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ROMÂNIA 
GUVERNUL ROMÂNIEI 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL CONSTAN A 

 
                                        
 
                                                                             
   

    

BULETIN INFORMATIV 
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI 

- LUNA FEBRUARIE 2018     - 
 
 
 
 

Din agenda  public  a lunii  
 

 
 
 

MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE 
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 8 comunicate de presă; 
 16 apariţii în presa scrisă locală monitorizată; 
 1 conferință de presă organizată; 
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 3 emisiuni de ştiri radio; 
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 6 emisiuni de ştiri TV. 

 
 

  
Cancelaria Prefectului 

 
 
 

Din activitatea  
SERVICIULUI JURIDIC –ACHIZIȚII 

 
 
     Aplicarea legilor fondului funciar 
 În cursul lunii s-au desfăşurat în principal următoarele activităţi: 

- emiterea a 13 titluri de proprietate, 
- primirea a 35 persoane la relaţii cu publicul, 
- soluționarea a 21 petiții. 
 

 Au fost transmise către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 2 dosare depuse în baza 
legilor fondului funciar. 
 
 

      Aplicarea Legii nr. 10/2001 
 În cursul lunii au fost primite din partea primăriilor următoarele documente emise în baza Legii nr. 

10/2001 completată şi modificată:  
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- 7 acte administrative având ca obiect acordarea de despăgubiri băneşti în vederea emiterii avizului de 
legalitate şi înaintării către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.  

 
 
 

Șef serviciu 
 
 
 

 
Din activitatea  
SERVICIULUI  MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, SITUA II DE URGEN  
ȘI COOPERARE INTERNAȚIONAL  

 
 Gestionarea cât mai eficient  a situa iilor de urgen   

- 09.02.2018 - întocmirea unei adrese către ANIF referitoare la petiția OUAI Alfa Vio i adresa primăriei 
Hâr ova; întocmirea răspunsului către OUAI Alfa Vio,  
- 15.02.2018 - participarea la edința de lucru, având ca temă petiția transmisă de Organizația 
Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Hâr ova i elaborarea procesului verbal al întâlnirii, 
- 22.02.2018 - elaborarea convocatorului pentru edința de evaluare a activității desfă urate în anul 
2017 de către MAI - DSU i structurile aflate în coordonare, programată a se desfă ura în sistem 
videoconferință, în data 27.02.2018, ora 11.30, 
- 25.02.2018 - pregătirea i participarea la edința extraordinară CJSU (tema: cod portocaliu de ger, 
ninsori abundente si viscol puternic), 
- 25.02.2018 - întocmirea i transmiterea unei adrese la toate primăriile pentru a dispune măsuri 
referitoare la codul portocaliu emis de ANM pentru perioada 26.02-01.03.2018, 
- 26.02.2018 - organizarea i participarea la videoconferință/CJSU desfă urată ca urmare a condițiilor 
meteorologice nefavorabile, 
- 26.02.2018 - telefoane la primării privind codul portocaliu de vreme rea. 
- 26,27,28.02.2018 - participarea la activitatea Centrului Județean de Coordonare i Conducere a 
Intervenției constituit la nivelul județului Constanța, 
- 27.02.2018 - participarea la întâlnirea desfă urată în cadrul Centrului Județean de Conducere i 
Coordonare a Intervențiilor, 
- 27.02.2018 - pregătirea i participarea la edința CJSU, 
- 28.02.2018 - pregătirea i participarea la edința CJSU, desfă urată la sediul ISU Constanța, 
- 28.02.2018 – solicitarea de informații privind serviciul de permanență organizat la sediul primăriilor 
din județ (telefoane, centralizare i transmitere date). 
 

 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice 
- 09.02.2018 – realizarea ordinii de zi a edinței Comitetului, din data de 22.02.2018, 
- 12.02.2018 – realizarea i transmiterea către membrii Comitetului a convocatorului la edința,  
- 22.02.2018 - pregătirea i participarea la edința Comitetului, 
- 26.02.2018 – redactarea procesului-verbal al edinței Comitetului din data de 22.02.2018. 

 
 Colegiul Prefectural 

- 05.02.2018 - întocmirea Raport pe anul 2017 al Colegiului Prefectural; 
- 16.02.2018 - elaborarea referatului pentru emiterea Ordinului prefectului privind modificarea 
componenței Colegiului Prefectural constituit la nivelul județului Constanța; 
- 16.02.2018 - întocmirea Ordinului prefectului privind modificarea componenței Colegiului Prefectural; 
- 20.02.2018 - diseminarea Ordinului prefectului privind modificarea componenței Colegiului; 
- 20.02.2018 - întocmirea referatului pentru emiterea Ordinului Prefectului privind convocarea 
Colegiului Prefectural în data de 28.02.2018; 
- 21.02.2018 - elaborarea i diseminarea Ordinului Prefectului privind convocarea Colegiului Prefectural; 
- 22.02.2018 – întocmirea proiectului Hotărârii nr. 3 a Colegiului Prefectural privind aprobarea Planului 
de acțiuni pentru realizarea la nivel județean a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare; 
- 27.02.2018 – pregătirea materialelor pentru edința Colegiului Prefectural; 
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- 28.02.2018 – participarea la edința Colegiului Prefectural.  
 

 Comisia de Dialog Social 
- întocmirea şi transmiterea către membrii Comisiei de Dialog Social a invitaţiei de participare la şedinţa 
din data de 15.02.2018;  
- 15.02.2018 participarea la şedinţa Comisiei de Dialog Social; întocmirea minutei; 
- elaborarea şi transmiterea către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 
a minutei şedinţei Comisiei de Dialog Social. 
 

 Programul P.O.A.D. 
- 05-07.02.2018 – întocmirea i transmiterea către MDRAPFE – SI POAD a adresei cu puncte de vedere 
asupra proiectului de modificare a HG 799/2014 privind derularea POAD 2014 – 2020, 
- 06-07.02.2018 – elaborarea unui material privind propunerile de modificare a H.G. nr. 799/2014 în 
vederea  îmbunătățirii implementării POAD  2014-2020 i înaintarea acestuia către MFE, 
- 15.02.2018 – înaintarea unei adrese către 12 primării referitoare la transmiterea documentelor 
solicitate către MDRAPFE, urmare nerambursării de către UE a unei sume aferente județului nostru, 
referitoare la POAD 2015/2016; 
- 19-20.02.2018 – comunicarea cu cele 15 primării nominalizate de către SI POAD din cadrul MDRAPFE, 
referitoare la suspendarea la plată a unui număr de 50946 pachete cu ajutoare alimentare, în vederea 
urgentării  transmiterii documentelor solicitate de către autoritatea centrală, consilierea acestora privind 
documentele lipsă sau întocmite în mod eronat. 
 

 Centrul Local de Combatere a Bolilor 
- 05.02.2018 - analiza draft-ului elaborat de către DSVSA Constanța privind Strategia locală de 
intervenție în cazul depistării unui caz de Pestă Porcină Africană la porcii mistreți i propunerea de 
modificări; Stabilirea datei de desfă urare a edinței Centrului Local de Combatere a Bolilor la animale 
constituit la nivelul județului Constanța; 
- 07.02.2018 – elaborarea referatului în vederea modificării componenței centrului local de combatere a 
bolilor la animale, constituit la nivel de județ ca urmare a modificărilor intervenite la conducerea unor 
servicii publice deconcentrate; 
- 07.02.2018 - întocmirea proiectului Ordinului prefectului privind modificarea componenței centrului 
local de combatere a bolilor la animale, constituit la nivel de județ ca urmare a modificărilor intervenite 
la conducerea unor servicii publice deconcentrate; 
- 08.02.2018 - stabilirea i transmiterea către D.S.V.S.A. a propunerilor de modificare a Strategiei de 
prevenire a apariției unor focare de pestă porcină africană i modul de implementare al acesteia pe 
teritoriul județului; 
- 08.02.2018 - elaborarea i transmiterea către instituțiile membre ale CLCB a invitației de participare la 
edința din data de 13.02.2018; 

- 09.02.2018 - înaintarea către instituțiile care fac parte din Centrul Local de Combatere a Bolilor, 
constituit la nivelul județului a draft-ului Strategiei de prevenire a apariției unor focare de pestă porcină 
africană i modul de implementare al acesteia pe teritoriul județului, în vederea formulării de eventuale 
propuneri de modificare/completare a acestui document; 
- 12.02.2018 - transmiterea în format electronic către instituțiile membre a Ordinului prefectului privind 
modificarea componenței centrului local de combatere a bolilor la animale, constituit la nivel de județ 
ca urmare a modificărilor intervenite la conducerea unor servicii publice deconcentrate; 
- 13.02.2018 - participarea la edința CLCB; 
- 14.02.2018 - întocmirea adresei privind măsurile care trebuie dispuse de către primării pentru 
prevenirea apariției unor focare de pestă porcină africană pe teritoriul județului nostru; 
- 15.02.2018 - transmiterea în format electronic către toate primăriile a adresei privind măsurile 
stabilite în edința de CLCB, care trebuie dispuse de către Unitatea Locală de Sprijin, pentru prevenirea 
apariției unor focare de pestă porcină africană pe teritoriul județului nostru; 
- 19.02.2018 – elaborarea unei adrese către D.S.V.S.A. Constanța privind procesul verbal al edinței 
Centrului Locale de Combatere a Bolilor la animale (CLCB), constituit la nivelul județului Constanța, 
pentru edința desfă urată în data de 13.02.2018 i Strategia de prevenire a apariției unor focare de 
pesta porcină africana i modul de implementare al acesteia pe teritoriul județului, document aprobat 
de către prefectul județului; 
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- 19.02.2018 - întocmirea unei adrese către membrii CLCB pentru înaintarea Strategiei de prevenire a 
apariției unor focare de pesta porcina africana i modul de implementare al acesteia pe teritoriul 
județului, document aprobat de către prefectul județului. 
 

 01-09.02.2018 – Realizarea demersurilor pentru întocmirea Raportului privind stadiul de îndeplinire al 
Planului de acțiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor derivate din Programul de Guvernare, 
aferent trimestrului IV, anul 2017. 
 

 02.02.2018 – Participarea la edința Comisiei de Analiză Tehnică la nivelul Agenției pentru Protecția 
Mediului Constanța. 
 

 02.02.2018 – Transmiterea unei adrese de promovare i diseminare a proiectului Dunărea către 
primăriile Cernavodă i Hâr ova. 

 
 02.02.2018 – Actualizarea Registrului de relații externe cu datele aferente primirii vizitei unei delegații 

militare NATO de pe nave militare care desfă oară activități comune cu Forțele Navale Române în 
perioada 01. – 05.02.2018. 

 
 02.02.2018 - Întocmirea i transmiterea unor adrese către Centrul Meteorologic Regional Dobrogea 

pentru solicitarea prognozei meteo în vederea desfăşurării probelor pentru evaluarea competențelor 
lingvistice i digitale cat i desfă urarea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat 
2018. 

 
 05.02.2018 – Întocmirea i transmiterea unui răspuns către Asociația InfoCons, care a solicitat 

informații pe Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.  
 

 05.02.2018 - Transmiterea în format electronic către instituțiile nominalizate a Ordinului prefectului 
privind modificarea componenței comandamentului județean pentru analiza realizării Programului anual 
de înființare a perdelelor forestiere de protecție. 

 
 05.02.2018 - Înaintarea spre consultare către primării a proiectului de modificare a H.G. 799/2014, 

primit din partea MFE în vederea formulării de propuneri de către autoritățile publice locale. 
 

 05–08.02.2018 - Centralizarea răspunsurilor primite de la primării, la adresele de solicitare a 
informațiilor privitoare la înfrățiri i fondurile europene i guvernamentale accesate/atrase i derulate în 
semestrul II 2017. 
 

 06.02.2018 - Elaborarea i transmitere unei adrese către Trezoreria Constanța pentru comunicarea unui 
punct de vedere referitor la aspectele prezentate de primăria Mircea Vodă. 

 
 06.02.2018 - Întocmirea i transmiterea unei adrese către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa i 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa pentru solicitarea analizei activităţilor desfăşurate pentru 
creşterea gradului de siguranţă în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
rezultatele obţinute pe linia prevenirii violenţei în mediul şcolar, problemele identificate şi modul de 
rezolvare al acestora, în semestrul I, al anului şcolar 2017 – 2018 precum şi informaţii referitoare la 
indicatorii cuprinşi în anexa nr.1, anexa nr.2. 

 
 06.02.2018 - Participarea la edința Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de menținere a calității 

aerului în județul Constanța. 
 

 07.02.2018 – Întocmirea i transmiterea unui răspuns la adresa Camerei Consultanților Fiscali privitor la 
implementarea proiectului DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială 
Multisectorială, finanțat pe POCU 2014 – 2020. 
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 07.02.2018 – Înaintarea unei informări la primăriile de municipii i ora e, pentru promovarea 
proiectului DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială, finanțat pe 
POCU 2014 – 2020 derulat de Camera Consultanților Fiscali în parteneriat cu Universitatea Bucure ti, 
pentru a disemina oportunitatea de a aplica pentru includerea în grupul țintă al proiectului a locuitorilor 
din zona urbană a județului care se încadrează în condițiile de eligibilitate. 

 
 07.02.2018 –  Transmiterea unei adrese către universitățile din Județul Constanța i către Primăria 

Municipiului Constanța, referitoare la catagrafierea necesarului logistic de la nivelul județului pentru 
organizarea evenimentelor ce vor avea loc în țară, în perioada preluării de către România a Pre edinției 
Consiliului UE (PRES). 
 

 08.02.2018 – Transmiterea unei adrese către toate primăriile, referitoare la asociațiile de dezvoltare 
intercomunitară, pentru obținerea unei situații centralizate la nivel de județ, prin prelucrarea 
chestionarului transmis de MDRAPFE. 

 
 08.02.2018 – Întocmirea i transmiterea răspunsului la adresa MAI privind completarea chestionarului 

realizat în scopul catagrafierii necesarului logistic de la nivelul local, pentru organizarea evenimentelor 
ce vor avea loc în perioada PRES RO 2019. 

 
 08.02.2018 - Întocmirea i transmiterea unei adrese către CCINA pentru datele solicitate de Ambasada 

Republicii Belarus în România. 
 

 08.02.2018 – Formularea i înaintarea unui răspuns la adresa Ambasadei Republicii Belarus în România 
privind propunerile de dezvoltare a colaborării belaruso-române. 

 
 08, 09.02.2018 – Elaborarea unei anexe a Raportului privind desfă urarea activităților de protecție a 

mediului în anul 2017, anume: Managementul de eurilor în anul 2017, Cheltuielile pentru protecția 
mediului în anul 2017, Resursele energetice i utilizarea acestora în anul 2017.  

 
 09.02.2018 – Transmiterea unei adrese către Trezoreria Constanța pentru comunicarea unui punct de 

vedere referitor la aspectele prezentate de primăria Tortoman. 
 

 12.02.2018 – Participarea în comisia de concurs organizat de către Primăria Comunei Corbu. 
 

 13, 14.02.2018 – Întocmirea Raportului privind desfă urarea activităților de protecție a mediului în anul 
2017. 

 
 13, 15.02.2018  - Participare în comisia de contestație pentru concursul organizat de către Primăria 

Constanța. 
 

 14.02.2018 - Întocmirea i transmiterea unor adrese către ISJ Constanta cu privire la solicitarea 
Colegiului Tehnic Castelu care solicita sprijin în vederea aprobării unei clase a IX- a învățământ liceal zi, 
domeniul de pregătire generală turism i alimentație în planul de colarizare pentru anul colar 2018-
2019. 

 
 14.02.2018 - Participarea ca reprezentant ANFP  în comisia de concurs - proba scrisă, pentru ocuparea 

unor posturi în cadrul Primăriei municipiului Constanța. 
 

 15.02.2018 – Întocmirea i transmiterea către MAI – Direcția Generală Logistică a unei adrese privind 
activitatea de protecție a mediului i a dosarului de mediu al instituției pentru anul 2017, conform 
radiogramei MAI nr. 413206/26.01.2018. 

 
 15.02.2018 – Participarea la Conferința inițială de planificare a exercițiului comun de antrenament 

pentru căutare i salvare de vieți omene ti pe mare i răspuns la poluare marină cu hidrocarburi. 
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 17.02.2018 - Participarea la Festivalul Gevat Rasit organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco –
Musulmani din România – filiala Lumina. 

 
 19.02.2018 - Întocmirea şi transmiterea unei adrese catre Consiliul Județean Constanța prin care am 

solicitat Planul anual de acţiuni aferent anului 2018, pentru realizarea în judeţ a măsurilor cuprinse în 
Programul de guvernare 2017-2020. 

 
 19.02.2018 – Întocmirea si transmiterea unei adrese către toate primăriile din județ cu privire la 

radiograma Ministerului Afacerilor Interne, referitoare la Analiza referitoare la rolul i activitatea 
instituțiilor statului în cadrul programului guvernamental de integrare destinat persoanelor care au 
dobândit o formă de protecție în România. 

 
 19.02.2018 - Participarea în calitate de reprezentant A.N.F.P. la desfă urarea probei scrise, concurs 

organizat de CJ Constanța. 
 

 19-28.02.2018 – Întocmirea Planului de acțiuni aferent anului 2018 pentru realizarea la nivel județean 
a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. 

 
 19–23.02.2018 – Acordarea de consultanță telefonică primăriilor pentru completarea chestionarului 

privitor la asociațiile de dezvoltare intercomunitară solicitat spre completare de către MDRAP. 
 

 19–23.02.2018 – Asigurare permanentă legătură i acordare de consultanță reprezentantului Primăriei 
Hâr ova, care i-a exprimat intenția de implicare în proiectul Draw the Danube, build a bridge, inițiat de 
Austria, pentru țările i localitățile riverane Dunării.  
 

 20,23.02.2018 – Participare în calitate de reprezentant ANFP la concursul organizat de primăria 
Constanța. 

 
 21.02.2018 - Întocmirea i transmiterea către toate primăriile a informării privind derularea în perioada 

01 martie - 15 mai 2018 a Campaniei de depunere a cererilor de plată aferente anului 2018 de către 
fermieri. 

 
 21.02.2018 - Participarea în calitate de reprezentant ANFP la desfă urarea concursului - proba interviu, 

organizat de CJ Constanța. 
 

 21.02.2018 – Transmiterea unei adrese către Casa județeană de Pensii Constanța i Casa de Asigurări 
de Sănătate Constanța pentru solicitarea unor materiale pentru edința din data de 28.02.2018. 

 
 21.02.2018 – Participarea în comisiile de concurs organizate de către Primăria Municipiului Constanța. 

 
 21.02.2018 - Înaintarea către 6 primării, Consiliul Județean i Direcția de Statistică, a adresei prin care 

se solicită confirmarea funcționalității echipamentelor achiziționate prin proiectul finanțat prin PODCA 
2007 – 2013, derulat în 2010 i predate cu drept de folosință gratuită. 

 
 21.02.2018 – Întocmirea i transmiterea către Consiliul Județean Constanța, Primăria Municipiului 

Constanța, CCINA Constanța, Direcțiile județene de Statistică, Sănătate Publică, pentru Agricultură, 
Silvică, Inspectoratul colar Județean Constanța, AN Apele Române – Dobrogea Litoral, AJOFM i 
AJPIS, GNM – Comisariatul Județean Constanța, APM a unor adrese cu invitația de participare la 
seminarul regional de la Brăila AGENDA 2030, organizat de SGG – Departamentul pentru Dezvoltare 
Durabilă în 27.02.2018, reprogramată ulterior, din cauza condițiilor meteo, pe 6 martie 2018. 

 
 22–23.02.2018 – Elaborarea unei raportări privind activitățile desfă urate în semestrul II 2017 pentru 

implementarea Planului de acțiuni al Grupului Județean de Modernizare. 
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 23.02.2018 – Transmitere către CCINA Constanța a adresei prin care este solicitată diseminarea la 
nivelul mediului de afaceri constănțean, a invitațiilor de participare la expozițiile prevăzute a se 
desfă ura în cursul anului 2018 în Republica Belarus, transmise de Ambasada acestei țări în România.  

 
 23.02.2018 – Înaintarea unei adrese către Consiliul Județean Constanța cu privire la aprobarea Planului 

de menținere a calității aerului în județul Constanța. 
 

 26.02.2018 – Participare la sesiunea Piața din cadrul Programului Reducerea riscului de recidiva. 
 

 26.02.2018 – Participare în calitate de membru în două comisii de concurs organizate de Primăria 
Municipiului Constanta. 
  

 26.02.2018 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către toate primăriile din județ, referitoare la 
aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuințe proprietate personală, cu modificările i completările ulterioare. 

 
 26.02.2018 – Participarea la întrunirea Comisiei paritare. 

 
 26.02.2018 – Postarea în sediu a afi ului referitor la seminarul organizat a se desfă ura în cadrul 

proiectului DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială, finanțat pe 
POCU 2014 – 2020, derulat de Camera Consultanților Fiscali. 

 
 26-28.02.2018 – Centralizarea chestionarelor privitoare la asociațiile de dezvoltare intercomunitară 

primite de la primăriile din județ, solicitat spre completare de către MDRAP. 
 

 27.02.2018 – Participarea ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs pentru concursul organizat de 
către Primăria Municipiului Constanța. 

 
 28.02.2018 – Formularea unei propuneri de modificare a proiectului Planului de acțiuni al Grupului 

Județean de Modernizare pentru anul 2018, cu ocazia consultării privind elaborarea planului. 
 

 28.02.2018 - Telefoane la 9 primării alocate pentru solicitare nominalizați care asigură permanența pe 
cod portocaliu i pentru numerele de telefon ale acestora. 

 
 28.02.2018 - Întocmirea adresei de înaintare către Ministerul Administrației i Internelor si a Informării 

cu privire la activităţile desfăşurate de structurile deconcentrate şi autorităţile administraţiei publice 
locale pentru creşterea gradului de siguranţă în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 
din judeţul Constanţa, în semestrul I al anului şcolar 2017-2018. 

 
 28.02.2017 - Întocmirea răspunsului la radiograma Ministerului Afacerilor Interne cu privire la 

implementarea Programului pentru coli  în județul Constanța. 
 

 Transmiterea către Comisia Națională de Prognoză a anchetelor economice primite din partea 
Rompetrol Rafinare, ENEL Dobrogea si Argus Constanta. 

 
 Înaintarea unei adrese către Inspectoratul Județean de Jandarmi, Inspectoratul de Poliție al județului i 

ISU Dobrogea pentru solicitarea aplicării la sediul Consulatului Federației Ruse, a măsurilor care se 
impun pentru desfă urarea în bune condiții a alegerilor prezidențiale din 18 martie 2018. 

 
 Elaborarea unei adrese către Inspectoratul colar Județean Constanța pentru solicitarea situației 

unităților de învățământ comasate. 
 

 Întocmirea adresei către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor pentru solicitarea unui 
punct de vedere referitor la aspectele semnalate de un petent. 

 



 
             Buletin informativ luna februarie 2017                          Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa                                           pagina 8/ 9 

 Înaintarea către Ministerul Afacerilor Interne a proiectului derulat pentru incluziunea romilor. 
 

 Realizarea unei adrese către Ministerul Afacerilor Interne cu situația unităților de învățământ comasate 
la nivelul județului Constanța. 

 
 Întocmirea unei adrese către Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria” Filiala Constanța. 

 
 Întocmirea unui draft al Planului județean de acțiune pentru incluziunea romilor i transmiterea 

acestuia către Agenția Națională pentru Romi. 
 

 Reactualizarea Ordinelor prefectului privind modificarea componenței Comisiei de Dialog Social i a 
Grupului de Lucru Mixt pentru Romi.  
 

 Elaborarea unei adrese către Comisia de Prognoză pentru înaintarea anchetelor economice pentru 
trimestrul I 2018. 
 

 Centralizarea datelor de contact ale persoanelor responsabile cu platforma online realizată în cadrul 
proiectului A.P.R.O.A.P.E. 

 
 Întocmirea i transmiterea unei adrese către toate primăriile pentru solicitarea nominalizării persoanelor 

care se ocupă de utilizarea platformei online realizată în cadrul proiectului A.P.R.O.A.P.E. 
 

 Transmiterea către STS a unei adrese pentru solicitarea sprijinului în vederea transferării sistemului de 
videoconferință din Căminul Cultural Horia în sediul primăriei Horia. 

 
 Elaborarea unei adrese pentru transmiterea către MAI a situației semestriale privind conformarea la 

parametrii de calitate ai apei potabile în unele localități din județul Constanța. 
 

 Transmiterea unei adrese către toate primăriile cu solicitarea unui petent, referitoare la aplicarea 
prevederilor Legii 15/2003. 

 
 Convocarea edinței Comisiei Paritare, întocmirea procesului verbal i elaborarea avizului acordat de 

membrii comisiei pentru Planuri de măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici din 
cadrul Instituției Prefectului. 

 
 Participare în calitate de reprezentant ANFP la concursul organizat de Direcția pentru Evidența 

Persoanelor Constanța. 
 

 Participarea în calitate de reprezentant ANFP, la concursul organizat de Primăria Constanța. 
 

 Participarea la lansarea proiectului Raise YOUth Voice organizată de Federația Tinerilor din România. 
 

 Participarea la acțiunea Educație pentru sănătatea în familie, organizată de Uniunea Democrată Turcă 
din România. 

 
 Participarea la acțiunea Femeia Turcă în Islam, organizată de Uniunea Democrată Turcă din România.  

 
 Centralizarea răspunsurilor primite din partea primăriilor cu privire la acordarea burselor colare pentru 

elevi conform Legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările i completările ulterioare i ale 
OMECTS nr.5576/2011. 

 

 
         Şef serviciu  
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Din activitatea  
BIROULUI INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT  

 
 

 Înregistrarea a 93 petiții i repartizarea acestora pe bază de rezoluție în vederea soluționării. 
 

 Preaudierea a 17 persoane. 
 

 Desfă urarea unei audiențe la sediul Instituției Prefectului județul Constanța în care 1 persoană a fost 
primită în audiență de către domnul subprefect Accoium Mustafa Levent. 

 
 

 
 

Şef birou 


