ROMÂNIA

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

BULETIN INFORMATIV
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI
-

LUNA DECEMBRIE 2017

-

Din agenda public a lunii
MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 17 comunicate de presă;
 19 apariţii în presa scrisă locală monitorizată;
 2 conferințe de presă organizate;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 4 emisiuni de ştiri radio;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 2 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:
- primirea a 41 persoane la relaţii cu publicul,
- soluționarea a 46 petiții.
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:
- 6 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
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Din activitatea
SERVICIULUI MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, SITUA II DE URGEN
ȘI COOPERARE INTERNAȚIONAL
 Gestionarea cât mai eficient a situa iilor de urgen
- 04.12.2017 – elaborarea unei adrese către Direcția Regională de Drumuri i Poduri Constanța în
vederea necesității colaborării cu STS pentru realizarea unui sistem integrat pentru funcționarea CJCCI
la sediul ISU Dobrogea,
- 04-18.12.2017 – contactarea telefonică a unor primării în vederea finalizării i transmiterii către
ABADL a Planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor,
- 04-21.12.2017 – transmiterea unei invitații pentru participarea la o întâlnire de lucru cu reprezentanții
instituțiilor deținătoare de parcări în vederea solicitării sprijinului pentru parcarea tirurilor pe perioadele
închiderii drumurilor naționale pe timpul sezonului de iarnă; Participarea la edință i întocmirea unei
informări cu locurile puse la dispoziție. Transmiterea acestei informări către IPJ, ISU Dobrogea, RAJDP
i DRDP,
- 05.12.2017 – întocmirea i transmiterea unei adrese către Consiliul Județean Constanța pentru a
sprijini ISU Dobrogea Constanta în achiziționarea unor materiale necesare desfă urării în bune condiții
a CJCCI,
- 12-14.12.2017 – elaborarea i diseminarea convocatorului pentru edința de lucru din data de
14.12.2017; pregătirea materialelor de edință; participarea la edință,
- 14,15.12.2017 – participarea la întâlnirea având ca temă punerea în funcțiune a stațiilor de pompare
de către ANIF în unele localități din județ; întocmirea procesului verbal,
- 15-18.12.2017 – întocmirea referatului i ordinului prefectului pentru constituirea Comisiei de
verificare a situației în teren,
- 18.12.2017 – elaborarea unei informări către prefect privind solicitarea către organele administrației
publice centrale de a desemna o persoană care să facă parte dintr-o comisie care se va deplasa în
perioada 04-08.12.2017 în județul Constanța, localitatea Oltina, pentru constatarea unei situații
generatoare de risc major la inundații,
- 19-21.12.2017 – elaborarea i diseminarea convocatorului pentru edința CJSU; pregătirea
materialelor de edință; participarea la edința CJSU,
-27,28.12.2017 - întocmirea i transmiterea către MAI a adreselor privind contractele de deszăpezire
încheiate la nivelul județului Constanța de către RAJDP Constanța i DRDP Constanța.
 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
- 12.12.2017 – realizarea ordinii de zi a edinței Comitetului din data de 21.12.2017, ora 10,
- 13.12.2017 – realizarea i transmiterea către membrii Comitetului a convocatorului la edință,
- 21.12.2017 – participarea la edința Comitetului,
- 22.12.2017 – redactarea procesului verbal al edinței Comitetului.
 Colegiul Prefectural
- 05.12.2017 – întocmirea procesului verbal al şedinţei Colegiului,
- 05.12.2017 – elaborarea Raportului privind activitatea Colegiului în luna noiembrie i transmiterea
acestuia către M.A.I.,
- 07.12.2017 – întocmirea referatului privind modificarea componenței Colegiului,
- 08.12.2017 – realizarea i transmiterea Ordinului prefectului privind modificarea componenței
Colegiului,
- 11.12.2017 - întocmirea referatului pentru convocarea în şedinţă a Colegiului,
- 13.12.2017 - realizarea şi transmiterea Ordinului prefectului privind convocarea Colegiului; postarea
acestuia pe site-ul instituției,
- 19.12.2017 - participarea la şedinţa Colegiului,
- 20.12.2017 – întocmirea procesului verbal al şedinţei Colegiu,

Buletin informativ luna decembrie 2017

Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa

pagina 2/ 7

- 20.12.2017 - întocmirea Raportului cu privire la documentele care vizează activitatea lunară a
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administrației publice
centrale organizate în județ, în luna noiembrie, conform Hotărârii nr. 4/2017 a Colegiului Prefectural,
- 27.12.2017 – întocmirea Raportului privind activitatea Colegiului în luna decembrie i transmiterea
acestuia către M.A.I..
 Comisia de Dialog Social
- 04.12.2017 – întocmirea i transmiterea către Confederația Națională a Sindicatelor Libere din
România – Frăția a minutelor edințelor Comisiei de Dialog Social din lunile octombrie i noiembrie
2017,
- 07.12.2017 – elaborarea unei adrese către Ministerul Consultării Publice i a Dialogului Social pentru
înaintarea memoriul depus la Instituția Prefectului de către Sindicalul Lucrătorilor din APIA,
- 12.12.2017 – convocarea Comisiei de Dialog Social în edință extraordinară, ca urmare a protestelor
spontane declan ate de angajații serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Muncii i Justiției
Sociale de la nivelul județului Constanța i a solicitării din partea reprezentanților sindicali de întrunire a
acestei comisii,
- 12.12.2017 – întocmirea i transmiterea unei adrese către Ministerul Consultării Publice i Dialogului
Social, Ministerul Muncii i Justiției Sociale i Ministerul Afacerilor Interne, privitoare la protestele
spontane i revendicările angajaților din serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Muncii i
Justiției Sociale de la nivelul județului Constanța,
- 14-15.12.2017 – transmiterea către membrii Comisiei de Dialog Social a invitaţiei de participare la
şedinţa din data de 21.12.2017,
- 21.12.2017 – participarea la şedinţa Comisiei,
- 21-22.12.2017 - întocmirea minutei şedinţei Comisiei i transmiterea acesteia la Ministerul Consultării
Publice i a Dialogului Social,
- 27.12.2017 – transmiterea către membrii Comisiei a minutei edinței din data de 21.12.2017.
 Programul P.O.A.D.
- 20-29.12.2017 - întocmirea i transmiterea la 16 primării din județ a adreselor de informare privitoare
la selectarea lor în cadrul e antionului de verificare de către Autoritatea de Audit din cadrul Curții de
Conturi, care urmează a se desfă ura în cursul lunii ianuarie pentru POAD 2014; efectuarea de
convorbiri telefonice în acest sens cu reprezentanții fiecărei primării din e antion,
- 22-29.12.2017 – efectuarea de convorbiri telefonice i corespondență on-line cu 57 de primării din
județ, pentru completările solicitate de Autoritatea de Management POAD la Cererea de Rambursare 4
privind POAD 2015/2016,
- 27.12.2017 – înaintarea unei solicitări către primăriile nominalizate, pentru transmiterea către AM
POAD a documentelor precizate, privind implementarea POAD 2015,
- 27-29.12.2017 - transmiterea către AM POAD a documentelor primite din partea primăriilor
nominalizate, privind derularea POAD 2015,
- 29.12.2017 – transmiterea unei adrese către primăriile nominalizate privind desfă urarea unei misiuni
de audit în perioada 03-31.01.2018 referitoare la derularea POAD 2014.
 01-14.12.2017 – Centralizarea datelor primite de la primăriile din județ în vederea realizării adresei de
răspuns la solicitarea Ministerului Energiei cu privire la constituirea/ actualizarea unei baze de date
naționale cuprinzând gospodăriile neelectrificate, precum i completarea datelor on-line la adresa
indicată.
 01-08.12.2017 - Elaborarea procedurii privind gestionarea situațiilor de urgență.
 01-21.12.2017 – Centralizarea datelor primite de la primăriile din județ în vederea realizării adresei de
răspuns la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice i Fondurilor Europene a
referitoare la situația organizării activității de audit public intern la unitățile administrativ-teritoriale de
pe raza județului.
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 04.12.2017 – Înaintarea unei adrese către toate primăriile privind transmiterea măsurilor stabilite de
către DSVSA Constanța în vederea popularizării măsurilor care trebuie dispuse la nivelul localității, în
caz de apariție sau evoluție a acestei boli.
 05-07.12.2017 – Întocmirea inventarului funcțiilor sensibile la nivelul serviciului.
 05.12.2017 – Realizarea unei vizite de monitorizare a Planului de Acțiune al
Carmen Sylva Eforie.

colii la Liceul Teoretic

 06.12.2017 – Transmiterea unei adrese către toate primăriile privind prelungirea până la data de 31
ianuarie 2018 a sesiunii de depunere a proiectelor de investiții în cooperarea orizontală i verticală între
actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul agricol, dar i cel pomicol prin intermediul submăsurii 16.4
(pentru sectorul agricol) i sM 16.4a (pentru sectorul pomicol) din cadrul Programul Național de
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), precum i până la 29 decembrie 2017, ora 16.00,
sesiunea de primire a solicitărilor de finanțare pentru proiectele de investiții în procesarea i
marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole prin intermediul schemei de
ajutor de stat GBER aferentă submăsurii 4.2 din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 –
2020 (PNDR 2020).
 06.12.2017 – Înaintarea unei adrese către primăria comunei Oltina privind punctul de vedere transmis
de SC ENEL Distribuție Dobrogea SA referitor la întreruperile frecvente ale alimentării cu energie
electrică pe raza localității.
 06.12.2017 – Realizarea i transmiterea unei adrese către MAI – DGRIP pentru solicitarea unui punct
de vedere privind avizarea proiectelor de buget/situațiilor financiare.
 06-07.12.2017 – Întocmirea unei adrese către Agenția Națională pentru Romi pentru înaintarea situației
proiectelor care au fost desfă urate la nivel local, în perioada 2015-2017, în domeniul incluziunii
romilor, indiferent de promotor/implementator(ONG-uri, APL, alți factori implicați).
 06-22.12.2017 – Elaborarea procedurilor privind gestionarea unei situații de pichetare a instituției, a
reglementării statutului minorităților naționale i a funcționării Comisiei de Dialog Social.
 07.12.2017 – Înaintarea unei adresă către Trezoreria Constanța pentru comunicarea unui punct de
vedere privind solicitarea primăriei Năvodari.
 07.12.2017 – Realizarea unei vizite de monitorizare a Planului de Acțiune al colii la Colegiul Economic
Mangalia.
 08.12.2017 – Realizarea unei vizite de monitorizare a Planului de Acțiune al
Pontica Constanța.

colii la Colegiul Tehnic

 Analizarea Planurilor de Acțiune ale unităților de învățământ supuse monitorizărilor PAS - Liceul
Teoretic Carmen Sylva – Eforie, Colegiul Economic Mangalia, Colegiul Tehnic Pontica Constanța.
 11.12.2017 – Întocmirea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la
nivelul Serviciului.
 11.12.2017 – Participarea ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs pentru concursul organizat de
către Primăria Ora ului Năvodari.
 11.12.2017 - Actualizarea în evidența activităților de relații externe la nivelul instituției cu primirea în
data de 5 decembrie a unei delegații militare aparținând Marinei Naționale a Republicii Franceze.
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 11–15.12.2017 - Verificarea raportărilor lunare ale serviciilor publice deconcentrate repartizate,
respectiv AJPIS, AJOFM, ITM, CJP.
 11-27.12.2017 – Finalizarea a două proceduri interne aferente activităților de relații externe i activității
de monitorizare a fondurilor externe nerambursabile atrase la nivelul județului.
 11.12.2017 - Participarea la edința pentru organizarea Zilei Tătarilor din data de 13.12.2017.
 11.12.2017 – Participare la edința Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru
Învățământul Tehnic i Profesional.
 12.12.2017 – Întocmirea unei adrese privind respectarea perioadei de doliu național în perioada 1416.12.2017.
 12.12.2017 - Participare la şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică şi a Comitetului Special Constituit
pentru planuri şi programe, desfă urată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa;
întocmirea unei informări cu privire la documentele discutate.
 12.12.2017 – Întocmirea i transmiterea unei adrese către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Constanţa pentru solicitarea propunerilor privind reprezentanții serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din județul
Constanța, în vederea numirii în cadrul Consiliului Consultativ de la nivelul A.J.O.F.M. Constanța.
 13.12.2017 – Înaintarea unei adrese către Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Constanţa cu privire la componența Consiliului Consultativ de la nivelul A.J.O.F.M. Constanța.
 13.12.2017 – Participarea la evenimentul dedicat Zilei Tătarilor din România.
 13.12.2017 – Realizarea şi transmiterea unei adrese către Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Dobrogea” al Județului Constanța, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Inspectoratul Județean
de Jandarmi Constanța, Direcția de Sănătate Publică Constanța, Direcția Sanitară Veterinară i pentru
Siguranța Alimentelor Constanța, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța,
pentru a întocmi informări / rapoarte care să fie prezentate în şedinţa Colegiului Prefectural.
 14.12.2017 – Realizarea i transmiterea către Ministerului Energiei a adresei de răspuns la solicitarea
referitoare la constituirea/ actualizarea unei baze de date naționale cuprinzând gospodăriile
neelectrificate.
 14,15.12.2017 – Întocmirea i transmiterea către toate primăriile din județ a adresei de informare
asupra oportunității de a aplica cereri de finanțare pe Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 10
– Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific – Cre terea gradului de participare la
nivelul educației timpurii i învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire
timpurie a sistemului.
 18.12.2017 – Participarea ca membru în comisia concursului de promovare în grad profesional
desfă urat în cadrul Primăriei Municipiului Medgidia.
 18.12.2017 – Participarea la manifestările desfă urate de Uniunea Democrată Turcă din România cu
ocazia Zilei Minorităților.
 18.12.2017 – Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs pentru concursul organizat de
către Casa Județeană de Pensii Constanța.
 18.12.2017 - Întocmirea i transmiterea răspunsului la radiograma Ministerului Afacerilor Interne cu
privire la implementarea Programului pentru coli în județul Constanța.
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 19.12.2017 – Transmiterea invitației de participare la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
către Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier - Inspectoratul Teritorial Nr. 2.
 19.12.2017 – Participarea la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, la reuniunea de
analiză în domeniul accesării de finanțări externe nerambursabile, în sistem videoconferință, în cadrul
structurilor M.A.I.
 20.12.2017 – Participarea la edința Comisiei de protecție a mediului i ecologie constituite la nivelul
instituției.
 20.12.2017 – Întocmirea i transmiterea unei solicitări către GMJ i BCCO referitoare la monitorizarea
acţiunilor de control privind substanțele psihoactive semestrului II 2017.
 21.12.2017 - Elaborarea convocatorului pentru edința Echipei de gestionare a riscurilor.
 21.12.2017 – Elaborarea proiectelor fi elor de riscuri pentru situații de urgență.
 21.12.2017 – Acordarea de informații privitoare la programul Diaspora Start-Up, la solicitarea unei
persoane fizice interesate, înregistrată în Registrul specific.
 21.12.2017 – Distribuirea de bro uri realizate printr-un proiect finanțat prin INTERREG RO-BG, realizat
în parteneriat de Asociația Municipiilor Dunărene i Fundația Natura Vie, la edința cu primarii din județ.
 22.12.2017 - Întocmirea i transmiterea unei adrese către DGRIP – MAI privitoare la răspunsurile
primite de la Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 20142020 referitoare la proiectele aplicate de instituție, atât în calitate de solicitant de finanțare, cât i de
partener, pe programul Black Sea Basin 2014 – 2020.
 22.12.2017 - Participarea în comisia de concurs la primăria Murfatlar.
 27.12.2017 - Întocmirea procesului verbal al edinței Comisiei de protecție a mediului i ecologie i
transmiterea acestuia către Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Logistică.
 27.12.2017 – Elaborarea unui referat pentru aprobarea Planului de acțiune în domeniul protecției
mediului pentru anul 2018, întocmit la nivelul instituției i a Planului de implementare a planului de
acțiune în domeniul protecției mediului pentru anul 2018, întocmit la nivelul instituției.
 27.12.2017 - Preluarea anchetei sociale depuse de AJPIS Constanța pentru avizare de către prefect i
urmărirea până la rezolvare.
 27.12.2017 – Realizarea reviziei Procedurii privind reglementarea modului de constituire i organizare
a comandamentelor i comisiilor mixte.
 27.12.2017 – Întocmirea unor adrese către Primăriile Mangalia, Eforie, Negru Voda i Consiliul
Județean Constanța prin care am solicitat activitățile care se desfă oară în imobilele preluate de
autoritățile publice conform Legii nr. 303/2008.
 27.12.2017 – Participarea în calitate de reprezentant ANFP la concursul organizat de primăria Albe ti.
 27.12.2017 - Întocmirea şi transmiterea unei adrese către IPJ i ISJ pentru solicitarea raportului
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,
în trimestrul IV 2017.
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 28.12.2017 – Participarea la edința Consiliului Reprezentanților Uniunii Democrate a Tătarilor Turco Musulmani din România.
 28.12.2017 – Actualizarea fi elor de post.
 28.12.2017 – Participarea la prima edință a grupului de lucru privind PUZ pentru reconfigurare i
reconversie funcțională platforma industrială conform avizului de oportunitate.
 29.12.2017 – Realizarea i înaintarea către Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice i
Fondurilor Europene a adresei de răspuns la solicitarea referitoare la situația organizării activității de
audit public intern la unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului.
 29.12.2017 - Întocmirea i transmiterea către Curtea de Conturi a anexei solicitate privind datele de
contact pentru 16 autorități publice locale din județul nostru, în vederea desfă urării unei misiuni de
audit în luna ianuarie 2018.

Şef serviciu

Din activitatea
BIROULUI INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT
 Soluționarea a 52 petiții.
 Preaudierea a 10 persoane.
 Desfă urarea unei audiente la sediul Instituției Prefectului județul Constanța în care 3 persoane au fost
primite în audiență de către domnul subprefect Accoium Mustafa Levent.

Şef birou
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