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ROMÂNIA 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL CONSTANŢA 

 
                                        
 

                                                                             

   

    

BULETIN INFORMATIV 

PRIVIND ACTIVITATEA INSTITUŢIEI 
- LUNA NOIEMBRIE 2018     - 

 

 

 
 

Din agenda  publică a lunii  

 
 
 
 

MEDIATIZAREA ACTIVITĂŢII INSTITUŢIONALE 
 

 Emiterea şi transmiterea către presa acreditată a 23 comunicate de presă; 
 115 apariţii în presa scrisă locală monitorizată; 

 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 64 emisiuni de ştiri radio; 

 Apariţii ale domnilor prefect şi subprefect la 20 emisiuni de ştiri TV. 
 

 
  

 

 

Din activitatea  

SERVICIULUI JURIDIC –ACHIZIȚII 

 
 

     Aplicarea legilor fondului funciar 
   

 În cursul lunii s-au desfăşurat în principal următoarele activităţi: 
- primirea a 66 persoane la relaţii cu publicul. 

 

 Au fost transmise către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor 10 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:  

- 12 acte administrative având ca obiect acordarea de despăgubiri băneşti în vederea emiterii avizului 

de legalitate şi înaintării către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.  
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Din activitatea  
SERVICIULUI  MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE, SITUAŢII DE URGENŢĂ 

ȘI COOPERARE INTERNAȚIONALĂ 

 

 
 Gestionarea cât mai eficientă a situaţiilor de urgenţă  

 

 monitorizarea permanentă a transmiterii de către Administrația Națională de Meteorologie și Institutul 

Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a avertizărilor imediate de vreme rea și înaintarea acestora 

(după caz) către toate primăriile din județ pentru dispunerea măsurilor necesare prevenirii oricăror situații 

de urgență ce pot apărea ca urmare a manifestării fenomenelor prognozate. 

 solicitare, către UAT-urile din judet, RAJDP și DRDP Constanța, de a dispune măsurile necesare a fi 

dispuse în vederea prevenirii situațiilor de urgență ce ar putea fi generate corespunzător atentionărilor și 

informărilor emise de ANM. 

 elaborarea unei adrese referitoare la înaintarea către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dobrogea” 

al județului Constanța, a unui exemplar aprobat privind ”Evaluarea antrenamentului /Exercițiului de 

transmitere a mesajelor de înștiințare/prealarmare și verificare a sistemului de alarmare publică, la nivelul 

județului Constanța”, desfășurat în data de 07.11.2018. 

 elaborarea unor adrese în vederea solicitării informațiilor privind pregătirea instituțiilor publice pentru 

sezonul de iarnă 2018-2019, conform radiogramei MAI referitoare încheiere contracte de deszăpezire și 

stocuri de materiale antiderapante, transmise către RAJDP Constanța și DRDP Constanța; Centralizarea 

informațiilor primite de la UAT-uri, RAJDP Constanța și DRDP Constanța în vederea completării anexelor 

cuprinse în radiograma MAI și transmiterea răspunsului către MAI. 

 

 Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice 
 

 desfășurarea ședinței lunare a comitetului.  

 

 Colegiul Prefectural 
 

 desfășurarea ședinței festive a colegiului, dedicată sărbătoririi Zilei Dobrogei 

 elaborarea Raportului cu privire la documentele care vizează activitatea lunară a serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate în 

județ, conform Hotărârii nr. 2/2018 a Colegiului Prefectural 

 

 

 Comisia de Dialog Social 
 desfășurarea ședinței lunare a comisiei  

 

 Programul P.O.A.D. 
 transmiterea confirmării de participare la Reuniunea anuală pe POAD 2014 – 2020 organizată de 

Ministerul Fondurilor Europene. 

 gestionarea situațiilor privind recuperarea creanțelor generate de modul de implementare a POAD 

2014, transmise de MFE - SI POAD pentru 6 primării din județ. 
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 întocmirea și transmiterea către 7 primării din județ a adreselor primite de la Ministerul Fondurilor 

Europene – Serviciul Implementare POAD, privitor la recuperarea creanțelor care au fost generate 

de presupuse deficiențe ale modului de implementare POAD 2014, constatate în cadrul auditului 
efectuat de Curtea de Conturi  

 identificarea, împreună cu reprezentanți ai Primăriei Ciocîrlia, a presupuselor deficiențe din modul 

de implementare a POAD 2014, care ar fi generat creanțele de recuperate, conform adresei MFE – 
SI POAD 

 participarea la Reuniunea anuală pe POAD 2014 – 2020 organizată de Ministerul Fondurilor 

Europene 

 realizarea demersurilor la SI POAD pentru situația comunei Ciocîrlia (cea mai mare sumă stabilită 

ca și creanță de recuperat). 
 

 

 
 Participarea la convocarea de specialitate privind utilizarea aplicației electronice „managementul 

deșeurilor” organizată la sediul Bazei de pregătire și refacere/ recuperare a capacității de muncă 

Excelsior. 

 
 Participarea la ședința grupului de lucru constituit pentru definitivarea proiectului de plan, stabilirea 

domeniului și a nivelului de detaliu a informațiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum și 
analiza efectelor planului asupra mediului pentru PUZ – Înființare stație de măsurare gaze naturale și 

centru de control, realizare drum și traseu conducte subterane transport gaze naturale. 

 

 Participarea la exercițiul de tip „Bravo”. 

 

 Întocmirea și transmiterea răspunsului la radiograma Ministerului Afacerilor Interne cu privire la 

implementarea Programului pentru școli în județul Constanța. 

 

 Elaborarea și transmiterea răspunsului la radiograma MDRAP prin care se solicită informații 

suplimentare privitoare la necesarul de microbuze pentru transportul elevilor în anul 2018. 

 
 Întocmirea unei adrese către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – 

Inspectoratul Teritorial nr. 2 cu privire la nerespectarea de către operatorii de transport a HG. nr. 
863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent 

abonamentului de transport. 
 

 Elaborarea unei adrese către Colegiul Național Mircea cel Bătrân cu privire la decontarea cheltuielilor de 

transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, 
 

 Întâlnire cu reprezentanții ISJ Constanța în vederea organizării concursului de dezbatere ”La centenar 
tinerii dezbat”. Participarea la eveniment. 

 

 Elaborarea și transmiterea unei adrese către Inspectoratul Școlar Județean Constanța cu privire la 
petiția colectivului de elevi și părinți de la Liceul Teoretic  Ioan Cotovu din Hîrșova. 

 

 Monitorizarea permanentă a programului SMEC si decriptarea radiogramelor, primite. 
 

 Transmiterea invitatiei către toate primăriile din județ de a se alătura celebrării zilelor Dobrogei prin 
vizionarea documentarului omagial ”Adrian V. Rădulescu – ctitorul”;  Vizionarea documentarului. 

 

 Participarea personalului din cadrul serviciului, în calitate de reprezentanți ANFP, la concursurile 
organizate de: Direcția Județeană de Cultură Constanta, primăria Cuza Vodă, primăria Hîrșova. 

 
 Participarea la organizarea evenimentului dedicat centenarului Marii Uniri.  
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 Completarea stadiului îndeplinirii măsurilor din Planul de acțiuni aferent Programului de Guvernare, 

pentru trimestrul III 2018, de către serviciile repartizate (ABADL și DRDP Constanța). 
 

 Înaintarea unei adrese către ABADL pentru solicitarea unui punct de vedere referitor la aspectele 

semnalate de către ANIF – Fliala Teritorială Dobrogea, respectiv asigurarea volumelor de apă necesare 
pentru irigarea unor terenuri agricole din incinta Ciobanu-Gârliciu. 

 

 Elaborarea raportării privind stadiul implementării la nivelul serviciului, până la 30.09.2018 a Planului de 

acțiuni aferent Strategiei instituției. 

 

 Întocmirea unei cereri pentru publicarea pe pagina de internet a instituției a Planului județean de 

măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului rece 2018-2019. 
 

 Elaborarea unei adrese de răspuns în vederea transmiterii informațiilor comunicate de către ABADL 

referitoare la asigurarea volumelor de apă pentru irigații din acumularea Hazarlâc, transmisă către ANIF  
- Filiala Teritorială Dobrogea. 

 
 Transmiterea unei adrese către MAI – DGRIP cu solicitarea unui punct de vedere asupra Protocolului de 

colaborare necesar organizării în condiții optime, la Constanța, a Reuniunii directorilor generali în 

domeniul apă și mediu marin din cadrul PRES RO2019. 
 

 Preluarea a 2 anchete sociale depuse de AJPIS Constanța pentru avizarea de către prefect și urmărirea 
până la rezolvare. 

 

 Întocmirea și transmiterea către Ministerul Apelor și Pădurilor a confirmării de semnare și a unor 
aspecte de modificare a draftului de protocol, în vederea întocmirii formei finale a Protocolului de 

colaborare între MPA și autoritățile administrației publice locale, necesar organizării în condiții optime, 
la Constanța, a Reuniunii directorilor generali în domeniul apă și mediu marin, în contextul pregătirii 

evenimentelor prevăzute a se desfășura pe parcursul Președinției române a Consiliului UE – PRES 

RO2019. 
 

 Efectuarea de convorbiri telefonice la 10 organizații din județ pentru confirmarea de participare la 
proiecția filmului documentar despre Adrian Rădulescu, organizată de Prefectura Constanța. 

 

 Realizarea unei intervenții telefonice la Primăria Constanța pentru transmiterea machetelor privitoare la 
cooperare internațională, solicitate de MDRAP.  

 

 Identificarea și listarea spețelor specifice din Sistemul de Soluționare a Problemelor SISOP, la 
solicitarea  Serviciului Juridic Achiziții din cadrul instituției. 

 

 Preluarea anchetei sociale depuse de AJPIS Constanța pentru avizare de către prefect și urmărirea 

până la rezolvare. 

 

 Revenire la adresa privind solicitarea de la primăriile din județ a fondurilor FEN și guvernamentale 

accesate/atrase/derulate. 
 

 Transmiterea în completare către MDRAP a arhivei cu machetele privitoare la cooperări internationale, 

completate de Primăria Constanța, Primăria Limanu și de 10 primării de comune, rămase restante față 
de termenul acordat. 

 

 Întocmirea unei adrese către Ministerul Apelor și Pădurilor prin care se confirmă acceptul pentru forma 
modificată a Protocolului de colaborare necesar organizării în condiții optime, la Constanța, a Reuniunii 

directorilor generali în domeniul apă și mediu marin, în contextul pregătirii evenimentelor prevăzute a 
se desfășura pe parcursul Președinției române a Consiliului UE – PRES RO2019, precum și CIF – ul 

Instituției Prefectului Județul Constanța și persoana desemnată cu datele de contact aferente.  
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 Transmiterea adresei privitoare la protocolul UE – PRES RO2019 către MAP.  
 

 Întocmirea unui material privitor la instituția prefectului, cu legislația și atribuțiile aferente, necesar 

întocmirii protocoalelor cu organizațiile implicate în organizarea evenimentului dedicat sărbătoririi pe 23 
noiembrie a Zilei Dobrogei. 

 

 Transmiterea la toate primăriile din județ a unui comunicat de presă AFIR privitor la fondurile 
nerambursabile disponibile prin PNDR 2020 pentru finanțarea investițiilor în procesarea produselor 

agricole.  
 

 Preluarea a 3 anchete sociale depuse de AJPIS Constanța și înaintarea pentru avizare de către prefect. 

Transmiterea către AJPIS Constanța a celor 3 anchete sociale avizate. 
 

 Realizarea demersurilor necesare înscrierii și deplasării la Buzău la seminarul organizat de MDRAP pe 
proiectul SIPOCA 9, privitor la platforma SALT.  Participarea la eveniment. 

 

 Transmiterea confirmării de participare la reuniunea lunară de analiză a activității în domeniul FEN a 
structurilor MAI din 20.11.2018. 

 

 Înaintarea la Primăria Istria a valorii echipamentului IT achiziționat prin proiectul instituției pe PODCA, 
cod SMIS 3158, transmis cu titlu gratuit prin proces verbal către primărie, după expirarea perioadei de 

sustenabilitate a programului. 
 

 Transmiterea pentru postare pe pagina web a instituției a Stadiului îndeplinirii pe trimestrul II 2018 a 

Planului anual de acțiuni aferent anului 2018, pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în 
Programul de Guvernare. 

 

 Centralizarea situațiilor transmise de primăriile din județ privind FEN și fonduri guvernamentale 

accesate/atrase/aflate în derulare. 

 

 Identificarea potențialilor aplicanti ai programului FAMI - Fondul Azil, Migraţie şi Integrare, fond 

implementat la nivel de stat membru prin intermediul Programelor Naționale aprobate de Comisia 
Europeană.  

 

 Întocmirea situației detaliată a gropilor de ecarisare prin îngropare a cadavrelor de suine provenite din 
focarele identificate la nivelul județului Constanța. 

 

 Elaborarea și transmiterea către MAI – DGRIP a propunerilor de idei de proiecte grupate pe cele cinci 

obiective de politică sprijinite prin Fondul European de Dezvoltare Regională – INTERREG RO – BG, 

pentru exercițiul financiar 2021 – 2027. 
 

 Participare la activitatea “La Centenar, tinerii dezbat” organizată în seria evenimentelor festive dedicate 

Anului Centenar. 
 

 Întocmirea Sintezei privind îndeplinirea pe trimestrul III 2018 a Planului anual de acțiuni aferent anului 
2018, pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. Întocmirea 

solicitării pentru postarea sintezei pe site-ul instituției. 
 

 

 
            

 


