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

BULETIN INFORMATIV
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI
-

LUNA MAI 2018

-

Din agenda public a lunii

MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 9 comunicate de presă;
 19 apariţii în presa scrisă locală monitorizată;
 2 conferințe de presă organizată;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 1 emisiune de ştiri radio;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 3 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 16 titluri de proprietate,
- primirea a 58 persoane la relaţii cu publicul.
 Au fost transmise către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 20 dosare depuse în baza
legilor fondului funciar.
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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:
- 16 acte administrative având ca obiect acordarea de despăgubiri băneşti în vederea emiterii avizului
de legalitate şi înaintării către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.
 Au fost transmise către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 10 dosare depuse în baza
Legii nr. 10/2001.
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
- 02,31.05.2018 - verificarea documentațiilor primite de la Direcția de Sănătate Publică Constanța, în
completarea Planurilor Albe elaborate de către 6 unități spitalice ti cu paturi din județul Constanța, în
vederea avizării de către prefect în calitate de pre edinte al Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență;
- 04, 08, 15, 22, 30.05.2018 - analizarea raportului transmis de către ANIF referitor la funcționarea
stațiilor de pompare de desecare de pe raza județului Constanța în luna mai 2018, în vederea
centralizării;
- 14-15.05.2018 - întocmirea documentelor necesare constituirii Comisiei de constatare şi evaluare a
pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice manifestate în data de 10.05.2018, în
judeţul Constanţa;
- 14-16.05.2018 - coordonarea membrilor comisiei constituite prin Ordinul Prefectului nr. 200/
14.05.2018 privind constatarea i evaluarea pagubelor produse în localitățile Eforie i Techirghiol, ca
urmare a ploilor torențiale din data de 10.05.2018;
- 17.05.2018 - primirea i analizarea rapoartelor lunare primite de la Administrația Bazinală de Apă
Dobrogea Litoral i Direcția Regională de Drumuri i Poduri Constanța;
- 17,18.05.2018 - organizarea edinței extraordinare a CJSU din data de 25.05.2018 (convocare
membri CJSU, adresă informare MAI, ordine de zi, materiale punctuale, proiecte hotărâri, etc.);
- 17-18.05.2018 - solicitări telefonice adresate primăriilor din județ în vederea transmiterii în regim de
urgență a Planului de asigurare cu resurse umane, materiale i financiare necesare gestionării situațiilor
de urgență pe anul 2018;
- 22.05.2018 - efectuarea calculelor privind pagubele constatate de către comisia constituită prin
Ordinul Prefectului nr. 200/14.05.2017 în ora ul Eforie, necesare realizării Raportului sinteză de către
ABADL;
- 25.05.2018 - participarea la edința extraordinară a CJSU Constanța;
- 29.05.2018 - întocmirea, împreuna cu Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU Constanța a procesului
verbal al edinței CJSU din data de 25.05.2018;
- 30.05.2018 - monitorizarea elaborării i semnării Raportului de sinteză privind fenomenele
hidrometeorologice periculoase ce au afectat județul Constanța în data de 10.05.2018;
- 30.05.2018 - întocmirea adresei în vederea transmiterii către Ministerul Afacerilor Interne a
Raportului Sinteză elaborat de către ABADL, ca urmare a pagubelor produse de fenomenele
hidrometeorologice din data de 10.05.2018 în județul Constanța;
 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
- 03.05.2018 – redactarea procesului verbal al edinței comitetului, desfă urată în data de 26.04.2018,
- 21.05.2018 – realizarea i transmiterea către membrii comitetului a convocatorului la edința din
data de 24.05.2018,
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- 24.05.2018 – participarea la edință,
- 25.05.2018 – redactarea procesului verbal al edinței comitetului, desfă urată în data de 24.05.2018.
 Colegiul Prefectural
- 16.05.2018 - întocmirea referatului pentru emiterea ordinului prefectului privind convocarea colegiului
în data de 23.05.2018;
- 17.05.2018 – elaborarea i transmiterea ordinului prefectului privind convocarea colegiului;
- 22.05.2018 - elaborarea situației centralizate pentru luna aprilie a.c. privind raportările lunare
transmise de către instituțiile membre ale colegiului, conform Hotărârii nr.2/2018 a Colegiului
Prefectural, în vederea aprobării de către prefectul județului;
- 23.05.2018 - pregătirea materialelor pentru edința de colegiu; participarea la edință;
- 24.05.2018 - întocmirea procesului verbal al edinței de colegiu pe luna mai a.c.,;
- 25.05.2018 - înaintarea către MAI a raportului privind edința de colegiu din luna mai 2018;
- 25.05.2018 - arhivarea documentelor privind edința colegiului din luna mai a.c..
 Comisia de Dialog Social
- întocmirea şi transmiterea către membrii Comisiei a invitaţiei de participare la şedinţa din data de
24.05.2018;
24.05.2018 - participarea la şedinţa Comisiei;
- elaborarea şi transmiterea către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
minutei şedinţei Comisiei de Dialog Social;
- realizarea i transmiterea către membrii comisiei a Ordinului de modificare a componenței Comisiei de
Dialog Social, ca urmare a modificărilor intervenite la conducerea Administrației Județene a Finanțelor
Publice
- întocmirea i înaintarea unei adrese către confederațiile sindicale i patronale pentru solicitarea
transmiterii către Instituția Prefectului a propunerilor de modificare a Legii nr. 363/2007 privind
combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea
reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor.
 Programul P.O.A.D.
- 03.05.2018 – realizarea unei adrese către A.J.P.I.S., Casa Județeană de Pensii i Direcția Generală de
Asistență Socială i Protecția Copilului Constanța, privind transmiterea numărului de beneficiari ai POAD
2018, pe cele cinci categorii precizate în radiograma primită din partea MAI;
- 04.05.2018 – Retransmiterea la M.F.E. – U.I. P.O.A.D. a arhivei electronice cu cele 70 de dispoziții de
primari privind constituirea grupurilor de lucru pe acest program, inclusiv a persoanelor cu drept de
semnătură, la nivelul fiecărui UAT.
- 10.05.2018 – transmiterea unei adrese către Casa Județeană de Pensii Constanța pentru solicitarea
realizării confruntării bazei de date primite de la D.G.A.S.P.C. Constanța cu beneficiarii de indemnizație
pentru handicap grav i accentuat, cu baza de date a persoanelor înregistrate în sistemul public de
pensii, în sensul eliminării persoanelor cu dublă înregistrare în categoriile menționate, în scopul
identificării beneficiarilor POAD.
- 11.05.2018 - formularea i înaintarea unei adrese de răspuns către M.A.I. – D.G.R.I.P. privitor la
numărul de beneficiari ai POAD la nivelul județului Constanța, pentru fiecare categorie solicitată.
- 11.05.2018 – elaborarea unei adrese către primăria Comana referitoare la retransmiterea sintezei
privind derularea POAD 2015, urmare unei solicitări primite din partea MFE;
- 11.05.2018 - retransmitere către primăria Comana a formatului anexei privind sinteza derulării POAD
2015;
- 11.05.2018 – întocmirea unei adrese către Ministerul Afacerilor Interne pentru transmiterea datelor
referitoare la implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020
(POAD) la nivelul județului nostru;
- 16-18.05.2018 – Pregătirea documentelor pentru vizita de verificare la fața locului a modului în care
3 primării din județ au implementat P.O.A.D. 2015, anunțată de MFE pentru data de 21.05.2018.
- 17.05.2018 – transmiterea unei adrese către primăriile Constanța, Mereni i Tortoman privind
pregătirea documentelor referitoare la implementarea POAD 2015/2016, în vederea desfă urării
misiunii de verificare a acestora de către AM POAD –MFE, în data de 21.05.2018;
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- 17.05.2018 – întocmirea i transmiterea unei adrese către AM POAD-MFE privind disponibilitatea
instituției noastre pentru primirea echipei de verificare i desfă urarea misiunii la sediul instituției
noastre;
- 17.05.2018 – pregătirea documentelor privind implementarea POAD 2015/2016 în vederea
desfă urării misiunii de verificare din partea Ministerului Fondurilor Europene;
- 21.05.2018 – primirea delegației care a efectuat misiunea de verificare la fața locului a Direcției
Generale Programe Europene Capital Uman – A.M. P.O.A.D. pentru 3 primării selectate din județul
Constanța, la sediul Instituției Prefectului Constanța;
- 21.05.2018 - participarea la misiunea de verificare din partea MFE la fața locului, privind
implementarea POAD 2015 de către autoritățile publice locale din localitățile Constanța, Tortoman si
Comana;
- 23.05.2018 - transmiterea raportului final privind POAD 2015, către echipa din cadrul Ministerului
Fondurilor Europene care a efectuat misiunea de verificare la fața locului privind implementarea POAD
2015, la nivelul a trei autorități publice locale din județul nostru.

 02-22.05.2018 – Întocmirea Raportului privind stadiul de îndeplinire al Planului de acțiuni pentru
realizarea în județ a obiectivelor derivate din Programul de Guvernare, aferent trimestrului I, 2018.
 02.05.2018 – Preluarea anchetei sociale depuse de AJPIS Constanța pentru avizarea de către domnul
prefect i urmărirea până la rezolvare.
 02.05.2018 – Formularea unui răspuns de clarificare pe mail către reprezentantul Consiliului Județean
Jaen – Spania, Elena Femenia, care solicita un parteneriat în cazul intenției de depunere a unui proiect
deja existent pe INTERREG EUROPE, apel cu termen în 22.06.2018.
 02.05.2018 – Transmiterea fi ei tehnice a proiectului Sărbătorim Centenarul Marii Uniri, către Ministerul
Culturii i Identității Naționale.
 02.05.2018 – Participarea la edința de pregătire a Zilei Limbii Tătare 2018.
 02.05.2018 – Realizarea referatului privind revizuirea i completarea Planului anual de acțiuni aferent
anului 2018, pentru realizarea în județ a Programului de Guvernare 2017 – 2020, precum i postarea
planului revizuit pe site-ul instituției.
 03.05.2018 - Redactarea i transmiterea către toate primăriile din județ, a adresei referitoare la
evenimentele care au loc la nivelul județului, pentru marcarea Zilei Europei în data de 9 mai 2018, sau
în preajma acestei zile.
 03.05.2018 - Întocmirea i transmiterea răspunsului la solicitarea SC Ziua Tomis SRL cu privire la
activitățile organizate pentru sărbătorirea Centenarului i Zilei Dobrogei.
 03.05.2018 - Transmiterea unei adrese către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea pentru
dispunerea măsuri de prevenire a unor situații de urgență la evenimentul dedicat Zilei 9 mai 2018.
 03.05.2018 - Întocmirea i transmiterea unei adrese către Serviciul de Ambulanță Județean pentru
asigurarea asistenței medicale la evenimentul dedicate Zilei de 9 mai 2018.
 03.05.2018 - Elaborarea i aprobarea unui referat în vederea reactualizării ordinului privind
reactualizarea componenței comisiei de constatare a pagubelor şi evaluarea pierderilor suferite de
persoanele fizice/asocierilor fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care
venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit.
 03.05.2018 – Întocmirea i transmiterea unui răspuns la Consiliul Național al Dizabilității din România,
la solicitarea depusă în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,
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actualizată, privind numărul de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav cuprin i în
organigrama fiecărei primării din județul Constanța i grila de salarizare care se aplică acestora în anul
2018.
 03.05.2018 - Elaborarea proiectului ordinului prefectului privind reactualizarea componenței comisiei de
constatare a pagubelor şi evaluarea pierderilor suferite de persoanele fizice/asocierilor fără
personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază
de norme de venit.
 03.05.2018 - Realizarea i transmiterea unei adrese la D.G.A.S.P.C. Constanța, de redirecționare a
solicitării în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public actualizată, a
Consiliului Național al Dizabilității din România.
 03.05.2018 - Transmiterea către Primăria Municipiului Constanța a invitației de participare la întâlnirea
româno-bulgară din data de 14 mai a.c., din Sala ovală a Prefecturii.
 03-07.05.2018 – Definitivarea i transmiterea documentației (adresă, arondare localități, fi a localității)
către primării în vederea organizării de către Instituția Prefectului – Județul Constanța a întâlnirilor cu
autoritățile administrației publice locale i cu reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate i ai altor
instituții publice, în luna iunie 2018; Acordarea de informații suplimentare către reprezentanții
primăriilor în vederea completării fi ei localității.
 03, 07, 17.05.2018 - Monitorizarea numărului de cereri depuse de către fermierii activi persoane
fizice/persoane juridice care desfă oară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai
suprafeţelor de teren agricol i/sau deţinători legali de animale în cadrul campaniei de depunere a
cererilor unice de plată 2018.
 03,15.05.2018 - Participarea la edința Comitetului Special Constituit i a Comitetului de Analiză
Tehnică desfă urată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța.
 04.05.2018 - Înaintarea către instituțiile menționate a ordinului privind reactualizarea componenței
comisiei de constatare a pagubelor şi evaluarea pierderilor suferite de persoanele fizice/asocierilor fără
personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază
de norme de venit;
 04.05.2018 – Inițierea reactualizării Ordinului Prefectului privind Comisia Județeană în domeniul
egalității de anse între femei i bărbați la nivelul județului Constanța.
 04.05.2018 – Întocmirea i transmiterea unei informări către Ministerul Afacerilor Interne - Direcția
Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului cu privire la organizarea Zilei de 9 Mai.
 04 – 08.05.2018 – Monitorizarea situației privind evenimentele care au loc la nivelul județului, pentru
marcarea Zilei Europei.
 05.05.2018 – Participarea la evenimentul dedicat Zilei Limbii Tătare 2018.
 07.05.2018 – Înaintarea răspunsului la adresa Uniunii Naționale a Patronatului Român.
 07.05.2018 – Transmiterea invitației la evenimentele dedicate Zilei Independenței de Stat a României,
Zilei Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial i Zilei Europei către
Consulatele Generale i serviciile publice deconcentrate.
 07.05.2018 – Participarea ca responsabil procedură în comisia de concurs pentru examenul/concursul
de promovare în grad profesional, Direcția Județeană pentru Sport i Tineret Constanța.

Buletin informativ luna mai 2018

Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa

pagina 5/ 10

 07-08.05.2018 – Elaborarea unui material pentru moderatorul prezentator al evenimentelor organizate
pentru celebrarea triplei semnificații a zilei de 9 Mai.
 07-09.05.2018 – Realizarea demersurilor pentru organizarea i desfă urarea Zilei Independenței de
Stat a României, a Zilei Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial i a Zilei
Europei:
- 07.05.2018 - Participarea la edința desfă urată în Piața Ovidiu, cu privire la organizarea
evenimentului.
- 07.05.2018 – Convocarea grupurilor folclorice ale minorităților naționale în vederea participării la
eveniment.
- 08.05.2018 – Efectuarea unei vizite la Centrul Multifuncțional pentru Tineret "Jean Constantin" în
vederea organizării evenimentului.
- 09.05.2018 – Organizarea i participarea la desfă urarea evenimentului.
 07-10.05.2018 – Actualizarea Ordinului Prefectului privind componența Comisiei Județene în domeniul
egalității de anse între femei i bărbați la nivelul județului Constanța - COJES.
 07-10.05.2018:
- Elaborarea i transmiterea unei adrese către Consiliul Județean Constanța pentru rezervarea sălii
”Remus Opreanu”, în vederea organizării, în data de 30.05.2018, a edinței CJSU i a edinței Colegiul
Prefectural.
- Înaintarea unei adrese către primăria Cernavodă pentru comunicarea modului de utilizare a sumei
alocate prin Hotărârea Guvernului nr.177/04.04.2018 i stadiul lucrărilor efectuate pentru refacerea
infrastructurii afectate ca urmare a calamităților produse.
- Întocmirea i transmiterea unei adrese către ISU Dobrogea pentru a înainta un exemplar aprobat
privind ”Evaluarea antrenamentului/ Exercițiului de transmitere a mesajelor de în tiințare/prealarmare
i verificare a sistemului de alarmare publică, la nivelul județului Constanța” , desfă urat în data de
02.05.2018.
 08.05.2018 – Realizarea i transmiterea către Ministerul Afacerilor Externe a situației centralizatoare
referitoare la evenimentele care au loc la nivelul județului, pentru marcarea Zilei Europei în data de 9
mai 2018, sau în preajma acestei zile.
 09-10.05.2018 - Redactarea i transmiterea unei adrese de informare către U.D.T.T.M.R. i U.D.T.R.,
privind oportunitatea de a aplica pentru obținerea de fonduri oferite de S.G.G. – D.R.I. pentru proiecte
interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase i a drepturilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale.
 10.05.2018 – Întocmirea i transmiterea unor adrese către Inspectoratul colar Județean, Universitatea
Ovidius Constanța, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Universitatea Maritimă Constanța cu privire la
campania de informare „Informare acasă! Siguranță în lume!” demarată de Ministerul pentru Românii
de Pretutindeni.
 11.05.2018 – Transmiterea unui răspuns la mesajul on-line al reprezentantului Ambasadei Bulgariei în
România.
 11.05.2018 – Redactarea răspunsului la adresa referitoare la participarea la programul de formare
”Programare investițională” organizat de Centrul de Formare Inițială i Continuă al M.A.I. Oră tie.
 14.05.2018 – Participarea ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs pentru concursul organizat de
către Primăria comunei Cernavodă.
 14.05.2018 – Înregistrarea în Registrul de evidență a activităților de relații externe la nivelul instituției,
a vizitei delegației bulgare conduse de ambasadorul acestei țări în România, i întocmirea raportului
privind această vizită în vederea transmiterii la M.A.I. – D.G.A.E.S.R.I.
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 14, 18.05.2018 - Monitorizarea numărului de cereri depuse de către fermierii activi persoane
fizice/persoane juridice care desfă oară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai
suprafeţelor de teren agricol i/sau deţinători legali de animale în cadrul campaniei de depunere a
cererilor unice de plată 2018.
 15.05.2018 – Transmiterea unei adrese către primăria Agigea privind dispunerea de măsuri pentru
salubrizarea unui teren viran.
 15.05.2018 - Informarea tuturor primăriilor privind publicarea a patru ghiduri consultative privind
măsuri de finanțare din cadrul PNDR 2014-2020.
 15, 16.05.2018 – Întocmirea i transmiterea către AJPIS Constanta a adresei de comunicare a
ordinului prefectului de reactualizare a componentei C.O.J.E.S. i a unei potențiale teme pentru o primă
întâlnire de lucru a comisiei, respectiv oportunitatea de a aplica pe Programul Drepturi, Egalitate i
Cetățenie - Apelul de proiecte pentru prevenirea i combaterea violenței pe motive de gen i a violenței
împotriva copiilor, finanțat direct de Comisia Europeană.
 16.05.2018 – Participarea ca membru în comisia de concurs pentru examenul/concursul de recrutare
funcționar public, Primăria municipiului Constanța – proba scrisă.
 16.05.2018 – Înaintarea către toate primăriile i către toate serviciile publice deconcentrate din județ a
adresei de atenționare asupra respectării cu strictețe a prevederilor Legii nr. 75/1994, respectiv ale HG
1157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului
național i folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile i instituțiile publice, cu modificările
i completările ulterioare.
 16.05.2018 – Participarea la Conferința Finală de Planificare a Exercițiului comun de antrenament, de
căutare i salvare de vieți omene ti pe mare i răspuns la poluare marină cu hidrocarburi (SARPOL
2018).
 16.05.2018 - Transmiterea către toate primăriile a unei informări privind înființarea portalului unic de
finanțare pentru fondurile europene pentru dezvoltare rurală.
 16.05.2018 - Elaborarea i transmiterea unei adrese către Sucursala Electrocentrale Constanța pentru
comunicarea unui punct de vedere referitor la soldul neachitat către Distrigaz Sud Rețele SRL pentru
contravaloarea serviciilor de distribuție a gazelor naturale.
 16.05.2018 – Convocarea grupurilor folclorice ale minorităților naționale în vederea participării la
evenimentul din 21.05.2018, Ziua Constanței.
 17.05.2018 – Întocmirea i transmiterea unor adrese către Inspectoratul colar Județean
Universitatea Ovidius Constanța referitoare la adresa DGRIP cu privire la o petiție.

i

 17.05.2018 – Înaintarea unei adrese către toate primăriile privind publicarea unei hotărâri de guvern
referitoare la modificarea i completarea Programului Național Apicol pentru perioada 2017-2019, a
normelor de aplicare i a valorii sprijinului financiar, precum i stabilirea unor măsuri de aplicare a
acesteia.
 17.05.2018 - Întocmirea i transmiterea unei adrese către Direcția Judeţeană de Statistică Constanţa,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa, Garda de Coastă Constanţa i Serviciul pentru Imigrări al
județului Constanța, pentru a le solicita materiale pentru edința din data de 23.05.2018.
 17.05.2018 - Preluarea anchetei sociale depuse de AJPIS Constanța pentru avizarea de către prefect i
urmărirea până la rezolvare.
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 17.05.2018
– Realizarea demersurilor necesare pentru postarea ordinului prefectului privind
reactualizarea componentei C.O.J.E.S. Constanța pe site-ul instituției.
 18.05.2018
Apicol.

– Transmiterea la toate primăriile din județ a unei adrese privind Programul Național

 18.05.2018 - Participarea ca membru în comisia de concurs pentru examenul/concursul de recrutare
funcționar public, Primăria municipiului Constanța – interviu.
 18.05.2018 – Participarea la evenimentul organizat de UDTTMR pentru Comemorarea a 74 de ani de la
evenimentele din 18 mai 1944.
 18.05.2018 – Întocmirea i transmiterea răspunsului către MAI - DGRIP cu privire la o petiție.
 21.05.2018 – Elaborarea i transmiterea unei adrese către Inspectoratul colar Județean referitoare la
solicitarea MDRAP a necesarului de microbuze de la nivelul județului Constanța.
 21-22.05.2018 – Întocmirea i transmiterea de adrese către D.G.A.S.P.C., toate primăriile din județ i
către M.M.J.S., privitoare la solicitarea M.M.J.S. pentru completarea unui chestionar on-line de către
serviciile de asistență socială din cadrul autorităților publice locale i județene i de nominalizare a unei
persoane de contact din cadrul Instituției Prefectului Județul Constanța.
 22.05.2018 – Predarea documentației privitoare la solicitarea M.M.J.S. pentru completarea unui
chestionar on-line de către serviciile de asistență socială din cadrul autorităților publice locale i
județene, către consilierul nominalizat ca persoană de contact pentru minister.
 22.05.2018
– Realizarea unui material privind apelul de proiecte pe Programul Operațional
Infrastructura Mare - POIM care se va lansa pe 31 mai a.c., având în consultare proiectul Ghidului
solicitantului aferent OS 5.2 Cre terea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă i eficientă la
dezastre a echipajelor de intervenție.
 23.05.2018 – Elaborarea Inventarului situațiilor generatoare de întreruperi în derularea activităților din
cadrul Serviciului pentru 2018.
 24.05.2018 – Participarea la videoconferința cu M.A.I. – D.G.A.E.S.R.I. la sediul Inspectoratului
Județean de Poliție al Județului Constanța.
 25.05.2018 – Întocmirea i transmiterea răspunsului către MDRAP cu privire la necesarul de microbuze
de la nivelul județului Constanța.
 25.05.2018 – Contactarea Primăriei Eforie i a Regiei România Film RADEF pentru colectarea de
informații necesare întocmirii unui răspuns la solicitarea Centrului Ceh Bucure ti, privind derularea unui
proiect cultural încadrat în programul EUNIC România.
 25.05.2018 – Solicitarea unei informări privind activitățile care se vor desfă ura de către DSVSA
Constanța în minivacanța de Rusalii i 1 iunie a.c..

 29.05.2018 – Participarea la Olimpiada de dezbateri publice "Tinerii dezbat".
 29-31.05.2018 – Continuarea demersurilor de organizare a unei întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor
care au implicare în derularea proiectului inițiat de Centrul Ceh Bucure ti, la solicitarea acestuia,
inclusiv cu D.G.R.A.E.S.R.I. din cadrul M.A.I. pentru solicitarea de aviz.
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 29-31.05.2018 - Analizarea fi elor localităților primite în vederea organizării de către Instituția
Prefectului – Județul Constanța a întâlnirilor cu autoritățile administrației publice locale i cu
reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate i ai altor instituții publice.
 30.05.2018 – Solicitarea de informații de la Serviciul Județean de Ambulanță cu privire la o adresă.
 30.05.2018 – Elaborarea unei adrese i transmiterea către toate primăriile privind prelungirea perioadei
de valorificare a tomatelor până la 15 iunie a.c. prin sprijinul acordat prin schema privind "Ajutorul de

minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate".

 30.05.2018 – Întocmirea i pregătirea pentru semnare a adreselor către Consiliul Județean Constanța
i toate primăriile din județ, privitoare la completarea unui chestionar on-line, în cadrul sesiunii de
colectare de date la nivel național, pentru 7 domenii de servicii publice, la solicitarea M.D.R.A.P..
 30.05.2018 – Solicitarea de informații de la Direcția de Sănătate Publică Județeană cu privire la o
adresă.
 31.05.2018 – Elaborarea adreselor prin care este comunicată data de 08.06.2018 pentru întâlnire,
către Centrul Ceh Bucure ti, Primăria ora ului Eforie, Regia Autonomă de Distribuție i Exploatare a
Filmelor – România Film Bucure ti, Direcția Județeană pentru Cultură Constanța.
 31.05.2018 – Participarea la edința privind rezultatele acțiunilor întreprinse de DSP, DSV, OPC în
minivacanța de Rusalii i activitățile planificate pentru minivacanța de 1 Iunie.
 Realizarea bazei de date cu asociațiile profesionale din județul Constanța, în vederea transmiterii către
Uniunea Națională a Patronatului Român i transmiterea acesteia către Uniunea Națională a
Patronatului Român.
 Transmiterea unei adrese către Uniunea Națională a Patronatului Român pentru informarea despre
disponibilitatea Sălii de edințe în data de 06.06.2018.
 Elaborarea i transmiterea către agenții economici care fac parte din e antionul stabilit de către Comisia
de Prognoză, a solicitării de completare a anchetelor economice în vederea estimării evoluţiei din
sectorul industrial pentru trimestrul II 2018.
 Participarea la întâlnirea domnului prefect Ioan Albu cu CNS Cartel Alfa în cadrul căreia au fost
discutate condițiile de muncă ale angajaților din Penitenciarul Poarta Albă.
 Realizarea unei adrese către directorul Penitenciarul Poarta Albă prin care a fost invitat la o întâlnire
privind condițiile de muncă din penitenciar, în data de 22.05.2018.
 Participarea la întâlnirea domnului prefect cu membrii CNS Cartel Alfa, BNS i directorul Penitenciarului
Poarta Albă în cadrul căreia au fost discutate condițiile de muncă ale angajaților din penitenciar i
modul în care acesta ar putea fi îmbunătățite.
 Transmiterea către Comisia de Prognoză a anchetelor economice întocmite de agenții economici în
vederea estimării evoluţiei din sectorul industrial pentru trimestrul II 2018.
 Întocmirea răspunsului către un petent referitor la înființarea unui muzeu dedicat industriei muzicii i
istoriei unor arti ti români din domeniul rock and roll.
 Prelucrarea materialelor foto realizate in cadrul Târgului de Binefacere “Să dăruim împreună”;
Actualizarea paginii de Facebook a târgului.
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 Redactarea i transmiterea unei adrese către ANAR Bucure ti pentru solicitarea unui punct de vedere,
în legătură cu memoriul privind modificarea Ordinului Ministrului Mediului i schimbărilor climatice nr.
454/21.03.2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea i desfă urarea licitației publice
pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei.
 Realizarea, transmiterea i obținerea confirmărilor pentru adresa prin care s-a solicitat primăriilor
comunicarea stadiului în care se află organizarea i asigurarea serviciilor publice de salvare acvativă salvamari. Centralizarea răspunsurilor.
 Întocmirea i transmiterea către DSP,DSV,OPC Constanta a convocatorului pentru edința din data de
31.05.2018 cu tema “Raport privind rezultatele acțiunilor întreprinse de organele de control ale DSP,
DSV, OPC în minivacanța de Rusalii i informare privind activitățile planificate pentru minivacanța de 1
iunie”
 Monitorizarea i contactarea repetată a primăriilor din județ pentru completarea chestionarului on-line
privind identificarea resurselor umane specializate existente i a necesităților concrete de infrastructură
i de formare în domeniul TIC ale serviciilor publice de asistență socială, din cadrul proiectului SRSS/C
2018/-16, pentru soluționarea adresei primite de la Ministerul Muncii si Justiției Sociale. Rezolvarea unei
problemei privind accesul link-ului. Gestionarea i centralizarea confirmărilor de completare a
chestionarului din cadrul proiectului SSR.
 Formularea i transmiterea unei adrese de răspuns semnatarilor memoriului privind modificarea
Ordinului Ministrului Mediului i schimbărilor climatice nr. 454/21.03.2013 pentru aprobarea
Instrucțiunilor privind organizarea si desfă urarea licitației publice pentru atribuirea contractelor de
închiriere a plajei, adresă prin care s-a comunicat revenirea cu un răspuns după primirea punctului de
vedere de la ANAR Bucure ti.
 Participarea la concursul tradițional de recitare a poeziilor în limba turcă, organizat de Inspectoratul
colar Județean în parteneriat cu Centrul Cultural Turc Yunus Emre.
 Participarea la festivitățile de premiere ale câ tigătorilor olimpiadei de limba turcă.
 Participarea la concursurile organizate de primăriile Constanța
reprezentant ANFP.

i Mihai Viteazu, în calitate de

Şef serviciu

Din activitatea
BIROULUI INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT
 Preaudierea a 12 persoane.
 Desfă urarea a 2 audiențe la sediul Instituției Prefectului județul Constanța în care 1 persoană a fost
primită în audiență de către domnul prefect Ioan Albu i 7 persoane au fost primite în audiență de
către domnul subprefect Levent Mustafa Accoium.

Consilieri birou
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