R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL HARGHITA

SINTEZA RAPORTULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2017
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL HARGHITA

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei
publice teritoriale, conform prevederilor art. 123 din Constituţia României.
În temeiul prerogativelor conferite de lege, Prefectul este implicat prin
acţiunile sale în dezvoltarea vieţii economico – sociale a judeţului, ceea ce impune
ca Instituţia Prefectului să fie o structură modernă, flexibilă, capabilă să urmărească
şi să contribuie la realizarea politicilor publice.
Misiunea Instituţiei Prefectului, aşa cum se desprinde din legislaţia în vigoare,
este implementarea valorilor spaţiului administrativ european: eficacitate,
responsabilitate, adaptabilitate şi predictibilitate. Aceasta trebuie să aibă drept
finalitate cunoaşterea problemelor şi identificarea mijloacelor de soluţionare a
problemelor complexe cu care se confruntă locuitorii şi localităţile judeţului.
Obiectivele asumate pentru anul 2017:
1. Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local, prin
supravegherea respectării legii la nivelul judeţului.
2. Întărirea capacităţii instituţionale în activitatea de verificare a legalităţii
actelor administrative emise/ adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.
3. Creşterea gradului de monitorizare a modului de exercitare de către
primari, respectiv preşedintele consiliului judeţean a atribuţiilor delegate şi executate
de către aceştia în numele statului.
4. Creşterea capacităţii de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, care au sediul
în judeţul Harghita.
5. Creşterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorităţilor
naţionale.
6. Creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă.
7. Creşterea capacităţii de coordonare şi de verificare a activităţilor
desfăşurate de către serviciile publice din instituţia prefectului.
8. Creşterea gradului de transparenţă a activităţii instituţiei prefectului, prin
informarea continuă cu privire la activitatea instituţiei şi furnizarea unui spectru larg
de informaţii de interes public.
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1. Prerogativele conferite Prefectului de garant al respectării legii la nivelul
judeţului, se realizează, în ceea ce priveşte verificarea actelor administrative, prin
Serviciul pentru Verificarea Legalităţii Actelor Administrative, a
Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ.
În anul 2017 au fost supuse verificării legalităţii actelor un număr de
37.480 acte administrative, din care 6.340 de hotărâri adoptate de consiliile locale și
Consiliul Judeţean Harghita și 31.140 dispoziţii emise de primarii localităților și
președintele Consiliului Județean Harghita.
În urma verificării legalităţii, au fost supuse procedurii prealabile un număr de
894 de acte, din care 5 acte administrative au fost atacate în instanţa de
contencios administrativ.
Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti
- În cursul anului 2017, Instituţia Prefectului Judeţul Harghita a avut pe rolul
instanţelor de judecată un număr de 428 de dosare, din care:
- 301 procese de fond funciar;
- 50 procese de contencios administrativ privind hotărâri şi dispoziţii;
- 67 radiere autovehicule din circulaţie (SPCRPCIV);
- 8 alte cauze;
Din cele 428 de cauze aflate pe rolul instanţelor de judecată, 212 de cauze
au fost demarate la instanţele de judecată în anul 2017.
În cursul anului 2017, în cauzele în care Prefectul judeţului Harghita/ Comisia
Judeţeană de Fond Funciar a fost parte, s-au pronunţat sentinţe judecătoreşti
definitive în 125 de cauze. Dintre acestea 67 de cauze au fost soluţionate
favorabil Instituţiei Prefectului.
Activităţi desfăşurate pentru buna organizare a alegerilor
- În anul 2017 au fost organizate în 11 iunie 2017 alegeri parţiale locale
pentru alegerea Primarului comunei Siculeni. În urma colaborării foarte bune cu
Autoritatea Electorală Permanentă, Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita,
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Harghita şi cu toate instituţiile reprezentate la
nivel de judeţ ale Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului Judeţul
Harghita a organizat în condiţii de legalitate, imparţialitate aceste alegeri, în
perioada electorală nefiind înregistrate nici un fel de incidente.
Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu
Aplicare legilor fondului funciar
- În anul 2017 a fost analizat 726 propuneri de validare şi modificare
transmise de către comisiile locale pentru aplicarea legilor fondului funciar,
fiind adoptate un număr de 9 Hotărâri ale Comisiei Judeţene pentru stabilirea
dreptului de proprietate asupra terenurilor Harghita, 267 propuneri validare şi
propuneri modificări de anexă, 126 propuneri de rectificare titlu de proprietate, 119
propuneri de eliberare titluri de proprietate pentru terenuri ce nu se regăsesc sau se
regăsesc parţial în rezerva reprezentată cu culoare roşie în anexa grafică la Legea
nr. 165/2013, 8 propuneri de eliberare duplicat titlu de proprietate, 7 propuneri de
validare plan parcelar şi 59 contestaţii şi 10 adrese analizate în cadrul şedinţelor
Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra
terenurilor, 104 documentaţii amânate, 26 documentaţii respinse.
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Au mai fost analizate documentaţiile pentru 39 de propuneri de executare a
hotărârilor judecătoreşti întocmite de către comisiile locale.
În acest domeniu au fost emise un număr de 79 de Ordine ale prefectului.
Având în vedere unele modificări privind componenţa comisiilor locale pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în anul 2017 au fost
emise 23 Ordine ale Prefectului prin care s-a modificat componenţa unor comisii
locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; au mai
fost emise: 3 Ordine al Prefectului privind modificarea componenţei Comisiei
judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Harghita, 2 Ordine ale Prefectului privind modificarea componenţei Colectivului de
lucru 1 Ordin al Prefectului privind modificarea comisiei de delimitare a hotarelor
administrative dintre localităţile judeţului şi 1 Ordin al Prefectului privind îndrumarea
şi controlul comisiilor locale.
În conformitate cu art. 36 din Legea 18/1991 republicată, au fost emise
un număr de 49 Ordine ale Prefectului pentru 93 persoane şi 13 adrese către
primării pentru completare/clarificare/neemitere referitor la propunerile transmise în
vederea emiterii ordinului prefectului conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, fiind
verificată documentaţia cu privire la fiecare solicitare întocmindu-se şi un referat de
propunere a emiterii ordinului Prefectului cu privire la fiecare persoană care a
solicitat teren.
Aplicarea Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile
preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
De la intrarea în vigoare al legii în judeţul Harghita au fost depuse un număr
de 2331 de notificări.
Din aceste notificări, până la data de 31 decembrie 2017, au fost soluţionate
favorabil un număr de 1228 notificări, astfel:
- prin restituire în natură un număr de 440 de notificări;
- prin propunere de acordare de titluri de despăgubire în condiţiile Titlului VII
din Legea nr. 247/2005 şi Legii nr. 165/2013 un număr de 639 de notificări;
- prin compensarea cu alte bunuri (terenuri), sau servicii 21 notificări;
- prin combinarea măsurilor reparatorii – restituire în natură şi titluri de
despăgubire sau compensare cu alte bunuri – un număr de 128 notificări.
De asemenea, un număr de 623 notificări au fost respinse şi un număr de
462 notificări au fost direcţionate către alte entităţi ce aveau competenţa de a le
soluţiona, cum ar fi, spre exemplu, în cazul imobilelor solicitate şi care se află în
patrimoniul unor societăţi comerciale privatizate, Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului cu sediul în Bucureşti, autoritate care a efectuat privatizarea
societăţilor comerciale din judeţ, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, etc..
În judeţul Harghita, din cele 2331 notificări depuse au rămas
nesoluţionate până la data de 31 decembrie 2017, un număr de 18 de
notificări, acestea reprezentând un procent 0,22% faţă de cel al
notificărilor soluţionate, care este de 99,23%.
Unităţile administrativ teritoriale în care se află cel mai mare număr de
notificări nesoluţionate sunt municipiile, Toplita – 8 notificări, Odorheiu Secuiesc - 2
notificări, oraşul Cristuru Secuiesc - 4 notificări, Gheorgheni – 1 notificare , Borsec
– 1 notificare, Dăneşti şi Lunca de Jos – câte 1 notificare.
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Această situaţie se datorează în mare parte faptului că o parte din notificări se
află pe rolul instanţelor de judecată, şi/ sau în cercetare la Ministerul Public.
În anul 2017 au fost verificate un număr de 13 dosare întocmite în baza Legii
nr. 10/2001, prin care s-au propus acordarea de despăgubiri în condiţiile legii
speciale nr. 165/2013, din care 12 au primit viza de legalitate, întocmind-se în acest
sens referate de legalitate pentru fiecare, iar 1 dosar a fost returnat în vederea
remedierii deficienţelor constatate şi completării cu actele doveditoare necesare.
Instruirea secretarilor unităţilor administrativ teritoriale cu privire la
aplicarea actelor normative nou apărute
În cursul anului 2017 au avut loc 3 şedinţe cu secretarii u.a.t. – urilor, fiind
dezbătute: noutăţi legislative, dezbaterea deficienţelor constatate cu ocazia
exercitării tutelei administrative a prefectului, aplicarea Legii nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prezentarea modificărilor
legislative în domeniul prestaţiilor sociale, modul de elaborare a amenajamentelor
pastorale şi finanţarea acestora, contractarea serviciilor sociale, aplicarea legilor
fondului funciar, nomenclatura stradală, standardizarea întocmirii actelor
administrative în diferite domenii de activitate. Au avut loc şi 3 întâlniri zonale cu
secretarii localităţilor din 13 localităţi, ocazie cu care s-au discutat problemele de
interes comun din activitatea desfăşurată.
Activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de disciplină
În temeiul art. 55, alin. 1 din HG 1344/2007, privind normele de organizare şi
funcţionare a comisiilor de disciplină, în anul 2017 au fost înregistrate 4
sesizări pe rolul Comisiei Judeţene de Disciplină a Secretarilor, procedându-se la
efectuarea de cercetării administrative şi propunerea de sancţiuni disciplinare.
Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor
- Din totalul de 185 de petiţii înregistrate la Instituţia Prefectului, 142 au
fost soluţionate pozitiv sau parţial pozitiv, 14 negativ, 26 au fost clasate direct, 1 a
fost redirecţionată pentru competentă soluţionare, 2 sunt în curs de soluţionare.
- Au fost depuse 34 de solicitări de informaţii de interes public.
- Au fost primite în audienţă 123 persoane.
- În anul 2017 au fost înregistrate la Instituţia Prefectului un număr de
17.721 documente în sistemul electronic „Registratură electronică”, 651
Radiograme, 725 Ordine Ale Prefectului.
Apostilarea documentelor
Au fost înregistrate 346 cereri pentru aplicarea apostilei, fiind apostilate
473 acte administrative.
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Serviciul pentru Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate,
Dezvoltare Economică şi Afaceri Europene:
Viziunea este de asigurarea legăturii permanente dintre fiecare conducător al
unui organ al administraţiei publice centrale şi conducătorul serviciului public
deconcentrat.
Concretizarea faptică a atribuţiilor în acest domeniu a avut loc prin activităţi
constând în:
- referitor la stadiul de implementare a politicilor guvernamentale au fost
înaintate 15 de informări către administraţia publică centrală şi au fost
monitorizate programele guvernamentale care se derulează în judeţ, respectiv:
Programul lapte – corn, Programul de construcţii de locuinţe pentru tineret destinate
închirierii şi derulat prin ANL, Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor
Dezavantajate 2017 – 2018, (numărul total de beneficiari în judeţul Harghita este de
26.566 persoane);
- Au fost întocmite:
- Raportul Prefectului asupra stării economice – sociale a judeţului Harghita.
- Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în
Programul de guvernare;
- Planul de afaceri europene pentru realizarea politicilor de afaceri europene
la nivelul judeţului Harghita pe anul 2017.
- Analizarea, examinarea şi prelucrarea unui număr de 5073 adrese.
- Au fost transmise 161 de adrese şi au fost rezolvate 149 radiograme la
solicitările diferitelor ministere.
- Au fost soluţionate 54 petiţii şi reclamaţii, respectiv 28 de solicitări
prezentate în cadrul audienţelor la prefectul judeţului.
- Au avut loc 20 videoconferinţe (6 - sănătate, 6 - situaţii de urgenţă, 1 litigii de muncă, 1 - salarizare sector bugetar, 6 - accesare fonduri externe
nerambursabile).
- Au fost elaborate 99 ordine ale prefectului având ca obiect stabilirea de
măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, normative, pentru
constituirea/reactualizarea unor comisii cu activitate permanentă, aprobarea
planurilor de intervenţie pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă şi de convocare a
şedinţelor Colegiului Prefectural.
- Au fost examinate şi avizate 53 de proiecte de buget şi situaţii financiare
privind execuţia bugetelor serviciilor deconcentrate şi 1 propunere de proiect de
buget pentru 2018.
- Au fost transmise 51 de circulare către primăriile şi instituţiile publice din
judeţ cu scopul respectării în mod unitar a actelor normative.
- S-au întocmit 176 note de informare privind activitatea serviciilor
deconcentrate.
- Au fost organizate 12 şedinţe ordinare ale Colegiului Prefectural şi au fost
adoptate 2 hotărâri.
- S-au organizat 11 şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă (2 şedinţe ordinare şi 9 extraordinare), fiind aprobate 10 Hotărâri privind
evaluarea pagubelor produse în localităţile judeţului.
- A fost verificat stadiul de pregătire a unităţilor de învăţământ, înaintea
începerii anului şcolar 2017 -2018, astfel într-un număr de 21 localităţi, fiind
inspectate 74 unităţi şcolare.
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- Totodată au fost organizate 4 şedinţe ale Grupului Judeţean privind
creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ în cadrul cărora s-a analizat
activitatea instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu şi organizarea unui Forum
Judeţean privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.
- Au fost efectuate vizite cu scopul sprijinirii unităţilor de învăţământ în
vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare şi a autorizaţiilor/avizelor
P.S.I., ocazie cu care echipa desemnată prin ordin al prefectului s-a deplasat în 19
localităţi ale judeţului şi a analizat 47 de unităţi de învăţământ.
- Din activitatea Biroului Judeţean pentru Romi se pot evidenţia 7 întâlniri de
lucru, 1 activitate de diseminarea a informaţiilor pentru fonduri
nerambursabile, 5 şedinţe, 8 circulare, 17 informări, 5 deplasări în
localităţile cu pondere însemnată a persoanelor de etnie romă şi 4 şedinţe ale
Grupului de Lucru Mixt pentru Romi.
- Conform prevederilor Legii nr. 62/2011 Legea dialogului social,
republicată, au fost întocmite şi transmise un număr de 13 Minute, 25 adrese şi
12 rapoarte de activitate Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social şi 3
Minute şi 3 adrese Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale.
- Şedinţele Comisiei de dialog social organizate la nivelul judeţului
Harghita au oferit partenerilor posibilitatea de a se informa reciproc asupra
aspectelor socio-economice din judeţ, iar prin grija secretariatului au fost
comunicate permanent autorităţilor centrale date privind modul în care s-au
desfăşurat relaţiile de parteneriat.
- În afara acţiunilor de protest organizate la nivel naţional, pe parcursul anului
2017 în judeţul Harghita nu au avut loc alte acţiuni sau manifestări spontane,
asigurându-se un climat de pace socială, mai ales prin menţinerea unui contact
continuu cu toate nivelurile instituţionale şi sociale prin acordarea unei atenţii
constante prevenirii tensiunilor sociale.
- Prin implicarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei copilului, atât de la nivel local şi central, s-au găsit soluţii pentru
rezolvarea problemelor financiare cu care s-au confruntat în anul 2017 angajaţii şi
asistaţii din cadrul DGASPC Harghita.
- Astfel, în anul 2017 secretariatul CDS Harghita a transmis un număr
de 12 informări şi adrese referitoare, atât la solicitările primite din partea
confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivelul judeţului Harghita, cât
şi la acţiunile de protest organizate legal şi fără incidente (aceleaşi acţiuni cu
cele organizate la nivel naţional).
- În luna septembrie 2017 la sediul Palatului Administrativ a avut loc o
dezbatere publică cu membrii Comisiei de Dialog Social, respectiv membrii
Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
Harghita, întâlnire la care a fost dezbătut viitorul proiect al Legii pensiilor, în urma
căreia a fost întocmită o informare cu privire la discuţiile purtate şi propunerile
prezentate de către cei prezenţi.
Instituţia Prefectului a fost reprezentată la şedinţele de lucru ale unor comisii
astfel:
- 5 şedinţe ale Comisiei Judeţene de Acţiune împotriva Violenţei în Sport;
- 2 şedinţe ale Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială;
- 2 şedinţe ale Comisiei judeţene de coordonare şi supraveghere a acţiunii
de asigurare a suplimentului de hrană pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul
preuniversitar de stat şi privat, acordat prin Programul Guvernamental ,,Lapte corn”;
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- 1 şedinţă a Comisiei pentru întocmirea şi actualizarea Registrului de riscuri
din cadrul Instituţiei Prefectului;
- 2 şedinţe ale Comisiei Judeţene Harghita în domeniul egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi;
- 1 şedinţă a Centrului local de combatere a bolilor din judeţul Harghita (una
din componente este Unitatea locală de decizie constituită din membrii CJSU);
- 1 şedinţă inter-instituţională judeţeană anti-trafic;
Serviciul financiar contabilitate, resurse umane şi administrativ şi-a
desfăşurat activitatea în anul 2017, cu respectarea reglementărilor legale în
vigoare, ţinând în permanenţă legătura cu ministerul de resort, cu banca
finanţatoare, precum şi cu alte instituţii.
În tot cursul anului, instituţia s-a încadrat în creditele bugetare acordate,
asigurându-se drepturile salariale ale angajaţilor şi alte drepturi băneşti ale acestora,
precum şi necesarul logistic pentru buna funcţionare a compartimentelor instituţiei.
Serviciul a participat la toate acţiunile privind asigurarea cu materiale necesare,
desfăşurarea şi mai ales, la decontarea tuturor cheltuielilor determinate de
activităţile specifice instituţiei prefectului şi al celor două servicii comunitare.
Gestionarea resurselor umane la nivelul Instituţiei Prefectului
În anul 2017 numărul posturilor aprobate prin O.M.A.I. nr.
II/1907/02.03.2017, privind repartizarea numărului de posturi pentru anul 2017 în
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru Instituţia Prefectului Judeţul Harghita,
a fost de 39 posturi.
Ocuparea unui număr de trei posturi vacantate în cursul anului 2017, s-a
realizat cu sprijinul conducerii Ministerului Afacerilor Interne.
În anul 2017 angajaţii Instituţiei Prefectului au fost desemnaţi în 445 de
comisii de concurs, în calitate de reprezentanţi ai ANFP, sau ai Instituţiei Prefectului,
pentru ocuparea unor funcţii publice la nivelul unităţilor administrativ teritoriale şi ai
instituţiilor publice deconcentrate.
În perioada supusa analizei au fost înregistrate la ghişeul Serviciului Public
Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Harghita un
număr de 10.894, dintre care 5.854 cereri pentru paşapoarte simple temporare şi
5.040 cereri pentru paşapoarte simple electronice.
Comparativ cu anul 2016, numărul total de cereri preluate la sediu şi la
punctele secundare de lucru, a crescut cu 3.043 unităţi, adică cu un procent de
38,76%.
Din totalul cererilor pentru paşapoarte electronice, un număr de 1.521 cereri
au fost preluate la punctele secundare de lucru din Odorheiu Secuiesc şi Topliţa, cu
181 de unităţi mai mult faţă de anul 2016.
În cursul anului 2017 au fost înregistrate 221 cereri pentru paşapoarte CRDS
depuse în ghişeu, (93 pentru paşapoarte simple temporare şi 128 pentru paşapoarte
simple electronice). Au fost înaintate serviciului un număr de 606 cereri de
paşapoarte electronice CRDS, care au fost solicitate de cetăţeni români prin misiuni
diplomatice şi oficii consulare ale României în străinătate.
La 31.12.2017 serviciul funcţiona cu un număr de 8 poliţişti dintr-un total de
12 posturi prevăzute în structura organizatorică.
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În perioada supusă analizei, personalul din cadrul Serviciului Public
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
Harghita, şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului
de organizare şi funcţionare a serviciului, precum şi a dispoziţiilor şi metodologilor
de linie.
- Au fost desfăşurate activităţi complexe de deservire a publicului:
înmatriculări (au fost eliberate: 20.290 dovezi înlocuitoare ale certificatelor
de înmatriculare şi 10.068 autorizaţii provizorii);
- În cursul anului 2017 au fost editate un număr de 18.955 dovezi
înlocuitoare ale permiselor de conducere, (în urma examenului 4414; prin
preschimbare/modificare/reînnoire/duplicat/străine 14.541).
- Pe linia examinării candidaţilor în vederea obţinerii permisului de conducere
14.594 candidaţi au fost examinaţi la proba teoretică, fiind admişi 5.854
(40,11%), iar 7.141 candidaţi au susţinut proba practică, fiind admişi un
număr de 4.380 candidaţi, (procent de promovabilitate final 20,15 %).
Alte activităţi: soluţionarea unui număr de 1.831 cereri şi petiţii de
competenţa acestui serviciu, aprovizionarea compartimentului înmatriculări cu plăci
numere de înmatriculare de la atelierul de confecţionare, decontarea conform
dispoziţiilor în vigoare a sumelor de bani încasate din contravaloarea plăcilor cu
numere de înmatriculare, soluţionarea operativă a verificărilor solicitate de către
unităţile de poliţie sau alte instituţii abilitate, primirea în audienta a cetăţenilor.
La 31.12.2017 serviciul funcţiona cu un număr de 10 poliţişti şi 1 personal
contractual, dintr-un total de 13 posturi prevăzute în structura organizatorică.
Realizări în anul 2017
Activitatea desfăşurată în anul 2017 de către Instituţia Prefectului Judeţul
Harghita, sprijinul acordat şi colaborarea foarte bună cu instituţiile Ministerului
Afacerilor Interne reprezentate în judeţ, respectiv activităţile desfăşurate în comun
cu instituţiile publice deconcentrate, a fost recompensată prin acordarea „Premiului
de excelenţă în administraţie”, la secţiunea instituţiile prefectului, în cadrul Galei
„ADMINISTRAŢIE.RO” – ediţia a XII – a.
Proiectele întocmite, depuse şi derulate de către specialiştii Instituţiei
Prefectului Judeţul Harghita în cadrul Conferinţei internaţionale „Inovaţie şi
calitate în sectorul public“ – ediţia a X-a, organizată de Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici, a constituit prilejul promovării la nivelul naţional a bunelor
practici care au rezultat în urma implementării cu succes de către instituţia noastră
în anul 2017 a trei proiecte.
Astfel, în competiţie au fost înscrise şi evaluate:
- La secţiunea Implicarea cetăţenilor – premisă în definirea serviciilor publice
proiectul „Târgului serviciilor publice europene oferite de către instituţiile
publice din judeţ”, care a obţinut menţine.
Acest proiect aflat la prima ediţie s-a bucurat de succes din partea cetăţenilor
judeţului Harghita, fiind derulat împreună cu instituţiile Ministerului Afacerilor
Interne şi instituţiile publice deconcentrate reprezentate în judeţ.
- La secţiunea Diversitate şi egalitate de şanse pentru o administraţie publică
atractivă şi competitivă proiectele:
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„România ZECE - 10 ani de unitate în diversitate, o poveste în zece
cuvinte” care obţine menţiune şi „Aripi spre Cer” care a ocupat locul II.
Obţinerea acestor premii, precum şi câştigarea distincţiei de „Apreciere pentru
implicarea în promovarea Inovaţiei şi Calităţii în sectorul public” de către Instituţia
Prefectului Judeţul Harghita în cadrul celei mai prestigioase competiţii la nivel
naţional a proiectelor din administraţia publică din România, confirmă, o dată în
plus, profesionalismul echipei de proiecte din cadrul instituţiei noastre şi evidenţiază
preocuparea permanentă a tuturor factorilor implicaţi în creşterea calităţii serviciilor
publice oferite comunităţii.
Obiective pentru anul 2018
În vederea aplicării politicilor publice, Guvernul prin programul său stabileşte
strategii pentru atingerea scopului propus în vederea obţinerii schimbărilor
favorabile la nivelul administraţiei publice.
Pentru anul 2018 vom continua modernizarea actului administrativ la nivelul
Instituţiei Prefectului, proces menit să asigure crearea premiselor pentru adaptarea
şi funcţionarea acestei instituţii la un nivel european, în condiţii de competitivitate şi
continuă mişcare.
Vom continua procesul de debirocratizare şi simplificarea administrativă, în
considerarea interesului public, în sensul reducerii eforturilor de procurare a
documentelor în vederea accesului şi obţinerii serviciilor publice de către cetăţeni.
Considerăm că în planul de acţiune pentru anul 2018, trebuie să continuăm
dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiei în vederea îmbunătăţirii
calităţii serviciilor publice oferite potenţialilor beneficiari, îmbunătăţirea mijloacelor şi
căilor de comunicare interinstituţională,
între instituţiile publice şi cetăţean,
respectiv asigurarea transparenţei actului decizional.
Concluzii:
Modernizarea actului administrativ la nivelul Instituţiei Prefectului a
reprezentat un proces menit să asigure crearea premiselor pentru adaptarea şi
funcţionarea acestei instituţii la un nivel european, în condiţii de competitivitate şi
continuă mişcare.
Considerăm că în cursul anului 2017 Instituţia Prefectului Judeţul Harghita şi-a
îndeplinit obiectivele asumate, fiind implementate toate măsurile cuprinse în
Programul de guvernare 2017 – 2020.
Au fost atinse toate obiectivele asumate, respectiv: a fost întărită capacitatea
instituţională în activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative, a fost
asigurat un nivel ridicat de pregătire în domeniul prevenirii şi gestionării situaţiilor de
urgenţă, a fost asigurată creşterea gradului de transparenţă a activităţii instituţiei
prefectului, prin informarea continuă cu privire la activitatea instituţiei şi furnizarea
unui spectru larg de informaţii de interes public.
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În concluzie, luând în considerare prerogativele conferite de Constituţia
României şi de legislaţia specifică, respectiv atributul de garant al respectării legii la
nivelul judeţului, acţiunile Prefectului judeţului Harghita trebuie să vizeze
poziţionarea corectă în raport cu autorităţile administraţiei publice locale, cu
serviciile publice deconcentrate şi alte instituţii din judeţ, respectând şi sprijinind
autonomia administrativă, financiară şi decizională a acestora, pe coordonatele şi în
perimetrul intereselor generale, în profil teritorial, ale Guvernului şi Statului Român.
Toate obiectivele asumate de către Prefect, acţiunile întreprinse ca
reprezentant al Guvernului în judeţul Harghita trebuie să constituie unul dintre
principiile fundamentale ale relaţiei dintre cetăţean şi instituţiile şi autorităţile
publice.

Andrei Jean Adrian
Prefect

Petres Sándor
Subprefect
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