele consolidării unui 
stat puternic, proactiv și a unei societăți echilibrate, cu o clasă de mijloc extinsă. Nevoia 
de a ieși din capcana modelului economic bazat pe avantajul unei forțe de muncă ieftine 
și trecerea la forța de muncă calificată reprezintă principala provocare a următorilor ani. 
Consolidarea stabilității macroeconomice concomitent cu creșterea investițiilor publice și 
private vor fi de natură să asigure convergența nominală și reală cu nivelul mediu de 
dezvoltare din Uniunea Europeană. 

Calitatea resursei umane este primordială. Privim educația ca un factor strate-
gic de dezvoltare. Educația a fost și va rămâne un domeniu de interes major, mereu pe 
agenda publică. Educația trebuie să fie captivantă, continuă și coerentă. Captivantă 
poate să devină pentru cei școliți prin contactul cu lumea reală, centrată pe „a face” în 
totală concordanță cu „a ști” pentru a motiva și interesa elevul și studentul aflat în 
procesul de învățare. Continuă — păstrarea interesului și motivației pe toată durata 
școlarizării, de la ciclul primar și până la finalizarea studiilor superioare. Coerentă — prin 
viziunea care să asume un mesaj consistent la nivel național, să asigure o abordare 
integrată, cu infrastructură bazată pe tehnologiile moderne la toate nivelurile de 
învățământ și să aibă o abordare de tip antreprenorial cu accent pe creativitate și 
inovare. Nu în ultimul rând, trebuie să stimuleze și să asigure continuitatea abordărilor și 
prin activitățile extracurriculare și interdisciplinare relevante. 

Implementarea principiului egalității de șanse în educație, îmbunătățirea 
performanțelor educaționale, abilităților și competențelor tuturor copiilor și tinerilor, prin 
accesul la un sistem de educație de calitate, relevant și incluziv, sunt cheia pentru 
creștere economică și prosperitate. În condițiile unui declin demografic accentuat, 
reducerea abandonului școlar, care a atins cote îngrijorătoare și este în creștere, a 
devenit crucială pentru dezvoltarea sustenabilă a României, permițând valorificarea 
potențialului fiecărui copil. 

Etapa de dezvoltare prezentă a României impune dezvoltarea unui capital uman 
înalt calificat, precum și investiția în cercetare — inovare — dezvoltare CDI, astfel încât, 
în toate domeniile industriale, să fie asigurată eficiența proceselor și realizarea unor 
produse de înaltă calitate, transformând România într-un pol de competitivitate în zonă. 

Planul de actiuni pentru indeplinirea obiectivelor din Programul de Guvernare, la 
nivelul judetului Arges este format din 12 capitole: Agricultura, Cultura, Educatie, 
Buget si Finante, Afaceri Europene, Interne, Mediu, Munca, Pensii, Sanatate, Tineret si 
Sport, Minoritati care cuprind 68 obiective prioritare, la realizarea carora  au 
participat 17 servicii deconcentrate. 
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 4. Organizare alegeri în anul 2020 
 
 Acțiuni întreprinse în vederea organizării alegerilor pentru autoritățile 
administrației publice locale 
 

În data de 27 septembrie 2020 s-au desfășurat alegerile pentru autoritățile 
administrației publice locale, respectiv presedinte consiliul judetean, consilieri județeni, 
primari și consilieri locali. 

La nivelul instituției prefectului activitatea a început din data de 14 iulie 2020 
când, prin Ordinul Prefectului Județului Argeș nr. 264 a fost stabilit numărul membrilor 
fiecărui consiliu local din județul Argeș, iar prin Ordinul nr. 265 a fost stabilit numărul de 
consilieri județeni. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Argeș nr. 267 din 24.07.2020 au fost 
numerotate circumscripțiile electorale care au fost organizate la nivelul județului Argeș. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Argeș nr. 268 din 24.07.2020 a fost stabilită 
componența Comisiei Tehnice Județene Argeş pentru coordonarea activităţilor de 
organizare a alegerilor locale din anul 2020. Comisia tehnică județeană Argeș a 
desfășurat ședințe săptămânale și ori de câte ori a fost nevoie, stabilind în sarcina 
membrilor săi atribuții în vederea organizării alegerilor în bune condiții. 

Componența Comisiei tehnice județene a fost modificată prin Ordinul nr. 285 din 
11.08.2020, dată de la care președinția acesteia a fost preluată de dl. Corneliu Cîrstea – 
subprefect al județului Argeș, cu atribuții de prefect. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Argeș nr. 274 din 03.08.2020 a fost stabilit 
sediul Biroului Electoral de Circumscripție Județean nr.3 Argeș, iar prin Ordinul nr. 275 
din aceeași dată au fost stabilite sediile birourilor electorale de circumscripție din județ. 

Prin Ordinele nr. 276, nr. 277 din 03.08.2020 și nr. 316 din 24.08.2020  a fost 
stabilită dimensiunea ștampilelor de control utilizate în procesul electoral. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Argeș nr. 394 din 22.09.2020 a fost stabilit 
graficul de ridicare a buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării.   

 
În vederea organizării alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020 au fost 

desfășurate activități, după cum urmează: 
- Au fost transmise circulare către autoritățile administrației publice locale, 

având ca obiect: 
a. stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție și asigurarea dotării 
acestora; 
b. dotarea secțiilor de votare organizate în vederea desfășurării alegerilor 
locale; 
c. desemnarea informaticienilor pentru fiecare unitate administrativ teritorială; 
d. stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral; 
e. dezinfecție secții de votare și asigurare condiții de vot pe perioada 
pandemiei; 
f. desemnare personal tehnic auxiliar pentru fiecare secție de votare; 
g. asigurare transport președinți și locțiitori la sediul Biroului Electoral de 
Circumscripție Județean nr.3 Argeș; 
h. ridicare buletine de vot, dezinfectanți și alte materiale necesare desfășurării 
procesului electoral; 
i. descărcare pachete electorale din Registrul electoral; 
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j. recuperare materiale sanitare, ș.a. 
 - a fost purtată corespondență permanentă cu celelate instituții implicate în 
procesul electoral (Autoritatea Electorală Permanentă, Direcția de Sănătate Publică 
Argeș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș, Inspectoratul de Poliție al Județului 
Argeș, etc); 
 - au fost întocmite machetele buletinelor de vot pentru toate cele 103 
circumscripții electorale organizate în județul Argeș; 
 - a fost purtată corespondență cu președinții birourilor electorale de circumscripție 
și cu Regia Autonomă Monitorul Oficial în vederea tipăririi corespunzătoare a celor 
2.314.252 buletine de vot utilizate la scrutinul electoral din data de 27 septembrie 2020; 
 - a fost asigurată prezența la videoconferințele organizate de Comisia tehnică 
centrală și au fost transmise informări săptămânale cu privire la activitatea desfășurată 
în vederea organizării alegerilor; 
 - au fost asigurate toate materialele necesare desfășurării în bune condiții a 
scrutinului electoral; 
 - a fost purtată corespondență cu Primăria Municipiului Pitești în vederea 
asigurării spațiului necesar depozitării buletinelor de vot. 
 - a fost asigurat secretariatul tehnic al Biroului Electoral de Circumscripție 
Județean nr.3 Argeș. 

- a fost sprijinit Biroului Electoral de Circumscripție Județean nr.3 Argeș în 
procesul de primire și verificare a proceselor verbale de constatare a rezultatului votării 

-  au fost plătite indemnizațiile de participare la alegeri pentru aproximativ 8100 
persoane. 
 

Ulterior desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 
27 septembrie 2020, Prefectul Județului Argeș a emis ordinele de convocare a 
consilierilor locali declarați aleși în ședința de constituire. 

Personalul Instituției Prefectului-Județul Argeș a participat la toate ședințele de 
constituire a consiliilor locale din județul Argeș. 

Ca urmare a constituirii consiliilor locale și a Consiliului Județean Argeș, în 
perioada 21 octombrie 2020 – 20 noiembrie 2020, au fost emise 103 ordine privind 
constatarea legalității constituirii acestora. 
 
 Acțiuni întreprinse în vederea organizării alegerilor pentru Senat și 
Camera Deputaților  
 

Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților s-au desfășurat în data de 06 
decembrie 2020. 

Activitatea Instituției Prefectului – Județul Argeș în organizarea acestui scrutin a 
început la data de 14 septembrie 2020 când, prin Ordinul Prefectului Județului Argeș nr. 
384 a fost stabilită componența Comisiei Tehnice Județene Argeş pentru coordonarea 
activităţilor de organizare a alegerilor parlamentare din anul 2020. 

Componența Comisiei tehnice a fost modificată prin Ordinul Prefectului Județului 
Argeș nr. 414 din 05.10.2020 ca urmare a preluării președinției acesteia de către dl. 
Emanuel Soare – Prefectul Județului Argeș. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Argeș nr. 398 din 25 septembrie 2020 a fost 
stabilită dimensiunea ștampilei de control a biroului electoral de circumscripție 
județeană. 
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Prin Ordinul Prefectului Județului Argeș nr. 587 din 20.11.2020 au fost desemnați 
informaticienii pentru fiecare unitate administrativ teritorială din județul Argeș. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Argeș nr. 588 din 24.11.2020 a fost stabilit 
graficul de ridicare a buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării. 

Prin ordine emise de Prefectul Județului Argeș a fost stabilit personalul tehnic 
auxiliar care a asigurat lucrările de secretariat ale biroului electoral de circumscripție 
județeană, a fost modificată componența comisiei tehnice și au fost înlocuiți 
informaticieni care nu au mai putut desfășura activitate specifică. 

În vederea organizării în bune condiții a alegerilor parlamentare au fost transmise 
circulare având ca obiect: 

- stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral; 
- dezinfecție secții de votare și asigurare condiții de vot pe perioada pandemiei; 
- dotarea secțiilor de votare; 
- desemnare personal tehnic auxiliar pentru fiecare secție de votare; 
- asigurare transport președinți și locțiitori la sediul Biroului Electoral de 

Circumscripție Județean nr.3 Argeș; 
- ridicare buletine de vot, dezinfectanți și alte materiale necesare desfășurării 

procesului electoral; 
A fost purtată corespondență permanentă cu celelate instituții implicate în 

procesul electoral (Autoritatea Electorală Permanentă, Direcția de Sănătate Publică 
Argeș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș, Inspectoratul de Poliție al Județului 
Argeș, etc). 

 
În vederea desfășurării alegerilor parlamentare din anul 2020, salariații Instituției 

Prefectului – Județul Argeș au desfășurat, fără a se limita la acestea, următoarele 
activități: 

- au fost întocmite machetele buletinelor de vot pentru Senat și Camera 
Deputaților, necesare votării în județul Argeș; 

- a fost obținut avizul Autorității Electorale Permanente cu privire la corectitudinea 
machetelor buletinelor de vot; 

- a fost purtată corespondență cu Regia Autonomă Monitorul Oficial în vederea 
tipăririi corespunzătoare a celor 1.154.168 buletine de vot utilizate la scrutinul 
electoral din data de 06 decembrie 2020; 

- a fost asigurată prezența la videoconferințele organizate de Comisia tehnică 
centrală și au fost transmise informări săptămânale cu privire la activitatea 
desfășurată în vederea organizării alegerilor; 

- au fost asigurate toate materialele necesare desfășurării în bune condiții a 
scrutinului electoral; 

- a fost purtată corespondență cu Primăria Municipiului Pitești în vederea asigurării 
spațiului necesar depozitării buletinelor de vot. 

- a fost asigurat secretariatul tehnic al Biroului Electoral de Circumscripție Județean 
nr.3 Argeș. 

- a fost sprijinit Biroului Electoral de Circumscripție Județean nr.3 Argeș în procesul 
de primire și verificare a proceselor verbale de constatare a rezultatului votării. 

- au fost plătite indemnizațiile de participare la alegeri pentru aproximativ 6800 
persoane. 
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V. SUPORT DECIZIONAL 

 
 

1. Control Intern Managerial,  Registrul riscurilor, Registrul 
procedurilor 

 

În cursul anului 2020, activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor Ordinului 
S.G.G nr 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice, a  Programului  de dezvoltare a sistemului de control intern manage-
rial la nivelul MAI în anul 2020. 

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a 
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial  la nivelul Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Argeş funcţionează în baza Ordinului Prefectului nr 
266/19.11.2018 pentru actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
comisiei SCIM si a Ordinului Prefectului nr. 572/13.11.2020. 

Aceasta a dus la îndeplinire următoarele activităti: 
A elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al 

Instituției Prefectului judeţului Argeş. Programul cuprinde obiective și acțiuni necesare 
funcționării eficace a sistemului de control intern managerial implementat, cu stabilirea 
de responsabilități și termene de realizare. De asemenea, programul cuprinde și măsuri 
necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea și aplicarea procedurilor specific 
activității, perfecționarea profesională etc. Elaborarea programului ține seama de regulile 
minimale de management conținute în standardele de control intern aprobate prin OSGG 
nr 600/2018, particularitățile organizatorice, funcționale ale Instituției Prefectului 
judeţului Argeş, personalului, structura acesteia, alte reglementări și condiții specifice; 

 
Scopul programului este reprezentat de stabilirea, în mod unitar, a obiectivelor, 

acţiunilor, responsabilităţilor, termenelor, precum şi alte componente ale măsurilor 
necesare pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. În cuprinsul 
programului, acţiunile statuate prin Programul MAI au fost adaptate, avându-se în 
vedere particularităţile instituţiei şi rezultatele obţinute în urma procesului anual de 
autoevaluare a sistemului. 

Coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a 
activităţilor procedurale, a performanţelor, a procesului de gestionare a riscurilor, a 
sistemului de monitorizare a performanţelor, a situaţiei procdurilor şi a sistemului de 
monitorizare şi raportare, respectiv informare a prefectului judetului Argeş; asigură 
armonizarea procedurilor utilizate, în sistemul de control intern managerial, la nivelul 
structurilor Instituției Prefectului judeţului Argeş, în situația operațiunilor/activităților 
comune acestor structuri; verifică în cadrul ședințelor, procedurile generale ale 
sistemului de control intern managerial și le transmite spre aprobare conducătorului 
instituției; prezintă conducătorului instituției, ori de câte ori consideră necesar, sau la 
cererea acestuia, informări referitoare la sistemul de control intern managerial proiectat 
și implementat, la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea acestuia, la acțiunile 
de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, rapoarte de 
autoevaluare a activității precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest 
domeniu; 

A stabilit măsurile de organizare și efectuare a operațiunii de autoevaluare a 
sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului judeţului Argeş; 
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 Activitatea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial s-a 
desfăşurat  anual,  şi sunt în curs de actualizare procedurile operaţionale. De asemenea 
s-a actualizat inventarului activităţilor si al activităţilor procedurabile al instituţiei 

A analizat şi prioritizat riscurile semnificative, care pot afecta atingerea 
obiectivelor instituţiei, prin stabilirea profilului de risc şi a limitei de toleranţă la risc, 
anual, aprobate de către Prefectul Judetului Argeş; 
 

Registrul Riscurilor 

În conformitate cu Standardul - 8 Managementul riscului din Ordinul secretarului 
general al guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern manage-
rial al entităţilor publice, actualizat, „Conducătorul entităţii publice instituie şi pune în 
aplicare un proces de management al riscurilor, care să faciliteze realizarea obiectivelor 
acesteia în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate”. În acest sens, s-a 
desfăşurat procesul de identificare a riscurilor majore care, prin materializare, pot con-
duce la neîndeplinirea obiectivelor propuse precum şi monitorizarea acestora. În acest 
context, s-a desfăşurat, la nivelul tuturor structurilor procesul de identificare a riscurilor 
majore care pot afecta obiectivele specifice . 

În vederea realizării acestor activităţi, s-au avut în vedere următoarele: 
analizarea mediului intern şi extern, obiectivele specifice, activităţile desfăşurate şi 

factorii de risc care pot genera riscuri majore; 
 
identificarea riscurilor de către întreg personalul care poate formula opinii cu 

privire la riscuri specifice activităţilor proprii şi modul de gestionare a acestora; 
identificarea riscurilor are ca scop anticiparea şi includerea acestora în procesele 

de decizie managerială; 
analizarea şi confirmarea riscurilor majore şi stabilirea măsurilor pentru anularea 

sau minimizarea efectului materializării riscului se vor efectua în cadrul şedinţelor de 
lucru şi vor fi prevăzute în procese-verbale/minute de şedinţă; 

În baza Ordinului Prefectului nr. 190/31.07.2018, modificat si actualiyat cu 
Ordinul Prefectului nr 570/13.11.2020, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş s-
au stabilit responsabili de risc la nivelul fiecărui compartiment. Acestia au monitorizat 
Registrul de riscuri al instituţiei, fiind urmărite, analizate si gesionate un număr de 30 de 
riscuri . Se aplică procedura de sistem PS-MAI-CCM-06, privind managementul 
riscurilor. A fost elaborat Planul de implementare a măsurilor de control pentru riscurile 
semnificative la nivelul instituţiei pentru anul 2020. 

 

Registrul procedurilor 

 Se aplică procedura de sistem PS-MAI-CCM-44, privind elaborarea 
procedurilor la nivelul structurilor MAI, care a fost difuzată personalului cu atributii în 
acest sens. La data de 31.12.2020, în Registrul de proceduri interne erau înregistrate un 
număr de 150 proceduri actualizate/sau nou create, iar în Registrul procedurilor de 
sistem 31 proceduri. 
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2. Audit Intern 

 
Activitatea de audit intern desfășurată de structura de audit din cadrul Instituţiei 

Prefectului – judeţul Argeș în cursul anului 2020 s-a desfășurat cu respectarea cerințelor 
minime de raportare solicitate de UCAAPI în cadrul formatului standard al raportului 
anual aferent  anului 2020. Documentele care au stat la baza elaborării raportului de 
activitate pe anul 2020 structurate pe principalele capitole ale raportului sunt: legislaţia 
privind auditul public intern, organigrama instituţiei, fişa post, ROF, ROI, Ordinul 
Prefectului de numire a auditorului intern, carta de audit. 
 documentele referitoare la planificarea activității  de audit intern: 
- planul multianual pentru perioada 2020-2022, aprobat și înregistrat sub nr. 

19653/22.11.2019; 
- planul anual pe anul 2020, aprobat și înregistrat sub nr. 19654/22.11.2019, modi-

ficat cu referatul nr 10920/30.03.2020. 
 documentele referitoare la evaluarea activităţii de audit intern sunt: 
- raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor 

publici de execuție; 
 documente referitoare la realizarea misiunilor de asigurare: rapoarte şi documente 

aferente misiunilor de audit intern de asigurare, întocmite în cursul anului 2020, în 
conformitate cu Planul anual de audit public intern, aprobat: 

 

 Raportul de audit public intern nr. 8657/12.02.2020: 
- domeniul auditat : Dezvoltare economică, servicii publice deconcentate 
- tema misiunii: Evaluarea modului în care sunt respectate prevederile legale cu 

privire la conducerea serviciilor deconcentrate 
 

  Raportul de audit public intern  nr. 10978/31.03.2020: 
- domeniul auditat: Compartiment Financiar contabilitate si Compartiment achizitii 

publice și administrativ; 
- tema misiunii:Evaluarea modului în care sunt respectate prevederile legale cu 

privire la operațiunile și procesele de administrare a patrimoniului 
 
  Raportul de audit public intern nr. 12886/27.05.2020: 

- domeniul auditat: Compartiment Aplicarea Apostilei ; 
- tema misiunii: Evaluarea modului în care sunt respectate prevederile legale cu 

privire la apostilarea actelor administrative 
- documentele referitoare la misiunile de consiliere: 

Nu au fost realizate misiuni de consiliere în anul  2020. 
 
I. Evaluarea modului în care sunt respectate prevederile legale cu 

privire la conducerea serviciilor publice deconcentrate: 
 
a) principalele obiective ale misiunii de audit cu tema Evaluarea modului în 

care sunt respectate prevederile legale cu privire la conducerea serviciilor publice 
deconcentrate: 

1. Organizarea procesului de conducere a serviciilor publice deconcentrate și a 
sistemului de luare a deciziilor în cadrul procesului; 
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2.  Eficacitatea sistemului de conducere și control, precum și gestionarea riscurilor 
asociate procesului de conducere a serviciilor publice deconcentrate;  

3. Evaluarea sistemului informatic suport care susține derularea procesului de 
conducere a serviciilor publice deconcentrate; 

4. Evaluarea conformității privind emiterea și comunicarea avizului consultativ al 
prefectului pentru proiectele de buget și situațiile financiare privind execuția bugetară, 
întocmite de serviciilor publice deconcentrate; 

5. Evaluarea respectării dispozițiilor legale privind emiterea și aplicarea ordinelor 
prefectului pentru desemnarea unui reprezentant al instituției prefectului în comisia de 
concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea posturilor de 
conducători ai serviciilor publice deconcentrate; 

6. Evaluarea respectării prevederilor legale vizând participarea structurilor de 
specialitate ale instituției prefectului, alături de reprezentanți ai serviciilor deconcentrate, 
la acțiuni de verificare, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului; 

7. Evaluarea modului de realizare a atribuțiilor Colegiului prefectural; 
 
b)  principalele  constatări efectuate: 
- Nu au fost actualizate procedurile de lucru privind activitățile de  conducere a 

serviciilor publice deconcentrate în cadrul Instituției Prefectului județul Argeș 
nerespectându-se prevederile Standardului 9 – Proceduri din Anexa la   O.S.G.G. nr. 
600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice. 

- Nu a fost actualizată Anexa nr. 1 - Lista membrilor Colegiului Prefectural Argeș 
la Ordinul prefectului nr. 164/17.05.2016 privind reorganizarea Colegiului Prefectural, ca 
urmare a schimbărilor conducerii instituției din anii 2017, 2018 și 2019, având în vedere 
prevederile: Hotărârii Guvernului nr. 149/2017  privind încetarea exercitării, cu caracter 
temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş 
de către domnul Soare Cristian;Hotărârii Guvernului nr. 150/2017 privind încetarea 
exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de 
subprefect al judeţului Argeş de către domnul Dragnea Emilian;Hotărârii Guvernului nr. 
151/2017   privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a 
funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Dragnea Emilian; Hotărârii 
Guvernului nr. 251/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare 
în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeș de către domnul 
Stoian Gabriel; Hotărârii Guvernului nr. 252/2018 privind exercitarea, cu caracter 
temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului 
Argeş de către domnul Bughiu Adrian-Dumitru;Hotărârii Guvernului nr.855/2019 privind 
încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei 
publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Dragnea Emilian;Hotărârii 
Guvernului nr. 92/2020 din 4 februarie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în 
condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către domnul Soare 
Emanuel;Hotărârii Guvernului  nr. 93/2020 din 4 februarie 2020 privind exercitarea, cu 
caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş 
de către domnul Ciungu Cristian-Andrei, coroborate cu prevederile art. 5  din 
Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Prefectural constituit la nivelul 
județului Argeș, aprobat prin Ordinul prefectului nr. 74/06.02.2020 . 

 - Nu a fost actualizat Regulamentul de funcţionare a Colegiului Prefectural, 
aprobat prin Ordinul prefectului nr. 22/22.01.2016, in conformitate cu prevedrile art. 267 
alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative. 
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c) principalele recomandări formulate 
 Pe timpul intervenției la fața locului la recomandarea auditorului intern: 
- Au fost actualizate/difuzate procedurile de lucru după cum urmează: 
- Procedura de lucru privind modul de organizare și funcționare a Colegiului Pre-

fectural, înregistrată cu nr.  8011/28.01.2020; 
- Procedura de lucru privind întocmirea la nivelul Instituției Prefectului județul 

Argeș a Planului județean de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din 
programul de guvernare, înregistrată cu nr. 8010/28.01.2020; 

- Procedura de lucru privind întocmirea la nivelul Instituției Prefectului județul 
Argeș a Raportului anual privind starea generală economico – socială a județului, 
înregistrată cu nr. 8009/28.01.2020; 

- Procedura operațională privind modul de organizare și funcționare a Comitetului 
consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Argeș, înregistrată cu 
nr. 8072/29.01.2020; 

- Procedura privind modul de organizare și funcționare al Comisiei de dialog social 
în Instituția Prefectului – județul Argeș, înregistrată cu nr. 8242/04.02.2020. 

- Procedura operațională privind participarea, alături de reprezentanți ai serviciilor 
publice deconcentrate, la acțiuni de verificare a modului de aplicare și respectare a 
actelor normative la nivelul județului, în cadrul unor comisii mixte, înregistrată cu nr. 
8394/05.02.2020. 

- A fost actualizat/difuzat Ordinul prefectului privind reorganizarea Colegiului Pre-
fectural - județul Argeș, înregistrat cu nr. 74/06.02.2020 și Ordinul prefectului privind 
actualizarea Regulamentului de funcționare al Colegiului Prefectural constituit la nivelul 
județului Argeș, înregistrat cu nr. 75/06.02.2020. 

 
II.” Evaluarea modului în care sunt respectate prevederile legale cu 

privire la operațiunile și procesele de  administrare a patrimoniului” 
 

a) principalele obiective ale misiunii de audit cu tema „Evaluarea modului 
în care sunt respectate prevederile legale cu privire la operațiunile și 
procesele de  administrare a patrimoniului”: 

- Organizarea, funcționarea și sistemul de luare a deciziilor în operațiunile și 
procesele de administrare a patrimoniului; 

- Sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate acestora, în 
operațiunile și procesele de administrare a patrimoniului; 

- Sistemele informatice suport care susțin derularea operațiunilor și proceselor de 
administrare a patrimoniului; 

- Scoaterea din funcțiune, declasarea și casarea, disponibilizarea, valorificarea și 
transmiterea fără plată a mijloacelor fixe și a celorlalte active patrimoniale; 

- Operațiunile privind primirea, păstrarea (inclusiv depozitarea, manipularea), 
inventarierea și scoaterea din evidența tehnico – operative și de cadastru a 
activelor patrimonoale și nepatrimoniale; 

- Darea în consum a bunurilor și valorilor materiale patrimoniale de orice resort; 
 

b) principalele  constatări efectuate: 
- Fişa de post aferentă gestionarului din cadrul Compartimentului Achiziții Publice și 

Administrativ,  nu a fost revizuită astfel încât să cuprindă toate responsabilitățile 
referitoare la activitățile de  administrare a patrimoniului, din noiembrie 2018, în 
conformitate cu   prevederile art. 1 , pct. (2) și(3) din Anexa 1 la  Ordinul M.A.I.  
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nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile mili-
tare ale Ministerului Afacerilor Interne 

- Nu au fost actualizate/difuzate procedurile de lucru privind operațiunile și 
procesele de administrare a patrimoniului în cadrul Instituției Prefectului - județul 
Argeș în urma modificărilor aduse legislației, cu privire la “cerinţele minimale” 
prevăzute de Procedura documentată - Anexa nr. 2 la O.S.G.G. nr. 600/2018, 
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice și 
Standardul 9 - Proceduri. 
 

c) principalele recomandări formulate: 
Pe timpul intervenției la fața locului la recomandarea auditorului intern: 

1. Șeful Serviciului Urmărirea Aplicării Actelor Normative cu Caracter  
Reparatoriu, Achiziții Publice și Administrativ a actualizat fișa de post a 
gestionarului , înregistrată cu nr. 34/20.03.2020. 

2. Coordonatortul Compartimentului Financiar – Contabilitate și șeful 
Serviciului Urmărirea Aplicării Actelor Normative cu Caracter  Reparatoriu, 
Achiziții Publice și Administrativ au actualizat/difuzat procedurile de lucru 
după cum urmează: 

- Procedura de lucru privind activitatea de prelucrare a datelor înscrise în 
documentele justificative de scădere a bunurilor materiale din patrimoniul 
Instituției Prefectului - județul Argeș, înregistrată cu nr. 10700/24.03.2020 

- Procedura de lucru privind scoaterea din funcțiune valorificarea, transferul fără 
plată, casarea de bunuri materiale, înregistrată cu nr.10701/24.03.2020; 

- Procedura de lucru privind organizarea și desfășurarea inventarierii patrimoniului, 
reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul Instituției Prefectului - 
județul Argeș, înregistrată cu nr. 10699/24.03.2020. 
 
III. ” Evaluarea modului în care sunt respectate prevederile legale cu 

privire  la  apostilarea actelor oficiale administrative” 
 
Principalele obiective ale misiunii de audit cu tema – ” Evaluarea modului în 

care sunt respectate prevederile legale cu privire  la  apostilarea actelor oficiale adminis-
trative” 

 
a) principalele obiective ale domeniului : 
- Organizarea, funcționarea și sistemul de luare a deciziilor în procesul de apostilare 

a actelor oficiale administrative; 
- Sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate acestora, în 

procesul de apostilare a actelor oficiale administrative; 
- Sistemele informatice suport care susțin derularea procesului de apostilare a 

actelor oficiale administrative; 
- Evaluarea modului de eliberare şi evidenţă a apostălării  actelor oficiale adminis-

trative; 
- Evaluarea modului de gestionare și monitorizare a acțiunilor de apostilare a 

actelor oficiale administrative; 
 

b) principalele  constatări efectuate: 
- Fişele de post ale salariaților din cadrul Compartimentului Aplicarea Apostilei ,  nu 

a fost revizuite astfel încât să cuprindă toate responsabilitățile referitoare la 
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activitățile de apostilare a actelor oficiale administrative, din noiembrie 2018, în 
conformitate cu   prevederile art. 24 alin (2) din Instrucţiunile  nr. 82/2010 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale 
administrative, cu modificările și completările ulterioare. 

- Nu a fost actualizată/difuzată procedura de lucru privind organizarea activității de 
apostilă la nivelul Instituției Prefectului județul Argeș în urma modificărilor aduse 
legislației, cu privire la “cerinţele minimale” prevăzute de Procedura documentată 
- Anexa nr. 2 la O.S.G.G. nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului in-
tern/managerial al entităţilor publice și Standardul 9 - Proceduri. 

 

c) principalele recomandări formulate: 
- Pe timpul intervenției la fața locului la recomandarea auditorului intern șeful 

Serviciului Verificarea Legalității Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă și 
Relații cu Publicul a actualizat fișele de post ale salariaților din cadrul 
Compartimentului  Aplicarea Apostilei, înregistrate cu nr. 21, 22, 23 din 
06.05.2020. 

- Nu a fost actualizată/difuzată procedura de lucru privind organizarea activității de 
apostilă la nivelul Instituției Prefectului județul Argeș în urma modificărilor aduse 
legislației, cu privire la “cerinţele minimale” prevăzute de Procedura documentată 
- Anexa nr. 2 la O.S.G.G. nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului in-
tern/managerial al entităţilor publice și Standardul 9 – Proceduri. 
Planul multianual de audit public intern la nivelul Instituției Prefectului –județul 

Argeș a fost aprobat de către conducerea instituției și înregistrat cu nr. 
19653/22.11.2019. 

Planul anual de audit public intern la nivelul Instituției Prefectului –județul Argeș a 
fost aprobat de către conducerea instituției și înregistrat cu nr. 19654/22.11.2019. 

În Planul anual de audit public intern pentru anul 2019 au fost planificate 5 (cinci) 
misiuni de asigurare, Planul anual de audit public intern pentru anul 2020 a fost 
modificat cu referatul nr. 10920/30.03.2020. 

Referitor la modificările Planului anual pe anul 2020, facem precizarea ca aceste 
modificări au fost generate de faptul că în luna iulie 2020 a încetat raportul de serviciu al 
auditorului intern, funcția ramânând vacantă până la data de 02.11.2020, de asemenea  
că în anul 2020 au fost organizate alegeri pentru alegerea autorităților administrației 
publice locale si alegerea Camerei Deputaților și Senat, iar compartimentele unde erau 
planificate aceste două misiuni a avut o implicare foarte mare în procesul electoral. 

 
 

3. Etică şi conduită 
 
 
Prin Ordin al Prefectului este stabilit consilierul de etică al Instituţiei Prefectului, se 

desfăşoară trimestrial/semestrial/ anual activitatea de consiliere etică si raportarea către 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a situaţiilor privind monitorizarea situaţiei 
disciplinare.  

Sunt organizate si funcţionează Comisia de disciplină şi comisia paritară. În cursul 
anului 2020 nu a fost sancţionat disciplinar niciun funcţionar public. 

La nivelul instituţiei este organizată şi funcţionează Comisia de disciplină pentru 
cercetarea faptelor secretarilor UAT sesizate ca abateri disciplinare. În anul 2020 aceasta 



Instituția Prefectului – Județul Argeș                                                        Raport de activitate pe anul 2020    

 

69 

 

a fost sesizată cu privire la 3 situaţii considerate abateri disciplinare ale secretarilor 
unităţii administrativ-teritoriale. 

 
 

4. Protecţia informaţiilor clasificate 
 
 
Au fost desfăşurate următoarele activităţi : 

- actualizarea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, sub 
îndrumarea funcţionarului de securitate; 

- monitorizarea aplicării normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi a modului 
de respectare a acestora; 

- consilierea potrivit competenţelor legale, în legătură cu toate aspectele privind 
securitatea informaţiilor clasificate; 

- organizarea, sub îndrumarea funcţionarului de securitate, activităţii de pregătire 
specifică a 

- persoanelor care au acces la informaţii clasificate; 
- informarea permanenta a conducerii instituţiei despre vulnerabilităţile şi riscurile 

existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propunerea de  
măsuri pentru înlăturarea acestora; 

- îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce decurg din actele normative în vigoare pe linia 
secretariatului informaţiilor clasificate; 

 
 

5. Prevenirea combaterea corupţiei 
 
 
Potrivit OMAI nr 62/2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, prin Ordin al Prefectului a fost modificată componenţa grupului de 
lucru pentru prevenirea corupţiei. De asemenea, prin Ordin al Prefectului este stabilit 
consilierul de integritate în cadrul Instituţiei Prefectului.  

A fost implementată în cadrul Instituţiei Prefectului Judetul Argeş aplicația 
informatică MARC (Managementul Asistat al Riscurilor de Corupţie), al cărei scop este de 
a asigura sustenabilitatea rezultatelor activităţilor desfăşurate la nivelul tuturor 
instituţiilor/structurilor MAI în domeniul managementului riscurilor de corupţie, prin 
simplificarea, standardizarea şi îmbunătăţirea calităţii datelor obţinute ori gestionate în 
acest cadru, având la bază metodologia de management al riscurilor de corupţie. A fost 
actualizat Registrul riscurilor la corupţie si transmis structurii teritoriale a DGA. 

Instituţia Prefectului prin Grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei a urmărit, în 
anul 2020, atingerea următoarelor obiective: 

- Actualizarea inventarului riscurilor de corupţie identificate, apt să surprindă ga-
ma de ameninţări potenţiale existente în activitatea specifică Instituţiei Prefectului; 

- Particularizarea circumstanţelor ce determină sau favorizează manifestarea 
corupţiei, încercându-se identificarea elementelor comune şi a celor specifice fiecărei 
structuri din cadrul instituţiei; 

- Identificarea măsurilor suplimentare de control pe care membrii grupului de 
lucru le-au apreciat utile pentru minimizarea expunerii la riscuri a structurilor; 
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În atingerea obiectivelor, Grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei a parcurs 
următoarele etape: 

- identificarea şi descrierea riscurilor ca fundament al evaluării ulterioare, a ceea 
ce se poate întâmpla din perspectiva corupţiei, inclusiv a pericolelor şi a consecinţelor 
asociate;  

- evaluarea riscurilor: estimarea riscurilor de corupţie, în termeni de probabilitate 
şi impact, aprecierea nivelului de expunere la risc şi ierarhizarea riscurilor în vederea 
identificării priorităţii măsurilor de control; 

- determinarea (planificarea) măsurilor de control: identificarea posibilităţilor de 
prevenire/control şi a efectului acestora asupra gravităţii consecinţelor, dezvoltarea şi 
implementarea unui plan de acţiune pentru prevenirea corupţiei;  

- comunicarea şi raportarea: consultarea/comunicarea cu părţile 
responsabile/interesate, interne şi externe, în fiecare etapă a procesului de management 
al riscurilor de corupţie;  

- monitorizarea şi reevaluarea periodică: monitorizarea şi revizuirea riscurilor, 
evaluarea performanţelor sistemului de management al acestora şi a modificărilor care îl 
pot afecta. 
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VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

 
 

1. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA 
PAŞAPOARTELOR SIMPLE ARGEŞ 
 
 

I.  INTRODUCERE  
 
Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte este organizat în cadrul Instituţiei 

Prefectului Judeţul Argeş, ca aparat de specialitate al administraţiei publice locale, 
înfiinţat în temeiul art. 1 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte Argeş şi 
serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 
aprobată prin Legea nr. 362/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii 
de Guvern nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare al serviciilor publice 
comunitare de paşapoarte, a Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
republicată şi Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii 
nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. 

Activitatea Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte se desfăşoară în 
conformitate cu art. 25 din Constituţia României, a Legii nr. 248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, a Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 248/2005, aprobate prin HG nr. 94/2006, a O.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, 
domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, a Legii nr. 
21/1991 a cetăţeniei române, republicată. 

 
Conform normelor legale în vigoare, Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte este 

subordonat direct prefectului, iar coordonarea şi controlul metodologic al activităţilor 
desfăşurate se asigură de către Direcţia Generală de Paşapoarte. 

În atenţia Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Argeş s-au aflat obiective 
care au vizat aplicarea unitară a prevederilor legale privind emiterea şi eliberarea atât a 
paşapoartelor simple electronice cât şi a celor simple temporare, respectarea aplicării 
măsurilor privind dreptul la libera circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, aplicarea 
H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea 
birocraţiei în activitatea de lucru cu publicul.  

 
Serviciul funcţionează cu 5 ghişee şi o sală de aşteptare, amenajate conform 

standardelor europene, dotate cu aparate de aer condiţionat, dintre care unul de 
informaţii şi relaţii cu publicul, unul de eliberări paşapoarte şi 3 ghişee de preluări cereri 
pentru paşapoarte simple electronice şi pentru paşapoarte simple temporare.  

 
Având în vedere faptul că pe teritoriul României a fost instituită iniţial starea de 

urgenţă şi ulterior starea de alertă, în vederea prevenirii infectării cu noul virus, 
activităţile la punctele de lucru mobile au fost suspendate. Aceste puncte mobile vor fi 
redeschise în momentul în care activităţile serviciului vor fi desfăşurate în parametrii 
normali, respectiv la încetarea stării de alertă, în acest moment colectivul fiind planificat 
să-şi desfăşoare activităţile în program pe două ture de lucru, în intervalul orar 06.00-
22.00, programul de lucru cu publicul fiind de luni până vineri între orele 08.00-20.00.  
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Astfel, se asigură cetăţenilor posibilitatea obţinerii documentelor de călătorie în 

condiţii de siguranţă, fără a se forma cozi, activităţile se desfăşoară numai în baza 
programărilor online, fiind disponibile programări zilnic. Accesul la ghişeele serviciului 
este permis doar persoanelor programate, o singură persoană la ghişeu într-un interval 
de 10 minute, cu respectarea tuturor normelor igienico-sanitare, la ghişee fiind montate 
panouri despărţitoare pentru protecţia personalului. 

 
Structura organizatorică şi efectivele serviciului public comunitar sunt stabilite 

conform statului de funcţii aprobat prin Ordinul Prefectului.  
    Structura organizatorică este următoarea: 

a) Conducerea 
b) Emitere, evidenţă paşapoarte şi probleme de migrări 
c) Informatică 
d) Restricţii 

 
Încadrarea pe categorii de personal s-a prezentat până la data de 31.12.2020 ast-

fel: 
 - ofiţeri - posturi prevazute 7 - posturi încadrate 7; 
 - agenţi - posturi prevazute 9 - posturi încadrate 9;  
 - personal contractual – posturi prevăzute 1- posturi încadrate 1. 
 

Analizând starea şi practica disciplinară în rândul lucrătorilor serviciului, în 
conformitate cu prevederile legale, a reieşit că nu au existat abateri disciplinare sau 
încălcări ale Codului de conduită ori ale Statutului poliţistului.  

Cu toate că în cursul anului 2020 doi agenţi de poliţie au încetat raporturile de 
serviciu prin pensionare iar un alt agent s-a transferat la Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Argeş, prin preocuparea permanentă a şefului serviciului de a asigura încadrarea 
cu 100% a personalului şi a promova şi profesionaliza tinerii absolvenţi ai şcolilor 
Ministerului Afacerilor Interne s-a reuşit rapid ca funcţiile vacante să fie ocupate. Astfel 
un agent a fost transferat de la Direcţia Generală de Paşapoarte, unul de la Postul de 
Poliţie Bascov – judeţul Argeş şi încă un agent din promoţia 2020 a Şcolii de agenţi de 
poliţie Vasile Lascăr din Câmpina.     
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Principalele obiective din perioada analizată  

 
* Organizarea şi coordonarea activităţii de primire şi soluţionare cu maximă 
operativitate a cererilor de eliberare a paşapoartelor simple, temporare şi 
electronice a paşapoartelor CRDS, a cererilor de stabilire sau restabilire a do-
miciliului în România a cetăţenilor români;        
 

* Asigurarea unor servicii de calitate conform normelor legale în vigoare şi în 
termenul prevăzut de lege atât pentru eliberarea paşapoartelor simple cât şi 
pentru paşapoartele cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, eliminarea 
birocraţiei; 

 

* Organizarea şi coordonarea activităţilor pentru punerea în aplicare a 
măsurilor procedurale din cuprinsul Codului de Procedură Penală, întocmirea 
şi transmiterea zilnică şi lunară a situaţiei privind aceste activităţi; 

 

* Acordarea unei atenţii deosebite şi aplicarea întocmai a dispoziţiilor 
Direcţiei Generale de Paşapoarte privind dreptul de acces, intervenţie, 
opoziţie pentru protecţia datelor cu caracter personal, potrivit recomandarilor 
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Perso-
nal, precum şi de reavizare a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate; 

 

 * Organizarea şi coordonarea pregătirii de specialitate a subordonaţilor po-
trivit specificului/structurii/compartimentului/locului de muncă prin determi-
narea nevoilor individuale de pregătire, reactualizarea Fişelor posturilor; 

  
 * Cooperarea cu organele de poliţie locală în vederea depistării persoanelor 
date în Urmărire Generală, pentru savârşirea unor infracţiuni sau sustragerea 
de la executarea unor pedepse privative de libertate; 
 
* Schimbul reciproc de informaţii cu celelalte structuri ale M.A.I. dar şi alte 
structuri abilitate, privind intenţii sau fapte de natură a pune în pericol 
siguranţa naţională, ordinea sau liniştea publică a cetăţenilor; 
 

* Desfăşurarea activităţilor de prelucrare a cererilor pentru eliberarea 
paşapoartelor ca urmare a declarării furtului, pierderii sau deteriorării acesto-
ra, aplicarea măsurilor legale, urmărirea amenzilor neîncasate şi înaintarea 
proceselor verbale la primăriile de domiciliu ale contravenienţilor. 
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La nivelul serviciului au fost primite 15241 cereri de eliberare a paşapoartelor 
simple electronice şi temporare. Au fost emise 14148 paşapoarte, din care 1705 
paşapoarte temporare.  

 

 

I. Principalii indicatori realizaţi la nivelul SPCEEPS Argeş în anul 2020: 
 

 

INDICATORI 2020 
TOTAL CERERI GHIŞEU  15241 

CERERI PAŞAPOARTE TEMPORARE             
- TEMPORARE SIMPLE                              
- TEMPORARE CRDS                                   

1745 
1744 
   1 

CERERI PAŞAPOARTE ELECTRONICE            
- ELECTRONICE SIMPLE                              
- ELECTRONICE CRDS                                     

13496 
13419 
      77 

TOTAL CERERI AMBASADĂ: 4258 

CERERE PAŞAPORT REFUZATĂ                                                     1 

PAŞAPOARTE EMISE:                                                   
- ELECTRONICE                                                     
- TEMPORARE                                         

14148 
12443 
 1705 

PAŞAPOARTE TEMPORARE REBUT                 
- DE EMITERE                                                
- TEHNOLOGICE                                          

6 
1 
 5 

RESTRICŢII IMPLEMENTATE                739 

CERERI SOLUŢIONATE ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR 
DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE         

82 

NUMAR PERSOANE SANCŢIONATE 
CONTRAVENŢIONAL/VALOARE AMENZI ÎNCASATE                                                               

120/4565 

 

 

 

 

 

 

CERERI DEPUSE 

33692 

 15241 
 

 

6184 

1744 
 

0 12000 35000 

2019 

2020 

TOTAL  CERERI TOTAL CERERI  PAŞAPOARTE TEMPORARE 

II. REALIZĂRI REZULTATE DIN ANALIZA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢII 
– Principalii indicatori realizaţi în perioada 01.01.2020-31.12.2020 
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1. ÎN DOMENIUL CREŞTERII EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII OPERATIVE 

 
1.1. Pe linie de restricţii, identificări şi relaţii de muncă în străinătate:  

 
Au fost desfăşurate activităţi pe linia suspendării dreptului la libera circulaţie a 

cetăţenilor români în străinătate conform prevederilor Legii 248/2005 respectându-se 
întocmai sentinţele sau ordonanţele primite de la instanţele judecătoreşti sau parchete, 
acestea fiind primite direct sau prin intermediul Direcţiei Generale de Paşapoarte. În 
urma măsurilor aplicate au fost efectuate deplasări în teren pentru ridicarea 
paşapoartelor deţinute de persoanele în cauză, fiind întocmite procese verbale pentru 
situaţiile în care nu au fost găsite la domiciliu, acestea fiind invitate să se prezinte la 
sediul S.P.C.P. Argeş în vederea predării paşaportului. 

Menţiunile implementate în această perioadă se prezintă astfel: 
- menţiuni privind un număr de 739 persoane împotriva cărora s-a dispus 

măsura restricţionării dreptului la libera circulaţie în străinătate ca urmare a U.G, U.L, 
M.E.P.I., O.I.P.T., O.I.P.L. - implementate cu simbolul  „I”. 

- total paşapoarte retrase = 47 
În acest an a fost întocmită o lucrare penală pentru infracţiuni la regimul 

paşapoartelor şi nu au fost identificate persoane urmărite general. 
Au fost identificaţi 103 cetăţeni români care au încălcat legile statelor în care au 

călătorit (arestaţi, reţinuţi), ca urmare a documentaţiei primite de la misiunile 
diplomatice ori oficiile consulare ale României.           

Activitatea de informare a familiilor acestor persoane a fost executată cu maximă 
operativitate, iar rezultatele verificărilor au fost transmise Direcţiei Generale de 
Paşapoarte. 

La solicitarea D.G.P. au fost efectuate verificări corespunzătoare cu privire la 10 
minori de cetăţenie română identificaţi neînsoţiţi sau aflaţi în dificultate în străinătate. 

S-au primit un numar de 27 comunicări de la misiunile diplomatice sau oficiile 
consulare ale României în străinătate referitoare la decesul unor cetăţeni români pe 
teritoriul altor state şi 18 comunicări pentru persoane accidentate. 

Activitatea pe linia combaterii migraţiei ilegale a cetăţenilor români s-a concretizat 
în proceduri de preluare, prelucrare şi transmitere către solicitanţi a adeverintelor care 
atestă restrângerea sau suspendarea dreptului la libera circulaţie în străinătate, fiind 
eliberate un număr de 82 de astfel de adeverinţe, situaţia lor fiind raportată lunar către 
Serviciul Restricţii, Identificări şi Relaţii de Muncă în Străinătate din cadrul DGP. 

Au fost sancţionate contravenţional 120 persoane, valoarea amenzilor fiind de 
4565 lei. În timpul desfăşurării activităţilor curente de triere a solicitanţilor de documente 
de călătorie au fost depistate persoane care nu au respectat măsurile de izolare la 
domiciliu, aceste persoane fiind predate lucrătorilor din cadrul Jandarmeriei Române în 
vederea luării măsurilor legale conform competenţelor.  

Precizăm faptul că trierea persoanelor se face în afara sediului serviciului prin 
verificarea prealabilă a fiecărei persoane, accesul fiind permis numai acelora care 
îndeplinesc condiţiile legale. 

În timpul desfăşurării misiunilor în afara sediului instituţiei, lucrătorii 
compartimentului restricţii nu au întâmpinat dificultăţi, cu ocazia deplasării la domiciliul 
cetăţenilor, în vederea ridicării documentelor de călătorie sau cu ocazia anunţării 
familiilor cu privire la decesul unor rude în străinătate, arestaţi, accidentaţi sau minori 
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abandonaţi fiind respectate toate măsurile cu privire la protecţia poliţiştilor îe timpul 
pandemiei.   

   
1.2. Pe linia emiterii şi eliberării paşapoartelor simple cetăţenilor români precum şi 
a celor cu domiciliul în străinătate: 
 

În urma schimbărilor legislative, termenul de soluţionare a cererilor pentru 
paşapoartele simple electronice este de 14 zile lucrătoare, acelaşi şi pentru paşapoartele 
simple temporare, în cazul în care cetăţeanul declară că nu doreşte paşaport simplu 
electronic. Însă, dacă cetăţeanul declară că urmează să se deplaseze de urgenţă în 
străinătate, paşaportul simplu temporar se poate elibera în termen de cel mult 3 zile 
lucrătoare, caz în care este necesar să prezinte documente care să ateste urgenţa 
deplasării.  

Însă, în acest moment, prin eforturile colectivului dar şi cu sprijinul Direcţiei 
Generale de Paşapoarte, paşapoartele simple electronice se eliberează într-un termen 
mult redus şi anume nu mai mult de 5 zile lucrătoare, existând situaţii în care 
documentele de călătorie au fost livrate şi a doua zi.     

Cererile depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din 
străinătate sunt soluţionate în termenul prevăzut de lege. 

 
În perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, activitatea serviciului pe linie de 

paşapoarte s-a desfăşurat conform situaţiei prezentate mai jos: 
    - cereri paşapoarte simple electronice = 13419; 
    - cereri paşapoarte simple temporare  = 1744;  
    - cereri paşapoarte simple temporare CRDS (cu domiciliul în străinătate) = 1; 
    - cereri paşapoarte simple electronice CRDS (cu domiciliul în străinătate) = 77;  
    - cereri paşapoarte electronice prin MDOC (ambasade, consulate) = 4258; 
    - paşapoarte simple temporare emise = 1705; 
    - paşapoarte simple electronice emise = 12443.  
 

Lucrătorii serviciului au anulat în perioada analizată, cu ocazia desfăşurării 
activităţilor zilnice 7648 documente de călătorie, au constatat că 9 sunt deteriorate iar 
cetăţenii cu ocazia solicitării unor noi paşapoarte au declarat ca fiind pierdute un număr 
de 1063 de astfel de documente deţinute anterior şi 4 ca fiind furate.  

 
Din fluxul tehnologic al emiterii paşapoartelor simple temporare au rezultat 6 

rebuturi dintre care: 
               - tehnologice datorită imprimantei = 4; 
               - tehnologice datorită laminatorului = 1; 
               - emitere = 1; 
               - defecte de fabricaţie = 0.  
 

De asemenea a rezultat, în procesul muncii şi 1 rebut de paşaport simplu electronic, 
pe fondul neatenţiei în corelarea datelor din documentele prezentate şi bazele de date.                       

A fost refuzată 1 cerere pentru paşaport simplu electronic, motivul fiind faptul că 
cetăţeanul în cauză nu avea dreptul să părăsească teritoriul României. 

Situaţia cererilor la punctele de lucru mobile pentru preluarea cererilor pentru 
paşapoartele simple electronice se evidenţiază astfel:  
- municipiul Curtea de Argeş: preluate 165; eliberate 168;   
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- municipiul Câmpulung: preluate 174; eliberate 195;       
- oraşul Mioveni: preluate 132; eliberate 114;  

 Activităţile la punctele de lucru mobile s-au desfăşurat normal până la data 
instaurării stării de urgenţă, după acestă dată activităţile fiind suspendate. Urmează că 
după încetarea stării de alertă, activităţile la aceste ghişee să fie reluate.  

Dintre cei 4258 cetăţeni români care au solicitat eliberarea documentelor de 
călătorie în străinătate cei mai mulţi s-au prezentat la misiunile diplomatice din Londra, 
Madrid, Zaragoza, Castellion, Viena, Milano, Barcelona, Roma dar şi din Astana, Dubai, 
Nicosia, New York, Tunis, Izmir, Edinburg, Tokyo, Hanoi.   

 
Au fost transmise către Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş 

comunicări privind persoanele care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, în conformi-
tate cu prevederile art. 37 alin (1) din H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Astfel că în anul 2020 şi-au sta-
bilit domiciliul în străinătate 365 de cetăţeni români care anterior au avut domiciliul în 
judeţul Argeş dintre aceştia cei mai mulţi în Spania -126, Italia -31, Germania -50, Aus-
tria -41, Canada - 12 dar şi în ţări cum ar fi Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Turcia, 
Mexic, Statele Unite ale Americii, Siria, Iordania.    
        
            1.3. Pe linie de restabilire a domiciliului în România: 
 

Au fost primite un număr de 111 cereri ale cetăţenilor români cu domiciliul în 
străinătate, care au solicitat restabilirea domiciliului în România, fiind înaintate 
răspunsurile către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.   

Pentru persoanele menţionate în comunicările privind stabilirea domiciliului în 
România, transmise de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, 
sunt efectuate menţiuni corespunzătoare în evidenţele specifice, ulterior documentele 
fiind clasate la dosarele personale sau înaintate la serviciile care au emis paşaportul 
CRDS, conform Procedurii de lucru pe această linie de activitate.  

De asemenea, au existat cetăţeni care imediat după ce au solicitat restabilirea 
domiciliului în România, implicit eliberarea unei cărţi de identitate, s-au prezentat la 
ghişeele serviciului nostru pentru a solicita eliberarea unui paşaport cu domiciliul în 
străinătate. În baza bunei colaborări cu serviciile de evidenţă a persoanelor, astfel de 
cazuri au fost depistate în timp util neexistând posibilitatea ca respectivii cetăţeni să 
deţină concomitent şi carte de identitate şi paşaport pentru cetăţean român cu domiciliul 
în străinătate.  

 
            1.4. Activitatea privind renunţarea la cetăţenia română: 
   

În această perioadă s-au înregistrat 7 cereri pentru renunţarea la cetăţenia română, 
fiind efectuate menţiunile corespunzătoare în evidenţe, toate documentele anterioare 
aflate la mapa personală fiind scanate. 

 
1.5.  Pe  linie de arhivă: 
 

Cele mai importante activităţi efectuate pe această linie de muncă au fost: 
        - verificările telefonice la solicitarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte 
sau serviciile publice comunitare locale de evidenţa a persoanelor; 
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        - verificările în fondul arhivistic, furnizarea datelor în condiţiile legii, la solicitarea 
unor structuri din M.A.I., M.A.E., S.R.I., sau a altor organe ale administraţiei publice, 
persoane juridice sau fizice, în limitele competenţelor; 
        - arhivarea documentelor, punerea la dispoziţia personalului a dosarelor necesare 
rezolvării sarcinilor de serviciu. 

În acest sens au fost efectuate în perioada analizată peste 10000 de verificări în 
evidenţe, şi totodată scanări de mape, la solicitarea altor servicii, D.G.P. sau alte instituţii 
ale MAI. 

 
La solicitările telefonice ale altor servicii, scanările de mape sunt efectuate cu 

maximă operativitate, atât pentru cererile de eliberare a paşapoartelor în regim normal 
cât şi pentru cele în regim de urgenţă care, de cele mai multe ori, se fac de îndată pen-
tru a nu se depăşi termenul legal de eliberare a paşaportului. 

În ceea ce priveşte punerea la dispoziţia persoanelor fizice a dosarelor personale de 
paşapoarte cât şi eliberarea unor copii ale documentelor aflate în conţinutul acestora, 
precizăm faptul că nu au fost întâlnite asemenea situaţii.  

Prin activitatea desfăşurată pentru scanarea documentelor din dosarele de 
paşapoarte s-a avut în vedere ca arhivarea electronică să se realizeze operativ şi eficient.  

În vederea soluţionării lucrărilor specifice fiecărui domeniu de activitate personalul 
serviciului apelează curent la documentele aflate în arhiva operativă, fiind accesate peste 
10000 de dosare personale de paşapoarte şi întocmite, în perioada analizată, un număr 
de 7059 mape noi (dosar paşaport). 

 
        1.6.  Pe linie de secretariat, documente clasificate, resurse umane şi comunicare 
publică: 
 
       Activitatea pe linie de secretariat, în perioada analizată, s-a materializat astfel: 
          - în anul 2020 au fost desfăşurate activităţile de secretariat conform procedurilor 
în vigoare şi s-a continuat inventarierea documentelor înregistrate în anul 2019, fiind 
constituite dosare conform Nomenclatorului arhivistic; 
   *  au fost înregistrate în secretariatul serviciului un numar de 5240 lucrări din 
care: 
     - 1020 lucrări privind corespondenţă ordinară; 
     - 3686 lucrări care au cuprins date cu caracter personal; 
     - lucrări corespondenţă clasificată 264;  
  * s-au întocmit planuri de muncă, s-au raportat situaţiile adeverinţelor care 
atestă dreptul la libera circulaţie în străinătate, s-au întocmit pontajele lucrătorilor care 
ulterior au fost transmise la Instituţia Prefectului, trimestrial o comise a verificat 
legitimaţiile de serviciu şi sigiliile, un proces verbal de constatare fiind înaintat la DGP – 
SRU;  

 * au fost înaintate serviciului nostru 2 petiţii, la care s-au formulat răspunsurile 
legale.  
        
 Fiecare ofiţer şi agent de poliţie a primit la sfârşit de an cu ocazia evaluărilor 
profesionale calificativul de FOARTE BINE. Nu au existat cazuri de aplicare a unor 
sancţiuni disciplinare.  
        S.P.C.P. Argeş, dezvoltă relaţii de colaborare cu structurile corespondente ale 
celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, pe probleme de 
specialitate, potrivit actelor normative în vigoare, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii 
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civile din judeţ (mass-media locală sau centrală), pe domenii de interes public clar 
determinate şi în limitele legii.          
        Prin lucrătorii cu atribuţii pe linia comunicării publice, s-a răspuns interpelărilor 
adresate de mass-media, fiind prezentate trimestrial comunicate de presă care reflectă 
activitatea serviciului nostru dar şi alte informaţii de interes public. 

S-a răspuns solicitărilor telefonice privind unele informaţii, conform Legii 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public, de asemenea fiind transmise 52 
solicitări scrise, la care s-a răspuns punctual.  

În spiritul transparenţei şi al comunicării deschise s-a venit în sprijinul cetăţenilor cu 
o paletă largă de informare-documentare, atât prin ghişee cât şi prin linia telefonică pusă 
la dispoziţie. 

Informaţiile solicitate au vizat, în principal, următoarele aspecte: 
- date cu privire la preschimbarea paşapoartelor, în special minorilor ai căror 

părinţi se află pe teritoriul altor state; 
- date cu privire la termenele de eliberare a paşapoartelor şi modul de achitare a 

taxelor; 
- relaţii referitoare la restabilirea domiciliului în România; 
- modificarea legislaţiei. 
Nu au fost semnalate din partea cetăţenilor aspecte negative privind modul de 

eliberare a paşapoartelor sau alte probleme legate de această activitate.  
 
1.7. Pe linie de informatică şi validare date: 

                      
A fost asigurat suportul tehnic necesar activităţilor de analiză, implementare şi 

testare a aplicaţiei naţionale de emitere şi gestiune atât a paşapoartelor simple electroni-
ce cât şi a paşapoartelor simple temporare. 
          * un obiectiv, de altfel permanent, l-a constituit administrarea sistemelor informa-
tice prin activităţi curente de întreţinere preventivă şi depanare a echipamentelor aflate 
în dotarea serviciului, conform graficelor de întreţinere, reuşindu-se, menţinerea în stare 
de funcţionare optimă a întregului sistem informatic existent la nivelul serviciului, lunar 
întocmindu-se chestionarele de evaluare a calităţii serviciilor privind această prestaţie, 
înaintate la finele fiecărui trimestru către Direcţia Generala de Paşapoarte; 
           * s-a menţinut o legătură continuă cu Direcţia Generală de Paşapoarte - Serviciul 
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. 

 
1.8. Pe linia asigurării tehnico-materială şi gestiune: 
 

          * a fost asigurată aprovizionarea în permanenţă cu materiale şi echipamente ne-
cesare emiterii paşapoartelor simple dar şi a altor consumabile sau formulare tipizate, 
obiecte de inventar şi mijloace fixe, pentru care au fost întocmite rapoarte către 
Instituţia Prefectului; 
          * a fost efectuată lunar confruntarea scriptică cu cea faptică privind stocul 
paşapoartelor, întocmindu-se “Situaţia lunară privind paşapoartele temporare şi folia 
securizată consumate” precum şi necesarul estimat pentru luna viitoare; 
          * au fost declarate un numar de 6 paşapoarte rebuturi, din care 4 s-au datorat 
imprimantei, 1 laminatorului, 1 a fost rebut de emitere iar 0 rebut de fabricaţie; 
          * pe fondul neatenţiei la nivelul serviciului s-a înregistrat 1 rebut de paşaport 
simplu electronic;  
          * lunar au fost întocmite documentele de consum pe utilizatori.  
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              1.9. Pe linia pregătirii profesionale, anticorupţie şi juridice: 
 

* Au fost desfăşurate activităţile prevăzute în Programul de pregătire de speciali-
tate şi pregătire fizică a ofiţerilor şi agenţilor pe anul 2020, aceste activităţi fiind 
evidenţiate lunar în fişele individuale de pregătire ale fiecărui lucrător. 

* Toţi lucrătorii serviciului au participat la prelucrarea ordinelor şi instrucţiunilor 
primite, a temelor stabilite în planul de învăţământ profesional sau în planul de pregătire 
pe linia informaţiilor clasificate. 

* Lunar s-au întocmit teme de către lucrătorii desemnaţi, acestea fiind dezbătute 
conform planului de învăţământ profesional. Pe linia formării profesionale în domeniul 
Schengen s-au luat măsuri privind pregătirea şi perfecţionarea în acest domeniu prin 
conspectarea şi însuşirea temelor transmise de către Biroul Schengen din cadrul D.G.P.  

* Lunar a fost înaintată către DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE - Comparti-
mentul Schengen şi Serviciul Resurse Umane raportarea problematicii referitoare la for-
marea profesională în domeniul Schengen.    

* Au fost reanalizaţi factorii de risc pe linia de prevenire a corupţiei, au fost 
dezbătute diverse situaţii pe această temă precum şi informările trimestriale transmise 
de către instituţiile de resort cu activităţi specifice pe această linie, fiind instituite în 
continuare măsuri care să contribuie la prevenirea fenomenului de corupţie prin obiective 
care au vizat: 
    - schimbul de informaţii cu alte structuri informative; 
    - prevenirea şi combaterea actelor de indisciplină; 
    - testarea integrităţii profesionale a lucrătorilor serviciului, efectuarea unor controale, 
supraveghere şi monitorizare permanentă.  

 Au fost studiate cu atenţie legile, hotărârile şi ordonanţele de guvern, actele cu 
caracter intern care coordonează activitatea serviciului şi în special modificările aduse la 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005. Au fost verificate şi avizate 
pentru legalitate lucrările referitoare la suspendarea dreptului la libera circulaţie a 
cetăţenilor români în străinătate, conform prevederilor Legii 248 /2005. 

A fost acordată consultanţă persoanelor care au solicitat informaţii cu privire la 
solicitarea documentelor de călătorie sau a deplasărilor în străinătate şi totodată s-a 
colaborat permanent cu Instituţia Prefectului pentru aplicarea în mod unitar a tuturor 
dispoziţiilor de linie.  

 
 

  
 

- asigurarea controlului şi coordonării metodologice a lucrătorilor serviciului; 
- gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare şi materiale; 
- evaluarea trimestrială a pregătirii profesionale a personalului; 
- îmbunătăţirea continuă a imaginii serviciului prin dezvoltarea comunicării şi a 

relaţiilor cu publicul, mărirea sălii de lucru cu publicul; 
- asigurarea operativităţii pentru identificarea cetăţenilor români care au încălcat 

legile statelor prin care au călătorit, a celor accidentaţi sau decedaţi pe teritoriul 
altor state, identificarea minorilor români aflaţi neînsoţiţi în străinătate şi 
informarea familiilor acestora; 

- soluţionarea cu operativitate a cererilor cetăţenilor români pentru eliberarea 
documentelor de călătorie depuse atât la nivelul serviciului cât şi la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare ale României; 

III. PRIORITĂŢILE ŞI OBIECTIVELE PENTRU ANUL - 2021 
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- scanarea dosarelor personale de paşapoarte aflate în evidenţa arhivei operative a 
serviciului; 

- managementul eficient al activităţii de emitere a paşapoartelor simple electronice 
şi temporare în vederea respectării standardelor naţionale şi internaţionale în 
materie de confecţionare şi personalizare a acestor documente, fară rebuturi de 
emitere. 

 

 
         a) Obiectivele îndeplinite în cursul anului – 2020:  
 
         - activitatea de relaţii cu publicul şi pregătirea bună a personalului - nu au existat 
sesizări, reclamaţii, cereri de primire în audienţă la şeful serviciului ca urmare a 
neclarităţilor informaţiilor obţinute de cetăţeni la ghişeu, neexistând nemulţumiri privind 
timpii de aşteptare.  
                              
        b) Probleme care îngreunează activitatea serviciului:       
          

 - contorizarea defectuoasă a consumurilor la utilităţi la nivelul serviciului;  
          - degradarea spaţiilor din cadrul serviciului datorită scurgerilor de apă pluvială; 
          - lipsa unei toalete publice în interiorul clădirii;  
          - lipsa unui post de personal destinat curăţeniei zilnice. 
           
         c) Propuneri privind eficientizarea activităţii serviciului: 
 

          Conducerea Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Argeş, analizand 
rezultatele obţinute în anul - 2020, apreciază că au fost îndeplinite obiectivele propuse, 
rămânând în actualitate refacerea protocoalelor privind distribuirea spaţiilor (în vederea 
extinderii sălii de aşteptare) şi consumurilor de energie electrică, apă canal, termoficare 
cu IPJ Argeş, efectuarea urgentă a unor reparaţii la plafonul clădirii având în vedere 
inundaţiile frecvente în anumite birouri, asigurarea cu personal destinat curăţeniei 
zilnice. 

Precizăm faptul că întâmpinăm probleme deosebite în ceea ce priveşte spaţiul 
destinat arhivei, în sensul că plafonul este deteriorat şi există infiltraţii de apă, începând 
cu anul 2020 nu mai există loc de depozitare pentru documentele emise, fapt pentru 
care rugăm Instituţia Prefectului Judeţul Argeş să ne sprijine prin solicitarea către 
Consiliul Judeţean Argeş a cedării unui spaţiu liber, prin relocare, unde să fie extinsă 
arhiva operativă. Spaţiile în care ne desfăşurăm activitatea sunt într-o stare de 
degradare accentuată, existând infiltraţii de apă în birouri, ferestrele nu se mai închid 
corespunzător, existând soluţia reparării plafonului cu sprijinul Consiliului Judeţean 
Argeş.  

 În anul - 2021 se vor continua toate activităţile prevăzute în planurile de 
muncă şi de învăţământ, obiectivele principale constând în asigurarea unor servicii de 
înaltă calitate cetăţenilor care solicită documente de călătorie şi eliminarea tuturor 
greşelilor ce pot să apară în procesul muncii, printr-o pregătire profesională exemplară şi 
susţinută, asigurarea şi respectarea în continuare a condiţiilor de muncă existente la 
nivelul serviciului.    
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2. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR ARGEŞ 

 
 

Întreaga activitate a serviciului a avut și are ca scop asigurarea unui climat 
profesionist, responsabil, transparent și deschis către cetățean, fundamentat pe 
aplicarea cu consecvență a prevederilor legale în domeniu. 

Misiunea serviciului este de examinare a persoanelor în vederea obținerii și 
eliberării permisului de conducere, înmatricularea/transcrierea și radierea vehiculelor, 
eliberarea certificatelor de înmatriculare și a autorizațiilor provizorii de circulație și de 
probe, eliberarea plăcilor cu numere de înmatriculare, precum și ținerea evidenței 
informatizate a conducătorilor auto și a vehiculelor rutiere. 

Aceste activități constituie servicii publice și se desfășoară în interesul persoanei și 
al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii. 

Creşterea calităţii și eficienţei activităţii de relaţii cu publicul, planificarea şi 
optimizarea acesteia, instruirea lucrătorilor privind relaţia lucrător - cetăţean, 
solicitudinea, tactul şi acordarea sprijinului necesar rezolvării cererilor conform legalităţii 
şi normelor metodologice, s-au aflat în permanenţă printre cerințele conducerii serviciului 
și, nu în ultimul rând, cinstea, corectitudinea și integritatea morală, principiu conform 
căruia salariaților le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei 
sau pentru alții, vreun avantaj sau beneficiu. 

Organizarea activității de primire a cererilor cetățenilor, respectarea programului 
de lucru, precum și folosirea rațională a efectivelor, a asigurat un caracter dinamic 
acțiunii de  eliberare și preschimbare a permiselor de conducere și a certificatelor de 
înmatriculare. 

În atenția conducerii serviciului și a celorlalți ofițeri, a stat în permanență 
verificarea legalității și eficienței activităților specifice, care vizează examinarea 
persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, eliberarea acestuia, 
înmatricularea, radierea și transcrierea vehiculelor, eliberarea certificatului de 
înmatriculare și a autorizațiilor de circulație, eliberarea plăcilor cu numere de 
înmatriculare, precum și modul de gestionare a evidenței informatizate privind 
conducătorii auto și a vehiculelor rutiere înmatriculate. 

 
 

Activitatea compartimentului regim permise de conducere și 
examinări 

 
Activitatea compartimentului este coordonată de Cms sef Ivan Marian care 

organizează, controlează și răspunde de activitatea desfășurată de lucrătorii 
compartimentului. 

Acesta, permanent, s-a implicat în deservirea operativă a cetățenilor, primirea, 
verificarea, înregistrarea și programarea dosarelor depuse la ghișeu în vederea susținerii 
examenului pentru obținerea permisului de conducere, cu respectarea  prevederilor 
legale în domeniul examinării și preschimbării permiselor de conducere. 

În perioada analizată, la examinarea teoretică au fost examinați 16018 candidați, 
iar la proba practica au fost examinați 16341 candidați. 

 Au fost emise 29533 permise de conducere și au fost  preschimbate 642 
permise de conducere străine cu documente similare românești. 
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Activitatea compartimentului înmatriculare și 

evidență a vehiculelor rutiere 
  

Activitatea compartimentului a fost coordonată de cms sef Burcea Narcis care 
organizează, controlează și răspunde de activitatea desfășurată de lucrătorii 
compartimentului. 

Acesta a monitorizat permanent activitatea subordonaţilor, prin verificarea şi 
avizarea prin semnătură a documentelor pentru înmatriculare/transcriere, eliberare 
autorizații de circulație provizorie și numere de probă. 

Principalele obiective care au stat la baza activității compartimentului au fost 
deservirea operativă și cu profesionalism a cetățenilor, dialogul civilizat cu aceștia și nu 
în ultimul rând, respectarea cu strictețe a prevederilor legale și a normelor metodologice. 

 Activitatea desfășurată de lucrătorii compartimentului se prezintă astfel: 
 

Activitate 01.01.2020 - 31.12.2020 

Radieri 5348 

Inmatriculari 19.450 

Autorizaţii provizorii 29.964 

Autorizatii de proba 209 

C.I.  emise 44.147 

  
O problemă cu care ne confruntăm este numărul din ce în ce mai mare al 

cetățenilor, care solicită efectuarea de  mențiuni de înstrăinare în baza de date cu 
vehicule înmatriculate, deoarece au vândut vehiculele și cumpărătorii nu au efectuat 
transcrierea transmiterii dreptului de proprietate. Pentru a stopa acest fenomen, 
propunem ca UAT uriel sa notifice DRPCIV ul in baza protocolului existent.. 

Conform planului de activități al serviciului au fost efectuate mai multe controale 
asupra lucrătorilor ce au vizat modul de respectare al programului de lucru, ținuta, 
comportamentul şi modul de comunicare precum şi respectarea prevederilor O.M.A.I. 
268/2010, O.M.A.I. 163/2011 si O.M.A.I. 75/2012.  

  
Pregătirea profesională se desfășoară pe grupe de pregătire, conform 

Instrucțiunilor M.A.I. 363/2002, privind activitatea de pregătire continuă a personalului 
M.A.I.. 

Starea disciplinară a stat în atenția conducerii serviciului în vederea instruirii 
lucrătorilor pentru cunoașterea și aplicarea corectă a legilor și celorlalte acte normative 
ce reglementează activitatea specifică, pe linia menținerii unui climat de ordine și 
disciplină în rândul personalului și pentru creșterea răspunderii personale pe timpul 
îndeplinirii atribuțiilor funcționale, nefiind întregistrate evenimente.  
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 Pentru îmbunătățirea activității de deservire a publicului, principalele obiective 
propuse sunt: 
. 

 însușirea și punerea în practică a prevederilor actelor normative și a normelor 
metodologice care reglementează activitatea; 

 rezolvarea cu profesionalism, responsabilitate, transparență și operativitate, în 
conformitate cu dispozițiile legale și normele interne, a tuturor solicitărilor 
cetățenilor privind eliberarea permiselor de conducere și a certificatelor de 
înmatriculare; 

 perfecționarea pregătirii personalului, asigurarea unui climat corespunzător de 
ordine și disciplină precum și asigurarea transparenței în activitatea specifică; 

 diminuarea riscurilor specifice aferente faptelor de corupție din domeniul de 
activitate. 
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VII. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 
 

Principalii vectori ai acţiunii României în cadrul UE sunt legaţi de promovarea 
valorilor europene fundamentale şi a consolidării proiectului european. În acest sens, 
România sprijină o acţiune eficientă a UE, atât în plan intern cât şi extern, prin 
promovarea obiectivelor majore susţinute în cadrul politicilor şi documentelor strategice 
europene. 

România participă la demersul comun de consolidare a pieţei interne, a creşterii 
economice şi a ocupării forţei de muncă, inclusiv printr-o politică investiţională activă şi 
prin susţinerea principiilor care stau la baza pieţei interne. Din perspectiva României, 
toate aceste măsuri trebuie să aibă ca finalitate reducerea decalajelor de dezvoltare între 
diferitele state membre şi asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale tuturor cetăţenilor europeni, inclusiv libera circulaţie a persoanelor. 
 
  Obiective specifice: 
 

 Aplicarea acquis-ului comunitar. 
 Diseminarea informatiilor europene. 
 Creşterea vizibilităţii Uniunii Europene în România şi a României în 

Uniunea Europeana.  
 Cooperare internațională și interinstituțională. 
 Necesitatea implicării societăţii civile (ONG-uri, sindicate, patronate, 

universităţi, scoli, camere de comerţ, etc.) în activităţile care au ca 
obiect de activitate afacerile europene.   

 Mediatizarea reglementarilor, procedurilor si practicilor comunitare ce 
decurg din  acte juridice privind afacerile europene. 

 Acordarea de asitență autorităților locale in domeniul afacerilor 
europene și consultanță, la cerere, în domeniul fondurilor structurale. 

 
1. Aplicarea acquis-ului comunitar 
 

 Întocmirea, difuzarea în teritoriu şi monitorizare trimestrială a „Planului de masuri 
pentru implementarea politicilor Uniunii Europene si acquis-ului comunitar la nivelul 
judetului Arges”.  
 Întocmirea şi monitorizarea trimestrială a stadiului de îndeplinire a acţiunilor din 

cadrul capitolelor Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Reformă în cadrul „Planului 
de Dezvoltare Economico – Sociala a judeţului Argeş” . 
 Analizarea periodică a informaţiei europene şi documentelor, cu relevanţă şi 

impact în perioada post – aderare de către personalul compartimentului afaceri europene 
şi diseminarea acesteia. 

 
2. Activitatea de afaceri europene 
 
Activitatea de afaceri europene are la baza derularea unor activitati care sunt 

implementate de Comisia Europeana sau alte organisme europene si a altora care 
decurg din aplicarea legislatiei comunitare. La nivelul Institutiei Prefectului – Judetul 
Arges s-au derulat urmatoarele activitati: 
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- Adresă către Consiliul Județean Argeș, la solicitarea  Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, în vederea analizării oportunității de a discuta despre necesitatea 
identificării de soluții pentru a evita risipa alimentară provocată de produsele 
achiziționate în cadrul Programului pentru școli al Uniunii Europene (în contextul eco-
nomic creat de pandemia de Covid-19), instituit prin Ordonanța Guvernului nr. 
13/2017.(iunie 2020); 

 
- La solicitarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, structură 

aflată sub coordonarea direct a prim-ministrului, care desfășoară și monitorizează 
activitățile și parteneriatele de cooperare instituțională la nivel de autorități centrale și 
locale, cu Republica Moldova, a fost realizată situația centralizatoare a acordurilor de 
înfrățire între localitățile din județul Argeș și localități din Republica Moldova, precum și 
situația proiectelor cu finanțare românească în Republica Moldova.(martie 2020) ; 

 
- Corespondență cu Primăria mun. Pitești și Agenția de Dezvoltare Sud-Muntenia, 

Direcția Organism Intermediar P.O.R., în vederea soluționării situației cu care  Grădinița 
cu program prelungit Primii Pași, din Pitesti, jud. Arges se confrunta, la sesizarea 
acestora si anume degradarea clădirii –monument istoric și dificultatea derulării 
cursurilor, în acest context. Unitatea de învățământ necesita efectuarea unor lucrări de 
reparații urgente, iar solicitările reprezentanților grădiniței către Primăria Pitești nu aveau  
succes, din cauza faptului că unitatea era cuprinsă într-un  proiect de reabilitare cu 
fonduri europene, aflat în fază incipientă. (august 2020); 

 
- Analiza materialelor ce stau la baza Programului Interreg Europe 2021-2027, 

aflate în consultare publică și formularea de observații către Ministerul Afacerilor Interne. 
(octombrie 2020); 

 
- Transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne a propunerilor de proiecte pentru 

care se poate obtine finantare in cadrul Programului Reziliență și Recuperare(august 
2020); 

 
- Transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne de propuneri și observații privind  

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare aflat in 
consultare publică ( noiembrie 2020); 

 
- Transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne de propuneri și observații privind 

Programul Operațional Incluziune Socială și Demnitate Socială, aflat în consultare publică 
(noiembrie 2020). 

 
- Transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne de propuneri și observații privind   

Versiunea actualizata  01.10.2020 a  Programului Operațional Regional, Sud-
Muntenia, aflat în consultare publică (decembrie 2020). 

 
- Intocmirea situației centralizatoare a proiectelor depuse de Spitalele Suport Covid 

din Judetul Argeș, în cadrul  Apelului de proiecte „Consolidarea capacității 
sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza 
COVID-19”, la solicitarea Instituției Prefectului-Județul Argeș. Instituțía Prefectului –
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Județul Argeș a informat spitalele suport  Covid asupra oportunității de a obține finanțare 
în cadrul acestui program, iar acestea au depus 8 proiecte. 

 
- Participare în grupul de lucru privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabila 

a Judetului Arges 2021-2027, în cadrul proiectului Implementarea unor măsuri și 
instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului 
Județean Argeș, finanțat prin P.O.C.A. (mai 2020); 

 
- Transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne a chestionarului privind criteriile 

de prioritizare în planificarea auditării entităților beneficiare de fonduri externe 
(septembrie 2020); 

 
- Transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne a unei situații centralizatoare cu 

privire la integrarea clădirilor deținute/administrate de structurile MAI din județul Argeș, 
în documentele strategice dezvoltate la nivel regional și județean, prin consultarea 
structurilor MAI din județul Argeș (septembrie 2020); 

 
- Adresă MAI cu privire la înaintarea fișei concept cu propuneri de proiecte ale 

Instituției Prefectului-Județul Argeș pentru promovare prin Cadrul Financiar Multianual 
2021-2027(iulie 2020); 

 
- Adresă către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni cu privire la 

acordurile de înfrățire/cooperare încheiate între UAT uri din județul Argeș cu localități din 
Ucraina(iulie 2020); 

 
- Adresă către MAI cu privire la evaluarea cheltuielilor efectuate/angajate la nivelul 

Instituției Prefectului – Județul Argeș, în contextul epidemiei CoVid-19, în vederea 
finanțării acestora prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (aprilie 2020); 

 
- Monitorizare cu privire al aplicarea prevederilor Directivei nr. 91/271/EEC privind 

epurarea apelor uzate orășenești – Administrația Bazinală de Apă Argeț-Vedea (martie 
2020); 

 
3. DISEMINAREA DE INFORMAȚII EUROPENE ȘI ACTE NORMATIVE 

 
 Informări către autoritățile publice locale privind măsurile active de finanțare în 

cadrul PNDR 2014 – 2020; 
 
 Informare către unitățile administrativ teritoriale din județul Argeș în privința 

lansării celei de-a treia sesiuni de depunere a cererilor de sprijin aferente Schemei de 
ajutor de stat, Servicii de silvomediu, Servicii climatice și Conservarea pădurilor pentru 
diseminarea către proprietarii de păduri din Fondul Forestier Național (februarie 2020); 

 
 Informare către autoritățile publice locale cu privire la Schema de granturi mici 

“Acces la finanțare 2020”, pentru sprijinirea acestora în vederea atragerii de finanțări 
care să asigure aplicarea măsurilor prevăzute în strategiile de dezvoltare locală – 
finanțare prin F.R.D.S (aprilie 2020); 

 



Instituția Prefectului – Județul Argeș                                                        Raport de activitate pe anul 2020    

 

88 

 

 Informare către autoritățile publice locale din județul Argeș cu privire la 
oportunitatea depunerii de proiecte vizând punerea în siguranță a monumentelor istorice 
și proiectare pentru restaurarea acestora prin apelul de proiecte finanțate prin Timbrul 
Monumentelor Istorice, sesiunea mai-iunie 2020 (mai 2020); 

 
 Informarea autorităților publice locale din județul Argeș cu privire la noul termen 

limită de depunere a priectelor în cadrul Apelului “Acces la finanțare 2020”, în cadrul 
căruia acestea pot obține fonduri pentru elaborarea unor documnetații tehnice pentru 
investiții comunitare (iulie 2020); 

 
 Informarea unităților administrative-teritoriale din județul Argeș în legătură cu 

importanța și posibilitatea consultării versiunii Programului Operațional Regional Sud-
Muntenia, în contextul , viitorului ciclu financiar al Uniunii Europene 2021-2027 în 
care fiecare regiune de dezvoltare va avea propriul său Program Operațional iar 
Autoritatea de Management va fi asigurată de agențiile de dezvoltare regionale, în cazul 
județului Argeș, cea care are sediul la Călărași. (noiembrie 2020);   

          
 Informare către Consiliul Județean Argeș și a unuităților administrative-teritoriale 

din județul Argeș în legătura cu publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii nr. 936/2020 
pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor 
din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile 
aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, 
gestionare și control al acestor fonduri (noiembrie 2020); 

 
 Informare către agenții economici din județul Argeș, prin Camera de Comerț, 

Industrie și Agricultură Argeș și Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș, privind 
oportunitatea obținerii de finanțare europeana, în cadrul Programului Operațional 
Regional –POR 2.2-IMM, prin care s-au finațat  afaceri diverse, de la firme IT și cabinete 
medicale, până la săli de fitness și fabrici de textile. Aceste proiecte puteau fi depuse on 
line, prin aplicația  MySMIS, în perioada 04.05-04.06.2020.(mai 2020); 

 
 Informare catre autoritatile publice locale cu privire la H.G. nr. 936/2020 pentru 

aprobarea cadrului general necesar in vederea implicarii autoritatilor si institutiilor din 
Romania in procesul de programare si negociere a fondurilor externe nerambursabile 
aferente perioadei de programare 2021-2027 si a cadrului institutional de coordonare, 
gestionare si control al acestor fonduri (desemnarea autoritatilor de management) nov. 
2020; 

 
 Informare catre autoritatile publice locale cu privire la publicarea pe site – ul MFE 

a unei noi versiuni a Programului Operational Regional Sud Muntenia, in vederea 
consultarii acestuia (dec 2020); 

 
 Informari privind Programul „Consolidarea capacităţii sistemului medical 

public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19” 
 

Adresa nr. 12038/06.05.2020 – catre spitalele implicate in lupta contra COVID 19 (conf. 
Adresei DSP nr. 15693/06.05.2020) 
Obiect:  
- informare privind ghidul de finantare aflat in consultare publica 

https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/1054
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/1054
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-capacitatea administrativa a spitalelor cu privire la elaborarea/implementarea proiectelor 
finantate prin fonduri europene, respectiv daca exista persoane care au pregatire 
specifica (ex. cursuri de management de proiect), sau daca au experienta in 
implementarea de proiecte cu finantare europeana, conform machetelor anexate. 
 
Adresa nr. 12233/15.05.2020 – catre spitalele implicate in lupta contra COVID 19 
Obiect: 
- informare privind ghidul de finantare 
-Propuneri de potentiale proiecte pentru Apelul de proiecte „Consolidarea capacităţii 
sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-
19”. 

 
Adresa nr.12592/21.05.2020 – catre autoritatile locale competente 
Obiect: 
- informare privind ghidul de finantare 
- posibilitatea accesarii acestui program in baza evaluarii necesitatilor de finantare ale 
unitatilor medicale eligibile din judetul Arges realizata anterior de Institutia Prefectului si 
trimisa autoritatilor locale (anexata la adresa) 
 
Adresa 13225/03.06.2020 – catre AM POIM 
Obiect: eligibilitatea Spitalului Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni 
 
Adresa 22736/ 2020 Informare catre autoritatile publice locale care coordoneaza unitati 
medicale eligibile COVID 19 (Pitesti, Campulung, Mioveni, Valea Iasului) cu privire la 
Programul Operational Infrastructura Mare – apelul de proiecte „Consolidarea capacităţii 
sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-
19” si Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, pentru acțiuni 
de tip B, in vederea identificarii unitatilor medicale care vor accesa acest program. 

 
In urma acestei activități de monitorizare, spitalele suport Covid din județul 
Argeș au depus 8 proiecte în cadrul acestui program, 4 proiecte obtinand 
finantare si 4 proiecte sunt in evaluare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/1054
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/1054
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/1054
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/1054
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/1054
https://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/1054
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VIII. FONDURI EUROPENE 
 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE 
 

SCHEMA NAȚIONALĂ DE SPRIJIN PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE ȘI 
PENTRU PERSOANELE FĂRĂ ADĂPOST (S.N.S.P.V.P.A) 

 
TICHETE SOCIALE ELECTRONICE PENTRU MESE CALDE  

 
Programul prin care sunt acordate tichetele sociale pentru masă caldă, oamenilor 

aflaţi în categorii vulnerabile - bătrâni cu venituri mici şi oameni fără adăpost - este 
reglementat prin O.U.G nr. 115 din 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 și unele măsuri de distribuire a acestora, modificată și 
completată prin O.U.G. nr. 174/2020. 

Aceste tichete sociale sunt finanțate din fonduri europene, în cadrul Programului 
Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, beneficiar al proiectului fiind 
Ministerul Fondurilor Europene.  

Proiectul este implementat în județul Argeș de Instituția Prefectului – Județul 
Arges. 

 
Sunt eligibili să primească tichete pentru masă caldă, persoanele care au cel puţin 

75 de ani şi care primesc diverse indemnizaţii de la Casa de pensii, dar care au o valoare 
mai mică decât pensia minimă, în valoare de 800 de lei în prezent, precum și persoanele, 
familiile fără adăpost, inclusiv cele care au fost evacuate, dar şi familiile cu copii, fără 
domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale. 

 
Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă 

pentru beneficiarii Schemei naţionale de sprijin pentru persoanele vârstnice şi pentru 
persoanele fără adăpost este de 180 de lei pe lună. Valoarea tichetului social pe suport 
electronic pentru mase calde poate fi actualizat anual prin hotărâre a Guvernului 
adoptată cu cel puțin 90 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul 
calendaristic următor. 
           Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde se alimentează lunar, 
exclusiv cu valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate 
beneficiarilor Valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese 
calde acordate destinatarilor finali nu poate să fie diminuată în niciun mod. 
Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru mese calde reprezintă venit 
neimpozabil, conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare tichet social pe suport electronic 
pentru mese calde este valabil numai dacă are înscris numărul cu care a fost înseriat de 
către unitatea emitentă și va conține următoarele informații înscrise pe suportul electron-
ic sau stocate într-un alt mod pe acesta: numele și adresa emitentului și datele sale de 
identificare; perioada de valabilitate a suportului electronic; numele, prenumele și codul 
numeric personal al beneficiarului. În cazul persoanelor fără adăpost, va conține doar 
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numele și prenumele destinatarului final; interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri 
decât cel pentru care a fost emis.  

 Tichetul social pe suport electronic pentru mese calde are perioada de valabilitate 
de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a 
suportului electronic.  
          Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autoritățile administrației publice locale, 
inclusiv prin serviciile publice de asistență socială, sau unitățile afiliate unde își au 
domiciliul sau reședința destinatarii finali nedeplasabili au obligația de a asigura serviciul 
de transport al mesei calde la domiciliul acestuia. Tichetele sociale pe suport electronic 
pentru mese calde se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor.  
  În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 115/2020 a fost emis Ordinul 
Prefectului nr. 336/28.08.2020, privind înființarea Grupului de Lucru pentru 
derularea  S.N.S.P.V.P.A. Din acestr grup, fac parte reprezentanți ai Instituției Prefectului 
–Județul Argeș, Consiliului Județean Argeș, Casei Județene de Pensii Argeș, Agenției 
Județene pentru Prestații și Inspecții Sociale Argeș și Direcției Sanitar-Veterinare Argeș. 
Grupul de lucru are ca obiectiv derularea și implementarea S.N.S.P.V.P.A în Județul 
Argeș. 
 
 In vederea implementării acestui program, Instituția Prefectului-Județul Argeș, 
partener al Ministerului Fondurilor Europene, prin Compartimentul de Afaceri Europene și 
Relații Internaționale, a realizat următoarele activități: 

 A solicitat structurilor de asistență socială de la nivelul celor 102 unități 
teritoriale din județul Argeș întocmirea listele cu destinatari finali pe categorii 
eligibile necesar a fi comunicate beneficiarului (Ministerul Fondurilor Europene), 
în vederea fundamentării necesarului de tichete sociale pe suport electronic 
pentru mese calde; 

 A centralizat și actualizat, lunar, listele cu destinatarii finali cu indicarea numelui 
şi prenumelui, adresei de domiciliu şi codului numeric personal, unde este cazul, 
pe baza listelor de destinatari primite de la autorităţile publice locale;  

 Instituția Prefectului – Județul Argeș a recepționat, la data de 5 noiembrie 

2020, 8373 de tichete sociale pentru mese calde, sub formă de carduri 

electronice; 

 A distribuit, pe bază de proces verbal de predare primire, reprezentanților 
fiecărui U.A.T, cardurile electronice pentru mese calde, in perioada 10-15 
noiembrie 2020; 

 A transmis un set de reguli și  proceduri necesare distribuirii cardurilor către 
beneficiarii finali, în teritoriu ; 

 Au fost întocmite situații centralizatoare, la nivelul județului, cu  lista 
persoanelor, destinatari finali, care au primit tichetul social pe suport electronic 
pentru mese calde în cadrul schemei, validată la nivelul instituţiei prefectului, 
situații centralizatoare cu persoane devenite neeligibile, precum si cu persoane 
care au intrat in zona de eligibilitate recent; 

 A transmis M.F.E procesele-verbale de recepţie, in original, însoţite de tabelele 
centralizatoare cu privire la mesele calde oferite, sinteza privind derularea 
S.N.S.P.V.P.A., sinteza cu privire la măsurile auxiliare, listele de distribuire, 
precum şi documentele de redistribuire între autorităţile administraţiei publice 
locale şi judeţe; 

 A soluționat petiții cu privire la criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor finali și a 
sesizat Ministerul Fondurilor Europene cu privire la presupuse actuivități 
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neconforme ale unor agenți economici din lista unităților afiliate programului 
(ex. O societate comercială din Poiana Lacului a fost scoasă din lista unităților 
afiliate); 

 A trimis către beneficiar (Ministerul Fondurilor Europene) raportări periodice și 
documente justificative privind derularea proiectului; 

  A transmis periodic M.F.E. propuneri pentru îmbunătăţirea derulării viitoare a 
programului, sinteza datelor primite de la autorităţile administraţiei publice 
locale, sinteza măsurilor auxiliare realizate în judeţ; 

 A asigurat mentenanța derulării programului, în sensul înlocuirii cardurilor și 
PIN-urilor pierdute; 

 A centralizat  cardurile persoanelor devenite neeligibile, negăsite la domiciliu 
sau neidentificate pe raza localității respective, precum și cardurile refuzate; 

 A transmis, periodic, U.A.T-urilor lista unităților economice afiliate programului 
și a acordat asistență U.A.T-urilor în vederea completării acestei liste, în scopul 
acoperirii geografice corespunzătoare, în interesul beneficiarilor, majoritatea 
persoane vârstnice. 

 A asigurat consultanță telefonică reprezentanților structurilor de asistență 
socială din cadrul primăriilor, dar și persoanelor fizice pentru derularea în 
condiții bune a acestui program (200 solicitari) 

  Derularea acestui program a fost pusă în dificultate de contextual epidemiologic 
actual și în acest sens autoritățile publice locale au fost instruite cu privire la aplicarea 
normelor de protecție sanitară contra CoVid 19. 
 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE 
 

SCHEMA NAȚIONALĂ DE SPRIJIN PENTRU ELEVII CEI MAI DEFAVORIZAȚI 
PRIN ACORDAREA DE TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC   

(S.N.S.E.D) 
 

TICHETE SOCIALE ELECTRONICE PENTRU ELEVII DEFAVORIZAȚI 
 
 Programul prin care sunt acordate tichetele sociale pentru elevii defavorizați, este 
reglementat prin O.U.G nr. 133 din 2020, unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de 
elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete 
sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe 
nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, modificată și 
completată prin Legea nr. 49/2020 privind modificarea si completarea Legii nr. 248/2015 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate. 

Aceste tichete sociale sunt finanțate din fonduri europene, în cadrul Programului 
Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, beneficiar al proiectului fiind 
Ministerul Fondurilor Europene.  

Proiectul este implementat în județul Argeș de Instituția Prefectului – Județul 
Arges. 

Sunt eligibili să primească tichete sociale, în cadrul acestui program 
a)copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar; 
b) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar; 
c) copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial. 
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Conform art. 2 lit. j din O.U.G. nr. 133/07.08.2020, copiii cei mai dezavantajaţi din 
învăţământul de stat preşcolar - copii preşcolari înscrişi în învăţământul de stat care 
îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii 
defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 Conform art. 2 lit. k din O.U.G. nr. 133/07.08.2020, copiii cei mai dezavantajaţi 
din învăţământul de stat primar/gimnazial - copiii înscrişi în învăţământul de stat, primar 
şi gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite 
şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite 
şcolare în anul şcolar 2001 - 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe 
membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul 
de bază minim brut pe ţară. 
 În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/2020 a fost emis Ordinul Prefectului 
nr. 337/28.08.2020, privind înființarea Grupului de Lucru pentru derularea  S.N.S.E.D. 
Din acest grup, fac parte reprezentanți ai Instituției Prefectului –Județul Argeș, 
Consiliului Județean Argeș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Argeș și Inspectoratului Școlar Județean Argeș. Grupul de lucru are ca obiectiv 
derularea și implementarea S.N.S.E.D. în județul Argeș. 
 
 In vederea implementării acestui program, Instituția Prefectului-Județul Argeș, 
partener al Ministerului Fondurilor Europene, prin Compartimentul de Afaceri Europene și 
Relații Internaționale, a realizat următoarele activități: 

 A intocmit situatia cu destinatarii finali (conform art.3 alin.2  din O.U.G. nr. 

133/07.08.2020) ,pentru copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat 

preşcolar, din învăţământul de stat primar, din învăţământul de stat gimnazial. 

Astfel, în prima etapă au fost identificați ca destinatari finali eligibili pentru a primi 

tichete sociale 1598 de elevi din învățământul preșcolar, 5978 de  elevi 

din învățământul primar și 4343 de elevi din învățământul gimnazial; 

 A organizat ședințe și întâlniri de licru cu reprezentanții Grupului de lucru pentru 

implementarea S.N.S.E.D.; 

 A organizat consultanță autorităților publice locale cu privire la identificarea 

grupului țintă.; 

 A colaborat, permanent, cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene în 

vederea clarificării unor aspect ridicate de autoritățile locale; 

 A participat la videoconferințe cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene 

și a transmis propuneri pentru îmbunătăţirea derulării viitoare a programului; 

 A actualizat, lunar, listele cu beneficiarii finali; 

 A asigurat consultanță telefonică reprezentanților structurilor de asistență socială 
din cadrul primăriilor, dar și persoanelor fizice pentru derularea în condiții bune a 
acestui program (100 solicitari) 

           Derularea acestui program a fost pusă în dificultate de contextual epidemiologic 
actual și în acest sens autoritățile publice locale au fost instruite cu privire la aplicarea 
normelor de protecție sanitară contra CoVid 19. 
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU AJUTORAREA PERSOANELOR 

DEFAVORIZATE – POAD 2019-2021, 
 

PRODUSE de IGIENĂ - TRANȘA I  
 
1. PREZENTAREA PROGRAMULUI. CADRUL LEGAL. NOTIUNI INTRODUCTIVE 
 
 La nivelul judetului Arges, derularea POAD 2019-2021, produse de igienă, 
tranșa I s-a realizat conform prevederilor H.G. nr. 784/2018, pentru stabilirea unor 
măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea 
persoanelor defavorizate – POAD. 
 Distribuirea pachetelor s-a realizat catre persoanele din grupul tinta asa cum a 
fost acesta definit de prevederile H.G. nr. 784/2018, in cadrul a trei categorii, respectiv: 
    a) persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un 
venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
    b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    c) persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale 
calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei hotărâri, şi în alte situaţii 
asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de 
vulnerabilitate. Situaţia temporară de vulnerabilitate va fi justificată de autorităţile 
publice cu atribuţii în domeniul respectiv. Acordarea de sprijin persoanelor aflate 
temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de 
alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la 
lit. a) şi b). 
 Persoanele care s-au încadrat în mai multe categorii dintre cele prevăzute de actul 
normative, au beneficiat de pachetele cu produsele de igienă aferente unei singure 
categorii din care au facut parte la data acordării  asistenţei materiale de bază. 

În cadrul POAD 2019-2021 fiecare beneficiar final a primit un pachet conținând 
următoarele produse de igienă: 
 

Produs Cantitate 

Periuță de dinți 5 buc. 

Pastă de dinți 300 ml 

Săpun lichid 500 ml 

Șampon copii 800 ml 

Șampon adulți 500 ml 

Detergent de rufe 2700 gr. 

 
 Pentru o buna implementare a POAD 2019-2021 in judetul Arges, Institutia 
Prefectului – Judetul Arges a incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Acordul de 
cooperare privind derularea POAD 2019-2021 – Masurile pentru pachete de 
alimente si produse de igiena nr. 1363/28.10.2019. In acest accord au fost 
precizate obligatiile institutiilor implicate in implementarea programului. Institutia 
Prefectului coordoneaza activitatile ce vizeaza implementarea POAD la nivelul primariilor 
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din judetul Arges si urmareste indeplinirea masurilor dispuse de Serviciul implementare 
POAD din cadrul MFE. 
 
2. ETAPA PREMERGATOARE DISTRIBUIRII PACHETELOR DE IGIENA 
 
 In etapa premergatoare distribuirii pachetelor, a fost redactata si transmisa catre 
primariile din judetul Arges, urmare solicitarii MFE, o adresa privind estimarea numarului 
de beneficiari POAD existenti la nivelul judetului Arges. S-a realizat o baza de date cu 
informatiile centralizate care a fost ulterior transmisa catre MFE. 
 In baza informatiilor transmise de primarii, a fost intocmita si transmisa catre MFE 
Anexa nr. 1 la Acord, care contine date privind: 
- locatia de depozitare (adresa) 
- persoana sau persoanele responsabile a depozita produsele receptionate si/sau 
persoanele cu drept de semnatura pe procesele verbale de receptive. 
-datele de contact ale persoanelor desemnate. 
 Livrarea pachetelor de igiena s-a realizat in cele 102 localitati din judetul Arges, in 
perioada 16 decembrie – 20 decembrie 2019. Au fost livrate 39.871 pachete de 
igiena, conform datelor transmise privind numarul de beneficiari de catre autoritatile 
publice locale in iunie 2018. 
 Furnizorul stabilit, in urma licitatiei pentru judetul Arges, a fost S.C. Piramid 
International. 
 Primariile din judetul Arges au fost informate cu privire la graficul de distributie al 
pachetelor de igiena pe localitati si s-a tinut permanent legatura cu acestea pentru buna 
desfasurare a receptiei pachetelor si pentru informarea corespunsatoare a MFE privind 
derularea livrarii. 
  
 
3. ETAPA DISTRIBUIRII PACHETELOR DE IGIENA CATRE BENEFICIARII 
FINALI 
 
3.1 DISTRIBUIREA PACHETELOR 
 
    Distribuirea produselor de igienă s-a facut de către unităţile administrativ-teritoriale 
pe baza: 
    a) listelor iniţiale, care sunt elaborare şi asumate de către unităţile administrativ-
teritoriale. Listele iniţiale se completează operativ, dacă este cazul, de către unităţile 
administrativ-teritoriale prin introducerea persoanelor eligibile, respectiv prin eliminarea 
persoanelor neeligibile la data distribuirii; 
    b) listelor de suplimentare întocmite de către unităţile administrativ-teritoriale 
pentru distribuirea eventualelor stocuri rămase după distribuirea pe baza listelor iniţiale. 
În listele de suplimentare sunt incluse doar persoane aflate temporar în situaţii critice de 
viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente şi care se află în situaţii 
deosebite de vulnerabilitate, dovedite în baza anchetei sociale. 
 
 Distribuirea produselor de igienă către persoanele înscrise pe listele iniţiale  s-a 
facut în ordinea prezentării destinatarilor finali la centrele de distribuire ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la ultima 
recepţie de ajutoare alimentare sau produse de igienă.  
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 Distribuirea produselor de igienă către persoanele înscrise pe listele de 
suplimentare s-a facut în termen de 15 zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare 
următoare celei de finalizare a distribuirii pe listele iniţiale. 
 
 Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de 
persoane sunt, după caz: 
    a) pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 
416/2001, cu modificările şi completările ulterioare - borderoul centralizator semnat de 
primar, cuprinzând toţi titularii aflaţi în plată; 
    b) pentru persoanele beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în 
baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - borderoul 
centralizator semnat de primar, cuprinzând toţi titularii aflaţi în plată, precum şi membrii 
de familie a acestora, numărul şi data dispoziţiei primarului privind stabilirea dreptului; 
    c) pentru persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv 
victime ale calamităţilor, persoane dependente şi alte situaţii asemănătoare şi care se 
află în situaţii deosebite de vulnerabilitate - ancheta socială întocmită de serviciul public 
de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau un referat de 
anchetă socială întocmit de serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale pentru determinarea situaţiei de vulnerabilitate - la solicitarea 
persoanei sau la sesizarea unui terţ. Pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, 
certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia pentru protecţia copilului 
sau, după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia 
superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 
 
 Pachetele de produsele de igienă s-a ridicat personal de către destinatarii finali de 
la centrele de distribuire ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială 
îşi au domiciliul, pe baza actului de identitate, iar pentru persoanele nedeplasabile, la 
sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, unităţile administrativ-
teritoriale a asigurat livrarea ajutoarelor la domiciliu. 
 Din totalul de 39871 pachete livrate, au fost distribuite in faza initiala 35.931 
pachete, iar în etapa de compensare diferenta de 3940 pachete . 
 
 S-a mentinut permanent legatura cu persoanele responsabile din cadrul 
primariilor, prin posta electronic sau telefonic, in vederea monitorizarii stocurilor si 
realizarii de informari catre Serviciul Implementare POAD din cadrul MFE. 
 
3.2. COMPENSAREA SI REDISTRIBUIREA PACHETELOR 
 
 Acest proces s-a desfasurat in conformitate cu prevederile art. 5, lit. a, 
din H.G. nr. 784/2018, care stipuleaza: 
 În cazul în care, după distribuirea ajutoarelor alimentare şi a produselor de igienă 
către persoanele înscrise pe listele iniţiale şi pe listele de suplimentare prevăzute la art. 4 
alin. (3), unităţile administrativ-teritoriale rămân cu un stoc nedistribuit de produse de 
igienă, pot proceda la distribuirea prin compensare între unităţile administrativ-teritoriale 
locale având stoc excedentar şi cele cu solicitări eligibile neacoperite pe lista iniţială şi pe 
lista de suplimentare, din cadrul aceluiaşi judeţ, cu acordul şi coordonarea instituţiei 
prefectului. 
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 S-au incheiat acorduri si procese verbale de compensare, avizate de institutia 
prefectului, pana la epuizarea stocului, pentru urmatoarele localitati: 
- Albestii de Arges si Corbeni 36 pachete 
- Aninoasa si Corbeni 61 pachete 
- Balilesti si Mihaesti 105 pachete 
- Berevoiesti si Bughea de Jos 49 pachete 
- Boteni si Hartiesti 50 pachete 
- Botesti si Dobresti 32 pachete 
- Caldararu si Costesti 51 pachete 
- Calinesti si Priboieni 100 pachete 
- Calinesti si Stefanesti 209 pachete 
- Campulung si Hartiesti 452 pachete 
- Campulung si Valea Mare Pravat 617 pachete 
- Campulung si Davidesti 122 pachete 
- Cepari si Tigveni 39 pachete 
- Cepari si Musatesti 48 pachete 
- Cetateni si Stoenesti 129 pachete 
- Ciomagesti si Draganu 7 pachete 
- Corbeni si Nucsoara 10 pachete 
- Corbi si Pietrosani 9 pachete 
- Costesti si Raca 75 pachete 
- Cuca si Uda 9 pachete 
- Curtea de Arges si Mihaesti 800 pachete 
- Davidesti si Mihaesti 100 pachete 
- Draganu si Ciomagesti 7 pachete 
- Malureni si Stefanesti 305 pachete 
- Maracineni si Pitesti 87 pachete 
- Merisani si Recea 50 pachete 
- Mioveni si Pitesti 4 pachete 
- Musatesti si Cepari 48 pachete 
- Musatesti si Suici 61 pachete 
- Pitesti si Topoloveni 237 pachete 
- Poenarii de Arges si Tigveni 32 pachete 
- Stoenesti si Recea 29 pachete 
- Stefanesti si Tigveni 64 pachete 
- Tigveni si Valea Iasului 58 pachete 
- Ungheni si Raca 9 pachete 
 
 Prin compensare au fost distribuite si diferenta de 3940 pachete de igiena, stocul 
final pe judetul Arges este 0. 
 
 Stocul final al judetului Arges fiind 0, nu au fost distribuite pachete in 
baza O.U.G. nr. 43/2020, pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate 
din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe 
perioada stării de urgență. 
 
 
 
 



Instituția Prefectului – Județul Argeș                                                        Raport de activitate pe anul 2020    

 

98 

 

 
4. ETAPA VERIFICARILOR IN CADRUL PROGRAMULUI 
 
 S-au efectuat verificari, la fata locului, privind livrarea produselor de igiena, la 
sase localitati din judetul Arges, de catre reprezentanti ai MFE si Institutiei Prefectului – 
Judetul Arges. 
 Esantionul de control a cuprins 6 localitati reprezentand 6% din total primarii 
judet si peste 6% din totalul de pachete pe judet. 
 Localitatile verificate au fost: 
- Pitesti 
- Bradu 
- Stefanesti 
- Calinesti 
- Leordeni 
- Bogati 
 In cadrul acestor verificari au fost urmarite indeplinirea urmatoarelor aspecte: 
- Respectarea graficului de livrari si a cantitatii 
- Indeplinirea cerintelor de ambalare, inscriptionare, termene de valabilitate. 
- Verificarea tinerii gestiunii depozitului. 
 
 Au fost, de asemenea, realizate verificari in data de 30.01.2020, privind distributia 
pachetelor catre beneficiarii finali, la sase localitati din judet, de catre reprezentantii 
Institutiei Prefectului – Judetul Arges. 
 Esantionul de control a cuprins 6 localitati reprezentand 6% din total primarii 
judet si peste 6% din totalul de pachete pe judet. 
 Localitatile verificate au fost: 
- Valea Mare Pravat 
- Campulung 
- Poenarii de Muscel 
- Schitu Golesti 
- Titesti 
- Mihaesti 
 Au fost urmarite indeplinirea urmatoarelor aspecte: 
- Verificarea listelor de distributie 
- Organizarea procesului de distributie 
- Modul de realizare a masurilor de informare si comunicare 
 
5. CENTRALIZAREA DATELOR DUPA FINALIZAREA DISTRIBUIRII 
PACHETELOR DE IGIENA 
 
 In conformitate cu instructiunile MFE si a Acordului de colaborare intre MFE si 
Institutia Prefectului - Judetul Arges, s-a solicitat primariilor transmiterea in format 
electronic a documentelor necesare pentru finalizarea distributiei pachetelor de igiena 
catre beneficiarii finali, si anume: 
- listele de distributie initiale  si listele de  suplimentare (conform  Anexei nr.11 
la Acordul de cooperare), 
- declaratia de conformitate (Anexa nr. 6 la Acordul de cooperare), 
- sinteza privind derularea  POAD  la nivelul primariilor (Anexa nr.8, la Acordul de 
cooperare), 
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- sinteza masurilor auxiliare realizate la nivelul primariei (Anexa nr. 10 la 
Acordul de cooperare). 
 
 Toate cele 102 localitati partenere au trimis aceste documente. 
 
 De asemenea, in conformitate cu instructiunile MFE si a Acordului de colaborare 
intre MFE si Institutia Prefectului - Judetul Arges, au fost intocmite, de catre Institutia 
Prefectului – Judetul Arges, urmatoarele documente de finalizare a distribuirii pachetelor 
de igiena, in judetul Arges, respectiv: 
 
- raportul Institutiei Prefectului privind derularea POAD  (aferent transei I de 
distributie a produselor de igiena) cu toate anexele prevazute in Acordul de cooperare 
(inclusiv rapoartele de control ale structurilor responsabile din cadrul institutiei) 
- sinteza privind derularea  POAD  la nivelul Institutiei Prefectului – Judetul 
Arges (Anexa nr.8, la Acordul de cooperare), 
- sinteza masurilor auxiliare realizate la nivelul Institutiei Prefectului – Judetul Arges 
(Anexa nr. 10 la Acordul de cooperare). 
- tabel centralizator privind produsele de igiena. (anexa 9 la Acordul de 
cooperare). 
 Au fost transmise catre MFE, in format electronic urmatoarele documente de la 
primarii: 
- listele de distributie initiale  si listele de  suplimentare (conform Anexei nr.11 la 
Acordul de cooperare), 
- declaratia de conformitate (Anexa nr. 6 la Acordul de cooperare), 
- sinteza privind derularea  POAD  la nivelul primariilor (Anexa nr.8, la Acordul de 
cooperare), 
- sinteza masurilor auxiliare realizate la nivelul primariei (Anexa nr. 10 la 
Acordul de cooperare). 
 
6. Observatii si probleme semnalate 
 
- existenta unei perioade mari de timp intre momentul in care judetul transmite la MFE 
numarul estimat de beneficiari pentru fiecare U.A.T. si momentul distributiei efective, 
ceea ce genereaza fie excedent fie deficit de pachete la nivel judetean. 
- modificarea grupului tinta in timpul distribuirii propriu zise (modificarea privind 
categoria a – venit minim garantat). 
- modificari repetate ale documentelor de raportare (anexa 8 sinteza). 
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU AJUTORAREA PERSOANELOR 
DEFAVORIZATE – POAD 2019-2021, 

 
PRODUSE de IGIENĂ - TRANȘA a II-a 

 
1. PREZENTAREA PROGRAMULUI. CADRUL LEGAL. NOTIUNI INTRODUCTIVE 
 
 La nivelul judetului Arges, derularea POAD 2019-2021, produse de igienă, 
tranșa a II-a, s-a realizat conform prevederilor O.U.G. nr. 84/2020, pentru stabilirea 
unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea 
persoanelor defavorizate – POAD.  
 Urmare adoptarii O.U.G. nr. 84/2020, a fost emis Ordinul Prefectului nr. 
239/09.06.2020, privind reorganizarea Grupului de lucru pentru derularea POAD in 
judetul Arges. Urmare solicitarilor institutiilor deconcentrate implicate si a primariilor a 
fost reactualizata Anexa 1 si 2 a acestui ordin. 
 Distribuirea pachetelor s-a realizat catre persoanele din grupul tinta asa cum a 
fost acesta definit de prevederile O.U.G. nr. 84/2020, in cadrul a trei categorii, respectiv: 
    a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a 
primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
    b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale 
calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi 
în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii 
deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale. 
    Situaţia temporară de vulnerabilitate se justifică de către autorităţile publice cu 
atribuţii în domeniul asistenţei sociale. 
     Acordarea de sprijin categoriilor de persoane prevăzute la  lit. c) se realizează numai 
în cazul în care există stocuri de igiena după epuizarea distribuirii către categoriile 
prevăzute la  lit. a) şi b). Apartenenţa persoanelor care locuiesc în aşezările informale se 
stabileşte prin ordin al prefectului judeţului, pe raza căruia este situată aşezarea 
informală, pe baza listelor comunicate de primar. 
    Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus 
beneficiază de pachetele de igiena aferente unei singure categorii din care fac parte la 
data acordării ajutoarelor. 

În cadrul POAD 2019-2021 fiecare beneficiar final a primit un pachet conținând 
următoarele produse de igiena: 
 

Produs Cantitate 

Periuță de dinți 5 buc. 

Pastă de dinți 300 ml 

Săpun lichid 500 ml 

Șampon copii 800 ml 

Șampon adulți 500 ml 

Detergent de rufe 2700 gr. 
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 Pentru o buna implementare a POAD 2019-2021 in judetul Arges, Institutia 
Prefectului – Judetul Arges a incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Acordul de 
cooperare privind derularea POAD 2019-2021 – Masurile pentru pachete de 
alimente si produse de igiena nr. 1363/28.10.2019. In acest accord sunt 
precizate obligatiile institutiilor implicate in implementarea programului. Institutia 
Prefectului coordoneaza activitatile ce vizeaza implementarea POAD la nivelul primariilor 
din judetul Arges si urmareste indeplinirea masurilor dispuse de Serviciul implementare 
POAD din cadrul MFE. 
 
2. ETAPA PREMERGATOARE DISTRIBUIRII PACHETELOR  DE IGIENA 
 
 In etapa premergatoare distribuirii pachetelor, a fost redactata si transmisa catre 
primariile din judetul Arges, urmare solicitarii MFE, o adresa privind estimarea numarului 
de beneficiari POAD existenti la nivelul judetului Arges. S-a realizat o baza de date cu 
informatiile centralizate care a fost ulterior transmisa catre MFE. 
 In baza informatiilor transmise de primarii, a fost actualizata si transmisa catre 
MFE Anexa nr. 1 la Acord, care contine date privind: 
- locatia de depozitare (adresa) 
- persoana sau persoanele responsabile a depozita produsele receptionate si/sau 
persoanele cu drept de semnatura pe procesele verbale de receptive. 
-datele de contact ale persoanelor desemnate. 
 Livrarea pachetelor de igiena s-a realizat in cele 102 localitati din judetul Arges, in 
perioada 16 iulie – 23 iulie 2020. Au fost livrate 39.871 pachete de igiena, conform 
datelor transmise privind numarul de beneficiari de catre autoritatile publice locale in 
iunie 2018. 
 Furnizorul stabilit, in urma licitatiei pentru judetul Arges, a fost S.C. Piramid 
International. 
 Primariile din judetul Arges au fost informate cu privire la graficul de distributie al 
pachetelor de igiena pe localitati si s-a tinut permanent legatura cu acestea pentru buna 
desfasurare a receptiei pachetelor si pentru informarea corespunzatoare a MFE privind 
derularea livrarii. 
 
 
3. ETAPA DISTRIBUIRII PACHETELOR DE IGIENA CATRE BENEFICIARII 
FINALI 
 
3.1 DISTRIBUIREA PACHETELOR 
 
    Distribuirea produselor de igiena s-a facut de către unităţile administrativ-teritoriale 
pe baza: 
    a) listelor iniţiale, care sunt elaborate şi asumate de către primar sau de către 
reprezentantul acestuia. Listele iniţiale se completează operativ, dacă este cazul, de 
către primar sau de către reprezentantul acestuia, prin introducerea persoanelor eligibile, 
respectiv eliminarea persoanelor neeligibile la data distribuirii; 
    b) listelor suplimentare întocmite şi asumate de către primar sau de către 
reprezentantul acestuia pentru distribuirea eventualelor stocuri rămase după distribuirea 
pe baza listelor iniţiale. În listele suplimentare sunt incluse doar persoane aflate 
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temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor şi care se află în 
situaţii deosebite de vulnerabilitate, dovedite în baza anchetei sociale. De asemenea, 
persoanele dependente cu handicap grav sau accentuat, precum şi cele care locuiesc în 
aşezările informale sunt incluse pe listele suplimentare în baza certificatului de încadrare 
în grad de handicap şi a ordinului prefectului judeţului, pe raza căruia este situată 
aşezarea informală, pe baza listei comunicate de către reprezentantul legal al unităţii 
administrativ-teritoriale. 
 
 Distribuirea produselor de igiena către persoanele înscrise pe listele iniţiale  s-a 
facut în ordinea prezentării destinatarilor finali la centrele de distribuire ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, în termen de maximum 15 de zile calendaristice de la ultima 
recepţie de ajutoare de igiena.  
 Distribuirea produselor de igiena către persoanele înscrise pe listele de 
suplimentare s-a facut în maximum 10 zile calendaristice începând cu ziua lucrătoare 
următoare celei de finalizare a distribuirii pe listele iniţiale. 
 
 Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de 
persoane sunt, după caz: 
    a) pentru familiile şi persoanele singure beneficiare de venit minim garantat acordat 
în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare - borderoul 
centralizator semnat de primar, cuprinzând toţi titularii aflaţi în plată; 
    b) pentru persoanele beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în 
baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - borderoul 
centralizator semnat de primar, cuprinzând toţi titularii aflaţi în plată, precum şi membrii 
de familie ai acestora, numărul şi data dispoziţiei primarului privind stabilirea dreptului; 
    c) pentru persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv 
victime ale calamităţilor, persoane dependente şi alte situaţii asemănătoare şi care se 
află în situaţii deosebite de vulnerabilitate - ancheta socială întocmită de autorităţile 
publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă 
socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la 
solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ. Pentru persoanele cu handicap grav sau 
accentuat, certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia pentru 
protecţia copilului sau, după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de 
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizia de 
încadrare în grad de handicap eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap. Pentru persoanele care locuiesc în aşezările informale, ordin al 
prefectului judeţului, pe raza căruia este situată aşezarea informală, pe baza listei 
comunicate de către reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale. 
In acest sens, a fost emis Ordinul Prefectului nr. 247/29.06.2020, privind stabilirea listei 
cu persoanele din asezarile informale din judetul Arges ce pot beneficia de pachete 
alimentare si de igiena in cadrul POAD. 
 
 Pachetele de igiena s-au ridicat personal de către destinatarii finali  de la centrele 
de distribuire, stabilite de prefect prin ordin (Ordinul Prefectului nr. 239/09.06.2020), la 
propunerea reprezentantului legal al unităţii administrativ-teritoriale, pentru fiecare 
unitate administrativ-teritorială în parte, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, pe 
baza actului de identitate, sau s-au livrat la domiciliu, prin mijloacele stabilite de către 
prefect. 
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 Prin excepţie, pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al 
familiei sau a unei terţe persoane,  reprezentantul prefectului a asigurat livrarea 
ajutoarelor la domiciliu sau la locuinţa declarată, cu sprijinul autorităţilor locale. 
 Distribuirea ajutoarelor de igiena sub formă de pachete de igiena, s-a facut către 
beneficiarii finali, conform unui calendar de distribuţie, aprobat prin Ordinul Prefectului 
nr. 263/13.07.2020, privind stabilirea calendarului de distributie a pachetelor in cadrul 
POAD.  
 Din totalul de 39871 pachete livrate, au fost distribuite in faza initiala 36501 
pachete, iar diferenta de 3370 pachete a fost distribuita intre localitati prin 
compensare, sub coordonarea Institutiei Prefectului – Judetul Arges. 
 
 S-a mentinut permanent legatura cu persoanele responsabile din cadrul 
primariilor, prin posta electronica sau telefonic, in vederea monitorizarii stocurilor si 
realizarii de informari catre Serviciul Implementare POAD din cadrul MFE. 
 
3.2. COMPENSAREA SI REDISTRIBUIREA PACHETELOR 
 
 Acest proces s-a desfasurat in conformitate cu prevederile art. 5, lit. a, 
din O.U.G. nr. 84/2020, care stipuleaza: 
 În cazul în care, după distribuirea ajutoarelor de igiena  către persoanele înscrise 
pe listele iniţiale şi pe listele de suplimentare prevăzute la art. 4 alin. (3), unităţile 
administrativ-teritoriale rămân cu un stoc nedistribuit de produse de igiena, pot proceda 
la distribuirea prin compensare între unităţile administrativ-teritoriale locale având stoc 
excedentar şi cele cu solicitări eligibile neacoperite pe lista iniţială şi pe lista de 
suplimentare, din cadrul aceluiaşi judeţ, cu acordul şi coordonarea instituţiei prefectului. 
 
 S-au incheiat acorduri si procese verbale de compensare, avizate de institutia 
prefectului, pana la epuizarea stocului, pentru urmatoarele localitati: 
 
PITESTI, stoc 221 pachete: 

 MARACINENI 221, cf proces verbal de compensare nr. 11979/27.07.2020 
 

MIHAESTI, stoc 659 pachete :  

 DAVIDESTI – 276,  cf proces verbal de compensare nr. 6509/17.07.2020 
 ANINOASA – 93, cf proces verbal de compensare nr. 6788/23.07.2020 
 BALILESTI – 110, cf proces verbal de compensare nr. 6815/24.07.2020 
 VLADESTI – 130, cf proces verbal de compensare nr. 7023/30.07.2020 

 BOTENI – 50, cf proces verbal de compensare nr. 6577/20.07.2020 
 

VALEA MARE PRAVĂȚ, stoc 589 pachete: 

 CAMPULUNG – 498, cf proces verbal de compensare nr. 3349/20.07.2020 
 LERESTI – 91, cf proces verbal de compensare nr. 3355/20.07.2020 

 
CORBENI, stoc 120 pachete: 

 CEPARI – 120, cf proces verbal de compensare nr. 5039/29.07.2020 
 

RACA, stoc 88 pachete: 

 RECEA – 88, cf proces verbal de compensare nr. 2114/24.07.2020 
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DRAGOSLAVELE, stoc 31 

 RUCAR- 31, cf proces verbal de compensare nr. 4310/30.07.2020 
 

MALURENI, stoc 270 pachete: 
 SUICI -100, cf proces verbal de compensare nr. 6504/23.07.2020 

 IZVORU – 154, cf proces verbal de compensare nr. 2381/29.07.2020 
 DOMNESTI – 16, cf proces verbal de compensare nr. 6415/21.07.2020 

 
HARTIESTI, stoc  375: 

 CURTEA DE ARGES – 182, cf proces verbal de compensare nr. 5807/03.08.2020 

 DRAGANU – 63, cf proces verbal de compensare nr. 2602/04.08.2020 
 MIOARELE- 75, cf proces verbal de compensare nr. 2409/21.07.2020 
 VULTURESTI -55, cf proces verbal de compensare nr. 2541/30.07.2020 

 
ROCIU, stoc 132: 

 VALEA DANULUI – 96, cf proces verbal de compensare nr. 1979/29.07.2020 
 CICANESTI – 36, cf proces verbal de compensare nr. 1714/24.07.2020 

 
PIETROSANI, stoc 27: 

 BOTESTI – 27, cf proces verbal de compensare nr. 3378/23.07.2020 
 

MERISANI, stoc 67: 

 BEREVOIESTI – 40, cf proces verbal de compensare nr. 4097/04.08.2020 
 ANINOASA  - 27, cf proces verbal de compensare nr. 4013/28.07.2020 

 
MUSATESTI, stoc 126: 

 ANINOASA – 12, cf proces verbal de compensare nr. 5092/28.07.2020 
 NUCSOARA – 9, cf proces verbal de compensare nr. 5280/24.07.2020  
 VALEA IASULUI – 61, cf proces verbal de compensare nr. 5235/23.07.2020 
 BRADULET – 44, cf proces verbal de compensare nr. 5222/23.07.2020 

 
STOENESTI – 190: 

 GODENI – 80, cf proces verbal de compensare nr. 3404/21.07.2020 
 CAMPULUNG - 110, cf proces verbal de compensare nr. 2625/24.07.2020 

 
TIGVENI – 200 

 ALBESTII DE ARGES– 132, cf proces verbal de compensare nr. 4161/30.07.2020 
 PRIBOIENI – 68, cf proces verbal de compensare nr. 3348/24.07.2020 

 
BUGHEA DE JOS – 72 

 MORARESTI - -72, cf proces verbal de compensare nr. 4164/28.07.2020 
 

CALINESTI – 137 

 BUZOIESTI - 138, cf proces verbal de compensare nr. 7210/29.07.2020 
 Micesti – 57, cf proces verbal 

 
 Prin compensare au fost distribuite si diferenta de 3370 pachete de igiena, stocul 
final pe judetul Arges este 0. 
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 Stocul final al judetului Arges fiind 0, nu au fost distribuite pachete de 
igiena in baza O.U.G. nr. 43/2020, pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgență. 
 
4. ETAPA VERIFICARILOR IN CADRUL PROGRAMULUI 
 
 S-au efectuat verificari in data de 22 si 23 iulie 2020, la fata locului, privind 
livrarea produselor de igiena, la sase localitati din judetul Arges, de catre reprezentanti ai 
MFE si Institutiei Prefectului – Judetul Arges. 
 Esantionul de control a cuprins 6 localitati reprezentand 6% din total primarii 
judet si peste 6% din totalul de pachete pe judet. 
 Localitatile verificate au fost: 
- Țițești 
- Schitu Golesti 
- Godeni 
- Cetateni 
- Berevoiesti 
- Albota 
 In cadrul acestor verificari au fost urmarite indeplinirea urmatoarelor aspecte: 
- Respectarea graficului de livrari si a cantitatii 
- Indeplinirea cerintelor de ambalare, inscriptionare, termene de valabilitate. 
- Verificarea tinerii gestiunii depozitului. 
 
 
5. CENTRALIZAREA DATELOR DUPA FINALIZAREA DISTRIBUIRII 
PACHETELOR DE IGIENA 
 
 In conformitate cu instructiunile MFE si a Acordului de colaborare intre MFE si 
Institutia Prefectului - Judetul Arges, s-a solicitat primariilor transmiterea in format 
electronic a documentelor necesare pentru finalizarea distributiei pachetelor de igiena 
catre beneficiarii finali (conform modelelor transmise de MFE), si anume: 
- listele de distributie initiale  si listele suplimentare, 
- declaratia de conformitate, 
- sinteza privind derularea  POAD  la nivelul primariilor, 
- sinteza masurilor auxiliare realizate la nivelul primariei. 
 
 Toate cele 102 localitati au trimis aceste documente. 
 
 De asemenea, in conformitate cu instructiunile MFE si a Acordului de colaborare 
intre MFE si Institutia Prefectului - Judetul Arges, au fost intocmite, de catre Institutia 
Prefectului – Judetul Arges, urmatoarele documente de finalizare a distribuirii pachetelor 
de igiena, in judetul Arges, respectiv: 
- raportul Institutiei Prefectului privind derularea POAD  (aferent transei II de 
distributie a produselor de igiena) cu toate anexele prevazute in Acordul de cooperare 
(inclusiv rapoartele de control ale structurilor responsabile din cadrul institutiei), conform 
modelelor transmise de MFE, 
- sinteza privind derularea  POAD  la nivelul Institutiei Prefectului – Judetul 
Arges (conform modelului transmis de MFE), 
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- sinteza masurilor auxiliare realizate la nivelul  Judetului Arges (conform modelului 
transmis de MFE). 
- tabel centralizator privind produsele de igiena. (conform modelului transmis de 
MFE). 
 Au fost transmise catre MFE, in format electronic urmatoarele documente de la 
primarii: 
- listele de distributie initiale  si listele suplimentare (conform modelului transmis 
de MFE) 
- declaratia de conformitate (conform modelului transmis de MFE), 
- sinteza privind derularea  POAD  la nivelul primariilor (conform modelului 
transmis de MFE), 
- sinteza masurilor auxiliare realizate la nivelul primariei (conform modelului 
transmis de MFE). 
 
6.  OBSERVATII SI PROBLEME SEMNALATE 
 
- existenta unei perioade mari de timp intre momentul in care judetul transmite la MFE 
numarul estimat de beneficiari pentru fiecare U.A.T. si momentul distributiei efective, 
ceea ce genereaza fie excedent ,fie deficit de pachete la nivel judetean. 
- comunicarea intre Ministerul Fondurilor Europene si Institutia Prefectului – Judetul 
Arges nu s-a facut prin documente oficiale, 
- la adresele transmise de institutia prefectului catre MFE, nu s-a primit raspuns. 
- nu s-a tinut cont de faptul ca institutia prefectului nu dispune de o baza materiala si 
logistica care sa permita efectuarea deplasarilor catre cele 102 UAT-uri din judetul Arges, 
membrii grupului de lucru fiind nevoiti sa se deplaseze cu autoturisme personale, fara a 
li se deconta cheltuielile de combustibil, 
- nu s-au decontat cheltuielile de transport catre UAT-uri, cheltuieli prevazute de O.U.G. 
nr. 84/2020, 
- deoarece conform O.U.G. nr. 84/2020, primariile nu mai sunt considerate organizatii 
partenere, s-a micsorat implicarea acestora in derularea programului POAD, 
- majoritatea activitatilor generate de implementarea POAD (ajutoare alimentare, igiena, 
tichete sociale, elevi defavorizati etc) au fost transferate catre institutiile prefectului, fara 
a se tine cont de numarul insuficient al personalului si de costurile suplimentare generate 
de derularea acestora, 
- personalul implicat direct in implementarea POAD nu este remunerat desi programul 
prevede cheltuieli de personal, care sunt acordate numai personalului MFE. 
- nerespectarea graficului de livrare de catre firma castigatoare cat si de firma care a 
efectuat livrarea a condus la probleme in desfasurarea acestei proceduri (intarzieri, timpi 
mari de asteptare, etc). 
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PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU AJUTORAREA PERSOANELOR 

DEFAVORIZATE – POAD 2019-2021, 
 

PRODUSE ALIMENTARE - TRANȘA I 
 
1. PREZENTAREA PROGRAMULUI. CADRUL LEGAL. NOTIUNI INTRODUCTIVE 
 
 La nivelul judetului Arges, derularea POAD 2019-2021 s-a realizat conform 
prevederilor O.U.G. nr. 84/2020, pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 
implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD. 
 Cadrul legal este identic ca la Produse igiena – transa II. 

În cadrul POAD 2019-2021 fiecare beneficiar final a primit un pachet conținând 
următoarele produse alimentare: 
 

Produs Ambalare 
Număr 

ambalaje 
Greutate     

(kg sau litri) 

Faină albă de grâu punga de 1 kg. 5 5,00 

Mălai punga de 1 kg. 4 4,00 

Paste făinoase   punga de 400 g. 2  0,80 

Ulei sticlă din plastic de 1 l. 4 4,00 

Zahăr punga de 1 kg. 2 2,00 

Orez punga de 1 kg. 4 4,00 

Conserva carne de vită cutie metalică de 300 g. 5 1,50 

Conserva carne de porc cutie metalică de 300 g 3 0,90 

Conserva pateu  de ficat de 
porc 

cutie metalică de 200 g. 
5 1,00 

Compot de fructe 
borcan sticlă sau cutie 
metalică 720 ml.  

2 1,44 

 
 
2. ETAPA PREMERGATOARE DISTRIBUIRII PACHETELOR  ALIMENTARE 
 
 Livrarea pachetelor alimentare s-a realizat in cele 102 localitati din judetul Arges, 
in perioada 6 iulie – 15 iulie 2020. Au fost livrate 39.871 pachete alimentare, 
conform datelor transmise privind numarul de beneficiari de catre autoritatile publice 
locale in iunie 2018. 
 Furnizorul stabilit, in urma licitatiei pentru judetul Arges, a fost S.C. Piramid 
International. 
 Primariile din judetul Arges au fost informate cu privire la graficul de distributie al 
pachetelor alimentare pe localitati si s-a tinut permanent legatura cu acestea pentru 
buna desfasurare a receptiei pachetelor si pentru informarea corespunsatoare a MFE 
privind derularea livrarii. 
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3. ETAPA DISTRIBUIRII PACHETELOR ALIMENTARE CATRE BENEFICIARII 
FINALI 
 
3.1 DISTRIBUIREA PACHETELOR 
 
 Procedura de distribuire este identica ca la Produse igiena – transa II. 
 Distribuirea ajutoarelor alimentare sub formă de pachete de alimente, s-a facut 
către beneficiarii finali, conform unui calendar de distribuţie, aprobat prin Ordinul 
Prefectului nr. 263/13.07.2020, privind stabilirea calendarului de distributie a pachetelor 
in cadrul POAD.  
 Din totalul de 39871 pachete livrate, au fost distribuite in faza initiala 36482 
pachete, iar diferenta de 3389 pachete a fost distribuita intre localitati prin compensare, 
sub coordonarea Institutiei Prefectului – Judetul Arges. 
 
 S-a mentinut permanent legatura cu persoanele responsabile din cadrul 
primariilor, prin posta electronica sau telefonic, in vederea monitorizarii stocurilor si 
realizarii de informari catre Serviciul Implementare POAD din cadrul MFE. 
 
 
3.2. COMPENSAREA SI REDISTRIBUIREA PACHETELOR 
 
 Acest proces s-a desfasurat in conformitate cu prevederile art. 5, lit. a, 
din O.U.G. nr. 84/2020, care stipuleaza: 
 În cazul în care, după distribuirea ajutoarelor alimentare  către persoanele înscrise 
pe listele iniţiale şi pe listele de suplimentare prevăzute la art. 4 alin. (3), unităţile 
administrativ-teritoriale rămân cu un stoc nedistribuit de produse alimentare, pot 
proceda la distribuirea prin compensare între unităţile administrativ-teritoriale locale 
având stoc excedentar şi cele cu solicitări eligibile neacoperite pe lista iniţială şi pe lista 
de suplimentare, din cadrul aceluiaşi judeţ, cu acordul şi coordonarea instituţiei 
prefectului. 
 
 S-au incheiat acorduri si procese verbale de compensare, avizate de institutia 
prefectului, pana la epuizarea stocului, pentru urmatoarele localitati: 
- Pitesti si Maracineni 221 pachete 
- Mihaesti si Davidesti 276 pachete 
- Mihaesti si Aninoasa 93 pachete 
- Mihaesti si Balilesti 110 pachete 
- Mihaesti si Vladesti 130 pachete 
- Mihaesti si Boteni 50 pachete 
- Valea Mare Pravat si Campulung 498 pachete 
- Valea Mare Pravat si Leresti 91 pachete 
- Corbeni si Cepari 120 pachete 
- Raca si Recea 88 pachete 
- Dragoslavele si Rucar 31 pachete 
- Malureni si Suici 100 pachete 
- Malureni si Izvoru 154 pachete 
- Malureni si Domnesti 16 pachete 
- Hartiesti si Curtea de Arges 200 pachete 
- Hartiesti si Draganu 63 pachete 
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- Hartiesti si Mioarele 75 pachete 
- Hartiesti si Vulturesti 55 pachete 
- Rociu si Valea Danului 96 pachete 
- Rociu si Cicanesti 36 pachete 
- Pietrosani si Botesti 27 pachete 
- Merisani si Berevoiesti 40 pachete 
- Merisani si Aninoasa 27 pachete 
- Musatesti si Aninoasa 12 pachete 
- Musatesti si Nucsoara 9 pachete 
- Musatesti si Valea Iasului 61 pachete 
- Musatesti si Bradulet 44 pachete 
- Stoenesti si Godeni 80 pachete 
- Stoenesti si Campulung 110 pachete 
- Tigveni si Albestii de Arges 132 pachete 
- Tigveni si Priboieni 68 pachete 
- Calinesti si Buzoesti 137 pachete 
- Bughea de Jos si Moraresti 72 pachete 
 
 Prin compensare au fost distribuite si diferenta de 3389 pachete alimentare, 
stocul final pe judetul Arges este 0. 
 
 Stocul final al judetului Arges fiind 0, nu au fost distribuite pachete 
alimentare in baza O.U.G. nr. 43/2020, pentru aprobarea unor măsuri de 
sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență. 
 
4. ETAPA VERIFICARILOR IN CADRUL PROGRAMULUI 
 
 S-au efectuat verificari in data de 14 iulie 2020, la fata locului, privind livrarea 
produselor alimentare, la sase localitati din judetul Arges, de catre reprezentanti ai MFE 
si Institutiei Prefectului – Judetul Arges. 
 Esantionul de control a cuprins 6 localitati reprezentand 6% din total primarii 
judet si peste 6% din totalul de pachete pe judet. 
 Localitatile verificate au fost: 
- Maracineni 
- Davidesti 
- Hartiesti 
- Mihaesti 
- Stalpeni 
- Vulturesti 
 In cadrul acestor verificari au fost urmarite indeplinirea urmatoarelor aspecte: 
- Respectarea graficului de livrari si a cantitatii 
- Indeplinirea cerintelor de ambalare, inscriptionare, termene de valabilitate. 
- Verificarea tinerii gestiunii depozitului. 
 
 Au fost, de asemenea, realizate verificari in data de 16.07.2020, privind distributia 
pachetelor catre beneficiarii finali, la sase localitati din judet, de catre reprezentantii 
Institutiei Prefectului – Judetul Arges. 
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 Esantionul de control a cuprins 6 localitati reprezentand 6% din total primarii 
judet si peste 6% din totalul de pachete pe judet. 
 Localitatile verificate au fost: 
- Merisani 
- Albestii de Arges 
- Baiculesti 
- Curtea de Arges 
- Budeasa 
- Bascov 
 Au fost urmarite indeplinirea urmatoarelor aspecte: 
- Verificarea listelor de distributie 
- Organizarea procesului de distributie 
- Modul de realizare a masurilor de informare si comunicare 
 
5. CENTRALIZAREA DATELOR DUPA FINALIZAREA DISTRIBUIRII 
PACHETELOR ALIMENTARE 
 
 In conformitate cu instructiunile MFE si a Acordului de colaborare intre MFE si 
Institutia Prefectului - Judetul Arges, s-a solicitat primariilor transmiterea in format 
electronic a documentelor necesare pentru finalizarea distributiei pachetelor alimentare 
catre beneficiarii finali (conform modelelor transmise de MFE), si anume: 
- listele de distributie initiale  si listele suplimentare, 
- declaratia de conformitate, 
- sinteza privind derularea  POAD  la nivelul primariilor, 
- sinteza masurilor auxiliare realizate la nivelul primariei. 
 
 Toate cele 102 localitati au trimis aceste documente. 
 
 De asemenea, in conformitate cu instructiunile MFE si a Acordului de colaborare 
intre MFE si Institutia Prefectului - Judetul Arges, au fost intocmite, de catre Institutia 
Prefectului – Judetul Arges, urmatoarele documente de finalizare a distribuirii pachetelor 
alimentare, in judetul Arges, respectiv: 
- raportul Institutiei Prefectului privind derularea POAD  (aferent transei I de 
distributie a produselor alimentare) cu toate anexele prevazute in Acordul de cooperare 
(inclusiv rapoartele de control ale structurilor responsabile din cadrul institutiei), conform 
modelelor transmise de MFE, 
- sinteza privind derularea  POAD  la nivelul Institutiei Prefectului – Judetul 
Arges (conform modelului transmis de MFE), 
- sinteza masurilor auxiliare realizate la nivelul  Judetului Arges (conform modelului 
transmis de MFE). 
- tabel centralizator privind produsele alimentare. (conform modelului transmis de 
MFE). 
 Au fost transmise catre MFE, in format electronic urmatoarele documente de la 
primarii: 
- listele de distributie initiale  si listele suplimentare (conform modelului transmis 
de MFE) 
- declaratia de conformitate (conform modelului transmis de MFE), 
- sinteza privind derularea  POAD  la nivelul primariilor (conform modelului 
transmis de MFE), 
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- sinteza masurilor auxiliare realizate la nivelul primariei (conform modelului 
transmis de MFE). 
 
6. OBSERVATII SI PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A IMPLEMENTARII 
VIITOARE A PROGRAMULUI 
 
- existenta unei perioade mari de timp intre momentul in care judetul transmite la MFE 
numarul estimat de beneficiari pentru fiecare U.A.T. si momentul distributiei efective, 
ceea ce genereaza fie excedent ,fie deficit de pachete la nivel judetean. 
- comunicarea intre Ministerul Fondurilor Europene si Institutia Prefectului – Judetul 
Arges nu s-a facut prin documente oficiale, 
- la adresele tranmise de institutia prefectului catre MFE, nu s-a primit raspuns. 
- nu s-a tinut cont de faptul ca institutia prefectului nu dispune de o baza materiala si 
logistica care sa permita efectuarea deplasarilor catre cele 102 UAT-uri din judetul Arges, 
membrii grupului de lucru fiind nevoiti sa se deplaseze cu autoturisme personale, fara a 
li se deconta cheltuielile de combustibil, 
- nu s-au decontat cheltuielile de transport catre UAT-uri, cheltuieli prevazute de O.U.G. 
nr. 84/2020, 
- deoarece conform O.U.G. nr. 84/2020, primariile nu mai sunt considerate organizatii 
partenere, s-a micsorat implicarea acestora in derularea programului POAD, 
- majoritatea activitatilor generate de implementarea POAD (ajutoare alimentare, igiena, 
tichete sociale, elevi defavorizati etc) au fost transferate catre institutiile prefectului, fara 
a se tine cont de numarul insuficient al personalului si de costurile suplimentare generate 
de derularea acestora, 
- personalul implicat direct in implementarea POAD nu este remunerat desi programul 
prevede cheltuieli de personal, care sunt acordate numai personalului MFE. 
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MONITORIZAREA PROGRAMELOR CU FINANŢARE EXTERNĂ 

 
 Monitorizarea Programului Operational Regional 

 

Situaţia privind implementarea POR în judeţul Argeş 
Perioada de referință 2014 – 2020 

 

Nr. 

crt. 

Pro-

gram 

Nr. total 

proiecte 

cu 

contracte 

încheiate 

Valoare totală 

proiecte cu 

contracte 

încheiate (euro) 

Valoare totală 

nerambursabilă 

(euro) 

Plaţi efectuate de 

AM* (euro) 

Grad 

absorbţie în 

judeţul AG 

% 

1. 
POR 

2019 
167 190.159.812,99 144.813.530, 27 44.670.341,96 30,85% 

2. 
POR 

2020 
184 241.505.252,82 193.491.464,34 56.948.724.64 29,43% 

 
- La nivelul judetului Arges, in anul 2020 au fost in derulare 184 proiecte cu 

contracte incheiate in valoare totala  de 241.505.252,82, pentru care s-au 
efectuat plati in valoare de 56.948.724.64 euro. 

- Se observa, comparativ cu anul 2019, o crestere a numarului de proiecte (de la 
167 la 184) si o crestere a sumelor platite de Autoritatea de Management (de la 
44.670.341 euro la 56.948.724,64 euro) 

- Gradul de absorbtie pentru proiectele contractate este de 29,43 % in anul 2020, 
comparativ cu anul 2019 in care a fost de 30,85 % (sunt mai multe proiecte 
aprobate in faza de inceput). 

 

 Monitorizarea Programului Operational Infrastructura Mare 
 
 Situația privind implementarea POIM în județul Argeș 

Perioada de referință 2014-2020 
 

 
 

Nr. 

crt. 
Program 

Număr 

total 

proiecte 

cu 

contracte 

încheiate 

Valoare totală 

proiecte cu 

contracte 

încheiate 

( euro) 

Valoare totală 

nerambursabilă 

( euro) 

FC+BS 

Plăți efectuate 

de AM* 

( euro) 

FC+BS 

Grad 

absorbție 

în județul 

Argeș % 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

 
POIM 2019 

 
2 32,166,017.88 23,435,267.86 21,011,047.96 89,65% 

 POIM 2020 9 87.326.985.42 80.691.960,28 39.654.089,09 49,14% 



Instituția Prefectului – Județul Argeș                                                        Raport de activitate pe anul 2020    

 

113 

 

Nr

. 
crt

. 

Beneficiar  Titlul proiectului 

Valoare 

totală  
( lei) 

Valoare totală 

nerambursabilă 
( lei) 

FC+BS 

Plăți 
efectuate de 

AM* 
( lei) 

FC+BS 

Stadiu 

1 2 3 4 5 6 7=6/5 

1 

SC Apa 

Canal 2000 

S.A. 

„Fazarea proiectului 
Extinderea și 

reabilitarea 
infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul 
Argeș” 

93197860.98 79228555.38 79115563.41 99,85 

2 SC Apa 

Canal 2000 
S.A. 

„Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de 
finanțare și a 

documentațiilor de 

atribuire pentru 
proiectul regional de 

dezvoltare a 
infrastructurii de apă și 

apă uzată din județul 
Argeș” 

13687421 11292122 

 

11031705.38 
 

97,69 

3 Asociația 

Pentru o 
Românie 

Deschisă 

(APRD) 

“Management durabil 

pentru conservarea 
biodiversității prin 

realizarea planului de 

management al ariilor 
naturale  protejate  

ROSCI0316  Lunca  
Râului  Doamnei  și  

ROSCI0268  Valea  

Vâlsanului” 

7911353.22 7911353.22 7070395.10 89,37 

4 

Asociația 

Pentru o 
Românie 

Deschisă 
(APRD) 

“Protecția naturii și 

conservarea 
biodiversității prin 

realizarea planurilor de 

management ale ariilor 
naturale protejate 

ROSCI0372 Dăbuleni 
Potelu, ROSCI0258 

Văile Brătia și Brătioara 

și ROSCI0341 Pădurea 
și Lacul Stolnici” 

8991436.44 8991436.44 1037691.58 11,54 

5 ECOMONTA
N 

“Conservarea 
biodiversitatii în situl 

Natura 2000 ROSPA 

0062, Lacurile de 
acumulare de pe Argeș 

–esența a Planului de 
management” 

25680565.87 25680565.87 972525.92 3,78 

6 Spitalul 

Pneumoftizi
ologie 

Câmpulung 

“Totul va fi bine la 

Spitalul de 
pneumoftiziologie 

Câmpulung” 

2909360.30 2677504.17 158426.57 5,91 

7 Primaria 
Mioveni 

”Consolidarea 
capacității sistemului 

medical de gestionare a 
situației de urgență   

19991581.80 19991581.80 0 

 
0 
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cauzată de criză COVID 

- 19,  în județul Argeș” 

8 Spitalul 
Municipal 

Câmpulung 

” Consolidarea 
capacitatii sistemului 

medical public de 
gestionare a situatiei de 

urgență cauzată de 

criza COVID -19” 

16473155.56 16473155.56 0 

 
0 

9 Spitalul 

Orasenesc 
Mioveni 

“Creșterea capacității 

de gestionare a crizei 
cauzată de virusul 

COVID – 19 prin 

dotarea cu aparatură 
medicală a Spitalului 

Orășenesc Mioveni” 
 

23798474.57 23798474.57 0 

 

 
0 

 
- La nivelul judetului Arges, in anul 2020 au fost in derulare 9 proiecte cu 

contracte incheiate in valoare totala  de 87.326.985.42 euro, pentru care s-
au efectuat plati in valoare de 39.654.089,09 euro. 

- Se observa, comparativ cu anul 2019, o crestere  a numarului de proiecte de la 2 
la 9 si a sumelor platite de Autoritatea de Management ( de la 21.011.047  la 
39.654.089,09 euro).  

- Gradul de absorbtie pentru proiectele contractate este de 49,14 % in anul 2020, 
comparativ cu anul 2019 in care a fost de 89,65 % (sunt mai multe proiecte 
aprobate in faza de inceput). 

 
 

 Monitorizarea Programului Operational Capital Uman 
 

Situația privind implementarea POCU în județul Argeș 
Perioada de referință 2014-2020 

 
 

Nr. 

crt. 
Program 

Nr. total 

proiecte cu 

contracte 

încheiate 

Valoare totală 

proiecte cu 

contracte 

încheiate 

Valoare totala 

nerambursabila 

Plăți efectuate de 

AM 

Grad de 

absorbție în 

județul Argeș 

% 

 
POCU 

2019 

66  129.671.552,65  109.106.966,65 61.723.615,77  56,57%  

 
POCU 

2020 

80  139.403.812,06  137.537.312,20 86.525.790,37  62,07% 

 
- La nivelul judetului Arges, in anul 2020 au fost in derulare 80 proiecte cu 

contracte incheiate in valoare totala  de 139.403.812,06 euro, pentru care 
s-au efectuat plati in valoare de 86.525.790,37 euro. 

- Se observa, comparativ cu anul 2019, o crestere a numarului de proiecte de la 66 
la 80 si a sumelor platite de Autoritatea de Management ( de la 61.723.615 
euro la 86.525.790,37 euro).  

- Gradul de absorbtie pentru proiectele contractate este de 62,07 % in anul 2020, 
comparativ cu anul 2019 in care a fost de 56,57 %. 
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Nr. 

crt. 
Beneficiar  Titlul proiectului 

Valoare totală  

( euro) 

Valoare totală 
nerambursabilă 

(euro) 
FC+BS 

Plăți efectuate 
de AM* 

( euro) 
FC+BS 

1 2 3 4 5 6 

1 
MUNICIPIUL 

CAMPULUNG 

Schimba-ti viitorul! 

Dezvoltarea sociala si 

economica a persoanelor 

defavorizate din zona de 

nord a Municipiului 

Campulung 

3.871.467,40 3.757.791,27 2.249.448,10 

2 

UNIVERSITAT

EA " VALAHIA 

" DIN 

TÂRGOVIŞTE 

Visul tau, afacerea de 

maine! 
1.914.260,07 1.903.785,66 1.309.415,32 

3 

UNIVERSITAT

EA "VALAHIA" 

DIN 

TÂRGOVIŞTE 

InGenius Start-up Xpress! 

Program de antreprenoriat 

responsabil in regiunea 

Sud-Muntenia 

2.260.014,66 2.237.387,20 1.584.314,67 

4 

UNIVERSITAT

EA "VALAHIA" 

DIN 

TÂRGOVIŞTE 

ADAM - Academia pentru 

Dezvoltarea 

Antreprenoriatului si 

Managementului 

1.807.049,48 1.797.255,50 1.463.865,96 

5 

UNIVERSITAT

EA 

POLITEHNICA 

DIN 

BUCURESTI 

Creșterea ocupării prin 

susținerea și dezvoltarea 

antreprenoriatului inovativ 

în regiunea Sud - Muntenia 

4.520.907,19 4.487.450,90 2.837.098,46 

6 

ACADEMIA 

DE STUDII 

ECONOMICE 

DIN 

BUCURESTI 

Cresterea ocuparii in 

regiunea Sud Muntenia 

prin dezvoltarea formarii 

antreprenoriale, sprijinirea 

implementarii de noi 

afaceri si a angajarii pe 

cont propriu, in spiritul 

dezvoltarii durabile si 

inovarii sociale - BizPro 

3.032.942,71 3.010.678,96 2.192.208,13 

7 ORAS MIZIL Mizil Start Up Plus 2.186.500,75 2.153.444,95 1.297.906,41 

8 

UNIVERSITAT

EA 

BUCURESTI 

SUCCESS - Startup-uri 

Constituite pe Competențe 

Economice Sustenabile de 

Succes 

2.316.253,45 2.302.019,69 2.193.262,05 

9 MUNICIPIUL “Integrat! Nu asistat! 4.126.933,64 3.994.226,61 2.116.985,38 
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PITESTI Dezvoltarea sociala si 

economica a persoanelor 

defavorizate din 

sud – vestul Municipiului 

Pitesti” 

10 

PRIMARIA 

COMUNA 

SCHITU 

GOLESTI 

Solutii concrete pentru 

probleme reale 
3.708.469,23 3.650.302,41 3.138.416,95 

11 

UNIVERSITAT

EA DE 

STIINTE 

AGRONOMICE 

SI MEDICINA 

VETERINARA 

BUCUREȘTI 

Dezvoltarea fortei de 

munca si a IMM-urilor, din 

domeniile SNC/SNCDI, prin 

asigurarea 

unor conditii de lucru 

imbunatatite si anticiparea 

schimbarilor - Dezvoltam 

IMM 

935.028,07 916.327,47 167.757,45 

12 
COMUNA 

CETATENI 

Incluziune sociala pentru 

Cetateni 
952.172,60 941.018,57 95.217,26 

13 

UNIVERSITAT

EA 

POLITEHNICA 

DIN 

BUCURESTI 

Creșterea ocupării prin 

susținerea și dezvoltarea 

antreprenoriatului inovativ 

în regiunea Sud - Muntenia 

832.700,41 707.795,35 0,00 

14 

UNIVERSITAT

EA "VALAHIA" 

DIN 

TÂRGOVISTE 

Stagii de practica in 

domenii competitive 
959.600,20 940.408,20 95.960,02 

15 

UNIVERSITAT

EA DIN 

PITESTI 

Tranziția de la scoala la 

piaþa muncii prin stagii de 

practica si intreprinderi 

simulate 

693.094,25 679.232,36 0,00 

16 

UNIVERSITAT

EA 

NAȚIONALĂ 

DE EDUCAȚIE 

FIZICĂ ȘI 

SPORT DIN 

BUCUREȘTI 

Studentii de azi, 

profesionistii de maine 
956.477,07 937.347,52 0,00 
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 Monitorizarea Programului Operational Capacitate Administrativa 
 

Situația privind implementarea POCA în județul Argeș 
Perioada de referință 2014-2020 

 
 

Nr. 

crt. 
Program 

Nr. total 

proiecte cu 

contracte 

încheiate 

Valoare totală 

proiecte cu 

contracte 

încheiate 

Valoare totala 

nerambursabila 

Plăți efectuate de 

AM 

Grad de 

absorbție în 

județul Argeș 

% 

 
POCA 

2019 

5 1.736.080 1.475.668 208.502 14,13% 

 
POCA 

2020 

6 
1,881,100.18 1,843,479.27 585,254.96 

31,74% 

 
- La nivelul judetului Arges, in anul 2020 au fost in derulare 6 proiecte cu 

contracte incheiate in valoare totala  de 1,881,100.18, pentru care s-au 
efectuat plati in valoare de 585,254.96 euro. 

- Se observa, comparativ cu anul 2019, o crestere a numarului de proiecte de la 5 
la 6 si a sumelor platite de Autoritatea de Management ( de la 208.502 euro la 
585,254.96 euro).  

- Gradul de absorbtie pentru proiectele contractate este de 31,74  % in anul 2020 
( 14,13 % in 2019) 

 

Nr. 

crt. 
Beneficiar  Titlul proiectului 

Valoare totală  

( euro) 

Valoare totală 
nerambursabilă 

(euro) 
FC+BS 

Plăți efectuate 
de AM* 

( euro) 
FC+BS 

1 2 3 4 5 6 

1 
Municipiul 

Pitești 

Performanță în serviciile de 

administrație publică locală 
ale Municipiului Pitești 

84,059.43  82,378.24  79,130.50 

2 
Municipiul 

Pitești 

Etică și integritate prin 

prevenirea și combaterea 
corupției– EtICo 

60,408.68  59,200.51  55,445.19 

3 Județul Argeș 

Certificarea activităților 

Consiliului Județean Argeș 
și dezvoltarea abilităților 

personalului, în 
concordanță cu prevederile 

SCAP 

123,773.15  121,297.69  78,050.67 

4 
Municipiul 

Pitești 

Simplificarea procedurilor 
administrative pentru 

cetațenii Municipiului 
Pitești 

819,915.71  803,517.39  240,935.95 

5 Județul Argeș 

Implementarea unor 

măsuri și instrumente 
destinate îmbunătățirii 

proceselor administrative 

în cadrul Consiliului 

603,894.25  591,816.37  107,399.61 
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Județean Argeș 

6 
Municipiul 

Pitești 

“Consolidarea capacității 

administrative locale prin 
planificare strategică 

eficientă 

189,043.96  185,263.08  24,286.05  

 
 

 Monitorizarea Programului National de Dezvoltare Rurala 

 
Situația privind implementarea PNDR în județul Argeș  

Perioada de referință 2014-2019 
 

Nr 

crt 

Masura 

/submasura 

Numar 

total 

proiecte 

cu 

contracte 

incheiate 

Valoare totala 

proiecte cu 

contracte 

incheiate (euro) 

Valoare totala 

nerambursabila 

(euro) 

Plati  efectuate 

de am 

(euro) 

Grad de 

absorbtie 

in judetul 

arges(%) 

1 
Submasura 

– 6.2 
90 4.700.000 4.700.000 3.773.000 80% 

2 
Submasura 

6.4 

4 776.445 614.663 614.663 100% 

3 
Submasura 

19.2 

104 6.293.666 5.093.563 4.119.528 81% 

4 
Submasura 

6.1 
135 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 100% 

5 
Submasura 

6.3 

544 8,160,000.00 8,160,000.00 5,505,000.00 67,5% 

6 
Submasura 

4.1 
24 7,574,745.00 5,593,000.00 5,500,700.00 98,3% 

7 
Submasura 

4.2 

6 1,852.000.00 926,210.00 803,825.00 87% 

8 
Submasura 

17.1 

68 68,642.06 48,049.44 48,049.44 100% 

9 
Submasura 

16.4 
1 100,000.00 100,000.00 84,000.00 84% 

 

Submasura 7.2 13 11,404,853.00 
 

11,404,853.0 7,439,513.16 
 

 
PNDR total 

2020 

989 46.330.351.06 42.040.338,4 33.288.278.6 79,18% 

 
PNDR total 

2019 827 45.395.851,75 40.212.737,35 30,858,854.13 76,73 % 

 
- La nivelul judetului Arges, in anul 2020 sunt in derulare 989 proiecte cu 

contracte incheiate in valoare totala  de 46.330.351.06 euro, pentru care s-
au efectuat plati in valoare de 33.288.278.6 euro. 

- Se observa, comparativ cu anul 2019,  crestere a numarului de proiecte  (de la 
827 la 989) si o crestere a sumelor platite de Autoritatea de Management (de la 
30.858.854 euro la 33.288.278.6 euro).  

- Gradul de absorbtie pentru proiectele contractate este de 79,18 % in anul 2020, 
comparativ cu anul 2019 in care a fost de 76,73 %. 
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Proiecte privind dezvoltarea economica in mediul rural promovate de UAT 
din judetul Arges in cadrul PNDR 2014 – 2020 

 

ARGES 

Nr. 

Crt 
Beneficiar Titlu 

Valoarea 

contractului - 

EURO 

Valoare 

nerambursabila 

EURO 

Valoarea 

platita - 

EURO 

Termen de 

finalizare(3 

ani de la 

data 

semnarii 

contractului

)               

Data 

semnarii 

contractului 

1 
COMUNA 

CORBI 

EXTINDERE SI 

MODERNIZARE RETEA 
PUBLICA DE ALIMENTARE 

CU APA SI INFIINTARE 

RETEA PUBLICA DE 
CANALIZARE IN SATELE 

CORBI SI JGHEABURI, 
COMUNA CORBI, 

JUDETUL ARGES 

1,193,983.00 1,193,983.00 1,097,048.96 7/4/2020 

2 
COMUNA 

SUSENI 

"ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ 
CU PROGRAM NORMAL ÎN 

COMUNA SUSENI, 
JUDEȚUL ARGEŞ" 

367,474.00 367,474.00 202,871.57 7/18/2020 

3 
COMUNA 

SUICI 

MODERNIZARE DRUMURI 

IN SAT SUICI SI SAT 
RUDENI, JUDETUL ARGES 

917,173.00 917,173.00 451,026.60 2/3/2020 

4 
COMUNA 

BAICULES
TI 

MODERNIZARE DC 213 IN 

COMUNA BAICULESTI, 
JUDETUL ARGES 

993,730.00 993,730.00 946,360.44 1/24/2020 

5 
COMUNA 
MIROSI 

MODERNIZARE DRUMURI 

IN SAT MIROSI SI SAT 
SURDULESTI, JUDETUL 

ARGES 

982,457.00 982,457.00 761,272.21 1/28/2020 

6 
COMUNA 

MOSOAIA 

MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL DC 154 IN 

COMUNA MOSOAIA, 
JUDETUL ARGES 

801,491.00 801,491.00 437,849.75 1/28/2020 

7 
COMUNA 
STOLNICI 

MODERNIZARE DRUM 

COMUNAL DC 139, IN 
COMUNA STOLNICI, 

JUDETUL ARGES 

735,950.00 735,950.00 726,389.26 Finalizat 

8 
COMUNA 

ANINOAS
A 

CONSTRUCŢIA ŞI 
DOTAREA GRĂDINIŢEI 

DIN SATUL SLĂNIC, 
COMUNA ANINOASA, 

JUDEŢUL ARGEŞ 

356,237.00 356,237.00 177,148.05 5/4/2020 

9 

UAT 
COMUNA 

CICĂNEŞT
I 

EXTINDEREA REȚELEI 
PUBLICE DE APĂ UZATĂ 

ÎN COMUNA CICĂNEŞTI, 
JUDEŢUL ARGEŞ 

985,339.00 985,339.00 518,993.17 4/12/2020 
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10 
COMUNA 

PRIBOIEN

I 

"EXTINDERE 

INFRASTRUCTURA DE 
APA UZATA IN COMUNA 

PRIBOIENI" 
"EXTINDERE SI 

MODERNIZARE 

INFRASTRUCTURA DE 
APA IN COMUNA 

PRIBOIENI" 

1,479,537.00 1,479,537.00 805,562.89 2/23/2020 

11 
COMUNA 

RUCAR 

MODERNIZARE A 
DRUMURILOR COMUNALE 

DE INTERES LOCAL, IN 
COMUNA RUCAR, 

JUDETUL ARGES 

847,143.00 847,143.00 431,015.64 5/30/2020 

12 
COMUNA 

ANINOAS
A 

MODERNIZAREA REȚELEI 
DE DRUMURI DE 

INTERES LOCAL ÎN 
COMUNA ANINOASA, 

JUDEŢUL ARGEŞ 

744,421.00 744,421.00 372,203.13 6/1/2020 

13 
COMUNA 
LEREȘTI 

"MODERNIZARE 
DRUMURI DE INTERES 

LOCAL IN COMUNA 

LERESTI, JUDETUL 
ARGES" 

999,918.00 999,918.00 511,771.49 6/18/2020 

 
Total 13 proiecte 11,404,853.00 11,404,853.0 7,439,513.16 

 

 
 

 Monitorizarea Programului Operational Competivitate 
 
 

Nr. 

crt. 

Pro-

gram 

Nr. total 

proiecte cu 

contracte 

încheiate 

Valoare totală 

proiecte cu 

contracte 

încheiate 

Valoare totala 

nerambursabila 

Plăți efectuate de 

AM 

Grad de 

absorbți

e în 

județul 

Argeș % 

 
POC 

2020 

8 36.218.404,79 24.911.395,87 
 

1.860.893,98 7,47 % 

 
- La nivelul judetului Arges, in anul 2020 au fost in derulare 8 proiecte cu 

contracte incheiate in valoare totala  de 36.218.404,79 euro, pentru care s-
au efectuat plati in valoare de 1.860.893,98 euro. 

- Gradul de absorbtie pentru proiectele contractate este de 7,47 % in anul 2020. 
 
 Situatia finantarilor europene in judetul Arges 
 

Programul Operational Regional – 184 proiecte cu valoare totala de 241. 505. 
252, 82 euro (grad de absorbtie 29,43 % in anul 2020) 

Programul Operational Infrastructura Mare - 9 proiecte cu valoare totala de 
87.326.985.42 euro (grad de absorbtie 49,14 % in anul 2020) 

Programului Operational Capital Uman - 80 proiecte cu valoare totala de 
139.403.812,06  euro (grad de absorbtie 62,07 % in anul 2020). 
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Programului Operational Capacitate Administrativa - 6 proiecte cu valoare 
totala de 1,881,100.18 euro (grad de absorbtie 31,74 % in anul 2020). 

Programului National de Dezvoltare Rurala - 989 proiecte cu contracte 
incheiate in valoare totala  de 46.330.351.06 euro (grad de absorbtie 79,18 
% in anul 2020). 

Programului Operational Competivitate - 8 proiecte cu valoare totala de 
36.218.404,79 euro (grad de absorbtie 7,74 % in anul 2020). 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR 
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25% 
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  IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 
 
 

1. Informare și relații publice 
 
 
Compartimentul de Informare, Relaţii Publice şi Secretariat este structura din 

cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş care asigură relaţia directă a instituţiei cu 
societatea civilă, asigură circuitul documentelor între conducerea instituţiei şi 
compartimentele de specialitate, coordonând fluxul de documente şi asigurând interfaţa 
privind comunicarea şi corespondenţa dintre conducerea instituţiei şi parteneri interni şi 
externi, alte entităţi cu care instituţia interacţionează. 

Compartimentul de Informare, Relaţii Publice şi Secretariat din cadrul Instituţiei 
Prefectului - judeţul Argeş îndeplineşte atribuţii atat  în domeniul relaţiei cu publicul şi 
secretariat, cat si în domeniul comunicării. 

Compartimentul de Informare, Relaţii Publice şi Secretariat este un compartiment 
distinct constituit în cadrul Instituţiei Prefectului - judeţul Argeş, care funcţionează în 
subordinea Serviciului Verificarea Legalităţii Actelor, Contencios Administrativ, Apostila si 
Relaţii cu Publicul. In cadrul acestui compartiment îşi desfăşoară activitatea un număr de 
2 funcţionari, respectiv un consilier şi un inspector, care colaborează în deplină eficienţă, 
pentru soluţionarea cu maximă promptitudine a oricăror situaţii apărute la nivelul 
instituţiei sau în relaţia cu cetăţeanul, astfel încât acesta să fie mulţumit şi edificat pe 
baza informaţiilor primite. 

 
Numarul solicitarilor de informatii publice 
 
Prin intermediul compartimentului s-au înregistrat în perioada 06.01.2020 – 

30.12.2020 , 332 de cereri/solicitări privind informaţiile de interes public (Legea nr. 
544/2001) care au fost soluţionate în termenul prevăzut de lege, direct,  sau 
reîndrumate la alte instituţii, spre soluţionare competentă. 

 
2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor 

  
 Concret, prin intermediul compartimentului s-au înregistrat în perioada 

01.01.2020 – 31.12.2020 , 19316  documente, inclusiv registratura generala. 
 
Din totalul de 2412 petitii inregistrate, 2114 au fost petiţii primite prin 

corespondenţa ridicată de la oficiul poştal sau adresate direct de petiţionari la sediul 
Instituţiei Prefectului şi/sau prin poşta electronică /fax/e-mail, 220 petiţii adresate altor 
instituţii publice sau instituţii centrale, respectiv Administratia Prezidentiala,  Guvernul 
României, Senat, Camera Deputatilor, Autoritatea Naţioanală pentru Restituirea 
Proprietăţilor, etc, acestea fiind redirectionate institutiei, iar 78 au fost solicitări adresate 
cu ocazia  audienţelor acordate de conducerea instituţiei pe diverse probleme, numarul 
acestora fiind redus datorita pandemiei- Covid 19. 

Petitiile au fost solutionate prin raspuns direct catre solicitanti, sau au fost 
transmise spre solutionare catre organele competente, in termenul legal, urmarindu-se 



Instituția Prefectului – Județul Argeș                                                        Raport de activitate pe anul 2020    

 

123 

 

raspunsurile de la acestea, atat pentru cele primite direct cat si pentru cele inregistrate 
cu ocazia audientelor. 

Referitor la petiţiile înregistrate şi clasificarea lor pe categorii, se evidenţiază faptul 
că majoritatea sunt sesizări legate de refacerea proprietăţilor, corectarea suprafeţelor din 
titluri, acordarea vechiului amplasament, refuzul comisiilor locale de a efectua punerile în 
posesie, conform validărilor sau sentinţelor judecătoreşti. 

Au fost înregistrate şi sesizări  pentru acordarea de ajutoare sociale, locuri de 
muncă, acordare de locuinţe sociale, probleme de sănătate, probleme ale pesoanelor 
vârstnice sau cu handicap, probleme de reprogramare examene auto,  care au fost 
redirecţionate către organele competente. 

Se poate observa ca a crescut numarul solicitarilor transmise prin e-mail 
(relatii.publice.ipag@mai.gov.ro) sau fax, acestea fiind in nr de 9031 solicitari, care au 
fost urmărite cu atenţie, au urmat circuitul documentelor stabilit prin regulament, cu 
evidenţierea acestora în registre. 

Referitor la audiente (78), primirea cetăţenilor în audienţă s-a realizat săptămânal, 
audienţele prefectului desfăşurându-se în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni, 
primirea cetăţenilor desfaşurându-se într-un spaţiu adecvat (sală de audienţe), pana in 
pandemia de coronavirus, cand activitatea de audiente a fost sistata. 

Referitor la activitatea de Registratură Generală s-au acordat 16904 numere de 
înregistrare pentru documente provenite de la primării, alte instituţii publice, adrese , 
notificări, referate , propuneri, contracte, hotărâri şi dispoziţii ale consiliilor locale, citaţii, 
ordine, informari etc. 

Ca propuneri de validare, corectări de titluri de proprietate sau îndreptări ale  
erorilor materiale , au fost înregistrate în registrul special (RS) pentru Legea 247/2005 si 
Legea 165/2013 un număr de 457 lucrări şi au fost emise Hotărâri ale Comisiei Judeţene 
de Fond Funciar. 

 
OBIECTIVE 2021 
 

- Pentru anul 2021 Compartimentul de Informare, Relaţii Publice şi Secretariat şi-a 
propus să realizeze o mai mare orientare şi deschidere către cetăţean şi să trateze 
cu şi mai mult profesionalism cetăţenii care se adresează acestui compartiment, 
odată cu oferirea de informaţii clare, utile şi rapide, precum şi micşorarea 
intervalului de timp pentru răspuns. 

- Introducerea de formulare tip pe probleme specifice (ex:legile fondului funciar 
şi ale proprietăţii, ajutor social, acordare locuri de muncă, acordare locuinţe 
sociale, legea 544/2001 a informaţiilor de interes public, etc.) pentru a putea fi 
puse la dispoziţia cetăţenilor odată cu prezentarea la compartiment sau la 
audienţe 

- Fluidizarea circuitului intern al documentelor,prin achizitionarea unor 
programe/aplicatii informatice care sa evidentieze documentele inregistrate 
in institutie, programe care sa permita tuturor functionarilor accesarea acestora. 

- Realizarea perfecţionării continue a lucrătorilor din compartiment, prin 
participarea la programe/cursuri de perfectionare, pentru a deveni un model de 
eficienţă şi transparenţă administrativă. 

- Imbunătăţirea sistemului de afişare a datelor/informaţiilor necesare 
cetăţenilor, precum si orice informaţie de interes public, punctele de documentare 
necesitand a fi amplasate la loc vizibil şi accesibil cetăţenilor,eventual electronic. 

- Imbunătăţirea intregii imagini a instituţiei. 

mailto:relatii.publice.ipag@mai.gov.ro
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3. Apostilarea documentelor 

 
Apostilarea actelor oficiale administrative de către Instituţia Prefectului se 

realizează începând cu data de 1 noiembrie 2004 potrivit competenţelor stabilite la art. 2 
din OG nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea 
cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, 
aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, şi în limitele prevăzute de 
Convenţia de la Haga.  

Anterior aderării, pentru recunoaşterea în străinătate a actelor româneşti, era 
nevoie de o procedură complicată, legalizarea actelor făcându-se doar prin consulatele 
ţărilor pentru care se dorea recunoaşterea, cu viza în prealabil din partea Ministerelor 
Afacerilor Externe şi Justiţiei.  

Întocmită corespunzător, apostila atestă veridicitatea semnăturii, calitatea în care 
a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe 
actul supus apostilării.  

Compartimentul apostilă îşi desfăşoară activitatea în regim de relaţii cu publicul, 
zilnic. Serviciile de apostilare a documentelor sunt organizate potrivit Instrucţiunilor nr. 
82/2010, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru 
actele oficiale administrative.  

La nivelul instituţiei prefectului, se aplică apostila pe actele oficiale administrative, 
emise de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte 
organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes 
public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite de lege. 

Începând cu anul 2012, potrivit adresei M.A.I. nr. I/313/06.04.2012, documentele 
întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari din statele care au semnat şi 
ratificat Convenţia Europeană privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele 
întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari actelor oficiale străine, adoptată 
la Londra la 7 iunie 1968, ratificată de România prin Legea nr. 114/2011, sunt exceptate 
de la cerinţa legalizării.  

Conform adresei M.A.I. nr. I/889/11.10.2012, formularele europene seria E 300 
sunt excluse din categoria actelor supuse apostilării.  

În anul 2020 s-au înregistrat  un număr de 1375 cereri formulate de către 
persoane fizice şi persoane juridice, care au solicitat apostilarea unui număr de 2022 
acte. 

Situaţia desfăşurată se prezintă astfel: 
- persoane fizice :               1289 
- persoane juridice :            86 

Precizăm că programul de desfăşurare a apostilei , este zilnic, între orele 08.30 – 
15.30 , excepţie facând ziua de vineri cînd terminarea programului de lucru este ora 
12.00. 

De menţionat este faptul că actele supuse apostilării , mai puţin actele de stare 
civilă, sunt supuse avizării de către instituţiile abilitate , inexistenţa avizului ducând la 
imposibilitatea efectuării procedurii de aplicare a apostilei. Instituţiile şi persoanele 
împuternicite să acorde avizul prealabil sunt desemnate de către structura de specialitate 
a MAI, care ne comunică periodic specimenele persoanelor desemnate în acest sens pe 
fiecare minister în parte. 
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X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE 
EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII 

 
 

 Dificultăți identificate 
 

- insuficiența noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor la toate nivelele 
structurii instituționale 

- limitele legislative ; 
- personal insuficient in raport cu volumul sarcinilor; 
- formare insuficienta a personalului (fonduri limitate alocate formarii continue); 
- plafonarea unor categorii de cheltuieli – telefoane, carburanti, protocol, cheltuieli 

de capital; 
- lipsa programelor informatice de prelucrare si gestionare a informatiilor, precum si 

a aplicatiilor soft modern, lipsa digitalizarii la nivelul institutiei; 
- resursele financiare insuficiente destinate functionarii institutiei; 

 
Propuneri de eficientizare 
 

- Îmbunătăţirea activităţii proprii prin adaptarea organizării interne cerinţelor 
actuale de modernizare, promovarea unui management al resurselor umane 
performant; 

- Îmbunătăţirea comunicării în interiorul instituţiei în ce priveşte schimbul de 
informaţii şi fluidizarea fluxului documentelor;  

- Îmbunătăţirea comunicării instituţiei cu exteriorul (în sensul promovării imaginii 
acesteia, asigurării transparenţei activităţilor desfăşurate pentru cetăţeni ; 

- Îmbunătăţirea Managementului resurselor umane prin: 
 Alinierea resurselor umane la nevoile instituţiei;  
 Suplimentarea de posturi în cadrul domeniilor de activitate care înregistrează 

un deficit de personal ; 
 Îmbunătăţirea activităţii de formare profesională a personalului 

- Implementarea unui sistem de management integrat al documentelor în cadrul 
instituţiei si promovarea digitalizarii ;  

- Gestionare raţională a mijloacelor umane, tehnice, financiare ; 
- Modernizarea echipamentelor din dotare şi utilizarea lor cu maxim de eficienţă; 
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact direct asupra cetăţeanului 
- Suplimentarea  resurselor financiare in functie de nevoile reale si specific ale 

institutiei 
- Eficientizarea funcţionării Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi 

Evidenţa Paşapoartelor şi a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor prin: 

 Amenajarea corespunzătoare a spaţiului de lucru şi aşteptare; 
 Dotare corespunzătoare îndeplinirii obiectivelor de performanţă ale serviciilor 

publice comunitare; 

 Training specializat pentru lucrătorii în domeniu; 
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XI. OBIECTIVE 2021 

 
 
Ca şi obiective strategice, Instituţia Prefectului – Judeţul Argeş îşi propune 
următoarele: 
 

 Participarea la realizarea şi implementarea cu succes a programelor, politicilor şi 
strategiilor de acţiune ale Guvernului României, la nivelul judeţului Argeş; 

 Continuarea şi îmbunătăţirea proceselor de comunicare internă şi externă pentru a 
se asigura o creştere a transparenţei administraţiei locale şi a planurilor de acţiune 
ale Guvernului; 

 Modernizarea şi eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei, care stau la baza 
furnizării de servicii publice, mai ales in contextul epidimiologic actual; 

 Continuarea si imbunatatirea actiunilor specifice de combatere a pandemiei urmare 
noului Coronavirus SARS-COV-2, atat prin Comitetul Judetean pentru Situatii de 
Urgenta Arges, cat si prin polarizarea societatii civile, agentilor economici, 
invatamantului, prin promovarea de strategii adaptate la situatiile de fapt generate 
de aceasta pandemie; 

 Modernizarea permanenta a managementului situatiilor de urgenta. 
 Cresterea exigentei controlului de legalitate asupra actelor emise de autoritatile 

publice locale 
 Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor publice oferite cetatenilor de serviciile 

publice deconcentrate prin identificarea de noi solutii informatice pentru 
furnizarea serviciilor. 

 Reluarea, consolidarea, extinderea şi valorificarea relaţiilor Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Argeş cu parteneri externi, în scopul accentuării vizibilităţii la nivel 
european şi internaţional, al dezvoltării cooperării interinstituţionale şi al asigurării 
şi perfecţionării calitative a actului administrativ. 

 Mediatizarea reglementarilor, procedurilor si practicilor comunitare ce decurg din  
acte juridice privind afacerile europene 

 Sprijinirea beneficiarilor de proiecte finanţate prin fonduri europene, prin 
identificarea şi remedierea dificultăţilor cu care se confruntă.  

 Continuarea implementarii Programului POAD in parteneriat cu Ministerul 
Investitiilor si Proiectelor Europene si U.A.T.-urile din judetul Arges. 

 Respectarea standardelor de audit, a normelor metodologice în vigoare şi a 
procedurilor specifice în toate etapele desfăşurări activităţii de audit public intern 

 Eficientizarea procesului de achiziţii publice şi managementul contractelor 
 Gestionarea resurselor instituției cu respectarea principiilor economicității, 

eficienței şi eficacității 
 Întărirea rolului Colegiului Prefectural  și al mecanismului de monitorizare a 

serviciilor publice deconcentrate  
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XII. CONCLUZII 

 
 
Pentru perioada actuală, reforma în administraţia publică trebuie să răspundă unei 

duble cerinţe: armonizarea legislaţiei României cu cea a Uniunii Europene şi satisfacerea 
nevoilor cetăţenilor, exigenţe ce necesită, cu predilecţie, efortul general de îmbunătăţire 
a managementului, a capacităţii administrative şi a modului în care este organizat 
întregul sector public. În acest context prefectul devine un actor esenţial al schimbării, 
care trebuie să se angajeze în realizarea reînnoirii şi a unui stat modern şi deschis 
parteneriatului.  

Pentru realizarea unui sistem modern al managementului sectorului public se 
impune creşterea rolului instituţiei prefectului, modernizarea acestui segment al 
administraţiei publice presupunând îndeplinirea, în condiţii de eficienţă şi transparenţă, a 
obiectivelor şi a principalelor prerogative conferite prefectului de Constituţie şi legea 
organică, precum şi îmbunătăţirea cadrului care să asigure prefectului instrumentele 
necesare.  

In anul 2020, an greu incercat de provocarile ridicate de pandemia cu SARS-COV-
2, institutia prefectului si-a indeplinit rolul de principal vector de polarizare a eforturilor 
cumulate ale institutiilor cu atributii in domeniu si voce unica pentru institutii publice, 
mediul economic si societatea civila. In anul urmator vom continua sa ne canalizam 
eforturile pentru mentinerea sanatatii publice, reusita campanile de vaccinare si 
cresterea gradului de incredere al cetatenilor in masurile luate la nivelul Comitetului 
Judetean pentru Situatii de Urgenta, al carui presedinte este prefectul, intru interesul 
superior al cetatenilor argeseni 

 
Prefectul indeplineste rolul de autoritate care veghează asupra legalităţii 

activităţii desfăşurate de organele autonome locale, acţionând ca 
reprezentant al Guvernului la nivel judeţean şi garant al respectării ordinii şi 
liniştii publice, rol pe care doctrina îl evocă prin sintagma consacrată de tutelă 
administrativă.  

 
În numele Guvernului, prefectul militează pentru promovarea, în 

colaborare cu organismele ce deţin rolurile-cheie la nivel central şi local, a unor politici 
responsabile desfăşurând, în acest sens, o activitate susţinută de sprijinire a punerii în 
aplicare a legislaţiei naţionale, în aşa fel încât dezvoltarea economică a judeţului să 
urmeze o cale sustenabilă.  

 

Managementul instituției s-a derulat în conditii corespunzătoare în anul 2020, 
nefiind înregistrate incidente, desi situatia epidimiologica complexa a ridicat noi provocari 
 
 
 
 


