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

BULETIN INFORMATIV
PRIVIND ACTIVITATEA INSTITU IEI
-

LUNA SEPTEMBRIE 2018

-

Din agenda public a lunii

MEDIATIZAREA ACTIVIT II INSTITU IONALE
 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 2 comunicate de presă;
 2 apariţii în presa scrisă locală monitorizată;
 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 2 emisiuni de ştiri radio.

Cancelaria Prefectului

Din activitatea
SERVICIULUI JURIDIC –ACHIZIȚII

Aplicarea legilor fondului funciar
 În cursul lunii s-au desfăşurat în principal următoarele activităţi:
- primirea a 62 persoane la relaţii cu publicul.
 Au fost transmise către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 1 dosar depus în baza
legilor fondului funciar.
 În cursul lunii s-a desfăşurat 1 şedinţă a Comisiei Judeţene pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra pământului.
 În cadrul şedinţei au fost adoptate 27 hotărâri ale Comisiei Judeţene pentru validarea propunerilor
Comisiilor Locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului.
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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:
- 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
- monitorizarea permanentă a transmiterii de către Administra ia Na ională de Meteorologie i Institutul
Na ional de Hidrologie i Gospodărire a Apelor a avertizărilor imediate de vreme rea i înaintarea
acestora (după caz) către toate primăriile din jude pentru dispunerea măsurilor necesare prevenirii
oricăror situa ii de urgen ă ce pot apărea ca urmare a manifestării fenomenelor prognozate;
- realizarea convocatorului i transmiterea acestuia către membrii Comisiei de evaluare a pierderilor
suferite de proprietarii de animale, pentru edin a desfă urată la ora 14.00.
- participarea la edin a Centrului Local de Combatere a Bolilor – CLCB i a Comisiei de evaluare a
pierderilor suferite de proprietarii de animale, desfă urată la ora 14.00.
- întocmirea i transmiterea către Direc ia Sanitar Veterinară i pentru Siguran a Alimentelor Constan a
a unei adrese cu solicitarea desemnării unei persoane cu atribu ii de transmitere a coordonatelor i
avizelor corespunzătoare tuturor gropilor de ecarisare folosite, în func ie de evolu ia PPA la nivelul
jude ului Constan a i a documentelor aferente.
- întocmirea unei situa ii centralizatoare privind participarea membrilor CLCB în cadrul edin elor
convocate ori de câte ori a fost cazul
- realizarea i transmiterea către Direc ia de Sănătate Publică Constan a a unei adrese cu măsurile care
se impun privind monitorizarea calită ii apelor din vecinătatea locurilor amenajate pentru ecarisare i a
calită ii apei din pu uri/fântâni, în localită ile situate în apropierea gropilor pentru ecarisare, având în
anexă lista UAT-urilor din jude ul Constan a cu locuri de ecarisare prin îngropare a cadavrelor de suine.
- modificarea/actualizarea ordinului prefectului privind modificarea componen ei Comitetului Jude ean
pentru Situa ii de Urgen ă i a grupurilor de suport tehnic pe tipuri de risc;
- înaintarea către Consiliul Jude ean Constan a a unei completări la adresa cu noile localită i în care au
fost confirmate focare de pestă porcină africană - PPA până la data de 10.09.2018, la nivelul jude ului
Constan a.
- elaborarea adreselor referitoare la pregătirea autorită ilor administra iei publice i a institu iilor publice
sezonului rece 2018-2019 – contracte de deszăpezire, asigurare stocuri materiale antiderapante i
combustibili, transmise primăriilor din jude , Direc iei Regionale de Drumuri i Poduri - DRDP
Constan a, Regiei Jude ene de Drumuri i Poduri - RAJDP Constan a, E-Distribu ie Dobrogea –
Regiunea Dobrogea;
- realizarea i transmiterea unei adrese către Direc ia Sanitar Veterinară i pentru Siguran a Alimentelor
- DSVSA Constan a cu privire la eficacitatea i func ionalitatea filtrului instalat în localitatea Mihai
Viteazu, în condi iile inten iei exprimate de către DSVSA de a- i retrage reprezentan ii din cadrul
acestuia.
- redactarea i transmiterea unei adrese către membrii Comisiei de evaluare a pierderilor suferite de
proprietarii de animale, privind în tiin area confirmării unui focar PPA de mici dimensiuni în localitatea
Miori a, comuna Ciobanu.
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- realizarea i transmiterea adresei către DSVSA Constan a referitoare la transmiterea de precizări
legate de evaluarea suinelor ucise în data de 07.09.2018 în localită ile Sili tea i Rasova.
- realizarea i transmiterea convocatorului membrilor Comisiei de evaluare a pierderilor suferite de
proprietarii de animale, pentru edin a din data de 13.09.2018.
- participarea la edin a Centrului Local de Combatere a Bolilor – CLCB necesară gestionării situa iei
epidemiologice din jude referitoare la prezen a focarelor de pestă porcină africană;
- elaborarea unei adrese pentru confirmarea participării la ac iunea de verificare a stării tehnice i
func ionale a construc iilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inunda iilor, din jude ul Constan a;
- întocmirea unei reveniri la adresa către Direc ia Sanitar Veterinară i pentru Siguran a Alimentelor
Constan a privind solicitarea transmiterii coordonatelor i avizelor Administra iei Bazinale de Apă
Dobrogea Litoral - ABADL i RAJA pentru gropile folosite ca metodă alternativă de ecarisare.
- participarea la videoconferin a privind lansarea portalului web ”ro-alert”, portal de avertizare a
popula iei;
- realizarea unei adrese referitoare la înaintarea către Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă
”Dobrogea” al jude ului Constan a, a unui exemplar aprobat privind ”Evaluarea antrenamentului /

Exerci iului de transmitere a mesajelor de în tiin are/prealarmare i verificare a sistemului de alarmare
publică, la nivelul jude ului Constan a”, desfă urat în data de 05.09.2018;

- realizarea i transmiterea convocatorului membrilor Comisiei de evaluare a pierderilor suferite de
proprietarii de animale, pentru edin a din data de 17.09.2018.
- participarea la edin a Centrului local de combatere a bolilor la animale Constan a, desfă urată la ora
10.00.
- întocmirea i transmiterea unei adrese către factorii implica i (toate primăriile, Direc ia Agricolă
Jude eană - DAJ, Direc ia de Sănătate Publică - DSP, Garda Na ională de Mediu - GNM, Direc ia
Regională de Drumuri i Poduri - DRDP, Regiei Jude ene de Drumuri i Poduri - RAJDP, CFR,
Administra ia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral - ABADL, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare ANIF i Agenţia Naţională pentru Pescuit i Acvacultură - ANPA) în aplicarea Legii nr.62/2018 i H.G.
707/2018, pentru dispunerea măsurilor necesare îndeplinirii în termen a prevederilor din actele
normative sus-men ionate, în vederea combaterii buruienii ambrozia.
- realizarea i transmiterea convocatorului membrilor Comisiei de evaluare a pierderilor suferite de
proprietarii de animale, pentru edin a din data de 19.09.2018.
- participarea la edin a Centrului local de combatere a bolilor la animale Constan a, desfă urată la ora
1400.
- participarea la edin a CLCB necesară gestionării situa iei epidemiologice din jude generate de
prezen a focarelor de pestă porcină africană;
- transmiterea către Direc ia Sanitar Veterinară i pentru Siguran a Alimentelor Constan a a unei
reveniri la adresa privind solicitarea transmiterii coordonatelor i avizelor RAJA i ABADL pentru gropile
folosite ca metodă alternativă de ecarisare.
- elaborarea convocatoarelor Comisiei de evaluare pentru edin ele CLCB din 22.09.2018.
- participarea la edin ele CLCB desfă urate la orele 11 i 15.30; realizarea minutelor pentru edin e.
- participarea la edin a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă – CJSU.
- elaborarea i înaintarea la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă - DSU din cadrul Ministerul
Afacerilor Interne a unei adrese de informare privind edin a CJSU.
- monitorizarea/actualizarea bazei de date a membrilor CJSU.
- realizarea i transmiterea membrilor Centrului local de combatere a bolilor la animale constituit la
nivelul Jude ului Constan a, a adresei privind solicitarea numărul de telefon cu acces WhatsApp i a email-ului cu acces permanent, pentru facilitarea contactării în regim de urgen ă.
- redactarea referatului întocmit în vederea emiterii Ordinului Prefectului privind reorganizarea Centrului
local de combatere a bolilor la animale constituit la nivelul Jude ului Constan a.
- redactarea i transmiterea Ordinului Prefectului privind reorganizarea Centrului local de combatere a
bolilor la animale constituit la nivelul Jude ului Constan a.
- realizarea unei adrese de răspuns referitoare la obliga ia de a organiza i desfă ura ac iuni de
combatere a artropodelor i rozătoarelor vectoare de maladii transmisibile i/sau generatoare de
disconfort, transmisă Primăriei comunei Limanu;
- desfă urarea unei activită i premergătoare desfă urării edin ei CLCB organizate în vederea gestionării
situa iei epidemiologice din jude - prezen a focarelor de pestă porcină africană;
- participarea la edin a CLCB.
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- verificarea a 2 Planuri Albe ( ale Spitalului Oră enesc Cernavodă i Spitalului Oră enesc Hâr ova) în
vederea avizării acestora de către prefect, în calitate de pre edinte al CJSU;
- actualizarea/completarea situa iei cu gropile de ecarisare PPA (Pesta Porcină Africană), ca urmare a
primirii situa iei centralizate cu avizele RAJA i ABADL, solicitate în mod repetat la Direc ia Sanitar
Veterinară i pentru Siguran a Alimentelor Constan a.
- elaborarea convocatorului Comisiei de evaluare pentru edin a CLCB din 27.09.2018; Contactarea
telefonică a membrilor CLCB, în vederea confirmării prezen ei la edin ă.
- participarea la edin a CLCB necesară gestionării situa iei epidemiologice din jude generate de
prezen a focarelor de pestă porcină africană;
- întocmirea situa iei privind pagubele produse ca urmare a manifestării fenomenelor
hidrometeorologice din jude ul Constan a în lunile iunie-iulie 2018;
- actualizarea situa iei centralizatoare privind participarea membrilor CLCB în cadrul edin elor
convocate ori de câte ori a fost cazul
- centralizarea informa iilor transmise de primării referitoare la afi area măsurilor pentru popula ie
privind prevenirea infectării cu virusul West Nile i a altor măsuri privind dezinsec ia în localită ile din
jude ul Constan a;
- verificarea raportărilor zilnice primite de la Direc ia Sanitară i pentru Siguran a Alimentelor
Constan a.
- efectuarea convorbirilor telefonice cu reprezentan ii Direc iei Sanitare i pentru Siguran a Alimentelor
Constan a, în vederea solicitări informa iilor necesare clarificării situa iilor transmise si/sau rectificării
omisiunilor apărute.
- realizarea i transmiterea raportărilor zilnice (ora 8.00 i 20.00) privind evolu ia focarelor de pestă
porcină africană din jude – 3 săptămâni.
- monitorizarea i centralizarea datelor privind actualizarea bazei de date necesare întrunirii Centrului
local de combatere a bolilor la animale constituit la nivelul Jude ului Constan a.
- transmiterea către Direc ia Sanitar Veterinară i pentru Siguran a Alimentelor Constan a - DSVSA a
unei adrese cu privire la programul de introducere a purceilor santinelă în exploata iile în care s-a
realizat uciderea preventivă.
- înaintarea către DSVSA a unei adrese cu privire la notificări i rapoarte zilnice.
- întocmirea i transmiterea unei informări privind pestă porcină africană - PPA către Departamentul
pentru Situaţii de Urgenţă - DSU i Ministerul Agriculturii i Dezvoltării Rurale - MADR, de două ori pe
zi.
- întocmirea i transmiterea unei adrese către Garda Forestieră Bucure ti, Agen ia pentru Protec ia
Mediului Constan a i Administra ia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral - ABADL prin care am solicitat
comunicarea efectivelor de suine din cantoane/fonduri forestiere de pe raza jude ului Constan a
- întocmirea i transmiterea unei adrese către asocia iile de vânătoare i pescuit sportiv pentru
solicitarea comunicării numărului porcilor mistre i recolta i din fondul de vânătoare pe care îl
gestionează/administrează.
 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
- organizarea edin ei comitetului,
- desfă urarea edin ei comitetului.
 Colegiul Prefectural
- organizarea edin ei colegiului,
- desfă urarea edin ei colegiului,
- elaborarea Raportului cu privire la documentele care vizează activitatea lunară a serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale organizate în
jude , conform Hotărârii nr. 2/2018 a Colegiului Prefectural,
- întocmirea i înaintarea la Ministerul Afacerilor Interne a raportului pentru luna iulie, al colegiului,
- organizarea unei noi edin e a colegiului,
- desfă urarea edin ei colegiului,
- organizarea unei întâlniri cu reprezentan ii Consiliului Jude ean Constan a i Inspectoratul de Stat
pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR cu privire la peti iile Colegiului Mircea cel Bătrân i
Primăriei Bărăganu,
- întocmirea i înaintarea la Ministerul Afacerilor Interne a raportului pentru luna august, al colegiului,
- întocmirea referatului i a ordinului prefectului privind modificarea componen ei colegiului,
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- diseminarea ordinului prefectului privind modificarea componen ei colegiului,
- întocmirea raportului pentru luna septembrie, al colegiului.
 Comisia de Dialog Social
- organizarea edin ei comisiei,
- desfă urarea edin ei comisiei,
- elaborarea şi transmiterea minutei şedinţei către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice.
 Programul P.O.A.D.
- întocmirea i transmiterea către primăriile Mereni i Tortoman a aten ionării de finalizare a procesului
de clarificare prin transmiterea documentelor justificative solicitate în cadrul misiunii de verificare la
fa a locului din perioada 21 – 25 mai 2018, efectuate de echipa din cadrul Ministerul Fondurilor
Europene (MFE – SI POAD) privind implementarea Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor
Dezavantajate - POAD 2015/2016.
- înaintarea către MFE – SI POAD a unei adrese privind modul în care va fi refăcută Sintezei privind
derularea POAD 2015/2016 la nivelul jude ului Constan a.
- transmiterea către toate primăriile din jude a adresei privind verificarea datelor i refacerea Anexei 4
- Sinteza privind derularea POAD 2015/2016.
- gestionarea datelor primite de la primării pentru refacerea sintezei privind POAD 2015/ 2016.
- realizarea i transmiterea către primăriile Eforie, Negru Vodă, Castelu, Gîrliciu, Horia, Seimeni, a
adresei de solicitare a documentelor scanate pentru MFE – SI care justifică distribuirea de ajutoare
alimentare prin POAD 2014 (cupoane) persoanelor din listă, corespunzător fiecărui UAT men ionat.
- transmitere revenire la adresa de solicitare a Sintezelor POAD refăcute, la primăriile care nu au
transmis-o în termen.
- centralizarea i transmiterea către MFE – SI POAD a Anexei 4 - Sinteza privind derularea POAD
2015/2016 la nivelul jude ului Constan a, document sintetic refăcut, în baza anexelor corectate de
fiecare UAT la care nu se confirma cheia de calcul.
- pregătirea i transmiterea către MFE – SI POAD a documentelor care demonstrează eligibilitatea
persoanelor din listă, în format scanat pe suport magnetic (CD inscrip ionat), a a cum au fost primite
de la primăriile Castelu, Eforie, Gârliciu, Horia, Negru Vodă i Seimeni
- întocmirea i transmiterea unei adrese către Casa Jude eană de Pensii, AJOFM i Direc ia Generală de
Asisten ă Socială i Protec ia Copilului Constan a, pentru solicitarea documentelor justificative scanate
privind încadrarea persoanelor men ionate, din comuna Mereni, în criteriile de eligibilitate pentru
acordarea de ajutoare alimentare, pentru a fi trimise apoi la Autoritatea de Management a POAD.
- întocmirea unei adrese către MFE – SI POAD i centralizarea anexată a documentelor justificative
probante ale eligibilită ii persoanelor din comuna Mereni, care au primit ajutoare constând în alimente,
desemnate în e alonul de verificare.
- transmiterea prin po ta specială, către MFE – SI POAD a documentelor justificative probante ale
eligibilită ii persoanelor din comuna Mereni, care au primit ajutoare constând în alimente, desemnate în
e alonul de verificare.

 Întocmirea cererii de publicare pe site-ul Institu iei Prefectului Jude ul Constan a a ordinului prefectului
privind componen a Comisiei Jude ene privind incluziunea socială la nivelul jude ului Constan a.
 Realizarea unor convorbiri cu reprezentan ii primăriilor în vederea transmiterii documentelor solicitate
printr-o adresă.
 Întocmirea i transmiterea către Direc ia Sanitar Veterinară i pentru Siguran a Alimentelor - DSVSA
Constan a a unei adrese de solicitare a listei medicilor veterinari concesionari i medicii veterinari
aronda i din jude ul Constan a.
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 Elaborarea i transmiterea către DSVSA Constan a a unei adrese de solicitare a efectivelor de suine din
exploata ii de pe raza jude ului Constan a.
 Întocmirea răspunsului către Agen ia Na ională pentru Romi la solicitarea de informa ii în vederea
pregătirii evenimentului interna ional ce se va desfă ura la începutul anului 2019, în contextul
procesului de pregătire a Pre edin iei României la Consiliul Uniunii Europene.
 Realizarea unor convorbiri cu reprezentantul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în vederea
organizării etapei a II-a a campaniei “Informare acasă! Siguran ă în lume” în jude ul Constan a.
 Întocmirea i transmiterea către toate primăriile din jude a adresei prin care îi invităm la etapa a II-a a
campaniei “Informare acasă! Siguran ă în lume”.
 Elaborarea i transmiterea către toate unită ile sanitare cu paturi i Direc iei de Sănătate Publică
Jude eană Constan a unei adrese cu privire la tratamentul fiscal aplicabil indemniza iilor de hrană
acordate potrivit prevederilor Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 Întocmirea i transmiterea către exploata iile de suine din jude ul a unei adrese pentru solicitarea
măsurilor de biosecuritate dispuse în vederea prevenirii infec iilor cu virusul pestei porcine africane.
 Participarea la reuniunea de tip focus-grup organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale i
Administra iei Publice în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului pentru cre terea calită ii serviciilor
publice i pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local” (SPC) cod SIPOCA 9 – administrarea domeniului
public i privat.
 Postarea pe site a ordinului prefectului privind componen a Comisiei Jude ene privind incluziunea
socială la nivelul jude ului Constan a.
 Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs pentru concursul organizat de către Primăria
comunei Limanu.
 Participarea la edin ei de comitet a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România UDTTMR filiala Constan a.
 Redactarea i transmiterea unei adrese către C.N. Căi Ferate C.F.R. S.A. – Sucursala Regională de Căi
Ferate Constanţa, ca urmare a sesizării unui cetă ean, referitoare la distrugerea buruienii ambrozia din
triajul Gării Mangalia.
 Transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne - MAI a confirmării de completare în 24.08.2018 a
chestionarului cu 17 întrebări deschise, folosit ca primă etapă în elaborarea Strategiei institu ionale în
domeniul fondurilor externe nerambursabile la nivelul MAI.
 Participarea la reuniunea de tip focus-grup organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale i
Administra iei Publice în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului pentru cre terea calită ii serviciilor
publice i pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local” (SPC) cod SIPOCA 9 – servicii sociale.
 Participarea la edin a Consiliului Reprezentan ilor UDTTMR.
 Întocmirea i transmiterea răspunsului către un petent cu privire la încălcarea prevederilor Legii
75/1994 de către Primăria Municipiului Medgidia.
 Elaborarea i transmiterea unei adrese către Ministerul Afacerilor Interne referitoare la posibilitatea
distribuirii în jude ul nostru a bunurilor colectate în cadrul Complexului Sportiv Tomis Constan a, ca
urmare a dona iilor făcute în mod voluntar de popula ie.

Buletin informativ luna septembrie 2018

Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa

pagina 6/ 11

 Solicitarea documenta iei pentru proiectele aflate pe ordinea de zi a edin ei Comitetului Na ional al
Zonei Costiere.
 Redirec ionarea către toate primăriile a unui comunicat de presă primit de la Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale, privind epuizarea fondurilor europene alocate tinerilor fermieri prin Programul
Na ional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2020.
 Transmiterea la Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constan a a confirmării de
participare la seminarul de informare i promovare antreprenoriat organizat în cadrul proiectului –
Antreprenoriat: Solu ie Durabilă pentru Ocupare, finan at prin Programul Opera ional Capital Uman
(POCU) 2014 – 2020.
 Elaborarea unei adrese pentru transmiterea către ANFP a ordinului de modificare a componen ei
Comisiei Paritare.
 Transmiterea unei adrese către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Afacerilor Interne i
Ministerului Muncii i Protec iei Sociale - MMPS în vederea transmiterii invita iei pentru participarea la
Campania ”Informare acasă! Siguran ă în lume”, organizată în Constan a de către Ministerul Românilor
de Pretutindeni.
 Participarea la reuniunea de tip focus - grup ”Propuneri de standarde pentru servicii publice
descentralizate din domeniul tineret i sport”, organizată în cadrul proiectului "Consolidarea cadrului
pentru cre terea calită ii serviciilor publice i pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local" cod SIPOCA 9.
 Întocmirea i transmiterea unui răspuns la o peti ie, având ca obiect prevederile Legii 62/2018 privind
combaterea buruienii ambrozia.
 Elaborarea i transmiterea unei adrese către toate SPD pentru a transmite precizările comunicate de
Ministerul Dezvoltării Regionale i Administra iei Publice, în sensul aplicării unitare a prevederilor Legii
nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contraven ionale, publicată în
Monitorul Oficial nr.647/25.07.2018.
 Centralizarea confirmărilor de participare la campania “Informare acasă! Siguran ă în lume”.
 Retransmiterea către toate primăriile din jude a invita iei la etapa a II-a a campaniei “Informare acasă!

Siguran ă în lume”.

 Contactarea reprezentan ilor serviciilor publice deconcentrate i a Consulatului General al Republicii
Turcia cu privire la participarea la etapa a II-a a campaniei “Informare acasă! Siguran ă în lume”.
 Organizarea i participarea la etapa a II-a a campaniei “Informare acasă! Siguran ă în lume".
 Organizarea i participarea la vizita Ambasadorului Republicii Belarus în România.
 Participarea în calitate de reprezentant ANFP în comisia de contesta ii la concursul organizat de Direc ia
Generală de Asisten ă Socială i Protec ia Copilului - DGASPC.
 Transmiterea pe e-mail către Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale din
cadrul Ministerul Afacerilor Interne a notelor de discu ii solicitate, pentru 3 vizite primite la Institu ia
Prefectului Jude ul Constan a.
 Elaborarea raportării privind vizita Ambasadorului Republicii Belarus în România, pentru a fi transmisă
către Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerul
Afacerilor Interne, conform prevederilor privind activită ile de rela ii interna ionale i de afaceri
europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
Buletin informativ luna septembrie 2018

Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa

pagina 7/ 11

 Întocmirea i transmiterea unei adresă către Primăria Mereni cu referire la documentele justificative
care să ateste eligibilitatea pentru acordare de ajutoare alimentare, a persoanelor selectate în
e antionul GT de către echipa care a efectuat verificare la fa a locului în perioada 21 – 25.05.2018.
 Elaborarea unui referat în vederea solicitării aprobării participării la cursul de perfec ionare în domeniul
managementului situa iilor de urgen ă organizat de către INA – Centrul Teritorial Constan a.
 Participarea la seminarul de informare i promovare în domeniul antreprenoriatului, organizat în cadrul
proiectului – Antreprenoriat: Solu ie Durabilă pentru Ocupare, finan at prin POCU 2014 – 2020.
 Transmiterea către reprezentan ii Ministerului Românilor de Pretutindeni a listelor de prezentă i a
datelor de contact ale unită ilor administrative teritoriale din jude .
 Participarea la Adunarea Generală a filialei UDTTMR Constan a.
 Întocmirea i transmiterea răspunsului la radiograma Ministerului Afacerilor Interne cu privire la
ac iunile dedicate Centenarului.
 Transmiterea la toate primăriile a comunicatului de presă al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale - AFIR privind semnarea contractelor de finan are numai la sediul Centrelor Regionale sau ale
Oficiilor Jude ene ale AFIR.
 Participarea la conferin a de presă la începutul proiectului ”Cre terea capacită ii administrative a

Municipiului Constan a prin introducerea i men inerea sistemului de management al calită ii ISO
9001”, desfă urată la ora 14.00 la Hotel Del Mar, sala de conferin e Paris, organizată de Primăria
municipiului Constan a.

 Participarea în calitate de reprezentant ANFP la concursul organizat de Direc ia Generală de Eviden ă a
Persoanelor Constan a i respectiv la concursul organizat de primăria Constan a.
 Realizarea notei de informare privind desfă urarea conferin ei de presă din data de 17.09.2018,
organizată de Primăria municipiului Constan a.
 Participarea la întocmirea Raportului pe semestrul I 2018 privind stadiul implementării Planului de
ac iuni al Grupului Jude ean de Modernizare pentru anul 2018.
 Întocmirea unui referat în vederea organizării unei întâlniri cu reprezentan ii Consiliului Jude ean
Constan a i Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR cu privire la peti iile
Colegiului Mircea cel Bătrân i Primăriei Bărăganu.
 Întocmirea unor invita ii către ISJ, ISCTR, CJC i IPJ la o edin ă pentru analizarea situa iilor generate
de nerespectarea prevederilor Hotărârii nr. 863/2016 din 16 noiembrie 2016.
 Transmiterea către Direcţia Generală Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale din cadrul
Ministerul Afacerilor Interne a raportării i a Notei de discu ii privind vizita Ambasadorului Republicii
Belarus în România.
 Întocmirea i transmitere unei adrese către Inspectoratul de Poli ie Jude ean Constan a pentru
solicitarea unui punct de vedere cu privire la solicitarea primăriei comunei Gîrliciu pentru a se reveni la
vechea organizare a postului de poli ie din localitate.
 Elaborarea unei informări cu privire la problemele identificate în raportul lunar de activitate al serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din
subordinea Guvernului organizate în jude , în luna iulie.
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 Întocmirea unui referat pentru emiterea Ordinului Prefectului privind modificarea componenţei
Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marină.
 Elaborarea ordinului prefectului privind modificarea componenţei Comandamentului Operativ pentru
Depoluare Marină.
 Întocmirea unei adrese către ISJ, Direc ia de Sănătate Publică - DSP, Direc ia Sanitar Veterinară i
pentru Siguran a Alimentelor - DSVSA, Oficiul pentru Protec ia Consumatorului - OPC, Direc ia Agricolă
Jude eană - DAJ, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice - AJFP, Oficiul Fitosanitar în vederea
nominalizării unui reprezentant în Comisia pentru implementarea Programului pentru coli.
 Elaborarea unei informări cu privire la problemele identificate în raportul lunar de activitate al serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din
subordinea Guvernului organizate în jude , în luna august.
 Participarea, în calitate de reprezentant ANFP, la selec ia dosarelor pentru concursul de recrutare
organizat de primăria Ovidiu.
 Întocmirea propunerii pentru organizarea unor ac iuni comune ale Institu iei Prefectului Constan a i
Institu iei Prefectului Tulcea pentru sărbătorirea Zilei Dobrogei în anul Marii Uniri.
 Înaintarea unei informări către cabinetul pre edintelui Consiliului Jude ean Constan a i la Ministerul
Energiei asupra aspectelor abordate la întâlnirea din 13 septembrie pe tema preluării pre edin iei
României la Consiliul UE – evenimentul care se va organiza de către Ministerul Energiei în jude ul
Constan a, în iunie 2019.
 Participarea la întocmirea Raportului privind stadiul de îndeplinire al Planului de ac iuni pentru
realizarea în jude a obiectivelor derivate din Programul de Guvernare, aferent trimestrului II, 2018.
 Întocmirea unei adrese către Agen ia Jude eană pentru Plă i i Inspec ie Socială Constan a, care
asigură secretariatul Comisiei Jude ene privind incluziunea socială la nivelul jude ului Constan a, pentru
comunicarea către membrii comisiei, a ordinului prefectului de actualizare a componen ei acesteia.
 Participarea, ca reprezentant ANFP, în comisia de concurs pentru concursul organizat de către Primăria
Ora ului Ovidiu.
 Solicitarea de la efii de departamente din institu ie a necesitatilor identificate la nivelul structurii pe
care o coordonează (nevoi de formare, de achizitii, de aplicare standarde si proceduri s.a.) pentru o
mai eficienta functionare, pentru a fi transpuse sub forma unor potentiale idei de proiecte si transmise
la minister.
 Participarea la Inspectoratul jude ean de Poli ie, la reuniunea lunară tip videoconferin ă, de analiză a
activită ii desfă urate de structurile Ministerului Afacerilor Interne în domeniul fondurilor europene
nerambursabile.
 Identificarea noută ilor privind programele de finan are active.
 Participarea, în calitate de reprezentant ANFP, la selec ia dosarelor pentru concursul de promovare
organizat de Consiliul Jude ean Constan a.
 Întocmirea unei adrese către primăriile din jude i Inspectoratul colar Jude ean privind oportunitatea
pe care atât primăriile, cât i unită ile de învă ământ o au de a aplica pe programul RO-SMART - Idei
din ara lui Andrei.
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 Transmiterea unei adrese către Agen ia Jude eană pentru Plă i i Inspec ie Socială Constan a, care
asigură secretariatul Comisiei Jude ene privind incluziunea socială la nivelul jude ului Constan a, pentru
comunicarea către membrii comisiei, a ordinului prefectului de actualizare a componen ei acesteia.
 Transmiterea ordinului prefectului privind modificarea componenţei Comandamentului Operativ pentru
Depoluare Marină.
 Elaborarea i transmitere unei adrese către SC Enel Distribu ie Dobrogea SA pentru solicitarea
asigurării unui grup electrogen la sediul Biroului Electoral Jude ean, în perioada referendumului.
 Întocmirea răspunsului la adresa Ministerului Afacerilor Interne – Direc ia Generală pentru Rela ia cu
Institu iile Prefectului, care a solicitat idei de proiecte pentru ambele cadre financiare, respectiv cel în
curs 2014 – 2020, cât i cel viitor 2021 – 2027.
 Centralizarea nominalizărilor pentru implementarea Programului pentru coli.
 Întocmirea referatului în vederea întocmirii Ordinului Prefectului privind actualizarea Comisiei pentru
implementarea Programului pentru coli.
 Participarea la lansarea proiectului “Cre terea capacită ii administrative a Municipiului Constan a prin
implementarea de măsuri în domeniul anticorup iei” la Hotel Ibis.
 Întocmirea i transmiterea către un petent a răspunsului primit de la Direc ia Agricolă Jude eană - DAJ
Constan a,
 Elaborarea i transmiterea unei adrese pentru solicitarea unui punct de vedere de la Oficiul Judeţean
de Zootehnie - OJZ cu privire la o peti ie.
 Întocmirea i transmiterea unei adrese către Agen ia Na ională pentru Romi referitoare la stadiul
implementării măsurilor cuprinse în HG 18/2015.
 Elaborarea i transmiterea unei adrese către toate primăriile din jude prin care am înaintat spre
informare Regulamentul Competi iei Cupa Satelor edi ia 2018-2019.
 Întocmirea i transmiterea unei adrese către serviciile publice deconcentrate prin care am solicitat
informa ii referitoare la utilizarea limbilor minoritare i numărul angaja ilor de altă etnie.
 Participare la Festivalul Femeia Turcă din Balcani – edi ia a IX-a.
 Întocmirea i transmiterea unei adrese către Ministerul Culturii i Identită ii Na ionale prin care am
comunicat persoana desemnată de Institu ia Prefectului să men ină contactul direct cu Departamentul
de Identitate Na ională din cadrul MCIN.
 Participarea la reuniunile de tip focus grup privind propunerile de standarde de calitate i, după caz, de
cost pentru servicii publice descentralizate din domeniul cultură, tineret i sport, organizate în cadrul
proiectului “Consolidarea cadrului pentru cre terea calită ii serviciilor publice i pentru sprijinirea
dezvoltării la nivel local”, cod SIPOCA 9, organizat de MDRAP i SNSPA.
 Întocmirea i transmiterea unei adrese către MAI - Direc ia Generală pentru Rela iile cu Institu iile
Prefectului referitoare la utilizarea limbilor minorită ilor na ionale în cadrul Institu iei Prefectului i
serviciile publice deconcentrate.
 Elaborarea i transmiterea unei adrese către Inspectoratul colar Jude ean Constan a pentru solicitarea
informa iilor referitoare la monitorizarea i evaluarea măsurilor din domeniul Educa ie, la solicitarea
Agen iei Na ionale pentru Romi.
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 Întocmirea i transmiterea către agen ii 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 IV 2018.

Şef serviciu

Din activitatea
BIROULUI INFORMARE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI SECRETARIAT
 Preaudierea a 12 persoane.
 Desfă urarea a 2 audien e la sediul Institu iei Prefectului jude ul Constan a în care 7 persoane au fost
primite în audien ă de către domnul subprefect Levent Mustafa Accoium.

Consilieri birou
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