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R O M Â N I A  

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL HARGHITA 

Nesecret 

 

 Nr.  1528 
data:  27.01.2023 
Exemplar nr. 1 

 
SINTEZA 

 RAPORTULUI DE ACTIVITATE  AL 
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL HARGHITA  

PE ANUL 2022  
 
 

I. Introducere 
Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi în această calitate asigură 

legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv conduce serviciile publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice teritoriale, 
conform prevederilor art. 123 din Constituţia României. 

 
Structura organizatorică 
Instituția Prefectului Județul Harghita este organizată și funcționează sub 

conducerea Prefectului, conform Ordonanței de Urgență nr. 57/ 2019, privind codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 
906/2020, pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului Judetul Harghita a fost aprobată prin 
Ordinul Prefectului nr. 211/03.06.2021, pentru reorganizarea Instituţiei Prefectului Judeţul 
Harghita și aprobarea structurii organizatorice, respectiv prin Ordinul Prefectului nr. 
265/29.07.2022, pentru reorganizarea Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita și aprobarea 
structurii organizatorice. 
         Numărul de posturi pentru Instituţia Prefectului Judeţul Harghita este de 42, la care 
se adaugă numărul de personal aprobat pentru cele două servicii publice comunitare. 
 

 
II. Obiective strategice 
În cursul anului 2022, activitatea Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita s-a derulat 

în spiritul viziunii, valorilor şi misiunii asumate în cuprinsul Programului de Guvernare şi a 
Planului de management pentru anul 2022, care cuprinde obiectivele, activităţile, 
indicatorii, termenele şi responsabilii, astfel:  

1. Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local, prin supravegherea 
și controlul respectării legii la nivelul judeţului. 
 2. Întărirea capacităţii instituţionale în activitatea de control a legalităţii actelor 
administrative emise/ adoptate de autorităţile administraţiei publice locale. 
 3. Monitorizarea modului de exercitare de către primari, respectiv preşedintele 
consiliului judeţean a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului. 
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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. Asigurarea monitorizării respectării legislației specifice privind drepturile 
minorităţilor naţionale. 
 6. Cooperarea eficientă între structurile implicate în prevenirea şi gestionarea 
situaţiilor de urgenţă. 
 7. Creşterea nivelului de promovare a valorilor, standardelor şi bunelor practici în 
administraţia publică, în scopul creşterii actului administrativ. 
 8. Coordonarea şi verificarea activităţilor serviciilor publice comunitare în vederea 
asigurării deservirii cetățenilor. 
 9. Asigurarea transparenţei  activităţii instituţiei prefectului, prin informarea continuă 
cu privire la activitatea instituţiei şi furnizarea unui spectru larg de informaţii de interes 
public. 

 
III. Managementul resurselor instituţionale 
Valorile pe care s-a bazat activitatea Prefectului şi a Instituţiei Prefectului în anul 

2022: legalitatea, orientarea către cetăţean, respectul, obiectivitatea, profesionalismul, 
cooperarea, egalitatea de şanse, transparenţa, promptitudinea, performanţa şi integritatea.  

Managementul resurselor instituţionale a fost asigurat prin Serviciul Financiar, 
Contabil, Resurse Umane şi Administrativ. 

Acesta şi-a desfăşurat activitatea în anul 2022 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 Prefectului 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 serviciilor 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 
 
Pentru anul 2022 numărul posturilor aprobate Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita 

aprobat prin O.M.A.I. nr. II/452/08.02.2022, privind repartizarea numărului de posturi și 
structurii posturilor și structurii posturilor în anul 2022 pentru Ministerul Afacerilor Interne, 
cap. bugetar 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe” și O.M.A.I. nr. 
II/1651/27.07.2022, privind reorganizarea activității Instituției Prefectului Județul Harghita 
a fost de 42.  

La acestea se adaugă numărul de posturi aprobate pentru cele două servicii publice 
comunitare. 

În anul 2022 angajaţii Instituţiei Prefectului au fost desemnaţi în 53 de comisii de 
concurs, în calitate de reprezentanţi din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 
sau din partea Instituţiei Prefectului, pentru ocuparea unor funcţii publice la nivelul 
unităţilor administrativ teritoriale şi instituţiilor publice deconcentrate. 
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IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 
 
A. Cancelaria Prefectului 
A asigurat pe parcursul anului activităţi pentru asigurarea şedinţelor de lucru ale 

Prefectului, a asigurat monitorizarea și relația cu mass-media, a organizat ședințele de lucru 
și conferinţele de presă ale Prefectului, a furnizat date şi statistici prefectului, a furnizat 
informaţii destinate opiniei publice, a asigurat funcţionalitatea noii pagini de internet și a 
paginii social-media Facebook a instituției prefectului. 

Contextul pandemiei SARS-COV-2 a generat suspendarea desfășurării activității de 
relații cu publicul în trimestrul I al anului 2022, respectiv interacțiunea directă a angajaților 
instituției prefectului cu cetățenii. Activitate directă de relații cu publicul, audiențe s-a reluat 
din trimestrul II. A fost asigurată  permanent informarea opiniei publice cu privire la 
legislația în vigoare și a căilor de soluționare a problemelor ridicate, de natură 
administrativă, financiară, socială, atât în format fizic, cât și prin mijloace electronice.  

 
B. Corpul de control al prefectului 
În urma diverselor petiţii, sesizări, reclamaţii adresate Instituţiei Prefectului, corpul 

de control a desfăşurat acţiuni de verificare a sesizărilor cetăţenilor în cazul a 6 sesizări și 
audiențe; a răspuns la o interpelare adresată Prefectului judeţului Harghita, efectuând în 
prealabil verificări cu privire la aspectele semnalate; a întocmit un număr de 2 informări 
către Conducerea Ministerului Afacerilor Interne cu privire la diferite evenimente sau situaţii 
apărute în judeţ; a întocmit un proces verbal de constatare şi aplicare a contravenţiilor, 
privind nerespectarea prevederilor Legii nr. 75/1994 de către un primar; a transmis o 
circulară adresată unităţilor administrativ teritoriale din judeţ cu privire la respectarea 
legislaţiei de către primari în calitate de reprezentanţi ai statului. 

 
C. Prerogativele conferite Prefectului de garant al respectării legii la nivelul judeţului, 

se realizează, în ceea ce priveşte verificarea actelor administrative prin Serviciul pentru 
Controlul Legalităţii Actelor Administrative, a Aplicării Actelor Normative şi 
Contencios Administrativ. 

 
1. Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative şi a modului 

de aplicare a actelor normative în acţiuni planificate, Tematică abordată, 
principalele deficienţe constatate, Măsuri propuse 
 În anul 2022 au fost înaintate Instituţiei Prefectului pentru verificarea legalităţii un 
număr de 31.500 acte administrative adoptate de autorităţile publice locale, 6.766 
hotărâri ale consiliilor locale şi ale Consiliului Judeţean, respectiv 24.724 dispoziţii emise 
de către primarii u.a.t. - urilor şi de către preşedintele Consiliului Judeţean. 

  În urma controlului de legalitate s-a constatat că 393 de acte administrative au 
fost  adoptate sau emise cu încălcarea prevederilor legale, dintre acestea, 2 fiind 
atacate în instanţa de contencios administrativ, (2 hotărâri), deoarece autorităţile 
emitente nu s-au conformat celor solicitate de Instituţia Prefectului pentru intrarea în 
legalitate.  
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2. Controale dispuse în urma sesizărilor şi audienţelor înregistrate la 

Instituţia Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la faţa 
locului 

În anul 2022 s-au efectuat trei controale în urma sesizărilor şi audienţelor 
înregistrate la Instituţia Prefectului. 

În urmărirea activității primarilor s-a întocmit un proces verbal de constatare şi 
aplicare a contravenţiilor pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 75/1994 şi a H.G. nr. 
1157/2001. 

În anul 2022 au fost desfăşurate 2 acţiuni de control de fond la următoarele unități 
administrativ teritoriale: Gheorgheni și Frumoasa. 

 
3. Instruirea secretarilor unităţilor administrativ teritoriale cu privire la 

aplicarea actelor normative nou apărute 
În cursul anului 2022 a avut loc 1 şedinţă cu toți secretarii generali ai u.a.t. din judeţ 

şi 5 întâlniri zonale cu secretarii din zonele Odorhei, Gheorgheni, Ciucul de Jos și Ciucul de 
Sus.  

Temele prezentate şi dezbătute: concesionarea bunurilor domeniului public al UAT- 
urilor, deficienţele constatate cu ocazia exercitării tutelei administrative a prefectului, 
activitatea privind reconstituirea dreptului de proprietate, activitatea comisiilor locale de 
fond funciar, aspecte legate de obligativitatea solicitării Avizului Administrației Naționale a 
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale conform OUG nr. 54/2006, informare pe tema 
achiziţiilor publice pentru UAT- uri. 

 
Pentru respectarea în mod unitar, la nivelul judeţului a actelor normative în domeniul 

de activitate a autorităţilor publice locale, au fost transmise 12 circulare către toate 
primăriile, prin care le-au fost aduse la cunoştinţă noutăţile legislative, precum şi precizări 
privind aplicarea acestora. S-au emis un număr de 69 puncte de vedere privind legalitatea 
unor acte administrative. 
   

4. Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti 
În cursul anului 2022 s-au aflat pe rolul instanţelor de judecată un număr de 275 

de litigii, din care: 
- 220 procese de fond funciar,  
-    3 procese de contencios administrativ privind hotărâri şi dispoziţii,  
-  26 cauze privind radierea autovehiculelor din circulaţie, 
-   1 cauză privind contestarea procesului verbal de sancţionare a contravenţiilor 

aplicate în baza Legii nr. 75/1994, 
-   20 dosare litigii funcționari publici,  
-    4 alte cauze. 
 
5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual şi/ sau 

normativ 
În perioada de referință Prefectul judeţului a emis un număr de 440 ordine,  

(ordine cu caracter individual: 222, ordine cu caracter normativ: 0, ordine cu caracter 
tehnic și/sau de specialitate: 23, ordine privind constituirea de comisii: 79, ordine privind 
aplicare art. 36 din Legea nr. 18/1991: 53, ordine prin care s-a actualizat componența unor 
comisii: 63). 
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6. Activitatea desfăşurată de comisia de disciplină constituită la nivelul 

județului 
 În anul 2022 a fost înregistrată o sesizare la secretariatul Comisiei de disciplină, 

procedându-se la efectuarea cercetării administrative. În urma cercetării efectuate, 
sesizarea a fost clasată. 

În perioada de referinţă s-a desfăşurat o şedinţă a comisiei. 
 
7. Activitatea desfăşurată de Comisia judeţeană de atribuire de denumiri 
În anul 2022, la Comisia judeţeană de atribuire de denumiri au fost înregistrate un 

număr de 2 cereri prin care s-au solicitat avizul comisei pentru proiecte de hotărâri având 
ca obiect atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru străzi şi instituții de cultură din 
judeţul Harghita. 

 Au fost acordate 2 avize favorabile. 
 
8. Activitatea de Contencios Administrativ 

 În cursul anului 2022, 2 acte administrative au fost atacate de către Prefect la 
instanţa de contencios administrativ, în cazul unui dosar instanţa a pronunţat soluţie în 
favoarea Prefectului, iar pentru 1 cauză instanța a respins acțiunea. 
 
 D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

- Aplicarea legilor fondului funciar 
În cursul anului 2022 au fost elaborate şi adoptate un număr de 11 Hotărâri ale 

Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Harghita, 
pentru un  număr de 765 de documentaţii înaintate de la Comisiile locale şi de către alte 
instituţii. 

Au fost analizate și soluționate 36 de contestații, au fost luate la cunoștință și puse 
în executare un număr 54 hotărâri judecătoreşti. 
 În perioada de referinţă au fost emise 53 Ordine ale Prefectului pentru 119 
persoane, în conformitate cu art. 36 din Legea 18/1991, republicată. 

În anul 2022 au fost emise un număr de 5105 titluri de proprietate, pentru o 
suprafață totală de 3819,78 ha, (teren agricol: 5039 titluri/3432,51 ha și teren forestier: 
66 titluri/387,27 ha).  

Compartimentul fond funciar şi urmărirea  aplicării actelor cu caracter reparatoriu a 
soluționat 120 de petiții, a întocmit 6 circulare de îndrumare a comisiilor locale, a actualizat 
componența comisiei județene și a comisiilor locale de fond funciar, (22 ordine ale 
prefectului). 

 
- Aplicarea Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile 

preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989  
 În judeţul Harghita, din cele 2308 notificări depuse au rămas nesoluţionate până 
la data de 31 decembrie 2022 un număr de  20  de  notificări,  acestea reprezentând  
un procent 0,86 %  faţă de cel al notificărilor soluţionate în număr de 2288. 
 Din aceste notificări, au fost soluţionate favorabil  un număr de 1258 notificări,  un 
număr de 634 notificări au fost respinse şi un număr de 396 notificări au fost direcţionate 
către alte entităţi care au competenţa de a le soluţiona. 

Totodată au fost  transmise către Autoritatea Națională pentru Restituirea 
Proprietăților un număr de 12 raportări lunare  cu privire la stadiul soluţionării notificările la 
nivelul judeţului Harghita.  
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 - Aplicarea Legii nr. 9/1998, privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. 

La nivelul judeţului Harghita, Instituţia Prefectului Judeţul Harghita nu a avut de 
soluţionat astfel de cazuri în anul 2022. 

 
- Aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau 

compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia 

La nivelul judeţului Harghita, Instituţia Prefectului Judeţul Harghita nu a avut de 
soluţionat astfel de cazuri în anul 2022. 

 
Organizarea alegerilor, evidența aleșilor locali 

 În anul 2022 Compartimentul pentru administraţia publică locală şi organizarea 
alegerilor, pe lângă activitatea curentă, a desfăşurat activități privind verificarea 
documentațiilor mandatelor aleșilor locali (3 documentații verificate) și activități privind 
aplicația e-alesi.ro, conform prevederilor art. 263 din OUG nr. 57/2019 privind codul 
administrativ și a Ordinului MDLPA nr. 2341/2019. 

 
E. Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate 

a. Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate, nr. instituţii: 35.  
Monitorizarea a constat în analizarea rapoartelor de activitate săptămânale, lunare, 

trimestriale, semestriale şi anuale; vizite de lucru; evaluarea activităţii conducătorului 
serviciului public deconcentrat; raportul privind starea economico - socială a judeţului. Au 
fost întocmite şi înaintate Prefectului 85 informări. 

 
b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor şi a situaţiilor 

financiare privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice 
deconcentrate: au fost analizate şi examinate 46 de situaţii financiare privind execuţia 
bugetară, pentru care s-au acordat avize favorabile, acestea din urmă fiind înaintate 
conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. 

 
1. Activitatea Colegiului Prefectural Harghita 
Activitatea Colegiului Prefectural Harghita în indicatori se prezintă astfel: 12 şedinţe 

ordinare; 3 hotărâri adoptate; 47 teme prezentate.  
Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul prefectural şi al 

invitaţilor: 53, (29 instituţii au calitatea de membru şi 24 de instituţii au calitatea de 
invitat). 
  

2. Activitatea Comisiei de Dialog Social 
Numărul şedinţelor de lucru 10 ordinare. Au fost întocmite 10 convocatoare, 10 

minute ale şedinţelor, 2 rapoarte semestriale, 1 raport anual de activitate şi 3 informări 
către MAI. 

Numărul partenerilor sociali membrii ai Comisiei de Dialog Social - 25.  
 

3. Acţiuni de protest 
În afara acţiunilor de protest organizate la nivel naţional, pe parcursul anului 2022 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 şi prin acordarea unei atenţii constante prevenirii tensiunilor sociale. 
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4. Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice  

În anul 2022 au fost organizate 10 şedinţe ale Comitetului. Tematica abordată la 
aceste şedinţe a fost permanent adaptată conform propunerilor şi solicitărilor venite din 
partea membrilor, astfel încât aceasta să prezinte interes şi să fie utilă acestora.  

Numărul partenerilor sociali, membri ai Comitetului Consultativ de Dialog Civic 
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Harghita este de 17 membri. 

 
F. Servicii comunitare de utilităţi publice 
În vederea urmăririi stadiului de realizare a Planului multianual de dezvoltare a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice a fost actualizată baza de date existentă privind 
serviciile de utilităţi publice de la nivelul judeţului Harghita. S-au întocmit situaţiile 
centralizatoare referitoare la serviciile publice comunitare de utilităţi publice din judeţul 
Harghita, pentru anul 2022 (pentru fiecare localitate şi tip de serviciu în parte), rezultate ca 
urmare a analizării datelor colectate - (8 situaţii). 

 
G. Managementul situaţiilor de urgenţă  

- Numărul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă:  22 şedinţe (2 
ordinare și 20 extraordinare); 

- Numărul hotărârilor adoptate: 22, planuri aprobate: 1; 
- Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă: 10; 
- Au avut loc 5 şedinţe a Centrului Local de Combatere a Bolilor, precum şi aprobate 2 

planuri de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane.  
 

H.  Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea 
ordinii publice 

În anul 2022, Prefectul judeţului Harghita, în baza competenţelor conferite de lege, 
cu sprijinul structurilor cu atribuţii în domeniu, dar şi al autorităţilor  administraţiei publice 
locale, a acţionat pentru menţinerea unui climat de siguranţă publică, nefiind înregistrate 
situaţii deosebite de natură a induce un sentiment  de nesiguranţă în rândul cetăţenilor şi al 
comunităţilor locale. Totodată, trebuie subliniată şi contribuţia adusă de către Autoritatea 
Teritorială de Ordine Publică Harghita la promovarea intereselor comunităţilor locale în 
scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică. 

 
Relaţia cu minorităţile naţionale 
A fost demarată procedura de întocmire a Planului judeţean de măsuri de incluziune 

a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome în baza Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome (SNIR) pentru perioada 2021-
2027. 

 Ca o sinteză numerică a activităților Compartimentului pentru relația cu minoritățile 
naționale putem enumera 5 întâlniri de lucru, 3 activități de diseminarea diferite informații, 
1 ședință a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, 4 rapoarte de monitorizare și evaluare 
Strategie, 7 circulare, 12 informări,  3 deplasări în localitățile cu pondere însemnată de 
romi și soluționarea a 4 petiții. 

Instituţia Prefectului Judeţul Harghita, în raport cu obligaţiile prevăzute de 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind codul administrativ, ţinând cont de normele 
cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi 
limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, a depus diligenţe pentru respectarea drepturilor 
minorităţilor naţionale. 
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În vederea identificării problemelor cu care se confruntă minorităţile şi pentru 

rezolvarea acestora a fost actualizată bază de date existentă a nivel judeţean pentru 
monitorizarea modului în care instituţiile şi autorităţile publice respectă punerea în aplicare 
a legislaţiei în domeniul drepturilor minorităţilor naţionale. Monitorizarea acesteia se 
realizează anual, iar concluziile rezultate ca urmare a analizării informaţiilor primite sunt 
consemnate într-o notă de informare a prefectului. 

 
I. Activităţi pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative: 
Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în 

unităţile de învăţământ  
Creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ a fost monitorizată şi asigurată prin 

activităţile desfăşurate de către membrii Grupului judeţean pentru creşterea siguranţei în 
unităţile de învăţământ. A avut loc 2 şedinţe, în cadrul căreia s-a analizat activitatea 
concretă a instituţiilor cu atribuţii în acest domeniu, fiind întocmite 2 analize care au fost 
înaintate Ministerului Afacerilor Interne în baza Dispoziției MAI nr. I/1068 din 10.08.2016. 

Stadiul pregătirilor unităţilor de învăţământ din judeţ în vederea începerii 
în bune condiţii a anului şcolar 2022-2023 a stat în atenţia reprezentanţilor instituţiei, 
care au desfăşurat activităţi în cadrul echipelor mixte de verificare şi monitorizare a situaţiei 
existente pe teren. Nu au fost identificate situaţii care ar fi impus suspendarea sau 
amânarea începerii cursurilor. 

 
Aplicarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 - 2023  
Pe tot parcursul anului, lunar, au fost derulate acţiuni de control la unităţile şcolare 

şi unităţile producătoare şi de distribuţie, prin care s-au urmărit modul de producere, 
transport şi condiţiile de păstrare a produselor.  

A fost monitorizat programul pilot de acordare a unui suport alimentar unităţilor 
şcolare aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă numărul 97/2018. 

 
J. Alte activităţi 
1. Pe parcursul anului 2022 la nivelul judeţului Harghita nu au existat situaţii/condiţii 

care să necesite efectuarea unor acţiuni de control în domeniul situaţiilor de urgenţă.  
Au fost rezolvate cu celeritate solicitările adresate instituţiei de către alte entităţi 

publice. 
2. Acţiuni pentru urmărirea aplicării la nivelul judeţului  a Programului de 

Guvernare  
   Prefectul a acţionat cu responsabilitate în vederea întocmirii şi monitorizării Planului 
de acţiuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. 

Acesta este bazat pe criterii viabile şi care cuprind obiective SMART, iar ca şi în anii 
precedenţi, s-a efectuat cu consultarea celor 67 de autorităţi locale, a serviciilor publice 
deconcentrate şi a Consiliului judeţean, factori cu rol activ în dezvoltarea economică, 
socială şi administrativă a judeţului.  

S-a realizat monitorizarea asupra stadiului de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în 
Plan, iar în urma analizei măsurilor scadente s-a constatat faptul că obiectivele propuse au 
fost realizate în mare măsură. Numărul de actori implicaţi în aplicarea Programului de 
Guvernare: 33 instituţii publice la care sa adaugă cele 67 de primării. Numărul de acţiuni 
cuprinse în Planul de acţiuni pentru aplicarea Programului de Guvernare: 356. 
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 3. Implementarea la nivelul judeţului a Programului Operaţional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

La nivelul judeţului Harghita beneficiază de acest Program un număr de 22.793 de 
persoane. Programul a fost structurat în anul 2022 pe două componente: 

- alocarea de produse alimentare pentru 22793 beneficiari; 
- alocarea de tichete electronice pentru masă caldă destinate persoanelor cu vârsta 

de peste 75 de ani și persoanele/familiile fără adăpost şi cele evacuate, mai ales cele 
monoparentale) a continuat să fie implementată până în luna iunie a anului 2022, când 
acest program s-a încheiat. 

 
În cursul lunii august 2022 a fost lansată componenta POAD de sprijinire a 

categoriilor de cuplu mamă - nou născut și s-a demarat acțiunea de centralizare a 
beneficiarilor eligibili existenți la nivelul județului (conform OUG 113/2022, cap. I - Măsuri 
pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă - nou născut cele mai defavorizate care 
beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic).      

  La sfârșitul lunii decembrie 2022 au fost înregistraţi 170 beneficiari. 
 
Activitatea Comisiei Judeţene de Acţiune împotriva Violenţei în Sport 
În perioada de referință au avut loc 1 ședință ale comisiei, au fost  verificate 10 baze 

sportive din județ pentru care s-au acordat avize de funcționare pentru anul competițional 
2022- 2023.  

 
 V. Suport decizional 

Control intern managerial 
A fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la 

nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita pentru anul 2022, a fost actualizată 
documentaţia referitoare la monitorizarea funcţiilor sensibile, a fost actualizată lista 
persoanelor care ocupă funcţii sensibile, precum şi planul pentru asigurarea diminuării 
riscurilor asociate funcţiilor sensibile din cadrul instituţiei. 

 
 Registrul procedurilor 
La sfârșitul anului 2022 la nivelul instituţiei sunt înregistrate un număr 20 proceduri 

de sistem și 114 proceduri operaționale. 
 
Audit intern 
La nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita în anul 2022 nu au fost realizate 

misiuni de asigurare şi  misiuni de consiliere,  întrucât postul de auditor din cadrul instituţiei 
a fost vacant pe parcursul anului 2020. Activitatea de îndrumare a fost asigurată de 
structura centrală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 
Protecţia informaţiilor clasificate 
Structura de securitate a desfăşurat activităţi specifice în domeniul  protecţiei 

informaţiilor clasificate şi a celei de protecţie a surselor generatoare de informaţii - 
INFOSEC, la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita fiind respectate prevederile 
legale în acest domeniu. 
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Prevenirea şi combaterea corupţiei. Actualizarea riscurilor la corupţie şi 
monitorizarea lor 

La nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita au fost luate măsuri pentru 
respectarea legislaţiei naţionale anticorupţie astfel încât persoanele care exercită o funcţie 
publică să îşi îndeplinească atribuţiile încredinţate cu respectarea strictă a legilor şi 
normelor de conduită. 
 
 

VI. Servicii publice comunitare 
 
1. Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Harghita 
În perioada supusa analizei au fost înregistrate la ghişeele serviciului un număr de 

17427 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple, din care 1588 cereri pentru 
paşapoarte simple temporare şi 15839 cereri pentru paşapoarte simple electronice. 
Comparativ cu anul 2021, numărul total de cereri preluate la sediu a crescut cu 9.204 
unităţi, adică un procent de 111,93 %. 

Nu au fost preluate cereri la punctele secundare de lucru, Odorheiu Secuiesc şi 
Topliţa, deoarece activitatea a fost sistată la nivel național pe perioada stării de alertă. 

În cursul anului 2022 au fost înregistrate 188 cereri pentru paşapoarte CRDS depuse 
în ghişeu, (3 pentru paşapoarte simple temporare şi 185 pentru paşapoarte simple 
electronice). Au fost înaintate serviciului un număr de 6978 cereri de paşapoarte 
electronice CRDS, care au fost solicitate de cetăţeni români prin misiuni diplomatice şi oficii 
consulare ale României în străinătate.  

 
2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor Harghita 
- Au fost desfăşurate activităţi complexe de deservire a publicului: înmatriculări 

(au fost eliberate: 22.715 dovezi înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare, 
(10.071 prin înmatriculare pentru prima dată în România, 11.634 prin transcriere, 1.010 
duplicate/modificări), 7.646 autorizaţii provizorii şi au fost radiate din circulaţie 
4.356 vehicule);   

- În cursul anului 2022 au fost emise un număr de 17.142 dovezi înlocuitoare ale 
permiselor de conducere, (5.475 în urma examenului; 11.667 prin 
preschimbare/modificare/reînnoire/duplicat/străine).  

- Pe linia examinării candidaţilor în vederea obţinerii permisului de conducere 
12.793 candidaţi au fost examinaţi la proba teoretică, fiind admişi 5.172 (40,43 
%), iar 9.071 candidaţi au susţinut proba practică, fiind admişi un număr de 
5.514 candidaţi, (procent de promovabilitate final 43,1 %). Cursul anului 2022 au fost 
efectuate 6.436 programări/reprogramări la proba practică. 

În urma măsurilor luate pentru eficientizarea activității serviciului, (prin ocuparea 
posturilor vacante de examinatori, analize săptămânale a activității manageriale la nivelul 
serviciului), s-a reușit reducerea timpilor de așteptare pentru programarea, în vederea 
susținerii probei practice de la cca. 90 de zile la începutul anului, la maximum 30 de zile la 
sfârșitul lunii decembrie 2022. 

Alte activităţi: soluţionarea unui număr de 2891 cereri şi petiţii de competenţa 
acestui serviciu, aprovizionarea compartimentului înmatriculări cu plăci cu 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. 
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VII. Cooperarea inter instituţională şi relaţii internaţionale 
Toate aceste activităţi au fost realizate în cele mai bune condiţii, cu sprijinul 

instituţiilor din cadru Ministerului Afacerilor Interne şi a altor instituţii publice. 
 
VIII. Accesarea fondurilor europene 
Activitatea de monitorizare a proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă 

demarată în anii anteriori, rămâne în continuare un domeniu de interes care răspunde 
necesităţii existenţei la nivel judeţean, pentru exerciţiul financiar 2014-2020, a unei baze de 
date privind gradul de absorbţie al fondurilor europene, dar şi al celor naţionale. 

S-a comunicat potențialilor beneficiari principalele proiecte - COMPONENTE ce pot fi 
accesate prin Programul Național de Redresare și Reziliență PNRR la nivelul unităților 
administrativ teritoriale din județ.  

La nivelul judeţului Harghita în 2022 se aflau în implementare 131 de proiecte, în 
valoare totală de 913.718,614 mii lei şi au fost implementate 233 de proiecte în valoare 
totală de 458.208,806 mii lei. 

 
IX. Managementul comunicării 
Activitatea de informare şi relaţii publice în anul 2022 a vizat: analizarea şi 

actualizarea unor informaţii de pe noua pagină de internet a Instituţiei Prefectului Judeţul 
Harghita hr.prefectura.mai.gov.ro; publicarea unor materiale informative atât în presa 
română cât şi în cea maghiară; programul de relaţii cu publicul; furnizarea de informaţii 
publice prin telefon şi e-mail; asigurarea programărilor on-line pentru următoarele 
activităţi: depunerea documentelor pentru înmatriculare/transcriere, depunerea 
documentelor pentru autorizarea provizorie pentru circulaţie a autovehiculelor, depunerea 
documentelor pentru preschimbarea permiselor de conducere, depunerea documentelor în 
vederea eliberării paşapoartelor simple. 

În cursul anului 2022 fost asigurată funcționarea paginii de social-media Facebook a 
Instituției Prefectului Județul Harghita.  Aceasta a fost accesată de 81.601 ori. Acest lucru a 
contribuit la creșterea vizibilități activității Instituției Prefectului Județul Harghita, respectiv 
la informarea cetățenilor. 

 
Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor 
- Din totalul de 147 de petiţii înregistrate la Instituţia Prefectului Județul Harghita, 

117 au fost soluţionate pozitiv sau parţial pozitiv, 8 negativ, 18 au fost clasate direct, 
pentru 2 petiții sunt în curs de soluționare.  

-  Au fost depuse şi soluţionate în termenul legal un număr de 37 solicitări de 
informaţii de interes public.  

-  În trimestrul II al anului 2022 activitatea de audiențe la nivelul Instituției 
Prefectului Județul Harghita a fost reluată, în urma ridicării tuturor restricțiilor cauzate de 
pandemia de SARS-Cov-2. Au fost primiți în audiență 76 persoane, (din care la Prefect 54, 
iar la subprefecți 22). Petiționarii au avut posibilitatea de a transmite petiții/sesizări în 
format electronic pe adresa de email a instituției, prin poștă, sau prin depunere la 
registratura instituției în format fizic a documentelor. 

- În anul 2022 au fost înregistrate la Instituţia Prefectului un număr de 19.519 
documente în sistemul electronic „Registratură electronică”, 559 Radiograme prin sistemul 
de mesagerie electronică criptată, 440 de Ordine ale Prefectului.  

 
Apostilarea documentelor 
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Au fost înregistrate 194 cereri pentru aplicarea apostilei, fiind apostilate 258 acte 
administrative.  

 
 
X. DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE / PROPUNERI DE 

EFICIENTIZARE A ACTVITĂŢII 
 
În anul 2022 au fost identificate următoarele dificultăţi în activitatea instituţiei, 

astfel: 
- Deficit de personal la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita în condiţiile 

creşterii semnificative a volumului de muncă prin: 
a. complexitatea documentaţiilor depuse la comisia judeţeană pentru reconstituirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,  
b. asigurarea derulării și monitorizarea aplicării la nivel teritorial a programelor 

guvernamentale.  
- Lipsa de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor curente, (birouri pentru activitățile 

de relații cu publicul și secretariat, săli de şedinţă, sală de videoconferință proprie, spaţiu 
pentru arhiva instituției). 

- Lipsa dotărilor, echipamente IT hardware și software, pentru desfășurarea 
activității în condiții de performanță. 

La Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor Harghita: 

-   deficit de personal, raportat la volumul de activitatea și complexitatea activităților. 
- pregătire individuală precară a candidaţilor şi lipsa calităţii serviciilor de 

instruire/pregătire auto pentru obţinerea permisului de conducere de către şcolile de şoferi 
care a dus la creşterea perioadei de timp la care se face programarea la proba practică 
pentru obţinerea permisului de conducere. 

 
Activități cu impact major asupra județului Harghita în anul 2022 
- Contextul pandemiei SARS-CoV-2, care a dus la impunerea de restricții în 

funcționarea instituțiilor publice, dar și în desfășurarea activităților socio-economice din 
județ.  

- Organizarea Recensământului Populației și Locuințelor 2021 la nivelul județului 
Harghita. 

- Punerea în aplicare a  H.G. nr. 906/2020, pentru punerea în aplicare a unor 
prevederi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019. 

 
Propuneri pentru eficientizare a activităţii 
- Ocuparea tuturor posturilor vacante din cadrul structurilor funcționale ale 

instituției, pentru desfășurarea activității în condiții de competitivitate și profesionalism. 
- Asigurarea coordonării activităţii secretarilor generali ai u.a.t. – urilor din judeţ şi a 

comisiilor locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, 
pentru a eficientiza procedural modul de întocmire a documentaţiilor în vederea eliberării 
titlurilor de proprietate. 

- Coordonarea activităţii în domeniul iniţierii, întocmirii şi adoptării actelor 
administrative de către Consiliile Locale, în concordanţă cu prevederile legale. 

- Reducerea timpilor de aşteptare la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor pentru activităţile de examinare în vederea 
obţinerii permisului de conducere, respectiv la înmatricularea vehiculelor. 

- Informatizarea activităților de relații cu publicul la nivelul instituțiilor publice care 
asigură servicii cetățenilor. 
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- Asigurarea de către MAI a fondurilor necesare înlocuirii echipamente IT hardware 
și software uzate fizic și moral. 

 
 
XI. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2023 
 
În vederea aplicării politicilor publice, Guvernul prin programul său stabileşte 

strategii pentru atingerea scopului propus în vederea obţinerii schimbărilor favorabile la 
nivelul administraţiei publice. 
   - Continuarea procesului 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. 
 -  Implementarea componentelor „managementul performant la nivelul instituțiilor 
prefectului” și „document management systems” în cadrul  Proiectului „Management 
performant la nivelul Direcție Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, Direcția 
Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informațiilor, Direcția Secretariat General din 
Ministerul Afacerilor Interne și Instituțiile Prefectului”, cod SIPOCA 951/cod MySMIS2014: 
127548. 

- Creşterea eficienţei activităţii privind controlul de legalitate asupra actelor 
administrative, prin îmbunătăţirea relaţiilor de îndrumare a secretarilor unităţilor 
administrativ teritoriale şi de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale din 
judeţ. 

- Intensificarea acţiunii de monitorizare a Serviciilor Publice Deconcentrate de sub 
autoritatea Prefectului, în special în ceea ce priveşte aplicarea politicilor guvernamentale 
aferente anului 2023 pentru judeţul Harghita. 

- Eliminarea deficienţelor din sistemul de comunicare interinstituţională, cu primăriile 
din judeţ și cu instituțiile publice astfel încât informarea să fie făcută în timp real şi eficient. 
 

XII. CONCLUZII 
 

 Misiunea Prefectului şi a Instituţiei Prefectului, aşa cum se desprinde din legislaţia în 
vigoare, este implementarea valorilor spaţiului administrativ european: legalitate, 
transparență, predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate și eficacitate. 
 Aceasta trebuie să aibă drept finalitate cunoaşterea problemelor cu care se 
confruntă locuitorii şi localităţile judeţului şi identificarea mijloacelor de soluţionare a 
acestora. 
 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. 
 
 

Prefect 
PETRES Sándor 

 
 

Marius ȚEPELUȘ 
Subprefect 

Isabela PRODAN 
Subprefect 
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