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I. INTRODUCERE  

 

Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa este o instituţie publică cu personalitate juridică 

care își desfășoară activitatea pentru exercitarea de către prefect a prerogativelor ce revin acestuia 

potrivit Constituţiei și altor legi.  

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și garantul respectării legii şi a 

ordinii publice la nivel local.  

Activitatea prefectului se întemeiază pe următoarele principii:  

- principiul legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii,  

- principiul transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public,  

- principiul eficienţei,  

- principiul responsabilităţii,  

- principiul profesionalizării,  

- principiul orientării către cetăţean.  

Potrivit art 19 din Legii nr. 340 / 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu 

modificările și completările ulterioare, republicată, prefectul, în calitatea sa de reprezentant 

al Guvernului, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:  

- asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi 

respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalteacte 

normative, precum şi a ordinii publice;  

- acţionează pentru realizarea în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, a obiectivelor 

cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în 

conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii;  

- acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări 

permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii 

tensiunilor sociale;  

- colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea 

priorităţilor de dezvoltare teritorială;  

- verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local 

sau ale primarului;  

- asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în 

condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă;  

- dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, 

măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens 

sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie;  

- utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul 

de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a 

acestei activităţi;  

- dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea 

drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate;  

- asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană;  

- dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor 

de integrare europeană;  

- hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi 

din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;  
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- asigură folosirea, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile dintre cetăţenii 

aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în unităţile administrativ-

teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%;  

Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, 

precum şi însărcinările stabilite de Guvern.  

 

1.Legislație de bază 

Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

prevederile următoarelor acte normative de bază: 

- Legea nr. 340/12.07.2004 privind prefectul şi Instituţia Prefectului, republicată; 

- Hotărârea de Guvern nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 

340/2004 privind Prefectul și Instituția Prefectului, modificată și completată; 

- Ordinul M.A.I. nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală şi 

management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne; 

- Constituţia României, revizuită; 

- Codul Civil și Codul de Procedură Civilă; 

- Codul Penal și Codul de Procedură Penală; 

- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 

- HG nr.240/2006 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 

nr.362/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor; 

- Legea nr.10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- HG nr. 250 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 

martie 1945 - 22 decembrie 1989; 

- Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor  români pentru 

bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului dintre România şi 

Bulgaria semnat la Craiova la 7 septembrie 1940; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- OMAI nr. 564/2008 privind aprobarea regulamentului de funcţionare a comisiei de 

atribuire denumiri; 

- Legea nr.121/2005 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea 

cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 - pentru 

apostilarev 

- Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - pentru promovarea 

proiectelor de acte normative, republicat 2010; 

- Legea nr. 98/2016 – legea achiziţiilor publice; 

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

- OMAI nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul 

Afacerilor Interne; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 
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lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 

şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 1/2000 – pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi 

ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural; 

- H.G. nr. 401/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru  aplicarea 

prevederilor Legii nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural; 

- H.G. nr. 1217/2003 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor art. 13 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi 

unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1546/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de 

stabilire a valorii terenurilor arabile şi a celor forestiere, sursele financiare şi modalităţile de 

plată către foştii proprietari; 

- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 

unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către persoanele juridice străine; 

- H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 

constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, 

precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările ulterioare; 

- Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 

în România; 

- HG nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 

preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 

- Legea nr. 103/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru 

finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 

abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 

cultelor religioase din România; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- HG nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de 

disciplină, modificată şi completată; 

- Legea nr. 393/2004 – statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare; 

https://idrept.ro/00156824.htm
https://idrept.ro/00156824.htm
https://idrept.ro/00156824.htm
https://idrept.ro/00171304.htm
https://idrept.ro/00155908.htm
https://idrept.ro/00085897.htm
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- Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată 

şi completată; 

- HG. nr 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  

- Ordinul MAI nr. 190/2004, privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, 

evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă 

în structurile M.A.I, modificat; 

- Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată; 

- O.M.A.I. nr. 650/2005 privind organizarea şi administrarea Fondului Arhivistic al 

MAI; 

- Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;  

- Instrucţiunile Ministerului Administrației și Internelor nr. 82/2010 privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale 

administrative; 

- Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor  nr. 1442/2018 pentru 

aprobarea procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor, privind monitorizarea 

respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor 

disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice;  

- Instructiunile privind activitatea de arhivă la creatorii si deţinătorii de documente 

aprobate de Arhivele Nationale prin Ordinul nr. 217/1996;  

- Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor;  

- Instrucţiunile Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1000/01.11.2005 privind 

redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi activitatea de secretariat în Ministerul 

Administraţiei şi Internelor;  

- Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;  

- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din 

autorităţile şi entităţile publice; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor 

publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; 

- HG nr. 1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice 

comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; 

 

2. Structură organizatorică 

Aparatul de specialitate al Instituției Prefectului-Județul Constanța este format din 

funcționari publici,  funcționari publici cu statut special și personal contractual. 

       În cadrul structurii organizatorice și funcționale a Instituției Prefectului-Județul 

Constanța aparatul de specialitate este organizat astfel: 

- Cancelaria prefectului; 

https://idrept.ro/00100465.htm
https://idrept.ro/00077554.htm
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- Corpul de control al prefectului; 

- Manager public; 

- Structura de securitate; 

- Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situații de urgență și 

cooperare internațională; 

- Serviciul juridic-achiziții; 

- Biroul informare, relații cu publicul și secretariat; 

- Serviciul financiar contabilitate, resurse umane și administrativ; 

- Serviciul Public Comunitar  pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple al 

județului Constanța; 

- Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 

al județului Constanța. 

 

II. OBIECTIVE STRATEGICE 

 

Pentru anul 2018 Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa a avut în vedere realizarea 

următoarelor obiective: 

Obiectiv general nr. 1 - Garantarea aplicării şi respectării Constituţiei şi a actelor 

normative  

 Obiective specifice 

- 1.1. Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local, prin supravegherea 

respectarii legii la nivelul judetului; 

- 1.2. Monitorizarea modului de realizare în judeţ a măsurilor pentru finalizarea procesului de 

restituire a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. 

 

Obiectiv general nr. 2 – Verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau 

emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ 

Obiective specifice  

- 2.1. Întărirea capacităţii instituţionale în activitatea de verificare a legalităţii actelor 

administrative emise/adoptate de autorităţile publice locale; 

- 2.2. Creşterea gradului de monitorizare a modului de exercitare de către primari, respectiv 

preşedinţii consiliilor judeţene a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele 

statului. 

 

Obiectiv general nr. 3 - Îmbunătăţirea relaţiilor interinstituţionale la nivelul 

judeţului, la nivel naţional şi a relaţiilor internaţionale 

Obiective specifice  

- 3.1 - Creşterea capacităţii de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor; 

- 3.2. Creşterea gradului de cooperare între structurile implicate în prevenirea şi gestionarea 

situaţiilor de urgenţă; 

- 3.3. Întărirea capacităţii de sprijinire a acţiunilor desfăşurate de către solicitanţii din judeţ în 

vederea creşterii absorbţiei fondurilor europene; 

- 3.4.Gestionarea eficientă a relaţiilor internaţionale. 

 

Obiectiv general nr. 4 -  Sprijinirea dezvoltării relaţiilor cu societatea civilă 

 Obiective specifice 
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- 4.1 - Creşterea  calităţii serviciilor publice desfăşurate în cadrul Instituţiei Prefectului;  

- 4.2 - Verificarea dosarelor depuse de cetăţeni pe legile proprietăţii;  

- 4.3 - Creşterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorităţilor naţionale; 

- 4.4 - Creşterea eficienţei comitetelor şi comisiilor şi a altor structuri din care fac parte 

reprezentanţi ai instituţiei prefectului. 

 

Obiectiv general nr. 5 - Realizarea eficientă a acţiunilor referitoare la calitatea de 

ordonator terţiar de credite 

 Obiective specifice 

- 5.1 - Îmbunătăţirea gestiunii publice; 

- 5.2 - Asigurarea realizării eficiente a achiziţiilor publice. 

 

Obiectiv general nr. 6 - Sprijinirea măsurilor privind transparenţa, dezvoltarea 

capacităţii administrative şi reforma instituţiilor publice 

 Obiective specifice 

- 6.1 - Creşterea vizibilităţii Instituţiei Prefectului; 

- 6.2 - Asigurarea accesului la informaţiile de interes public; 

- 6.3 - Gestionarea eficientă a resurselor umane; 

- 6.4 - Dezvoltarea sistemului de control intern / managerial al instituţiei; 

- 6.5 - Continuarea realizării măsurilor în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei 

- 6.6 - Sprijinirea măsurilor de modernizare în instituţiile publice din judeţ. 

 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

1. Eficientizarea structurală 

La începutul anului 2018 numărul total de posturi pentru structura Instituţiei Prefectului 

- Judeţul Constanţa era de 52 și astfel: 

- 3 posturi înalţi funcţionari publici, 

- 4 posturi funcţii publice de conducere ( 3 șef serviciu şi 1 șef birou), 

- 32 funcţii publice de execuţie, 

- 13 posturi personal contractual.  

Urmare analizei situaţiei posturilor existente la nivelul instituției şi a necesităţii de 

promovare în grade profesionale, în anul 2018 s-au realizat următoarele demersuri: 

- transformarea a 2 funcții contractuale de execuție în funcții publice de execuție ca 

urmare a încadrării în prevederile art. 111 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor 

publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.  

- organizarea și desfășurarea unui examen de promovare în grad profesional a 2 

funcţionari publici de execuţie. În urma promovării, fișele celor 2 posturi au fost completate cu 

atribuții suplimentare și de o complexitate crescută.  

În cursul anului 2018, un funcționar public a ieșit la pensie, fapt ce a necesitat 

analizarea și redistriburea unor atribuții și responsabilitărți către o parte din posturile existente 

la nivelul unui serviciu. 

Măsurile mai sus menționate au avut un impact pozitiv în ceea ce privește eficientizarea 

activității desfășurate la nivelul instituție, pentru asigurarea premizelor necesare realizării 

obiectivelor asumate de instituție. 
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Astfel, în urma demersurilor întreprinse, la finalul anului 2018, numărul total de 52 de 

posturi al Instituţiei Prefectului-Judeţul Constanţa, era compus din: 

- 3 posturi înalţi funcţionari publici, 

- 4 posturi funcţii publice de conducere ( 3 șef serviciu şi 1 șef birou), 

- 34 funcţii publice de execuţie, 

- 11 posturi personal contractual.  

De asemenea serviciile publice comunitare care fac parte din structura Instituţiei 

Prefectului-Judeţul Constanţa dețin următoarele posturi: 

- 11 ofiţeri de poliţie (din care 1 şef serviciu), 15 agenţi de poliţie - Serviciul public 

comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple al județului Constanța; 

- 7 ofiţeri de poliţie (din care 1 şef serviciu), 21 agenţi de poliţie şi 2 funcţii personal 

contractual - Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor al județului Constanța. 

Serviciile publice comunitare din subordinea prefectului funcţionează în baza ordinelor 

prefectului, avizate de direcţiile de specialitate din cadrul MAI şi a statelor de organizare proprii. 

 

2. Gestionarea resurselor umane 

În anul 2018 au promovat în grad profesional 2 funcţionari publici de execuţie. Au fost 

organizate 2 concursuri de recrutare în vederea ocupării a 2 funcţii publice de execuție vacante. 

Totodată au fost transformate 2 funcții contractuale de execuție în funcții publice de execuție. 

 S-au întocmit statul de personal lunar şi statul de funcţii anual. 

 S-a realizat evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din 

cadrul instituţiei (funcţionari publici, personal contractual).  

 De asemenea, s-au elaborat Planul de ocupare a funcţiilor publice precum şi Planul 

anual de perfecţionare profesională a angajaţilor din instituţie.  

 În vederea postării pe site-ul instituţiei a declaraţiilor de avere şi de interese a 

personalului instituţiei, precum şi transmiterea lor în copii conform cu originalul la A.N.I., s-a 

coordonat activitatea de întocmire şi depunere în termenul legal stabilit. 

 S-a procedat la schimbarea legitimaţiilor personalului instituţiei, conform programului 

de gestionarea implementat la nivel de minister. 

 Pe parcursul anului s-au realizat urmatoarele activitati: 

- Întocmirea situaţiei privind programarea concediilor de odihnă şi evidenţa acestora; 

- Realizarea lunară a pontajului pentru sporul de antenă, aferent angajaţilor instituţiei 

şi centralizarea pontajelor pentru personalul din cadrul serviciilor publice comunitare, în 

vederea efectuării calculului drepturilor salariale; 

- Întocmirea ordinelor şi a actelor adiţionale la contractele individuale de muncă privind 

modificările intervenite în salarizarea personalului; 

- Întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale în format electronic şi pe suport de 

hârtie; 

- Elaborarea lunară a situaţiei privind gestionarea posturilor şi transmiterea la Direcţia 

Generală Management Resurse Umane din cadrul M.A.I.; 

- Întocmirea, actualizarea şi transmiterea către A.N.F.P. a bazei de date privind evidenţa 

funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici; 

- Realizarea, actualizarea şi transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne a  

Registrului de evidenţă a personalului contractual; 
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- Întocmirea de raportări către Direcţia Generală Management Resurse Umane din 

cadrul M.A.I.; 

- Elaborarea de raportări privind numărul de personal şi fondul de salarii către Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice; 

S-au efectuat lucrări legate de angajarea, modificarea sau încetarea raporturilor de 

serviciu/contractelor de muncă pentru personalul din aparatul propriu al prefectului, precum şi 

pentru personalul din cadrul serviciilor publice comunitare. 

În colaborare cu conducătorii celorlalte compartimente funcţionale ale instituţiei, au fost 

întocmite fişele de post, ori de câte ori a fost necesară stabilirea sau actualizarea 

responsabilităţilor salariaţilor din subordine.  

Pe parcursul anului 2018, din aparatul de specialitate propriu instituției au participat la 

cursuri de perfecționare 6 persoane din care: 1 înalt funcționar public, 5 persoane cu funcții 

publice de execuție. Dintre acestea 2 persoane au participat la cursuri de perfecționare suportate 

din bugetul instituției, 4 persoane au participat la cursuri de formare gratuite, organizate de 

M.A.I.  

 

3. Utilizarea resurselor financiare 

Pe baza bugetului aprobat și repartizat instituției, pe capitole, titluri de cheltuieli, 

articole, alineate și paragrafe bugetare, a fost organizată contabilitatea cheltuielilor prin 

respectarea procedurilor privind parcurgerea celor patru faze ale execuţiei bugetare a 

cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Creditele bugetare alocate s-au 

utilizat numai pentru cheltuielile strict legate de activitatea institutiei, pentru realizarea 

sarcinilor institutiei, potrivit dispozitiilor legale, in conditiile stabilite de ordonatorul principal de 

credite, neinregistrându-se depășiri ale bugetului alocat. 

În cursul anului 2018, activitatea desfăşurată a avut în vedere următoarele:  

- Avizarea Planului anual de achiziţii întocmit la nivelul instituţiei; 

- Urmărirea din punct de vedere financiar a încheierii contractelor de achiziţii la nivelul 

instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu încadrarea în limitele bugetare 

aprobate de către ordonatorul principal de credite; 

- Pe baza documentelor justificative au fost înregistrate în contabilitate cronologic şi sistematic 

toate operaţiunile economico-financiare. Pentru verificarea exactităţii înregistrărilor contabile şi 

controlul concordanţei dintre contabilitatea analitică şi cea sintetică, lunar a fost întocmită şi 

editată balanţa de verificare. Înregistrările au fost efectuate utilizând sistemele informatice de 

prelucrare automată a datelor; 

- A fost organizată şi condusă evidenţa contabilă a elementelor de activ și pasiv, a clienţilor și 

furnizorilor, a altor creanțe şi obligații; 

 - Au fost întocmite documentele de plată către furnizori, executându-se un control zilnic 

asupra operațiunilor efectuate prin casă și trezorerie; 

- Au fost întocmite şi depuse, la termenele stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, situațiile 

financiare, trimestriale și anuale. Elementele prezentate în situaţiile financiare au fost evaluate 

în conformitate cu principiile contabilităţii generale (principiul continuării activităţii, principiul 

permanenţei metodelor, principiul prudenţei, principiul contabilităţii pe bază de angajamente). 
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- A fost asigurată plata drepturilor de personal pentru cele două capitole de cheltuieli 51.01 şi 

61.01., pe baza statelor de plată întocmite pentru salariaţii instituţiei,  

- S-a desfăşurat activitatea privind încasarea zilnică a cotravalorii permiselor de conducere, a 

cerificatelor de înmatriculare și autorizațiilor provizorii de circulație, contravaloarea tarifelor 

pentru confecționarea și valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare, precum și 

contravaloarea taxelor de pașaport, conform prevederilor OUG nr.41/2016 privind stabilirea 

unor măsuri de simplificare la nivelul administrașiei publice centrale și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, precum și verificarea borderourilor zilnice de vânzări de 

serviciile publice comunitare. 

De asemenea, în anul 2018 au fost întocmite şi transmise la Ministerul Afacerilor Interne 

situaţiile lunare/trimestriale, după cum urmează: 

- statul de personal;  

- situaţia monitorizării cheltuielilor de personal; 

- contul de execuţie bugetară;  

- situaţia soldurilor din trezorerie;  

- deschiderea de credite bugetare;  

- situaţia privind facturile primite şi înregistrate la unitate şi neachitate până la data de 14 ale 

lunii;  

- situaţia privind asigurarea cu carburanţi la nivelul instituţiei;  

- situaţia soldurilor conturilor de disponibil deschise la Trezoreria municipiului Constanța; 

- situaţia privind colectarea selectivă a deşeurilor;  

- situaţia cheltuielilor cu telefoanele.  

În cursul anului 2018 toate plățile s-au derulat prin sistemul FOREXEBUG, în acest sens 

au fost efectuate următoarele activități:  

- a fost depus formularul de buget individual și actualizat ori de câte ori a fost cazul; au fost 

introduse angajamentele bugetare bugetare pentru toți indicatorii bugetari aprobați; 

- au fost efectuate recepții aferente angajamentelor bugetare înregistrate. 

Conform legislaţiei în vigoare şi metodologiei stabilite prin ordin al prefectului a fost 

acordată viza de control financiar preventiv propriu, urmărindu-se cadrul general al 

operațiunilor supuse controlului financiar propriu și aprobate prin ordin al prefectului, 

efectuându-se verificarea sistematică a tuturor operaţiunilor care sunt prezentate la viză, din 

cadrul instituţiei din punct de vedere al respectării prevederilor legale, al îndeplinirii regulilor 

procedurale şi metodologice aplicabile categoriilor de operaţiuni ce fac obiectul vizei, 

regularităţii precum şi încadrarea în limitele creditelor bugetare aprobate de ordonatorul 

principal de credite. 

S-a realizat o sinteză privind cheltuielile anuale pe principalele categorii de cheltuieli şi 

investiţii: situaţia contabilă, plăţi nete şi cheltuieli efective, balanţa contabilă, contabilitatea 

formularelor cu regim special (extracontabil) şi evidenţa analitică pe feluri, pentru serviciile 

publice comunitare, repartizarea cheltuielilor pentru cele doua capitole 51.01 şi 61.01, precum 

și o planificare a cheltuielilor pentru anul 2019-2022 pe principalele categorii de cheltuieli şi 

investiţii. 

Eficienţa utilizării fondurilor publice alocate de ordonatorul principal de credite pentru 

bugetul aprobat la capitolul 51.01.03 – “Autoritãţi Publice şi Acţiuni Externe” cât și pentru 
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bugetul aprobat pentru capitolul 61.50.00 “ Ordine Publică și Siguranță Națională” a fost 

asigurată prin: 

- analiza permanentă a consumurilor si măsuri de diminuare a acestora; 

- analiza solicitărilor formulate prin referatele de necesitate ale personalului; 

- urmărirea si analiza permanentă a angajării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor pentru fiecare 

capitol de buget aprobat şi prezentarea de măsuri in cazul apariţiei riscului de depăşire a 

alocaţiilor bugetare aprobate;  

- analiza soldurilor disponibile; 

- respectarea riguroasă a disciplinei financiar-bugetare privind destinaţia creditelor, legalitatea 

operatiunilor de incasări si plăţi, limitarea cheltuielilor de materiale si servicii la nivelul bugetului 

anual aprobat de către ordonatorul principal de credite. 

 

Situaţia execuţiei bugetare la 31.12.2018  

Cheltuieli Anul 2018  9.236.050,35 

Capitol 51.01.01.03 “Autorităţi publice”   5.478.287,31 

 Titlul I – Cheltuieli de personal 4.743.265,15 

 Titlul II – Bunuri şi servicii   598.421,82 

 Titlul XI – Alte cheltuieli  136.600,34 

Capitolul 61.01.50 “Ordine publică şi siguranţă naţională” 3.715.468,04 

 Titlul I – Cheltuieli de personal  3.477.383,22 

 Titlul II – Bunuri si servicii   211.403,98 

 Titlul XI – Alte cheltuieli    4.958,33 

 Titlul XIII – Active nefinanciare  21.722,51 

Capitolul 68.01.06 “Asistenta sociala pentru familie si copii”   42.295,00 

 

În anul 2018, bugetul total al instituției a fost de 9.346.000 lei (cu 2.424.968 lei mai 

mult decât anul trecut) din care 5.478.287 lei reprezintă cheltuieli curente la Capitolul 

51.01.01.03 "Autorităţi publice" (cu 1.398.961 lei mai mult decât în anul 2017), 3.715.468  

lei reprezintă cheltuieli curente la Capitolul 61.01.50 "Ordine publică și siguranţă naţională" (cu 

892.412 lei mai mult decât anul precedent), iar restul de 42.295 lei reprezentă cheltuieli la Capitolul 

68.01.06 “Asistență socială pentru familie și copii.  

Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare 

şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. 

În desfăşurarea activităţii Serviciului financiar - contabil în anul 2018 s-au avut în vedere 

următoarele etape sintetizate astfel:  

- Închiderea execuţiei bugetare a anului 2018;  

- Întocmirea registrului inventar;  

- Întocmirea registrului jurnal; 

- Actualizarea periodică a programului de salarii, verificarea documentelor pentru stabilirea 

drepturilor salariale, întocmirea statelor de plată;  

- Elaborarea declaraţiei 205 (fişe fiscale) şi depunerea în format electronic;  

- Întocmirea şi depunerea declaraţiei 112;  
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- Ținerea evidenţei incasărilor şi plăţilor; 

- Raportarea cheltuielilor;  

- Amortizarea mijloacelor fixe,  

- Aplicarea vizei CFP și înscrierea operaținilor zilnic în registrul CFPP ,  

- Întocmirea situaţiei contabile, a plăţilor nete şi cheltuielilor efective,  

- Elaborarea situaţiei angajamentelor legale, 

- Întocmirea situaţiei privind virările de credite şi a modificării bugetului aprobat,  

- Elaborarea balanţei contabile, 

- Întocmirea balanţei în afara bilanţului,  

- Întocmirea registrului de casă, 

- Evidenţa concediilor medicale,  

- Întocmirea necesarului de credite,  

- Întocmirea situaţiei monitorizării cheltuielilor de personal,  

- Întocmirea execuţiei bugetare,  

- Încheierea situaţiilor financiare trimestriale prin Programul SITFIN,  

- Efectuarea inventarierii anuale. 

 

4. Activitatea de achiziții publice 

În anul 2018, unul din obiectivele Serviciului juridic achiziții a avut ca scop sporirea 

utilizării eficiente şi eficace a resurselor financiare şi materiale ale instituţiei, potrivit 

competenţelor legale ce îi revin şi în limita bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 

aprobat instituţiei noastre.  

În cadrul serviciului activitatea privind achizițiile publice s-a desfăşurat în conformitate 

cu prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile și completările 

ulterioare si ale H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.  

Obiective principale în anul 2018 au fost:  

- aplicarea politicilor fiscale şi bugetare şi a normelor privind activitatea de achiziţii publice în 

vederea asigurării la timp a nevoilor instituţiei noastre cu resursele financiare aprobate în 

bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 aprobat instituţiei noastre. 

- aplicarea politicilor şi procedurilor din domeniul managementului achiziţiilor publice;  

- asigurarea managementului resurselor materiale privind activitatea de achiziţii, 

implementarea şi respectarea normelor pe această linie;  

Obiectivele specifice au avut în vedere gestionarea eficientă a activităţii de achiziţii 

publice:  

1. Asigurarea continuă, în limitelele creditelor bugetare deschise şi aprobate, în 

condiţiile concurenţiale de stabilire a preţurilor, a bazei tehnico-materiale şi financiare necesară 

desfăşurării normale a activităţii curente şi de investiţii a instituţiei.  

2. Achiziţiile de produse şi prestări servicii, pentru desfăşurarea activităţii în condiţii 

optime a instituţiei, s-au derulat conform programului de achiziţii publice aprobat pentru 2018 

cu respectarea prevederilor privind legalitatea şi regularitatea specifice procedurilor de achiziţii 

publice conform prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare.  
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3. S-a urmărit şi monitorizat în permanenţă respectarea clauzelor contractuale de 

achiziţie publică încheiate (durată, grafic de furnizare/prestare, cantitate, preţ, termen de 

livrare/prestare).  

4. Au fost implementate, în termenele stabilite, noile reglementări în domeniul 

achiziţiilor publice elaborate de către A.N.A.P.  

5. Au fost elaborate, în termen legal, contractele de achiziţie publică, contractele 

subsecvente la acordurile cadru, actele adiţionale la contractele de achiziţie publică cu caracter 

de regularitate.  

6. S-a asigurat activitatea de informare şi de publicitate privind pregatirea şi organizarea 

procedurilor de achizitie, conform prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu 

modificările şi completările ulterioare precizând obiectul acestora, organizatorii, termenele şi 

alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de 

achiziţii publice.  

7. Asigurarea constituirii şi păstrării dosarului achiziţiei.  

8. Operarea de modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, 

când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul S.F.C.R.U.A.  

9. Utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii publice pentru un nr. de 333 achiziții 

directe, de produse și servicii. 

10. Au fost întocmite documentele constatatoare pentru toate contractele subsecvente 

încheiate, conform prevederilor H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.  

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Instituţiei Prefectului - Judetului 

Constanța, în anul 2018 au fost încheiate următoarele contracte:  

- Furnizare bonuri valorice pentru carburanţi; 

- Servicii de curățenie și întreținere pentru sediile Serviciilor Publice Comunitare; 

- Servicii de curățenie și întreținere pentru sediul Instituției Prefectului; 

- Servicii de mentenanță, administrare și servicii conexe pentru rețeaua de echipamente IT și 

actualizare și mentenanță website Instituția Prefectului; 

- Servicii de legătorie-copertare-arhivare dosare; 

- Furnizare produs informatic legislativ; 

- Servicii poștale și curierat; 

- Servicii de internet pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. 

- Servicii telecomunicatii integrate de tip VPN pentru S.P.C.R.P.C.Î.V. 

- Contract subsecvent prestări servicii de telefonie mobilă (voce/date) și internet mobil; 

- Contract subsecvent prestări servicii de telefonie publică și servicii închiriere de linii terestre 

de comunicații; 

- Contract subsecvent servicii de certificare a semnăturii electronice; 

- Contract subsecvent servicii de protecție informatică antivirus și antimalware; 

 

5. Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații 

Activitatea din domeniul logistic s-a desfăşurat prin preocuparea pentru asigurarea 

suportului material necesar desfăşurării activităţilor, urmărindu-se gestionarea optimă şi 

menţinerea tehnicii de transport în stare de funcţionare, în vederea îndeplinirii misiunilor 
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specifice, concomitent cu gestionarea optimă a resurselor avute la dispoziţie, acţionând pentru 

asigurarea folosirii legale şi raţionale a mijloacelor şi a celorlalte bunuri şi materiale aflate în 

dotare.  

În anul 2018, dotarea cu aparatură IT a fost îmbunătățită prin achiziționarea 

următoarelor:  

- 6 stații de lucru și un laptop, 

- 1 imprimantă Laser, 

- 1 scannere, 

- 2 camere 5mp, 

- 1 reportofon digital.  

A fost realizată în totalitate asigurarea cu consumabile pentru calculatoare, copiatoare, 

faxuri, rechizite și imprimate, existând o preocupare permanentă din partea personalului, de 

reducere a acestor consumuri, atât prin aprovizionarea unor produse de calitate, cât și prin 

utilizarea mai eficientă a acestora. 

 

Parcul auto al instituţiei este format din 13 autoturisme, după cum urmeză: 

1. 
Autoturism de 

serviciu 
Volkswagen Touareg 

MAI 

22954 / 

CT-01-

WPC 

Prefect 

Sediu 

instituţia 

prefectului 

2. 
Autoturism de 

serviciu 
Dacia Duster 

MAI 

36812 / 

CT-10-

UCF 

Subprefect 

3. 
Autoturism de 

serviciu 
Dacia Duster 

MAI 

44595 / 

CT-11-

LWG 

Subprefect 

4. 
Autoturism de 

serviciu 
Daewoo Nubira 

MAI 

21165 / 

CT-02-

GUV 

Nu este 

functionala si 

propusa pentru 

casare 

5. 
Autoturism de 

serviciu 
Daewoo Nubira 

MAI 

21167 / 

CT-03-

GUV 

Pentru nevoile 

instituţiei 

prefectului 

6. 
Autoturism de 

serviciu 

Mercedes-

Benz 
Sprinter 

MAI 

34262 / 

CT-10-

FSV 

Pentru nevoile 

instituţiei 

prefectului 

7. 
Autoturism de 

serviciu 
Daewoo Cielo 

CT-08-

GUV 

Nu este 

functionala si 

propusa pentru 

casare 

8. 
Autoturism de 

serviciu 
Daewoo Nubira 

CT-01-

GUV 

Nu este 

functionala si 
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MAI 

21166 

propusa pentru 

casare 

9. 
Autoturism de 

serviciu 
Dacia Logan 

MAI 

30790 

Serviciul Public 

Comunitar pentru 

Eliberarea şi 

Evidenţa 

Paşapoartelor 

Simple 

 

 

 

 

Sediu 

instituţia 

prefectului 

 
10. 

Autoturism de 

serviciu 
Dacia Logan 

MAI 

40540 / 

CT-10-

ZNP 

Serviciul Public 

Comunitar pentru 

Eliberarea şi 

Evidenţa 

Paşapoartelor 

Simple 

11. 
Autoturism de 

serviciu 
Dacia Logan 

MAI 

41743 / 

CT-11-

BZT 

Serviciul Public 

Comunitar Regim 

Permise de 

Conducere şi 

Înmatriculărea 

Vehiculelor  

 

 

 

Sediu 

SPCRPCIV 

 

12. 
Autoturism de 

serviciu 
Dacia Logan 

MAI 

41744 / 

CT-11-

BZV 

Serviciul Public 

Comunitar Regim 

Permise de 

Conducere şi 

Înmatriculărea 

Vehiculelor 

13. 
Autoturism de 

serviciu 
Dacia DUSTER 

MAI 

47007 

Pentru nevoile 

instituţiei 

prefectului 

 

În ceea ce privește activitatea administrativă şi de întreţinere s-au realizat urmatoarele:  

- intreţinerea in stare de funcţionare a echipamentelor din dotare: calculatoare, laptopuri, 

imprimante, copiatoare, scanere; 

- asigurarea calculatoarelor cu licenţele necesare;  

- funcţionarea reţelei informatice: Legis, Intranet și Internet;  

- funcţionarea centralei telefonice şi asigurarea cu mijloace de comunicare;  

- intretinerea mijloacelor de transport din dotare; 

- asigurarea cantităţilor necesare de carburanţi si lubrefianti; 

- incheierea asigurarilor auto CASCO si RCA;  

- aprovizionarea și stabilirea de stocuri minime, dupa caz, pentru: furnituri de birou, hârtie 

copiator, formulare şi registre specifice activităţii, bonuri valorice pentru combustibil, 

cartuşe, tonere, piese şi accesorii pentru echipamentele IT şi auto, materiale de intreţinere; 

- întreţinerea şi curăţenia spaţiilor aflate în administrarea institutiei. 
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IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ 

 

A. Cancelaria Prefectului 

 

Agenda Prefectului 

În ceea ce privește gestionarea responsabilităților legale, agenda prefectului a inclus,       

de-a lungul anului 2018, activități periodice și de sine stătătoare; cele periodice s-au derulat 

săptămânal - ședințele de lucru cu personalul instituției, lunar - întruniri ale Colegiului 

prefectural, Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, 

Comisiei de dialog social, semestriale- ședințe ale C.J.S.U. și Comisiei mixte de rechiziții. De 

asemenea, au fost desfășurate, ori de cate ori situația a impus, ședințe de coordonare a 

măsurilor pentru coduri de vreme nefavorabilă, în special în sezonul de iarnă,  pe problematica 

de fond funciar ș.a. Situațiile ce au necesitat coordonare inter-instituțională au fost abordate 

și în videoconferințe, pentru o mai rapidă și eficientă soluționare.  

Gestionarea unor problematici complexe, ca pesta porcină și referendumul pentru 

familie, a impus dezbateri în ședințe organizate ad-hoc, în videoconferințe, organizarea 

lucrărilor unui  C.J.S.U. excepțional ș.a. În condițiile răspândirii virusului pestei porcine și a 

identificării de focare pe raza județului Constanța, prefectul a reunit  Centrul local de 

combatere a bolilor la animale în 32 de ședințe, în care au fost luate, de obicei, decizii de 

sacrificare și alte măsuri necesare limitării efectelor negative.  

De asemenea, săptămânal, în considerarea planificărilor și priorităților prefectului și 

subprefecților, au fost primiți în audiență cei 65 de cetățeni (din 72 înscriși și 205 consiliați de 

personal specializat din cadrul Instituției Prefectului). Răspunsul Instituției Prefectului către 

petenți a fost marcat de solicitudine, dar, întotdeauna, în temeiul legii și al limitelor 

competențelor legale.  

Anul 2018 a impus și organizarea unor activități pregătitoare pentru preluarea 

președinției rotative a Consiliului U.E. și, acest sens, la Constanța, sub coordonarea prefectului, 

s-au derulat 10 ședințe și patru videoconferințe cu reprezentanți guvernamentali ai 

administrației publice centrale și locale.  

O altă situație care a necesitat o amplă coordonare din partea Instituției Prefectului, a 

reprezentat-o desfășurarea referendumului național pe tema familiei, din octombrie 2018. 

Activitățile pregătitoare - de stabilire a măsurilor organizatorice, de numire a comisiilor, 

instructajele primarilor, secretarilor de primarii și a altor oficialități și observatori, au început 

din luna septembrie 2018.  Astfel, au fost desfășurate 15 ședințe și patru videoconferințe cu 

grupul tehnic constituit, dar și întâlniri cu lucrători S.T.S., în vederea securizării comunicării 

datelor de vot. Post-referendum, de asemenea, au avut loc întâlniri comune pentru facilitarea 

unei corecte gestionări a situației, în conformitate cu prevederile legale și situația concretă la 

nivelul județului.  

În noiembrie 2018, a fost gestionată o activitate de protest inițiată de către primarul 

municipiului Medgidia, cu toate implicațiile unei astfel de manifestări - răspuns public prin care 

se prezintă fundamentele deciziilor contestate, comunicare instituțională, verificări  etc. 

Celelalte activități, de ordin operațional sau de prezentare instituțională, au fost 

numeroase și extrem de diverse; dintre acestea le menționăm pe cele mai semnificative, astfel: 

Ianuarie 

- ședință internă pentru discutarea măsurilor de control intern managerial  

- contribuție la organizarea și participare la ceremonia prilejuită de ziua de  24 ianuarie  



19 
 

- participare la bilanțul  Jandarmeriei Cernavodă, al Serviciul rutier și la videoconferință 

pentru bilanțul Jandarmeriei Române  

- întâlniri/ videoconferințe organizare la nivelul M.A.I. pentru coduri vreme nefavorabilă 

Februarie 

- participare la bilanțuri ale structurilor  M.A.I. și  instituțiilor deconcentrate  

- participare la celebrarea a 50 de ani de la înființarea Centrului Militar Constanța  

- primirea la sediul Instituției Prefectului a unei delegații SUA (atașat militar și comandant 

navă militară USS ROSS)  

Martie 

- participarea prefectului la forumul  Romanian Save and Rescue, la Palatul Parlamentului 

- primirea la sediul Instituției Prefectului a ambasadorului Chinei în România 

- participare la festivitățile prilejuite de sărbătorirea zilelor poliției române si jandarmeriei 

române 

Aprilie 

- primirea la sediul Instituției Prefectului a ambasadorului Austriei în România 

- participare la  deschiderea Olimpiadei Naționale de Agricultură – la Palatul Copiilor 

- întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Apelor și Pădurilor pentru pregătirea preluării 

Președinției României la Consiliul UE 

- participare la  deschiderea Bursei locurilor de muncă, organizată de A.J.O.F.M. la sediul 

Universității Ovidius 

- participare, cu depunere de coroane, la Ziua Forțelor Terestre 

- contribuție la derularea vizitei ministrul turismului la Constanța 

- organizarea unui târg de binefacere la sediul Instituției Prefectului 

- participare la festivitatea prilejuită de Ziua Veteranilor 

Mai 

- contribuție la derularea vizitei ministrul justiției la Constanța; primirea, împreună cu ministrul 

turismului, a unei delegații economice a R.P. China 

- întâlnire a prefectului cu reprezentantul Cartel Alfa Constanța 

- participare, cu depunere de coroane, la ceremonia prilejuita de Ziua Eroilor 

- primirea la sediul Instituției Prefectului a unei delegații a Asociației oamenilor de afaceri turci 

- ședință cu D.S.V., D.S.P., C.J.P.C. pentru pregătirea măsurilor pentru minivacanța de 1 mai 

și, ulterior, de evaluare 

Iunie 

- participare la exercițiu SARPOL  

- participarea la programul P.N.D.L.– M.D.R.A.P.  

- întâlnire cu delegație complexă, pe probleme de cinematografie cu cineaști cehi  România 

Film, Direcția Județeană  pentru cultură și autorități publice locale  

- participarea prefectului la convocarea anuală a șefilor structurilor teritoriale pentru probleme 

speciale, condusă de secretar de stat coordonator 

- organizarea la sediul instituției a unui seminar al  Colegiului Național de Apărare  

- primirea trenului regal la Constanța -  principesa Margareta, principele Radu și principesa 

Maria  

- vizită la sediul instituției a  secretarului general adjunct din Ministerul Comunicațiilor, pentru  

discuții referitoare la proiectul R.O.N.E.T. 

- vizită la Centrul Maria Montessori pentru oferirea cadourilor colectate la târgul de binefacere  

- vizita secretarului de stat A.C.R.O.P.O., Gheorghe Constantin 

- vizita secretarului de stat din M.A.I.,  Raed Arafat  
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Iulie 

- ședințe pentru stabilirea măsurilor ce se impun pe timpul  desfășurării festivalului 

NEVERSEA   la Constanța si permanenta colaborare cu reprezentanți ai autoritățile locale și 

societății civile pe parcursul derulării acestuia 

August  

- multiple întâlniri ale C.L.C.B., sub coordonarea subsecretarului de stat coordonator al  

A.N.S.V.S.A. și întâlniri cu primarii din județ pe această problematică 

- participare la organizarea și derularea activităților dedicate zilei marinei, inclusiv depunere 

de coroane la Crucea Marinarilor 

- primirea la sediul Instituției Prefectului a unei delegații din Italia  (comandantul navei școală 

Palinuro și alți membri din echipaj)  

- întâlnire cu fostul președinte al României, domnul Emil Constantinescu 

- întâlnire cu Dana Varga, consilier de stat pentru romi  

- întâlnire în proiectul Româno - Kerr  

- participare la activitatea prilejuită de finalizarea de către R.A.J.A. a proiectului de reabilitare 

a stației Palas  

- ședință C.J.S.U. extraordinară pe tema pestei porcine, cu toți primarii, întâlniri cu  

reprezentanții fondurilor de vânătoare și alte entități relevante,  videoconferință  cu tema 

PPA 

Septembrie  

- participare la festivitate de deschidere a anului școlar la Colegiul militar de marină  

- participare la festivitatea prilejuită de Ziua recoltei  

- Corpul de control 17-21 septembrie, ședința de deschidere a controlului 

- Ședințe în vederea pregătirii referendumului, cu grupul tehnic, videoconferințe etc.  

- participare la festivitatea prilejuită de Ziua Pompierilor 

- primirea la sediul instituției a ambasadorului Republicii Belarus în România 

- primirea la sediul instituției a unei delegații a Ministerului Energiei, în vederea pregătirilor 

pentru  preluarea de către România a președinției rotative a Consiliul U.E. 

- videoconferință cu D.S.U. privind lansarea aplicației  RO - alert 

Octombrie 

- îndeplinirea responsabilităților ce au decurs din desfășurarea referendumului pe tema 

familiei  

- participare  la  promovarea programului  Start-up Nation, alături de secretarul de stat din 

cadrul Ministerul pentru Mediului de Afaceri, Comerț  și Antreprenoriat, la sediul  

Universității Ovidius  

- participare  la  ceremonia organizată cu prilejul Zilei Armatei la Cimitirul Central din 

Constanța 

- participare  la  activitatea organizată în cinstea zilei naționale a Republicii Turcia 

Noiembrie 

- control demarat la UAT Cogealac  

- pichetarea prefecturii și activități legate de protestul primarului din Medgidia 

- participare  la  festivitatea de premiere a firmelor de top din județul Constanta, organizată 

de Camera de Comerț Constanța 

- implicare în organizarea și desfășurarea activităților prilejuite de sărbătorirea  Zilelor 

Dobrogei, la Constanța și Tulcea, care au inclus și o întâlnire  festivă a Colegiului prefectoral 

si prezidarea concursului ”La centenar, tinerii dezbat” 
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- mandatarea reprezentantului și a punctului de vedere al Instituției Prefectului la ședința de 

promovare a strategiei de turism Euro 2020, organizată la nivelului guvernului 

- coordonarea întâlnirii cu partenerii relevanți pentru asigurarea transferului Serviciului 

Pașapoarte într-un sediu potrivit nevoilor de lucru cu publicul 

- participare  la  celebrarea Thanksgiving Day, la baza militara Mihail Kogălniceanu, la 

invitația comandantului american  

- participarea  la  festivitatea de premiere organizată de AFIR Constanța, în Mamaia               

- facilitarea unei întâlniri a partenerilor economici și instituționali relevanți  din județul 

Constanța cu o  delegație a Ministerul Agriculturii din Emiratele Arabe  

Decembrie 

- participare la organizarea și derularea activităților dedicate zilei naționale a României, 

inclusiv depunere de coroane  

- participare la organizarea și derularea activităților de comemorare a eroilor revoluției din 

1989, inclusiv depunere de coroane  

- participarea la activitățile prilejuite de ziua etniei tătare din România   

- întâlnire cu reprezentanți ai ACROPO, filiala Constanța 

- primirea la sediul Instituției Prefectului a unei delegații UK (atașatul militar britanic  în 

România și comandantul navei militare a marinei regale britanice, HMS ECHO)  

- activități specifice generate de numirea în funcție a celor doi subprefecți și de ceremonia de 

învestirea a domnului Ionuț DONE, primul numit dintre aceștia   

- activități prilejuite de sărbătoarea  Crăciunului. 

 

Comunicate de presă, alocuțiuni 

În decursul anului 2018, au fost elaborate și transmise știri, buletine și comunicate de 

presă (95), care au facut referire la activitatea curentă a instituției, la activități semnificative în 

plan local și regional, puncte de vedere legale, proiecte, întâlniri, priorități, dar și aspecte mai 

puțin formale, din dorința de a promova ideea că o instituție este format din oameni și în slujba 

oamenilor etc. Acestea, cât și interviurile acordate, au fost preluate de către reprezentanți ai 

mass-media locale și naționale și s-au materializat în 316 articole în presa scrisă și 207 în cea 

audio-video. În mare, reacția mediatică a fost neutră sau pozitivă, dar au existat și articole cu 

tentă negativă (denigratoare, acuzatoare) care au dus la o analiză detaliată a situațiilor 

prezentate și care, în unele cazuri, au impus utilizarea dreptului la replică, astfel încât punctul 

de vedere instituțional să fie evidențiat public, pentru o corectă și mai bună întelegere a faptelor 

prezentate (cum a fost cazul protestului inițiat de către primarul municipiului Medgidia).  

Pe site-ul oficial, pe lângă documentele ce se subscriu obligativității la transparența 

instituțională, au fost postate respectivele materiale pentru presă, însoțite de imagini relevante, 

mesajele prefectului către cetățenii județului, cu prilejul unor sărbători legale și religioase, ș.a..  

De asemenea, au fost scrise cuvântări pentru aproape toate evenimentele publice, cu 

atenție sporită pentru cele având caracter de protocol ridicat, care au implicat prezența 

prefectului/subprefectului sau a unui alt reprezentant al instituției. În funcție de semnificația 

evenimentului, de audiența, timpul acordat și alți factori, alocuțiunile au avut o tentă mai mult 

sau mai puțin formală și au fost rostite în public, dar au fost incluse și în unele informări către 

mass-media: dintre evenimentele mai semnificative, menționăm ziua națională, ziua marinei, 

ziua eroilor, festivitățile prilejuite de zilele aniversare ale unor instituții, recepții, primiri de  

delegații s.a.     
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3. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de 
îmbunătățire a situației romilor 

 
La nivelul Instituției Prefectului județul Constanța este constituit Biroul Județean pentru 

Romi, care monitorizează semestrial stadiul de implementare a măsurilor cuprinse în HG nr. 

18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români 

aparținând minorității rome. 

Au fost puse în legalitate 1035 persoane, iar în ceea ce privește numărul locurilor 

speciale pentru romi din cadrul instituțiilor de învățământ liceal, din cele 254 locuri puse la 

dispoziție în anul școlar 2017-2018, au fost doar 60 de solicitări. În învățământul universitar, 

în anul 2017-2018, Universitatea Ovidiu a alocat 19 locuri speciale pentru romi, din care au 

fost ocupate 7.  

În vederea sprijinirii participării tuturor copiilor din comunitate la învăţământul 

obligatoriu, în județul Constanța există 11 mediatori școlari, iar pentru asigurarea serviciilor 

medicale membrilor comunității rome, la nivelul județului își desfășoară activitatea 12 mediatori 

sanitari. 

 

B. Corpul de control al prefectului 

 

Acțiuni de control dispuse de Prefectul județului 

Prin Ordinul Prefectului nr. 506/09.11.2018 s-a constituit colectivul mixt care a 

desfășurat acțiuni de verificare, constatare, analizare, evaluare și îndrumare în perioada 13-

16.11.2018 la sediul autorității publice locale din comuna Cogealac. 

 

Tematica abordată: 

- Modul de soluționare de către Comisia Locală de Fond Funciar Cogealac a cererilor de 

reconstituirea a dreptului de proprietate conform dispozițiilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 

mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 

- Modalitatea în care s-a pus în executare/sau dacă s-a pus în executare dispozitivul 

Sentinței Civile nr. 16801/29.01.2012 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 

2750/212/2012 și a Sentinței Civile nr. 4839/10.12.2013 pronunțată de Judecătoria Constanța 

în dosarul civil nr. 32097/212/2012; 

- Îndeplinirea de către primar, în intervalul 2017- 2018 a atribuțiilor care îi revin în 

calitate de reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială și cele delegate și 

executate de către acesta în numele statului – art. 63 alin.1 lit.,,a” din Legea nr. 215/2001; 

- Respectarea prevederilor legale privind funcționarea consiliilor locale, în intervalul 

ianuarie - octombrie 2018; 

- Activitatea secretarului unității administrativ-teritoriale în intervalul ianuarie - 

octombrie 2018. 

 

Principalele deficiențe constatate: 

- Comisia locală de fond funciar Cogealac nu a desfășurat activitate în perioada de 

referință 2013-2018 ceea ce a generat o întârziere nejustificată în reconstituirea dreptului de 

proprietate către persoanele îndreptăţite. 
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- Situația centralizatoare nu este întocmită în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 

nr. 165/2013. 

- Nu există întocmită documentație cadastrală în considerentele Ordinului ANCPI nr. 

700/2014 pentru terenurile care constituie rezerva Comisiei locale de fond funciar Cogealac. 

- Nu au fost înaintate propuneri pentru validarea în Anexa 22 a persoanelor îndreptăţite 

conform situaţiei centralizatoare a cererilor nesoluţionate. 

- Pentru parcela A 339 există încheiate 2 contracte de arendă, respectiv au fost emise 

adeverințe pentru APIA către beneficiari diferiți. 

- Atribuțiile stabilite de art. 117 din Legea nr. 215/2001 – republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, nu au fost delegate. 

- Au fost încălcate prevederile art. 39 din Legea nr.215/2001, republicată potrivit cărora 

Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului. 

- Nu a fost întocmit și nici prezentat în primul trimestru, Consiliului local Cogealac, un 

Raport aferent anului 2017 privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale, încălcându-se astfel, prevederile 63 alin.3 lit.,,a” din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

- Pentru anul 2017, a fost întocmit Raportul anual privind transparența decizională. 

Acesta a fost făcut public pe site-ul propriu al instituției. 

- Primarul nu a întocmit un raport asupra gestionării bunurilor, neprezentându-l 

Consiliului Local, în conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr.215/2001-republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- Proiectele de hotărâri nu sunt înregistrate în conformitate cu prevederile art. 44 din 

Legea nr.215/2001.  

- Proiectele de hotărâri sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea 

nr.215/2001, inclusiv pentru ședințele extraordinare. 

- Nu sunt respectate dispozițiile privind transparența decizională – Legea nr. 52/2003, în 

cazul actelor administrative cu caracter normativ. 

- Termenele prevăzute de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale nu sunt 

respectate al aprobarea bigetului de venituri și cheltuieli și a execuției acestuia. 

- Nu sunt introduse în preambulul actelor administrative temeiul de drept raportat la 

obiectul acestora - art. 39, alin.1 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative – republicare. 

- Nu există emisă dispoziția privind desemnarea persoanelor responsabile cu protecția 

datelor cu carater personal la nivelul autorității publice locale, în conformitate cu prevederile 

art. 37-39 din Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

- Nu există dispoziția primarului de desemnare a persoanelor care au obligația 

completării, ținerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie cât și in format electronic, fiind 

încălcată prevederea dispusă la art, 9 alin.1 din O.G nr. 28/2208 – privind registrul agricol. 

- Nu există documente din care să rezulte că efectivele de animale înscrise în registrele 

agricole sunt puse în concordanță cu evidența sanitar veterinară, respectiv nu s-au solicitat de 

la medicii veterinari de liberă practică, respectiv reprezentanții Agenției Naționale pentru 

Zootehnie informații cu privire la efectivele de animale deținute de persoanele fizice sau juridice 

– fiind încălcat art. 10 din O.G nr. 28/2208 – privind registrul agricol. 

https://idrept.ro/12015837.htm
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- Nu există înștiințări individuale și nici publicări pe pagina de internet a unității 

administrativ teritoriale cu privire la obligațiile ce le revin persoanelor fizice și juridice de a se 

înscrie/a actualiza datele înscrise în registrul agricol. Înscrierea în registrul agricol se face în 

lipsa unei declarații în termenele stabilite de art. 11 din OG 28/2008 și nici nu există înscrisă 

mențiunea ,,report din oficiu” la rubrica semnătura declarantului. 

- Secretarul comunei nu a efectuat verificări cu privire la concordanța datelor înscrise în 

cele două forme de registru agricol – art. 4 alin.3 din Ordinul 289/2017. 

- Nu este respectat art. 8 alin.4 din Ordinul nr. 289/2017 cu privire la analizarea 

semestrială a  stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și nu există adoptată o 

hotărâre prin care să se stabilească măsuri pentru eficientizarea acestei activități. 

- Nu s-au efectuat verificări pe teren privind la situația reală a datelor declarate la 

registrul agricol. 

- Nu există întocmit dosarul fiecărei gospodării cu declarația pe propria răspundere a 

capului gospodăriei, actele de proprietate și orice alte înscrisuri cu privire la folosința 

terenurilor. La rubrica ,,mențiuni”, completarea se face fără să existe înscrisuri atașate. 

- Nu există centralizarea datelor la nivel de comună întocmită în condițiile art. 12 din 

Ordinul nr. 289/2017. 

- Sunt emise dispoziții privind stabilirea persoanelor responsabile de utilizarea aplicațiilor 

RENNS și RAN – Dispoziția nr. 96/28.06.2017. La data prezentei Note de constatare situația 

informațiilor înscrise este următoarea: număr adrese încărcate în RENNS - 79, iar în RAN nu 

este introdusă nicio gospodărie. 

 

Măsuri propuse: 

Echipa de control a stabilit persoanele responsabile și termenele în care trebuie 

implementate măsurile dispuse ca urmare a controlului efectuat: 

- Întocmirea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Fond 

Funciar Cogealac prin raportate la Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei 

Județene de Fond Funciar Constanța, cu mențiuni clare cu privire la convocarea în scris a 

membrilor Comisiei la ședințele de lucru ce vor avea ca obiect soluționarea cererilor depuse în 

temeiul legilor fondului funciar. 

- Corectarea situației centralizatoare a cererilor nesoluționate conform dispozițiile art. 8 

alin.1 și 2 din Legea nr. 165/2013 cu privire la centralizarea tuturor cererile de restituire 

nesoluţionate. 

- Înaintarea propunerilor de radiere din Anexa 23 și suplimentarea Anexei 22 cu persoane 

îndreptăţite conform situaţiei centralizatoare a cererilor nesoluţionate/emiterea titlurilor de 

proprietate pentru persoanele validate în Anexa 22 înainte de apariția Legii nr. 165/2013, cu 

respectarea art. 12 alin.3 din Legea nr. 165/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

-  Întocmirea documentaţiilor cadastrale conform Ordinului nr. 700/2014 pentru terenul 

ce reprezintă rezerva Comisiei locale de Fond Funciar Cogealac în vederea emiterii titlurilor de 

proprietate persoanelor îndreptățite; 

- Identificarea suprapunerilor totale sau parţiale ca urmare a emiterii a două sau a mai 

multor titluri de proprietate pe aceleaşi amplasamente 

- Urmărirea de către primar a îndeplinirii atribuţiilor stabilite de art. 117 din Legea nr. 

215/2001 – cu modificările și completările ulterioare, republicată de către secretarul primăriei 

sau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat. 
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-   Convocarea lunară a Consiliului Local Cogealac în ședințe ordinare în conformitate cu 

prevederile art. 39 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

- Întocmirea unui Raport in primul trimestru al fiecărui an, privind starea economică, 

social și de mediu al unității administrativ-teritoriale și prezentarea acestuia Consiliului Local 

Cogealac conform art. 63 alin.3 lit.,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

- Elaborarea și depunerea proiectului de buget echilibrat și a anexelor  

- Inventarierea anuală a bunurilor aparţinând unităţii administrativ teritoriale și însușirea 

acesteia prin adoptarea unei hotărâri de către Consiliul local. 

- Întocmirea unui raport asupra gestionării bunurilor și prezentarea acestuia      

Consiliului Local Cogealac 

- Înregistrarea Proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea 

nr.215/2001 

- Comisiiile de specialitate ale Consiliului local vor emite rapoarte pentru fiecare proiect 

de hotărâre supus analizei, dezbaterii și aprobării, înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare, 

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 – cu modificările și completările 

ulterioare, republicată – aspect care se va menționa în Regulamentul de organizare și 

funcționare al consiliului local. 

- Respectarea dispozițiilor privind transparența decizională – Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, în cazul actele administrative cu caracter 

normativ; 

- Introducerea în preambulul actelor administrative a temeiul de drept (lege, articol, 

alineat) raportat la obiectul acestuia. Corelarea titlului actelor administrative cu obiectul 

prevăzut în articolele actelor în cauză, în conformitate cu dispozițile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicare. 

- Respectarea termenelor stabilite de Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările 

ulterioare, la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale 

precum și la aprobarea execuției acestuia (art. 39 și 49 alin.12 și alin.13 din Legea nr.273/2006 

privind finanțele publice locale). 

- Desemnarea persoanelor responsabile cu protecția datelor cu carater personal la nivelul 

autorității publice locale, în conformitate cu prevederile art. 37-39 din Regulament nr. 679 din 

27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

- Desemnarea persoanelor care au obligația completării, ținerii la zi a registrului agricol 

atât pe suport hârtie cât și in format electronic, conform art. 9 alin.1 din O.G nr. 28/2208 – 

privind registrul agricol. 

- Aducerea la cunoștință publică a obligaţiile cu privire la registrul agricol în una din 

modalitățile stabilite de art. 15 din OG 28/2008. 

- Efectuarea de verificări cu privire la concordanța datelor înscrise în cele două forme de 

registru agricol – art. 4 alin.3 din Ordinul 289/2017 

- Analizarea semestrială a stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea 

măsurilor pentru eficientizarea acestei activități - art. 8 alin.4 din Ordinul nr. 289/2017. 

- Centralizarea datelor la nivel de comună întocmită în condițiile art. 12 din OG nr. 

28/2008 corelat cu Ordinul 289/2017 

- Introducerea adreselor în R.E.N.N.S. și a gospodăriilor în R.A.N. 

https://idrept.ro/12015837.htm
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C. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administrativ 

1. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de 

aplicare a actelor normative în acțiuni planificate.  

Activitatea de verificarea legalității actelor administrative și a modului de aplicare a 

actelor normative a avut în vedere următoarea tematică: 

- problematică privind administrarea patrimoniul autorităților publice locale: vânzarea 

unor suprafețe de teren prin negociere directă, inventarierea imobilelor ce aparțin domeniului 

public și privat, organizarea unor licitații publice în vederea înstrăinării suprafețelor de teren 

situate în domeniul privat al unității administrativ teritoriale, dezmembrarea unor imobile 

inventariate în patrimoniul unității administrativ teritoriale, încheierea unor contracte de 

schimb/comodat/concesiune/asociere, prelungirea valabilității contractelor de concesiune/ 

închiriere 49 de notificări; 

- taxele și impozitele locale – 4 notificări; 

- acordarea unor subvenții/ facilități/ajutor de minimis de la bugetul local pentru anumite 

categorii de persoane fizice și juridice – 13 notificări  

- managementul resurselor umane și al drepturilor de natură salarială – 19 de notificări; 

10 acțiuni pe rolul instanțelor de judecată competente; 

- validarea mandatelor aleșilor locali – 1 notificare; 

- bugetul de venituri și cheltuieli și respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice 

– 28 notificări; 

- disciplina în construcții și amenajarea teritoriului – 6 notificări. 

În activitatea de verificare a legalității actelor administrative adoptate/emise de catre 

autoritatile publice locale, Serviciul Juridic Achizitii din cadrul Institutiei Prefectului Judetul 

Constanta au fost constatate urmatoarele deficiente: 

- neindeplinirea cvorumului prevazut de Legea administratiei publice locale  

nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,  in adoptarea hotararilor de consiliu, 

- vânzarea unor suprafete de teren prin negociere directa catre constructori care nu 

sunt de buna credinta, incalcandu-se astfel prevederile art. 123 din Legea nr.215/2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

- inventarierea in domeniul public si privat a unor imobile care nu au o situatie juridica 

clara, 

- stabilirea unor taxe si impozite neindividualizate pe fiecare zona, 

- acordarea unor subventii/facilitati/ajutor de minimis fara a avea la baza un referat al 

compartimentului de specialitate intocmit cu respectarea prevederilor legale in materie, 

- aprobarea unor documentatii de urbanism fara a fi avizate de catre institutiile 

competente si fara a se respecta prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului 

si a urbanismului, modificata si completata, 

- aprobarea organigramelor si a planului de ocupare a functiilor publice fara respectarea 

prevederilor legale in materie, 

- validarea mandatelor alesilor locali fara a se respecta procedura de validare prevazuta 

de legislatia in vigoare. 

- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli nu s a realizat prin Hotarare de Consiliu 

local ci prin Dispozitie, primarii depasindu-si astfel competenta.  

Din totalul de 130 de notificări înaintate autorităților administrative teritoriale din 

Județul Constanța în vederea revocării/reanalizării și completării actelor administrative, în anul 

2018 au fost introduse un număr de de 56 de acțiuni în instanța de contencios administrativ, 
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restul actelor administrative fiind revocate/completate.   

În cursul anului 2018, s-au emis 25 de avize de legalitate, la solicitarea unităților 

administrativ teritoriale. 

2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la Instituția 

Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului 

Chirnogeni 

Prin Ordinului prefectului nr. 82/12.02.2018 și nr. 122/05.03.2018 s-a constituit comisia 

de control care a desfășurat acțiuni de verificare, constatare, analizare, evaluare și îndrumare 

în perioada 15.02.2018-26.02.2018 și 05.03.2018 – 09.03.2018 la sediul autorității publice 

locale din comuna Chirnogeni. 

Tematica abordată: 

Activitatea de control s-a efectuat la solicitarea Inspectoratului General al Poliției 

Române – Inspectoratul de Poliție Județean Constanța – Secția 9 Poliție Rurală Topraisar, în 

vederea soluționării dosarului penal nr. 1848/P/2014 privind o sesizare împotriva primarului 

comunei Chirnogeni, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, faptă prevăzută și 

pedepsită de art. 297 alin.1 din Codul penal și are ca scop verificarea activității Comisiei Locale 

de Fond Funciar Chirnogeni referitoare la modul de soluționare a cererilor de reconstituire a 

dreptului de proprietate formulate de moștenitorii autorului, precum și verificarea modului de 

soluționare de către Comisia Locală de Fond Funciar Chirnogeni a cererilor de reconstituirea  

dreptului de proprietate conform dispozițiilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru 

finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 

abuziv în perioada regimului comunist în România. 

Principalele deficiențe constatate și măsuri propuse: 

În urma efectuării controlului s-a constatat ca nu este actualizata componenta Comisiei 

locale de Fond Funciar, stabilindu-se ca măsură înaintarea către prefectul județului Constanța 

a propunerii de emitere a ordinului privind stabilirea noii componente a comisiei.  La nivelul 

comisiei de Fond funciar nu s-a desfășurat activitate în vederea accelerării procesului de 

reconstituire a dreptului de proprietate, nefiind stabilita existenta sau nu a suprapunerilor 

dreptului de proprietate pentru parcela respectivă, motiv pentru care s-a trasat ca măsură 

identificarea suprapuneri lor și înaintarea propunerilor de anulare a titlurilor de proprietate în 

condițiile Legii nr. 18/1991. Documentația cadastrala pentru suprafața de teren ce reprezinta 

rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar, nu a fost întocmită, stabilindu-se ca măsură 

întocmirea și avizarea acestea în vedea emiterii titlurilor de proprietate în condițiile legilor 

fondului funciar. Datorita faptului ca președintele comisiei locale de Fond Funciar a menționat 

și a arătat existenta unor erori în procesul de inventariere întocmit în baza Legii nr. 165/2013 

s-a stabilit îndreptarea erorilor și avizarea inventarierii de către OCPI, urmând sa trimită 

Comisiei Județene de Fond Funciar forma corectata pentru aducerea la cunoștință a întregii 

comisii. 

S-a recomandat comisiei locale sa se întocmească un memoriu justificativ în care sa se 

arate suprapunerile de teren între terenul statului și cel al societății Nevoceca, asa cum s-a 

menționat în nota de constatare, pentru a se putea, eventual solicita în fata instantei de 

judecata anularea hotărârilor adoptate de către Comisia Județeană cu încălcarea legislației și 

restabilirea ordinii de drept. 

Echipa de control a stabilit persoanele responsabile și termenele în care trebuie 

implementate cele 7 măsuri dispuse ca urmare a controlului efectuat. 
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Ciocârlia 

Tematica abordată: 

- Neaplicarea legislatiei în materia Codului Muncii;  

- Acordarea ajutoarelor de urgență; 

- Documentația privind terenul numitului Marghiol Nicolae; 

- Organizarea ședințelor consiliului local din 13.03.2017 și 30.08.2016. 

Principalele deficiențe constatate: 

- Nerespectarea prevederilor legislației în domeniul relațiilor de muncă, încălcându-se 

prevederile Codului muncii; 

- Nerespectarea prevederilor legislației privind acordarea ajutoarelor de urgență și a anchetelor 

sociale; 

- Nerespectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. 

Măsuri propuse: 

- Consiliul local Ciocârlia să se convoace în scris cu respectarea prevederilor art. 39 alin. 

3 din Legea nr. 215/2001 conform cărora „Convocarea consiliului local se face în scris, prin 

intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor 

ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare’’ 

- Materialele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor de consiliu local să fie puse la dispoziţia 

consilierilor locali, documentaţia aferentă hotărârilor fiind înregistrată şi datată, conform 

prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările si 

completările  ulterioare, şi art. 7 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale 

- Secretarul unităţii administrativ-teritoriale să comunice hotărârile Consiliu Local 

Ciocârlia către Instituţia Prefectului – Județul Constanța în termenul legal de 10 zile prevăzut 

de art. 48 din Legea nr. 215/2001 

- Să se adopte o hotărâre prin care să se stabilească care sunt situatiile deosebite pentru 

care se pot acorda ajutoare de urgenta famililor si persoanelor aflate in aceste situatii, conform 

art. 28 alin.2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat , altele decât situaţiile de 

necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente. 

 

Cogealac 

Prin Ordinul Prefectului nr. 506/09.11.2018 s-a constituit colectivul mixt care a 

desfășurat acțiuni de verificare, constatare, analizare, evaluare și îndrumare în perioada 13-

16.11.2018 la sediul autorității publice locale din comuna Cogealac. 

Tematica abordată: 

Activitățile de verificare cu ocazia acțiunii de control desfășurate la sediul Primăriei 

comunei Cogealac au vizat: 

- Modul de soluționare de către Comisia Locală de Fond Funciar Cogealac a cererilor de 

reconstituirea a dreptului de proprietate conform dispozițiilor Legii nr. 165/2013 privind 

măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 

preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 

- Modalitatea în care s-a pus în executare/sau dacă s-a pus în executare dispozitivul 

Sentinței Civile nr. 16801/29.01.2012 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 

2750/212/2012 și a Sentinței Civile nr. 4839/10.12.2013 pronunțată de Judecătoria Constanța 

în dosarul civil nr. 32097/212/2012; 

- Îndeplinirea de către primar, în intervalul 2017- 2018 a atribuțiilor care îi revin în calitate 

de reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială și cele delegate și executate de 

către acesta în numele statului – art. 63 alin.1 lit.,,a” din Legea nr. 215/2001; 
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- Respectarea prevederilor legale privind funcționarea consiliilor locale, în intervalul 

ianuarie - octombrie 2018; 

- Activitatea secretarului unității administrativ-teritoriale în intervalul ianuarie - octombrie 

2018. 

Principalele deficiențe constatate: 

- Comisie locale de fond funciar Cogealac nu a desfășurat activitate în perioada de 

referință 2013-2018 putând a se concluziona o întârziere nejustificată în reconstituirea dreptului 

de proprietate către persoanele îndreptăţite. 

- Situația centralizatoare nu este întocmită în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 

nr. 165/2013. 

- Nu există întocmită documentație cadastrală în considerentele Ordinului ANCPI nr. 

700/2014 pentru terenurile care constituie rezerva Comisiei locale de fond funciar Cogealac. 

- Nu au fost înaintate propuneri pentru validarea în Anexa 22 a persoanelor îndreptăţite 

conform situaţiei centralizatoare a cererilor nesoluţionate. 

- Pentru parcela A 339 există încheiate 2 contracte de arendă, respectiv au fost emise 

adeverințe pentru APIA către beneficiari diferiți. 

- Atribuțiile stabilite de art. 117 din Legea nr. 215/2001 – republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, nu au fost delegate. 

- Au fost încălcate prevederile art. 39 din Legea nr.215/2001, republicată potrivit cărora 

Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului. 

- Nu a fost întocmit și nici prezentat în primul trimestru, Consiliului local Cogealac, un 

Raport aferent anului 2017 privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale, încălcându-se astfel, prevederile 63 alin.3 lit.,,a” din Legea nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

- Pentru anul 2017, a fost întocmit Raportul anual privind transparența decizională. 

Acesta a fost făcut public pe site-ul propriu al instituției. 

- Primarul nu a întocmit un raport asupra gestionării bunurilor, neprezentându-l 

Consiliului Local, în conformitate cu prevederile art. 122 din Legea nr.215/2001-republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- Proiectele de hotărâri nu sunt înregistrate în conformitate cu prevederile art. 44 din 

Legea nr.215/2001.  

- Proiectele de hotărâri sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea 

nr.215/2001, inclusiv pentru ședințele extraordinare. 

- Nu sunt respectate dispozițiile privind transparența decizională – Legea nr. 52/2003, în 

cazul actelor administrative cu caracter normativ. 

- Termenele prevăzute de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale nu sunt 

respectate al aprobarea bigetului de venituri și cheltuieli și a execuției acestuia. 

- Nu sunt introduse în preambulul actelor administrative temeiul de drept raportat la 

obiectul acestora - art. 39, alin.1 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative – republicare. 

- Nu există emisă dispoziția privind desemnarea persoanelor responsabile cu protecția 

datelor cu carater personal la nivelul autorității publice locale, în conformitate cu prevederile 

art. 37-39 din Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

https://idrept.ro/12015837.htm
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- Nu există dispoziția primarului de desemnare a persoanelor care au obligația 

completării, ținerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie cât și in format electronic, fiind 

încălcată prevederea dispusă la art, 9 alin.1 din O.G nr. 28/2208 – privind registrul agricol. 

- Nu există documente din care să rezulte că efectivele de animale înscrise în registrele 

agricole sunt puse în concordanță cu evidența sanitar veterinară, respectiv nu s-au solicitat de 

la medicii veterinari de liberă practică, respectiv reprezentanții Agenției Naționale pentru 

Zootehnie informații cu privire la efectivele de animale deținute de persoanele fizice sau juridice 

– fiind încălcat art. 10 din O.G nr. 28/2208 – privind registrul agricol. 

- Nu există înștiințări individuale și nici publicări pe pagina de internet a unității 

administrativ teritoriale cu privire la obligațiile ce le revin persoanelor fizice și juridice de a se 

înscrie/a actualiza datele înscrise în registrul agricol. Înscrierea în registrul agricol se face în 

lipsa unei declarații în termenele stabilite de art. 11 din OG 28/2008 și nici nu există înscrisă 

mențiunea ,,report din oficiu” la rubrica semnătura declarantului. 

- Secretarul comunei nu a efectuat verificări cu privire la concordanța datelor înscrise în 

cele două forme de registru agricol – art. 4 alin.3 din Ordinul 289/2017. 

- Nu este respectat art. 8 alin.4 din Ordinul nr. 289/2017 cu privire la analizarea 

semestrială a  stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și nu există adoptată o 

hotărâre prin care să se stabilească măsuri pentru eficientizarea acestei activități. 

- Nu s-au efectuat verificări pe teren privind la situația reală a datelor declarate la 

registrul agricol. 

- Nu există întocmit dosarul fiecărei gospodării cu declarația pe propria răspundere a 

capului gospodăriei, actele de proprietate și orice alte înscrisuri cu privire la folosința 

terenurilor. La rubrica ,,mențiuni”, completarea se face fără să existe înscrisuri atașate. 

- Nu există centralizarea datelor la nivel de comună întocmită în condițiile art. 12 din 

Ordinul nr. 289/2017. 

- Sunt emise dispoziții privind stabilirea persoanelor responsabile de utilizarea aplicațiilor 

RENNS și RAN – Dispoziția nr. 96/28.06.2017. La data prezentei Note de constatare situația 

informațiilor înscrise este următoarea: număr adrese încărcate în RENNS - 79, iar în RAN nu 

este introdusă nicio gospodărie. 

Măsuri propuse: 

Echipa de control a stabilit persoanele responsabile și termenele în care trebuie 

implementate măsurile dispuse ca urmare a controlului efectuat: 

- Întocmirea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Fond 

Funciar Cogealac prin raportate la Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei 

Județene de Fond Funciar Constanța, cu mențiuni clare cu privire la convocarea în scris a 

membrilor Comisiei la ședințele de lucru ce vor avea ca obiect soluționarea cererilor depuse în 

temeiul legilor fondului funciar. 

- Corectarea situației centralizatoare a cererilor nesoluționate conform dispozițiile art. 8 

alin.1 și 2 din Legea nr. 165/2013 cu privire la centralizarea tuturor cererile de restituire 

nesoluţionate. 

- Înaintarea propunerilor de radiere din Anexa 23 și suplimentarea Anexei 22 cu persoane 

îndreptăţite conform situaţiei centralizatoare a cererilor nesoluţionate/emiterea titlurilor de 

proprietate pentru persoanele validate în Anexa 22 înainte de apariția Legii nr. 165/2013, cu 

respectarea art. 12 alin.3 din Legea nr. 165/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

-  Întocmirea documentaţiilor cadastrale conform Ordinului nr. 700/2014 pentru terenul 

ce reprezintă rezerva Comisiei locale de Fond Funciar Cogealac în vederea emiterii titlurilor de 

proprietate persoanelor îndreptățite; 
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- Identificarea suprapunerilor totale sau parţiale ca urmare a emiterii a două sau a mai 

multor titluri de proprietate pe aceleaşi amplasamente 

- Urmărirea de către primar a îndeplinirii atribuţiilor stabilite de art. 117 din Legea nr. 

215/2001 – cu modificările și completările ulterioare, republicată de către secretarul primăriei 

sau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat. 

-   Convocarea lunară a Consiliului Local Cogealac în ședințe ordinare în conformitate cu 

prevederile art. 39 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

- Întocmirea unui Raport in primul trimestru al fiecărui an, privind starea economică, 

social și de mediu al unității administrativ-teritoriale și prezentarea acestuia Consiliului Local 

Cogealac conform art. 63 alin.3 lit.,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

- Elaborarea și depunerea proiectului de buget echilibrat și a anexelor  

- Inventarierea anuală a bunurilor aparţinând unităţii administrativ teritoriale și însușirea 

acesteia prin adoptarea unei hotărâri de către Consiliul local. 

- Întocmirea unui raport asupra gestionării bunurilor și prezentarea acestuia      

Consiliului Local Cogealac 

- Înregistrarea Proiectelor de hotărâri în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea 

nr.215/2001 

- Comisiiile de specialitate ale Consiliului local vor emite rapoarte pentru fiecare proiect 

de hotărâre supus analizei, dezbaterii și aprobării, înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare, 

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 – cu modificările și completările 

ulterioare, republicată – aspect care se va menționa în Regulamentul de organizare și 

funcționare al consiliului local. 

- Respectarea dispozițiilor privind transparența decizională – Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, în cazul actele administrative cu caracter 

normativ; 

- Introducerea în preambulul actelor administrative a temeiul de drept (lege, articol, 

alineat) raportat la obiectul acestuia. Corelarea titlului actelor administrative cu obiectul 

prevăzut în articolele actelor în cauză, în conformitate cu dispozițile Legii nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicare. 

- Respectarea termenelor stabilite de Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările 

ulterioare, la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale 

precum și la aprobarea execuției acestuia (art. 39 și 49 alin.12 și alin.13 din Legea nr.273/2006 

privind finanțele publice locale). 

- Desemnarea persoanelor responsabile cu protecția datelor cu carater personal la nivelul 

autorității publice locale, în conformitate cu prevederile art. 37-39 din Regulament nr. 679 din 

27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

- Desemnarea persoanelor care au obligația completării, ținerii la zi a registrului agricol 

atât pe suport hârtie cât și in format electronic, conform art. 9 alin.1 din O.G nr. 28/2208 – 

privind registrul agricol. 

- Aducerea la cunoștință publică a obligaţiile cu privire la registrul agricol în una din 

modalitățile stabilite de art. 15 din OG 28/2008. 

- Efectuarea de verificări cu privire la concordanța datelor înscrise în cele două forme de 

registru agricol – art. 4 alin.3 din Ordinul 289/2017 

https://idrept.ro/12015837.htm


32 
 

- Analizarea semestrială a stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea 

măsurilor pentru eficientizarea acestei activități - art. 8 alin.4 din Ordinul nr. 289/2017. 

- Centralizarea datelor la nivel de comună întocmită în condițiile art. 12 din OG nr. 

28/2008 corelat cu Ordinul 289/2017 

- Introducerea adreselor în R.E.N.N.S. și a gospodăriilor în R.A.N. 

 

3. Instruirea secretarilor unităților administrativ – teritoriale cu privire la aplicarea 

actelor normative nou apărute 

 

Domeniile pentru care s-a realizat instruirea secretarilor unităților administrativ – 

teritoriale sunt: 

- Respectarea și punerea în aplicare a dispozițiilor Ordinului Ministrului Agricultură și 

Dezvoltării Rurale nr. 289/2017 – Normele tehnice privind modul de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2015-2019; 

- Respectarea art. 39 din Legea nr. 215/2001 – privind administrația publică locală; 

Comunicarea tuturor actelor care au stat la baza emiterii actului administrativ; Motivarea 

actului administrativ prin referire /trimitere la actul normativ care reglementează situația dată; 

Termene de comunicare ale actelor administrative și efectele de la pe care acestea le produc; 

Respectarea dispozițiilor privind transparența decizională; Respectarea art. 8 alin.2 și 3 din 

H.G nr. 890/2005 și art. 5 lit.,,i” din H.G nr. 890/2005. 

- Respectarea dispoziţiilor H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor;  

- Respectarea prevederilor Legii nr. 165/2013  şi a celorlate legi ale fondului funciar; 

- Măsurile necesare a fi luate pentru accelerarea restituirii proprietăților solicitate de 

persoanele îndreptățite conform legilor fondului funciar; 

- Principalele neajunsuri semnalate au vizat: lipsa fondurilor băneşti în vederea întocmirii 

planurilor parcelare  necesare scrierii proceselor-verbale de punere în posesie şi ulterior a 

titlurilor de proprietate; 

- Dificultăţile întâmpinate la încheierea protocoalelor de predare primire între Comisiile 

Locale şi ADS, datorate lipsei de centralizare din partea ADS sub aspectul suprafeţei exacte 

deţinute; 

- Aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 23/23.01.2018 prin care s-a adminis 

excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 ind.4 din OUG nr. 155/2001; 

- Aplicarea Legii nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea legii nr. 18/1991; 

- Aplicarea art. 41 din Legea nr. 7/1996 – a cadastrului și publicității imobiliare modiifcată 

de Legea nr. 185/2018; 

- Constatarea și sancționarea contravențiilor de către primari sau imputerniciții acestuia 

în baza art. 2 din Legea nr. 61/1991; 

- Modificările legislative aduse O.U.G. nr. 2/2001 – privind regimul juridic al 

contravențiilor; 

- Respectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea alegerilor și 

referendumului, faptele care constituie infracțiuni în concepția art. 15-52 Cod Penal; 

- Dispozițiile Legii nr. 209/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 

privind organizarea administrativă a teritoriului României; 

- Modificările Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului. 
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4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești 

În cursul anului 2018 au fost înregistrate 10 acţiuni având ca obiect obligația de a 

face, acțiuni în constatare și radieri din circulație a autovehiculelor. Aceste acţiuni au fost 

formulate în contradictoriu cu Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa - Serviciul Public Regim 

Permise de Conducere şi Înmatriculări a Vehiculelor. Acestea au fost înregistrate în evidenţele 

speciale ce privesc litigiile. Acţiunile astfel înregistrate şi evidenţiate au fost arhivate, dosarele 

formate fiind completate cu actele de procedură comunicate prin intermediul instanţei, precum 

şi cu înscrisurile întocmite în cadrul procedurii de apărare formulate de instituţia noastră. 

Procedura de apărare cuprinde întâmpinările/note scrise/concluzii scrise prin care se exprimă 

punctul de vedere cu privire la solicitările formulate, răspunsul la adresele formulate de instanţă 

în vederea soluţionării cauzelor, dar şi recursurile formulate, acolo unde a fost cazul.  

Din totalul de 10 de acțiuni înregistrate pe rolul instanțelor de judecată competente, 

instanța de fond s-a pronunțat într-un singur caz, restul aflându-se în continuare pe rolul 

instanțelor judecătorești. 

În ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei în materia fondului funciar, au fost 

înregistrate în anul 2018 un număr de 147 de acţiuni ce au avut ca obiect legile fondului 

funciar şi în care Comisia Judeţeană Constanţa pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor este parte. Aceste acţiunile au fost înregistrate în evidenţele speciale ce privesc 

litigiile ce au ca obiect fondul funciar. Acţiunile astfel înregistrate şi evidenţiate au fost arhivate, 

dosarele formate fiind completate cu actele de procedură comunicate prin intermediul instanţei, 

precum şi cu înscrisurile întocmite în cadrul procedurii de apărare formulate de instituţia 

noastră. Procedura de apărare cuprinde întâmpinările/note scrise/concluzii scrise prin care se 

exprimă punctul de vedere cu privire la solicitările formulate, răspunsul la adresele formulate 

de instanţă în vederea soluţionării cauzelor, dar şi recursurile formulate, acolo unde a fost 

cazul. Adresele instanţei au vizat în principal, comunicarea unor documente întocmite sau 

verificate de Comisia Judeţeană Constanţa pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor, iar răspunsul a constat în înaintarea acestora, în copie legalizată, iar în situaţia în 

care documentele solicitate nu s-au regăsit în arhiva instituţiei noastre întrucât au fost returnate 

comisiilor locale de fond funciar, s-au formulat răspunsuri în acest sens, fiind indicate instituţiile 

abilitate a satisface cerinţele instanţei.  

Din totalul de 147 acțiuni înregistrate, în 19 cauze instanța de fond s-a pronunțat   

printr-o sentință, 4 dosare sunt suspendate de către instanța de jduecată, în 12 cauze 

sentințele au rămas definitive, iar 1 dosar a fost conexat. 

În cadrul procedurii de punere în aplicare a sentințelor judecătorești, Instituția 

Prefectului – Județul Constanța a primit un număr de 17 somații de plată, fiind înregistrate 14 

dosare de executare silită, din care pentru un număr de 12 dosare au fost formulate contestații 

la executarea silită. 

Pentru un număr de 4 contestații la executare creditorii au formulat întâmpinări, 

Instituția Prefectului – Județul Constanța formulând, pentru fiecare dintre acestea, răspuns la 

întâmpinare. 

De asemenea, 4 contestații la executare au fost soluționate în primă instanță, dintre 

care 2 în favoarea instituției, rămase definitive, iar pentru celelalte 2 s-a formulat apel împotriva 

sentințelor civile pronunțate în primă instanță.  

La nivelul Instituției prefectului – județul Constanța în anul 2018 s-au înregistrat 16 de 

acțiuni care au ca obiect contestațiile formulate față de Deciziile emise de către Autoritatea 

Națională pentru Restituirea Proprietății în baza hotărârilor adoptate de către Comisia 
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județeană pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 

români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre 

România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940. 

Pentru anul 2018 s-au înregistrat 16 de acțiuni ce au avut ca obiect notificările 

formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 

În anul 2018, din 70 actiuni promovate de prefect pe rolul instanțelor judecătorești, 

28 au fost câștigate, 22 au fost pierdute și 20 se aflau pe rolul instanței de judecată la sfârșitul 

anului. Din cele 22 acțiuni pierdute, 14 au fost introduse la sesizarea Inspectoratului Județean 

în Construcții Constanța. 

În acestă perioadă, din 66 actiuni promovate impotriva prefectului pe rolul instanțelor 

judecătorești, 16 au avut ca obiect Legea 10/2001, 16 au avut ca obiect Legea nr.9/1998, 6 

actiuni au avut ca obiect aplicarea Legii nr.188/1999, 12 au avut ca obiect anularea ordinelor 

prefectului privind constatarea încetării de drept, înainte de termen a mandatelor de consilieri 

locali și 16 au avut ca obiect obligația de a face. Prin urmare, concluzionăm că 30 % din dosare 

au fost pierdute de reclamanți, 30 % au fost câștigate de reclamanți și 40 % se aflau pe rolul 

instanțelor judecătorești la sfârșitul anului 2018. 

 

 

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și/sau normativ 

În cursul anului 2018 au fost emise de către Prefectul judeţului Constanţa un număr de 

633 de ordine, în temeiul art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 

prefectului, cu modificările şi completările ulterioare.  

Toate actele administrative astfel emise, au primit viza de legalitate, viză de legalitate 

ce a avut la bază verificarea, din punct de vedere al respectării legislației în vigoare a actului 

(ordinului) emis și a documentației aferente acestuia.  

Ordinele au fost înregistrate în Registrul special de Ordine şi arhivate în mod 

corespunzător.  

Din totalul de 633 de ordine ale prefectului emise în cursul anului 2018, un număr de 

610 de ordine au avut caracter individual și un număr de 23 ordine au avut caracter 

normativ.  

Referitor la procedura specială de elaborare a ordinelor prefectului privind constituirea 

dreptului de proprietate în baza art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost emise 246 de ordine. În baza 

acestei proceduri, la propunerea primarului, propunere concretizată  printr-o dispoziţie, au fost 

verificate documentele care au stat la baza propunerii de atribuire în proprietate a terenului 

aferent locuinţelor atât din punct de vedere al legalităţii, cât şi din punct de vedere al 

oportunităţii actelor în sensul constatării, în primul rând, a dreptului de superficie asupra 

imobilului, precum şi constatarea veridicităţii propunerii cu privire la întinderea dreptului de 

proprietate ce se creează astfel. Aceste ordine au fost comunicate factorilor interesaţi, 

împreună cu recomandările privind intabularea şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de 

proprietate constituit prin ordinul prefectului, potrivit prevederilor Legii cadastrului şi publicităţii 

imobiliare nr. 7/1996, republicată. 
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6. Activitatea desfășurată de comisia de disciplină 
Comisia de disciplină pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Constanța 

Comisia de disciplină din cadrul Instituției Prefectului – Județul Constanța funcționează 

în baza Ordinului prefectului nr. 149/2013 și actualizată prin Ordinul prefectului nr. 287/2015, 

nr. 507/2016, nr. 45/2017 și nr. 669/2017. 

În cursul anului 2018 nu au fost depuse la Comisia de disciplină sezizări. Se află în curs 

de soluționare de către comisie, un număr de 2 sesizări depuse în anul 2017. 

 

Comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a 

sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul 

Constanţa  

În temeiul Hotărârii nr. 1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a 

comisiilor de disciplină s-a constituit la nivelul Instituției Prefectului – județul Constanța Comisia 

de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la 

faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul Constanţa.  

În anul 2018 au fost primite la Comisie, 5 sesizări privind exercitarea 

necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, pentru un număr de 4 secretari, din care una a 

fost analizată și nu face obiectul comisiei de disciplină. Au fost soluționate 7 sesizări, din care 

5 primite în anul 2017 și 2 în anul 2018, iar restul aflându-se în curs de soluționare. 

 

7.Activitatea desfășurată de Comisia de atribuire denumiri 

Comisia Judeţeană Constanţa de atribuire de denumiri funcţionează în prezent în baza 

Ordinului Prefectului judeţului Constanţa nr. 401/2016.  

În baza propunerilor formulate de reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice 

locale cu privire la atribuirea de denumiri,  în cursul anului 2018 s-au desfășurat 3 şedinţe. 

Dezbaterile din cadrul sedințelor s-au concretizat în 12 hotărâri care au fost comunicate 

autorităţilor locale solicitante sub forma avizelor emise de către Comisia Judeţeană Constanţa 

de atribuire de denumiri. Astfel, în cursul anului 2018 au fost emise către Comisia Judeţeană 

Constanţa de atribuire de denumiri un număr de 11 avize din care 1 aviz a fost nefavorabil. 

O solicitare adresată comisiei nu a intrat în procesul de avizare. 

 

8. Activitatea Contencios – administrativ 

În cursul anului 2018, Serviciul Juridic – Achiziţii din cadrul Instituţiei Prefectului - 

judetul Constanta, a primit un număr de 50.121 acte administrative adoptate sau emise de 

autorităţile administraţiei publice locale, respectiv consiliile locale, Consiliul Judeţean Constanţa 

şi primari. Actele administrative transmise au fost înregistrate şi arhivate. 

 Urmare a evidenţierii actelor descrise mai sus şi exercitării controlului de legalitate, au 

fost formulate un număr de 135 de sesizări motivate, notificări, ce au avut ca obiect 

revocarea unor acte administrative adoptate sau emise de reprezentanţii administraţiei publice 

locale. Sesizările au fost adresate consiliilor locale emitente a actelor administrative considerate 

nelegale, solicitându-se astfel reanalizarea și revocarea acestora.  

 De asemenea, privitor la exercitarea controlului de legalitate asupra actelor 

administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale, au fost formulate 

adrese ce au avut ca obiect completarea documentaţiei, îndrumări şi precizări. Corespondenţa 

purtată cu emitenţii actelor considerate nelegale sau incomplete a fost completată cu un dialog 

permanent purtat, în principal, cu secretarii unităţilor administrativ teritoriale în calitatea lor de 
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răspunzător al legalităţii actelor administrative. Rezultatul a fost acela că actele sesizate ca fiind 

neconforme cu cerinţele legale au fost completate în mod corespunzător, instituţia noastră 

neuzând de prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 în sensul sesizării 

instanţei de contencios administrativ cu acţiune în contatarea nulitării hotărârilor de consiliu 

local. 

 

 

D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

 

1. Aplicarea Legilor fondului funciar 

 

În cursul anului 2018, la nivelul Comisiei Judeţene Constanţa pentru stabilirea dreptului 

de proprietate asupra terenurilor au fost organizate 6 şedinţe. În cadrul acestor şedinţe a fost 

adoptat un număr de 143 de hotărâri ce au avut ca obiect soluţionarea a 603 propuneri 

formulate şi înaintate Comisiei Judeţene Constanţa de către comisiile locale de fond funciar 

constituite la nivelul unităţilor administrativ teritoriale.  

Propunerile formulate de comisiile locale de fond funciar au fost înregistrate în registrul 

special constituit în acest scop şi au fost verificate de membrii Colectivul de lucru al Comisiei 

Judeţene Constanţa pentru stabilirea dreptului de proprietate.  

În cursul anului 2018 au fost verificate şi semnate 112 titluri de proprietate, titluri 

emise în baza hotărârilor adoptate de către Comisia Judeţeană Constanţa. 

Odată cu apariţia Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România, au fost organizate săptămânal întâlniri de lucru cu privire la 

modalitatea de aplicare a noului cadru legislativ. La aceste întâlniri au participat membrii 

colectivului de lucru, reprezentanţii instituţiei. Totodată, au fost organizate şedinţe 

săptămânale de coordonare şi instruire a Comisiilor locale de Fond Funciar din judeţ. Aceste 

întâlniri au fost organizate de Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa împreună cu Oficiul de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa.  

Au fost emise de către prefectul județului Constanța: 25 de ordine privind 

reactualizarea comisiilor locale de fond funciar, 2 ordine privind reactualizarea colectivului 

tehnic al Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor 

Constanţa si 3 ordine pentru actualizarea componentei Comisiei Judeţene pentru Stabilirea 

Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor. 

 

2. Aplicarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

 

În cursul anului 2017, membrii Biroului Judeţean pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, au 

primit 118 de acte administrative, respectiv 118 dispoziţii emise de primari. Prin aceste 

dispoziţii s-a propus acordarea de măsuri compensatorii în condiţiile Titlului VII din Legea nr. 

247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente 

sau a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură 

sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 

România. 

Dispoziţiile primarilor au fost însoţite de o amplă documentaţie în dovedirea propunerii 

făcute de acordare măsuri compensatorii. Dosarele constituite, împreună cu actele 
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administrative au fost verificate, din punct de vedere al legalităţii. Verificarea s-a realizat sub 

toate aspectele semnalate de legislaţia în materie, respectiv Legea nr. 10/2001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 

a HG nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 - 22 decembrie 1989, a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului 

de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România, a HG nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

Legii nr. 165/2013. Astfel, s-au verificat următoarele: calitatea de persoane îndreptăţite a 

notificatorilor; întinderea dreptului pretins, precum şi a dreptului dovedit care trebuie să fie 

acelaşi cu cel propus de autoritatea locală; documentele care atestă situaţia juridică a imobilului 

obiect al restituirii la momentul emiterii dispoziţiei, inclusiv orice înscrisuri cu privire la 

construcţii demolate; documente din care să rezulte imposibilitatea restituirii în natură; 

înscrisurile care atestă imposibilitatea atribuirii în compensare totală sau parţială a unor alte 

imobile/bunuri/servicii disponibile deţinute de entitatea învestită de lege (unitatea administrativ 

teritorială, prin primar).  

Urmare a verificărilor, au fost emise avize de legalitate pentru fiecare act administrativ 

considerat legal şi având o documentaţie anexă completă. Astfel, în cursul anului 2017 au fost 

emise 40 de avize de legalitate, dosarele aferente acestora fiind transmise la Autoritatea 

Națională pentru Restituirea Proprietăților în baza unei programări stabilite de către  această 

instituție. De asemenea, Biroul Judeţean pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 a răspuns la petiţiile 

formulate ce au avut ca obiect aplicarea Legii nr. 10/2001. Totodată, în cadrul programului 

stabilit, membrii Biroului au acordat informaţii şi consultanţă de specialitate ori de câte ori au 

fost solicitaţi. 

Totododată, Biroul Judeţean pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 a urmărit respectarea 

termenelor impuse de Legea nr. 165/2013, la soluţionarea notificărilor formulate în temeiul 

acestei legi.  

 

3. Aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români 

pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului 

dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 

 

Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 este constituită prin ordin al 

prefectului. 

Nu s-au primit dosare în anul 2018, care să fie analizate în comisie. Pentru 2 dosare 

primite anterior de Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa, s-a realizat corespondență cu 

beneficiarii și cu instituțiile abilitate în vederea soluționării acestora în cadrul comisiei. 

 

4. Aplicarea Legii 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații 

cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau 

rămase în Basarabia 

 

Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, constituită prin ordin al 

prefectului, a fost actualizată în anul 2018. 

Nu s-au primit dosare în anul 2018, și nu a fost cazul organizării de ședințe ale comisie 

pentru analizarea de dosare. 
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E. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate  

1. Activitatea Colegiului Prefectural al județului Constanța: 

- Numărul ședințelor de lucru: s-au desfășurat 12 ședințe și s-au 12 procese verbale 

și 12 rapoarte. S-au întocmit 12 ordine de prefect pentru convocarea ședințelor precum și 6 

ordine pentru modificarea componenței colegiului. 

- Numărul hotărârilor adoptate: în cadrul colegiului s-au adoptat 3 hotărâri: 

- Hotărârea nr. 1/25.01.2018 privind aprobarea Programului orientativ de activitate al 

Colegiului Prefectural pentru anul 2018; 

- Hotărârea nr. 2/25.01.2018 privind principalele documente care vizează activitatea serviciilor 

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

organizate în județul Constanța și procedura de raportare a activității; 

- Hotărârea nr. 3/28.02.2018 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru realizarea la nivel 

județean a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.  

- Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul Prefectural:  

Colegiul Prefectural al județului Constanța este constituit din reprezentanți de la 40 

instituții publice, respectiv: Instituția Prefectului – Județul Constanța, servicii publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale 

organizate în județ.  

- Numărul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de activitate în 

cadrul ședințelor de lucru ale Colegiului Prefectural:  

În cadrul ședințelor lunare au fost prezentate un număr de 76 rapoarte / informări 

de către 28 dintre membrii colegiului: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  „Dobrogea” al 

judeţului Constanţa, Inspectoratul  de  Poliţie Judeţean Constanţa, Garda de Coastă 

Constanţa, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihail Kogălniceanu” Constanţa, Direcţia 

pentru Agriculturã Judeţeană Constanţa, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – 

Centrul Judeţean Constanţa, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului 

Săditor Constanța, Direcţia Silvică Constanţa, Direcţia Sanitară Veterinarã şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Constanţa, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanța, Direcţia de 

Sănătate Publică Judeţeană Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Agenţia 

Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa, Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, 

Inspectoratul Teritorial de Muncã Constanţa, Agenţia pentru  Protecţia  Mediului Constanţa, 

Direcţia Judeţeană pentru Cultură Constanţa, Comisariatul  Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Constanţa, Direcţia Judeţeanã de Statisticã Constanţa, Administraţia Bazinală 

de Apă Dobrogea-Litoral, ANIF - Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dobrogea, Casa de 

Asigurări de Sănătate Constanţa, Serviciul pentru Imigrări al județului Constanța, Garda 

Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Constanţa, Gruparea de Jandarmi Mobila 

„Tomis” Constanţa, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice, Arhivele Naţionale – Serviciul 

Judeţean Constanţa, Centrul Meteorologic Regional Dobrogea.   

 

2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind 

execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate 

Potrivit Legii nr. 340/2004, republicată, actualizată, art.8, alin.(1) “Conducătorii 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 
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publice centrale din subordinea Guvernului au obligaţia să transmită prefectului proiectul de 

buget. Avizul prefectului privind proiectul de buget se înaintează conducătorului instituţiei 

ierarhic superioare serviciului public deconcentrat” . 

Conform art.8, alin.(2) din Legea nr. 340/2004, republicată, “situaţiile financiare privind 

execuţia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, se transmit prefectului 

pentru avizare. Avizul prefectului privind situaţiile financiare se înaintează conducătorului 

instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat” . 

Totodată, potrivit Hotărârii Guvernuli nr.460/2006, actualizată, prevede la art.2, 

alin.(2), punctul 1., lit,.e) ”asigurarea examinării proiectelor bugetelor, precum și a situațiilor 

financiare privind execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform 

procedurii stabilite, după caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului 

administrației publice centrale organizat la nivelul unităților administrativ – teritoriale, în 

vederea emiterii avizului prefectului”. 

În lipsa procedurilor sus-menționate, la începutul anului 2018 s-a întocmit și transmis 

adresa nr.881/19.01.2018 la toate serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea guvernului pentru a 

transmite spre avizare, situaţiile financiare privind execuţia bugetară pentru anul anterior, 

precum şi proiectul de buget pentru anul în curs. 

În urma centraliazării materialelor transmise au reieșit următoarele: 

- 8 instituții au comunicat faptul că sunt instituții fără pesonalitate juridică sau nu fac 

obiectul Legii nr.340/2004, republicată, actualizată; 

- 12 situații financiare aferente anului 2018 înaintate, din care 3 au fost avizate, 9 

comunicate în copie și 2 înaintate doar pentru a răspune adresei noastre, fără a solicita 

avizarea; 

- 12 proiecte de buget pe anul 2018 înaintate, din care 3 au fost avizate, 9 comunicate 

în copie, 2 înaintate pentru a răspune adresei noastre, fără a solicita avizarea; 

- 15 instituții nu au răspuns adresei noastre.  

 

3. Activitatea Comisiei de Dialog Social a județului 

În anul 2018, Comisia de Dialog Social constituită la nivelul Instituției Prefectului județul 

Constanța și-a desfășurat activitatea în limitele atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 62/2011 – 

Legea Dialogului Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a avut ca scop 

asigurarea unor relații de parteneriat social între administrație, organizațiile patronale și 

organizațiile sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor 

care sunt de domeniul de interes al administrației sau al partenerilor sociali, în vederea 

asigurării unui climat de pace și stabilitate socială.  

Componența Comisiei de Dialog Social a fost stabilită prin Ordinul Prefectului, acesta 

fiind reactualizat ori de câte ori au survenit modificări ale membrilor comisiei, în prezent fiind 

în vigoare OP 392/27.08.2018.  

În anul 2018 Comisia de Dialog Social s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare convocate la 

solicitarea partenerilor sociali sau la iniţiativa Instituţiei Prefectului, pentru dezbaterea unor 

modificări legislative sau a unor teme de interes local sau naţional. Ca urmare, secretariatul 

Comisiei de Dialog Social a transmis după fiecare ședință minute și informări către Ministerul 
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Muncii și Justiției Sociale, cu privire la tematica și conținutul dezbaterilor, insistându-se asupra 

propunerilor venite din partea membrilor.  

Prin tematica oferită ca bază de discuții în cadrul ședințelor Comisiei de Dialog Social 

organizate în anul 2018, au fost aduse în prim plan aspecte importante care au vizat printre 

altele: situația forței de muncă din județul Constanța, activitatea desfășurată de către 

reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă și concluziile desprinse în urma controlalelor, 

decontarea navetei cadrelor didactice, situația asiguraților în sistemul public de pensii, suma 

veniturilor încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat și suma cheltuielilor efectuate din 

bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Exemple de suplimentări ale ordinii de zi: 

-  Observații formulate de partenerii sociali cu privire la Proiectul de modificare a Legii 

nr. 62/2011 – Legea dialogului social și Proiectul de modificare a HG nr. 1260/2011 referitoare 

la sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011 – la solicitarea Ministerului Muncii 

și Justiției Sociale, 

- Situația unităților de învățământ comasate la nivelul județului Constanța – la solicitarea 

Ministerului Afacerilor Interne, 

- Prezentarea proiectului INTESPO, implementat la nivel național de Agenția Națională 

pentru Ocuparea Forței de Muncă și prezentarea acțiunilor de informare, mediatizare și 

promovare a domeniului economiei sociale, ca urmare a faptului că luna mai este declarată 

”Luna promovării economiei sociale” – la solicitarea Agenției Județene a Forței de Muncă 

Constanța, 

- Discuții privind condițiile sociale și de muncă ale salariaților din Penitenciarul Poarta 

Albă - la solicitarea Cartel Alfa,   

- Aprecierea participanților la Comisia de Dialog Social a eficienței dialogului social. 

Completare chestionar – la solicitarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale,  

Din componența Comisiei de Dialog Social fac parte 11 reprezentanți ai 

confederațiilor patronale și sindicale. 

 

4. Acțiuni de protest  

În anul de referință, Instituția Prefectului - Județul Constanța a fost pichetată de  

membrii Sindicatului Delfinariu afiliat la CNS Cartel Alfa  (revendicări salariale) și de către 

primarul municipiului Medgidia. 

În ambele cazuri o delegaţie a protestatarilor a fost invitată de conducerea instituţiei 

pentru discuţii şi identificarea posibilelor soluții. 

5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice al județului  

În conformitate cu art. 3, alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 499/2004 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea comitetelor consultative de dialog civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor, în anul 2018 Comitetul consultativ de 

dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice (CCDCPPV) s-a întrunit în 11 ședințe 

lunare.  

Comitetul este alcătuit din 8 reprezentanți ai instituțiilor publice și 6 reprezentanți ai 

organizațiilor județene de pensionari. 

Ședința din luna august 2018 nu s-a organizat, întrucât Consiliul Județean al 

Persoanelor Vârstnice, prin adresa nr. 27/27.08.2018, a solicitat amânarea acesteia, datorită 
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timpului nefavorabil. Tematica ședinței a fost reprogramată pentru următoarele întâlniri ale 

comitetului.  

Principalele obiective vizate au fost: 

- urmărirea aplicării actelor normative referitoare la persoanele vârstnice, 

- prevenirea marginalizării sociale a persoanelor vârstnice, 

- prevenirea victimizării persoanelor de vârsta a treia. 

Tematicile dezbătute în anul 2018, în ședințele CCDCPPV, au fost următoarele: 

-  Prezentarea Programelor de acțiuni destinate persoanelor vârstnice pentru anul 2018  

ale instituțiilor membre ale comitetului. 

-  Prezentarea Programului orientativ de activitate al Comitetului consultativ de dialog 

civic pentru problemele persoanelor vârstnice în anul 2018. 

-  Pachet de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri 

paliative la domiciliu. 

-  Abuzul asupra persoanelor vârstnice. Context, factori de risc, factori protectivi. 

-  Campanie IEC de prevenire a cancerelor. 

-  Calitatea vieții persoanelor vârstnice în România. 

-  Analiza monitorizării bolilor cronice din cabinetele de medicină de familie. 

-  Recomandări în vederea sprijinirii îmbătrânirii active. 

-  Asistența socială acordată persoanelor vârstnice. 

-  Persoane cu nevoi speciale, handicap sau dizabilitate. 

-  Legătura Uniunii Județene a Pensionarilor Constanța cu organizațiile 

neguvernamentale, privind problemele persoanelor vârstnice. 

-  Prevenirea înșelăciunilor prin metoda ”accidentul”. 

-  Campanie IEC pentru Ziua Mondială a Sănătății. 

-  Metode de bună practică pentru îngrijirea persoanelor vârstnice în sistem 

instituționalizat. Public sau privat?  

-  Activitatea Casei Județene de Pensii Constanta în lumina modificărilor și noutăților 

legislative programate pentru 2018. 

-  România, despre pensii și pensionari. 

-  Campanie IEC Ziua Mondială de luptă împotriva hipertensiunii. 

-  Pachetul de servicii medicale de bază în asistența medicală ambulatorie de specialitate 

pentru specialitățile paraclinice. 

-  Implicarea persoanelor vârstnice în programe de voluntariat destinate minorilor 

defavorizați. 

-  Măsuri de prevenire și atenuare caniculă. 

-  Numărul de persoane atestate de AJPIS Constanța ca îngrijitori persoane vârstnice la 

domiciliu, existente la nivelul Județului Constanța. Situația furnizorilor de servicii sociale 

acreditați/licențiați la nivelul județului Constanța și care furnizează servicii sociale pentru 

persoane vârstnice. Subvenții conform legislației în vigoare.  

-  Instituționalizarea persoanelor vârstnice. Între prevenție și combatere. 

-  Cum poate fi combătută degradarea vieții pensionarilor? 

-  Categorii de pensii și indemnizații de asigurări sociale aflate în plată și statistici cu privire 

la beneficiarii din evidențele instituției. 

-  Colaborare instituțională pentru recunoașterea capacităților, abilităților și contribuției 

persoanelor vârstnice în societate. 

-  Lupta împotriva sărăciei persoanelor vârstnice. 
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-  Îmbătrânirea activă - deziderat al Strategiei Naționale pentru promovarea îmbătrânirii 

active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 – 2020. 

-  Cămine pentru persoane vârstnice, prezent și viitor. 

-  Campanie IEC SE a Mobilității. 

-  Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2018 – 2019. 

-  Beneficii sociale și servicii sociale acordate persoanelor vârstnice. 

-  Campanie IEC Zi a Vârstnicului. 

-  Prevenirea tâlhăriilor și a furturilor din buzunare/poșete.  

-  Campanie de vaccinare antigripală.  

-  Promovarea unei strategii naționale care să garanteze persoanelor vârstnice condițiile 

de a ”îmbătrânii demn”. 

-  Îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice, între deziderat și realitate.  

-  Prevenirea furturilor din locuințe. 

-  Informare privind acordarea unor servicii specializate de găzduire, îngrijire, recuperare, 

reabilitare și reinserție socială a persoanelor vârstnice în scopul menținerii, refaceri sau 

dezvoltării capacităților individuale. 

La finalul fiecărei ședințe s-a întocmit proces verbal (11 procese verbale). 

S-au emis 2 ordine de prefect privind modificarea componenței comitetului.  

 

 

F. Modul de aplicare la nivelul județului Constanța a Programului de Guvernare 

2018-2020 stabilit în anexa 2 a Hotărârii nr.1/2018 pentru acordarea încrederii 

Guvernului 

 

În vederea aplicării prevederilor Legii 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, 

la nivelul județului Constanța, prefectul împreună cu conducerea serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din 

județ, au stabilit un Plan anual de acțiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare. 

Acest plan, postat pe site-ul instituției, a fost structurat pe capitole, corespunzător 

obiectivelor Programului de Guvernare și s-a monitorizat trimestrial în sensul stadiului de 

implementare al planului de acțiuni stabilit, de către Serviciul de monitorizare a serviciilor 

publice deconcentrate, situații de urgență și cooperare internațională. Monitorizarea 

trimestrială a fost efectuată atât statistic și comparativ cu anii anteriori, printr-o sinteză care 

evidențiază realizarea integrală sau parțială a acțiunilor, la termenele stabilite, cât și din punct 

de vedere al tipurilor de probleme care au fost sau au necesitat rezolvare. 

Raportările trimestriale au oferit prefectului informații sintetice la nivelul județului, 

determinând teme de discuții în cadrul colegiilor prefecturale și ale comisiilor mixte pe care le 

conduce, intervenții/demersuri concentrate ale autorităților publice din județ, în vederea 

soluționării problemelor astfel identificate. 

Prin acțiunile cuprinse în plan spre a fi îndeplinite, au fost antrenați toți actorii locali, 

autorități și instituții publice locale, organizații guvernamentale sau ne-guvernamentale, publice 

și private din județul Constanța și chiar din alte județe.  

În anul 2018, Planul de acțiuni a fost structurat pe 12 capitole și 139 măsuri, la care 

fiecare serviciu public deconcentrat din județ a raportat trimestrial un număr variabil de acțiuni 

întreprinse, în funcție de activitatea specifică desfășurată, în mod curent sau determinată de 

situații neprevăzute.  
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https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/05/PLAN-2018-

revizuit.pdf  

 

https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/05/PLAN-trim.-I-2018-

final.pdf  

 

https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/11/Plan-trim.-2-2018.pdf  

 

https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/12/raport-trim-3.pdf  

Stadiul de implementare pe trimestrul IV al Planului anual de acțiuni aferent anului 

2018, pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, este în 

lucru, bilanțul anual al planului urmând a fi încheiat ulterior. 

 

G. Managementul situațiilor de urgență 

1. Numărul ședințelor Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 

În anul 2018 prefectul județului Constanța a convocat Comitetul Județean pentru 

Situații de Urgență în 20 ședințe, din care 2 ședințe ordinare și 18 ședințe extraordinare. 

 

2. Numărul hotărârilor adoptate 

În cadrul acestor ședințe, în vederea prevenirii și gestionării situațiilor de urgență 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat un număr de 23 hotărâri. 

În cadrul ședințelor au fost dezbătute următoarele teme: 

- Prognozele meteorologice/avertizările meteorologice pentru județul Constanța – sezon 

rece; 

- Analiza modului de acțiune și gestionare a situațiilor de urgență pe perioada 

manifestării codurilor galben/portocaliu în județ; 

- Raportul de evaluare a activităţii desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă în anul 2017; 

- Analiza Notei de fundamentare privind activitățile și costurile maxime generate de 

activitățile de funcționare a stațiilor de pompare de desecare aflate în administrarea ANIF - 

Filiala Teritorială Dobrogea, de pe raza județului; 

- Analiza și aprobarea Raportului privind pagubele produse pe raza localității Cernavodă; 

- Atribuțiile autorităților publice locale privind organizarea și pregătirea activităților 

tehnice în vederea asigurării capacității de investigare post-seism a construcțiilor din județul 

Constanța; 

- Prezentarea Procesului verbal privind acțiunea de verificare a modului în care au fost 

salubrizate cursurile de apă și au fost realízate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, 

pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari; 

- Analiza Planului de măsuri pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă 

specifice sezonului cald 2018; 

- Analiza Planului de măsuri pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 

necesare gestionării situaţiilor de urgenţă, pe anul 2018; 

- Prezentarea Planurilor Albe pentru managementul incidentelor cu victime multiple ale: 

Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, 

https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/05/PLAN-2018-revizuit.pdf
https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/05/PLAN-2018-revizuit.pdf
https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/05/PLAN-trim.-I-2018-final.pdf
https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/05/PLAN-trim.-I-2018-final.pdf
https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/11/Plan-trim.-2-2018.pdf
https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/12/raport-trim-3.pdf
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Spitalului Municipal Mangalia, Spitalului Municipal Medgidia, Spitalului Clinic de Recuperare, 

Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord, Spitalului Orășenesc Cernavodă, Spitalului Orășenesc 

Hârșova; 

- Prezentarea Concepției naționale de răspuns în caz de inundații și a Concepției 

naționale de răspuns post seism; 

- Prognozele hidrometeorologice actualizate (cod galben/portocaliu), emise de 

Administrația Națională de Meteorologie și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a 

Apelor pentru perioada imediat următoare și măsuri necesare pentru evitarea oricăror situații 

de urgență; 

- Prezentarea spre aprobare a Raportului de sinteză privind fenomenele 

hidrometeorologice periculoase care au afectat județul Constanța în lunile iunie-iulie; 

- Analizarea Rapoartelor operative primite ulterior întocmirii Raportului de sinteză în 

vederea luării deciziilor corespunzătoare; 

- Analiza situației ca urmare a confirmării unor cazuri de meningoencefalită cu virus 

West Nile în județul Constanța; 

- Situația epidemiologică actuală la nivelul județului Constanța și evoluția focarelor de 

pestă porcină africană; 

- Analiza Planului județean de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice 

sezonului rece 2018 – 201; 

- Prezentarea „Concepției Naționale de răspuns în caz de incendii de pădure”; 

- Analiza Planului de activitate al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe 

anul 2019; 

- Prezentarea „Tematicii de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor 

hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, de pe râurile interioare și de la Dunăre”; 

Prezentarea Procesului verbal întocmit ulterior verificării; 

- Analiza spre aprobare a predării donațiilor făcute voluntar de populația județului 

Constanța, colectate în centrul ce a fost deschis la Complexul Sportiv Tomis al Direcției 

Județene pentru Sport și Tineret Constanța; 

- Desfășurarea Exercițiului Național SEISM 2018. 

 

3. Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situațiilor de urgență 

Au fost emise 11 ordine de prefect pentru gestionarea situațiilor de urgență, din 
care: 
- 4 ordine de prefect pentru reactualizare a componenței Comitetului Județean pentru Situații 
de Urgență; 
- 2 ordine de prefect pentru verificarea situaţiei existente la obiectivele potenţial afectabile 
datorită fenomenelor hidrometeorologice periculoase 
- 4 ordine de prefect pentru constituirea comisiilor de constatare şi evaluarea pagubelor 
produse în urma manifeatării fenomenelor hidrometeorologice 
- 1 ordin de prefect privind constituirea comisiei de constatare şi evaluare a pagubelor produse 
în urma alunecării de teren din data de 09 martie 2018, în oraș Cernavodă, județul Constanța. 
 
4. Planuri adoptate 

Au fost supuse analizei şi au fost aprobate următoarele planuri: 
- Planul de măsuri pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului 
cald 2018; 
- Planul de măsuri pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situaţiilor de urgenţă, pe anul 2018; 
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- Planul județean de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului rece 
2018 – 2019; 
- Planul de activitate al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe anul 2019; 
- Planurile Albe pentru managementul incidentelor cu victime multiple ale: Spitalului Clinic de 
Boli Infecțioase Constanța, Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, Spitalului Municipal 
Mangalia, Spitalului Municipal Medgidia, Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneologie Eforie Nord, Spitalului Orășenesc Cernavodă, Spitalului Orășenesc Hârșova. 

 

Acţiuni desfășurate pe linia prevenirii situațiilor de urgență: 
- Reactualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin 

Ordin al Prefectului. În anul 2018 au fost emise 4 ordine de reactualizare;  

- Monitorizarea permanentă a prognozelor meteorologice;  

- Monitorizarea permanentă a diagnozelor şi prognozelor hidrologice pentru Dunăre;  

- Asigurarea transmiterii de către Secretariatul Tehnic Permanent a atenţionărilor/ 

avertizărilor la toate comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din judeţ şi membrilor 

Comitetului Judeţean pentru situaţii de Urgenţă; 

- Transmiterea, la primirea atenționărilor meteorologice sau hidrologice, de adrese la 

primăriile din județ pentru a dispune măsurile necesare pentru prevenirea producerii unor 

situaţii de urgenţă;  

- Colaborarea cu Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă în vederea elaborării Planului de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 

specifice sezonului cald 2018;  

- Colaborarea cu Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă în vederea elaborării Planului de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 

specifice sezonului rece 2018-2019;  

- Dispunerea către toate primăriile din județ, de adoptare a măsurilor de pregătire 

pentru sezonul rece – încheierea contractelor de deszăpezire și asigurarea utilajelor de 

deszăpezire din dotarea proprie, a stocurilor de materiale de intervenţie şi a rezervelor de 

combustibili; 

- În urma radiogramelor primite de la Ministerul Afacerilor Interne referitoare la stadiul 

de pregătire a autorităților administrației publice locale și a instituțiilor publice din județul 

Constanța pentru sezonul de iarnă 2018-2019, s-au transmis adrese către toate primăriile din 

județ, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța și Direcția Regională de 

Drumuri și Poduri; fiind centralizate situațiile primite de la instituțiile menționate (situații privind 

contractele de deszăpezire încheiate, a utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante 

existente și a rezervelor de combustibili). S-au întocmit și comunicat răspunsuri conform 

solicitărilor Ministerului Afacerilor Interne; 

- Colaborarea cu Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii 

hidrotehnice şi polări accidentale pentru organizarea și desfăşurarea acţiunii de verificare a 

modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile 

și rigolele în localități, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari. Actiunea de 

verificare s-a desfăşurat în judeţul Constanţa în intervalul 26 martie – 30 aprilie 2018. Procesul 

Verbal privind acţiunea de verificare realizată a fost supus spre aprobare Preşedintelui 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

- Colaborarea cu Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii 

hidrotehnice şi polări accidentale în vedere organizării și participării la acţiunea de verificare a 
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stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, 

de pe râurile interioare si de la Dunăre, indiferent de deținator, din judeţul Constanţa. Actiunea 

de verificare s-a desfăşurat în judeţul Constanţa în intervalul 15-16 octombrie 2018, în prezenţa 

reprezentantului Ministerului Apelor și Pădurilor şi al AN Apele Române. Procesul Verbal privind 

acţiunea de verificare realizată a fost supus spre aprobare Preşedintelui Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă; 

- Emiterea a 2 ordine de prefect pentru verificarea situaţiei existente la obiectivele 

potenţial afectabile datorită fenomenelor hidrometeorologice periculoase, având în vedere 

adresele primite de la primăriile Ciobanu, Gârliciu, Hârșova, Mircea Vodă, Rasova, Saligny, 

Seimeni. În baza OG 82/2011 s-au constituit prin Ordinul Prefectului nr.156/23.03.2018 și 

Ordinul Prefectului nr. 314/09.07.2018, Comisii de verificare a situaţiei existente la obiectivele 

potenţial afectabile datorită fenomenelor hidrometeorologice periculoase. 

 

Acţiuni desfăşurate în timpul producerii unor situaţii de urgenţă: 

În anul 2018 s-au manifestat fenomene hidrometeorologice periculoase care au generat 

producerea unor situaţii de urgenţă, în timpul cărora s-au desfăşurat următoarele activităţi:  

- asigurarea legăturii permanente cu primăriile din judeţ pentru monitorizarea situaţiei;  

- asigurarea legăturii cu primăriile din judeţ precum şi cu instituţiile care asigură funcţii 

de sprijin şi întocmirea situaţiei centralizatoare cu forţele şi mijloacele necesare intervenţiei;  

- monitorizarea permanentă a Rapoartelor operative privind efectele fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase întocmite de către Grupurile de suport tehnic;  

- participarea la 8 videoconferinţe organizate de către Comitetul Naţional pentru Situaţii 

de Urgenţă;  

- convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în şedinţe extraordinare.  

 

Acţiuni desfăşurate după producerea situaţiilor de urgenţă: 

- 4 ordine de prefect pentru constituirea comisiilor de constatare şi evaluarea 

pagubelor produse în urma manifeatării fenomenelor hidrometeorologice, formate din 

reprezentanţi ai: Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Dobrogea” al județului Constanţa, 

Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral, Regiei Autonome Județene de Drumuri şi 

Poduri, Inspectoratul Județean în Construcţii Constanța, Direcţiei pentru Agricultură, în funcţie 

de pagubele raportate de către Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, prin rapoarte 

operative/adrese, astfel:  

- ca urmare a rapoartelor operative transmise de către primăriile Eforie și Techirghiol, a fost 

emis Ordinul Prefectului nr.200/14.05.2018 privind constituirea Comisiei de constatare şi 

evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice manifestate în data de 

10 mai 2018, în judeţul Constanţa; 

- ca urmare a raportului operativ transmis de către primăria Amzacea a fost emis Ordinul 

Prefectului nr.292/05.07.2018 privind constituirea Comisiei de constatare şi evaluare a 

pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada 26-30 

iunie 2018, în judeţul Constanţa; 

- ca urmare a rapoartelor operative transmise de către primăriile Adamclisi, Amzacea, 

Cernavodă, Ciobanu, Crucea, Gârliciu, Hârșova, Horia, Ion Corvin, Rasova, Saligny, Saraiu, 

Seimeni, Târgușor, a fost emis Ordinul Prefectului nr.293/05.07.2018 privind constituirea 

Comisiei de constatare şi evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor 

hidrometeorologice manifestate în prima jumătate a lunii iulie 2018, în judeţul Constanţa; 
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- ca urmare a rapoartelor operative transmise de către primăriile Adamclisi, Gârliciu, Horia, 

Peștera, Saligny, Saraiu a fost emis Ordinul Prefectului nr.355/02.08.2018 privind constituirea 

Comisiei de constatare şi evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor 

hidrometeorologice manifestate în judeţul Constanţa; 

 

Acțiuni realizate: 

- coordonarea comisiilor de evaluare  a pagubelor care s-au deplasat în teren şi împreună cu 

reprezentanţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din localităţile afectate au încheiat 

procese verbale de constatare şi evaluare a pagubelor; 

- centralizarea pagubelor evaluate şi elaborarea în colaborare cu Grupul de Suport Tehnic 

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, accidente la construcţii 

hidrotehnice şi poluări ale cursurilor de apă interioare şi marine în zona costieră a 3 rapoarte 

de sinteză, care au fost aprobate de către Prefectul Judeţului Constanţa în calitate de 

Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi transmise Comitetului 

Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă și către Ministerul Afacerilor Interne.  

- 1 ordin de prefect, ca urmare a documentației transmisă de către primăria 

Cernavodă,  nr.129/14.03.2018, privind constituirea comisiei de constatare şi evaluare a 

pagubelor produse în urma alunecării de teren din data de 09 martie 2018, în oraș Cernavodă, 

județul Constanța, formată din reprezentanţi ai: Inspectoratului Județean în Construcţii 

Constanța, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Dobrogea” al județului Constanţa, 

Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral, Regiei Autonome Județene de Drumuri şi 

Poduri, Direcţiei pentru Agricultură Constanța; 

Acțiuni realizate: 

- coordonarea comisiei de evaluare pagube care s-a deplasat în teren şi împreună cu 

reprezentanţii comitetului local pentru situaţii de urgenţă din localitatea afectată au încheiat 

procesul verbal de constatare şi evaluare a pagubelor; 

- întocmirea Raportului privind evaluarea pagubelor produse de alunecările de teren și 

propunerile de acordare de bunuri materiale și/fonduri de acordare de despăgubiri și 

transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne. 

 

H. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice  
 

Instituțiile cu atribuții în asigurarea ordinii și liniștii publice au elaborat planuri comune 

de activitate pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și desfășurarea vieții 

social-economice în condiții optime. Acestea au fost prezentate în ședințele Colegiului 

Prefectural premergător perioadelor de sărbători. Ulterior desfășurării acestor campanii 

instituțiile au prezentat bilanțul activităților desfășurate și rezultatele obținute. Astfel, în ședința 

din luna ianuarie 2018 a Colegiului Prefectural, a fost prezentat bilanțul activităților care s-au 

desfășurat în baza Planului de măsuri pentru creșterea gradului de siguranță a cetățeanului 

pentru sezonul rece și în contextul sărbătorilor de iarnă 2017-2018 de către: Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” al judeţului Constanţa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Constanţa, Garda de Coastă Constanţa, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihail 

Kogălniceanu” Constanţa. De asemenea, în luna decembrie 2018, aceleași instituții au 

prezentat activitățile propuse a se desfășura în baza planului întocmit pentru sezonul rece și 

sărbătorile de iarnă 2018-2019.  
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În luna martie 2018, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” al judeţului 

Constanţa a prezentat misiunile specifice stabilite prin "Planul de măsuri pentru asigurarea 

desfășurării în condiții optime a misiunilor și activităților specifice, premergător și pe timpul 

sfintelor sărbători de Paști în anul 2018". Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihail 

Kogălniceanu” Constanţa a prezentat activitățile specifice de menținere și asigurare a ordinii 

publice, în dispozitivele stabilite de comun acord  cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

Constanţa și Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța. Garda de Coastă Constanța a prezentat 

măsurile stabilite pentru intensificarea activităților specific pentru menținerea climatului de 

normalitate în zona de frontieră și a fluenței fluxului de persoane și autovehicule în punctele 

de trecere a frontierei de stat din județul Constanța.  

În luna aprilie, instituțiile cu atribuții, au prezentat măsurile dispuse în vederea asigurării 

unui climat de ordine și siguranță publică cu ocazia zilei de 1 mai, precum și pentru pregătirea 

sezonului estival 2018. Analiza activităților  desfășurate în sezonul estival 2018 s-a efectuat în 

luna septembrie 2018.   

Instituția Prefectului – Județul Constanța a monitorizat trimestrial îndeplinirea Planului 

anual de acțiuni pentru îndeplinirea Programului de Guvernare 2018-2020. În cadrul planului, 

la capitolul Afaceri Interne, instituții precum Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al Județului Constanța, Inspectoratul de 

Jandarmi Județean „Mihail Kogălniceanu” Constanța și Garda de Coastă Constanța au raportat 

îndeplinirea acțiunilor derulate pentru creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățenilor, 

creșterea performanței structurilor operative în îndeplinirea misiunilor, asigurarea și menținerea 

unui nivel înalt pentru supravegherea și controlul la frontieră.  

Instituția Prefectului – Județul Constanța a coordonat gestionarea situațiilor 

determinate de sosirea unor fluxuri masive de imigranți.  

 

 

I. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 

1. Aplicarea prevederilor Legii 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 

învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare  

 

Monitorizarea măsurilor de protecţie şi a rezultatelor obţinute pe linia prevenirii violenţei 

în mediul şcolar, s-a realizat trimestrial prin analiza actităvităților desfășurate de reprezentanții 

Inspectoratului de Poliţie al Judeţului cu implicarea efectivelor Inspectoratului de Jandarmi 

Județean precum și a campaniilor/proiectelor/programelor de prevenire implementate de 

polițiștii Biroului de Analiză și Prevenirea Criminalității și activităților derulate de profesorii – 

psihologi din cadrul Centrului Județean de Resurse și asistență Educațională în vederea 

prevenirii violenței școlare.  

Începerea anului şcolar 2018-2019 a constituit tematica ședinţei Colegiului Prefectural 

din luna septembrie în care au fost analizate măsurile de asigurare a securităţii unităţilor de 

învăţământ și sumele alocate pentru creşterea gradului de siguranţă în anul şcolar 2018-2019.  

A fost întocmit Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de 

siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în 

zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, plan ce a 

fost prezentat în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural din luna octombrie și aprobat de prefectul 

județului Constanța. 
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2. Aplicarea dispozițiilor HG nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 

școli al României în perioada 2017-2023 pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul scolar 2017-2018 

 

Prin Ordinul Prefectului nr. 473/2018 a fost reactualizată Comisia pentru implementarea 

în județul Constanța a Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023.  

Lunar s-au solicitat Consiliului Județean Constanța informații referitoare la încheierea 

contractelor de furnizare a produselor lactate, panificație, precum și de fructe proaspete. S-au 

început demersurile pentru deșfășurarea licitației deschise pentru Acordul cadru de furnizare și 

distribuție a fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate și produselor de panificație 

elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din 

gradinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anii 2018-2022. Documentația 

de atribuire a fost validată de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice și publicată în 

Sistemul Electronic de Achiziții Publice în data de 14.09.2018, iar termenul limită de depunerea 

ofertelor a fost 05.11.2018. La sfârșitul anului 2018, licitația deschisă s-a aflat în faza de 

examinare și evaluare Lot 1 – evaluare DUAE, Lot 2 și lot 3 analiză propuneri tehnice. 

În anul 2018 au fost transmise Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 5 informări 

cu privire la stadiul implementării Programului pentru școli  în județul Constanța și a fost emis 

1 ordin al prefectului pentru actualizarea comisiei. 

 

3. Implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

– POAD 

În cursul anului 2018, la nivelul județului Constanța s-au desfășurat trei tipuri de 

activități în cadrul POAD 2014 – 2020, cu implicarea Instituției Prefectului Județul Constanța: 

 misiuni ale Curții de Conturi a României (în perioada 15 – 19.01.2018) și ale Ministerului 

Fondurilor Europene – Serviciul Implementare POAD (în perioada 21 – 25.05.2018) de 

audit/verificare la fața locului a modului de implementare a POAD 2014, respectiv POAD 

2015/2016 de către un număr determinat de UAT-uri, în cadrul unor eșantioane selectate.  

Aceste verificări au presupus din partea Instituției Prefectului Județul Constanța:  

- organizarea propriu-zisă a modului de desfășurare a acestora,  

- implicarea pentru refacerea, centralizarea și transmiterea ulterioară a diferitelor 

documente justificative de la primăriile verificate sau de la SPD-uri cu atribuții (în speță AJPIS, 

Casa de Pensii, AJOFM), prin care să fie demonstrată eligibilitatea unor beneficiari de ajutoare 

constând în pachete cu alimente. 

- întocmirea și transmiterea către 7 primării din județ a adreselor care le sunt adresate 

din partea MFE – SI 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. 

- întocmirea și transmiterea unei adrese către Primăria Eforie, spre informare, asupra 

concluziilor consemnate în raportul întocmit în urma verificărilor administrative efectuate de 

MFE – Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, care menționează că se va proceda 

la întocmirea sesizării de neregulă pentru recuperarea prejudiciului constatat în implementarea 

POAD 2014 la nivelul UAT Eforie. 

 întocmire și transmitere către MFE – SI POAD / MFE – Direcția Generală Programe 

Europene Capital Uman de răspunsuri la solicitări de exprimare a unor puncte de vedere/opinii 

privitoare la:  

- proiectul de modificare a HG 799/2014 privind derularea POAD 2014 – 2020, 
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- proiectul de Raport Anual de Implementare 2017 pentru POAD, document de sinteză 

al procesului de monitorizare, conținând informații cheie privind punerea în aplicare a 

programului și priorităților acestuia. 

 pregătiri pentru implementarea următoarei etape de distribuire de ajutoare către 

beneficiari din județul Constanța, în cadrul POAD 2014 - 2020:  

- verificarea și actualizarea datelor privind numărul beneficiarilor POAD 2017/2018, pe 

categoriile specifice prevăzute de legislația în vigoare, pentru fiecare UAT din județul 

Constanța, la cererea MFE – SI POAD,  

- verificarea corectitudinii datelor din forma finală a centralizării la nivelul județului 

Constanța, atât din punct de vedere al adreselor de livrare, al numărului de beneficiari, cât și 

al persoanelor desemnate cu datele de contact corespunzătoare, din cadrul tuturor UAT- urilor,  

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

Fondurilor Europene (București, 08.11.2018). 

 
J.Alte activități 

1.Participarea la efectuarea acțiunilor de control în domeniul situațiilor de urgență 

În anul 2018 s-au desfășurat 2 acțiuni de control, după cum urmează: 

- verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și 

întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor 

mari. Actiunea de verificare s-a desfăşurat în judeţul Constanţa în intervalul 26 martie – 30 

aprilie 2018. Procesul Verbal privind acţiunea de verificare realizată a fost supus spre aprobare 

Preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

- verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare 

împotriva inundaţiilor, de pe râurile interioare si de la Dunăre, indiferent de detonator, din 

judeţul Constanţa. Actiunea de verificare s-a desfăşurat în judeţul Constanţa în intervalul 15-

16 octombrie 2018, în prezenţa reprezentantului Ministerului Apelor și Pădurilor şi al AN Apele 

Române. Procesul Verbal privind acţiunea de verificare realizată a fost supus spre aprobare 

Preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

Acțiunile de control s-au desfășurat în colaborare cu Grupul de suport tehnic pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, 

accidente la construcţii hidrotehnice şi polări accidentale. 

 

2. Rezolvarea solicitărilor adresate instituției de către alte entități publice 

În anul 2018 a fost gestionat un număr de 140 radiograme, adrese, solicitări de la 

instituțiile administrației publice centrale, în principal de la Ministerul Afacerilor Interne, 

Departamentul pentru Situații de Urgență, Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației 

Publice , Agenția Națională pentru Romi, Ministerul Afacerilor Externe. 

 

V. SUPORT DECIZIONAL 

 

1. Control intern/managerial 

În anul 2018, pe linia coordonării şi monitorizării dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial, Comisia de monitorizare a desfăşurat 5 întâlniri (pentru care s-au întocmit 

5 procese verbale). În cadrul ședințelor s-au realizat următoarele: 



51 
 

- stabilirea măsurilor de organizare şi realizare a operaţiunii de autoevaluare a stadiului 

implementării la 31.12.2017 a sistemului de control intern/managerial propriu instituției, 

inclusiv a termenelor pentru aceste măsuri;  

- elaborarea listei „compartimentelor” care să formuleze răspunsuri la chestionarul de 

autoevaluare, prin indicarea denumirii acestora şi a şefilor/coordonatorilor lor; 

- întocmirea proiectului chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a 

standardelor de control intern/managerial, aplicabil la nivelul „compartimentelor” din cadrul 

instituției, în baza chestionarului-tip prezentat în Anexa nr. 4.1 la „Instrucţiuni1”;  

- stabilirea termenului de completare de către „compartimente” a chestionarului de 

autoevaluare şi data transmiterii acestuia către Comisie; 

- analizarea/evaluarea stadiului implementării în semestrul II 2017 a activităților din 

Planul de acțiuni cuprins în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial 

la nivelul Instituției Prefectului Județul Constanța; 

- analizarea informării privind monitorizarea performanțelor în semestrul II 2017 la 

nivelul Instituției Prefectului Județul Constanța, elaborată de secretarul Comisiei de 

monitorizare, pe baza raportărilor semestriale privind monitorizarea performanţelor 

semestriale, de la nivelul compartimentelor, 

- analizarea Programului nr. 663612/14.03.2018 de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial la nivelul M.A.I. în anul 2018 și definitivarea Programului de dezvoltare a 

sistemului de control intern/ managerial la nivelul Instituției Prefectului Județul Constanța în 

anul 2018, actualizat, subsecvent Programului MAI. 

- analizarea/evaluarea stadiului implementării în semestrul I 2018 a activităților din 

Planul de acțiuni cuprins în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial 

la nivelul Instituției Prefectului Județul Constanța, 

- analizarea informării privind monitorizarea performanţelor în semestrul I 2018 la 

nivelul Instituției Prefectului Județul Constanța, elaborată de secretarul Comisiei de 

monitorizare, pe baza raportărilor semestriale privind monitorizarea performanţelor 

semestriale, de la nivelul compartimentelor, 

- monitorizarea stadiului actualizării procedurilor întocmite anterior; 

- monitorizarea stadiului elaborării procedurilor noi; 

- prelungirea termenului pentru reluarea procesului de inventariere a activităţilor 

desfăşurate la nivelul fiecărui element structural (în baza portofoliului atribuţional statuat prin 

Regulamentul de organizare şi funcţionare) şi stabilirea vocaţiei de procedurare pentru fiecare 

activitate, în contextul ulterioarei aprobări a Procedurii de sistem (Cod: PS-MAI-CCM) privind 

procedurarea activităților la nivelul MAI aflată în proces de consultare; 

- analizarea Procedurii de sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul entităților 

publice MAI, PS-MAI-CCM-44, în vederea aplicării acesteia.  

De asemenea la nivelul secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare s-au întocmit/ 

actualizat o serie de documente:  

- proiectul Ordinului prefectului privind declanşarea operaţiunii de autoevaluare a stadiului 

implementării la data de 31.12.2017 a sistemului de control intern / managerial; 

- Situaţia sintetică privind rezultatele autoevaluării la data de 31.12.2017 a sistemului de 

control intern / managerial; 

- proiectul Raportului prefectului asupra sistemului de control intern / managerial la data de 

                                                           
1 - Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului anual al conducătorului entităţii publice 

asupra sistemului de control intern/ managerial, cuprinsă în Ordinul Secretariatului General al Guvernului 

nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice 
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31.12.2017; 

- proiectul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul 

Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa pentru anul 2018;  

- Informarea privind monitorizarea performanțelor – semestrial; 

- Inventarul activităților procedurabile și procedurilor identificate la nivelul instituției; 

- Calendarul de elaborare la nivelul instituției a procedurilor pentru activităţile neprocedurate 

(proceduri noi),  

- Calendarul de actualizare a procedurilor emise anterior la nivelul instituției; 

- proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare – ianuarie, 

septembrie. 

Pentru asigurarea cadrului general necesar dezvoltării și implementării sistemului de 

control intern/managerial propriu Instituției Prefectului Județul Constanța în anul 2018 s-au 

realizat următoarele demersuri: 

- s-au emis 2 ordine de prefect pentru actualizarea componenţei Comisiei cu atribuţii 

de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică pentru dezvoltarea sistemului de 

control intern/ managerial la nivelul instituţiei și pentru actualizarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al comisiei – ianuarie, septembrie; 

- s-a emis 1 ordin de prefect pentru actualizarea componenţei Echipei de Gestionare a 

Riscurilor și pentru actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al E.G.R. – 

ianuarie; 

- s-au emis 2 ordine de prefect pentru elaborarea, respectiv actualizarea Programului 

de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul 

Constanţa pentru anul 2018 – martie, aprilie; 

- s-a emis 1 ordin al prefectului pentru organizarea şi realizarea operaţiunii de 

autoevaluare a stadiului implementării la 31.12.2017 a sistemului de control intern/managerial 

propriu instituției – ianuarie; 

- 22 note interne privind măsurile necesare pentru implementarea sistemului de control 

intern / managerial propriu instituției. 

În această perioadă, pe linia îndrumării metodologice pentru dezvoltarea sistemului 

de control intern/managerial s-au realizat: 

- 177 acțiuni de monitorizare, în colaborare cu reprezentanții serviciilor/ 

compartimentelor din cadrul instituției privind demersurile realizare pentru dezvoltarea SCM (din 

care 96 în semestrul I și 81 în semestrul II), 

- 146 acțiuni de îndrumare metodologică a reprezentanților serviciilor/ 

compartimentelor din cadrul instituției pentru elaborarea/actualizarea documentelor în 

domeniul SCM (din care 89 în semestrul I și 57 în semestrul II).  

În principal s-a asigurat îndrumarea metodologică a personalului din cadrul instituției 

privind: 

- organizarea și realizarea operaţiunii de autoevaluare la data de 31.12.2017, a 

sistemului de control intern / managerial, la nivelul serviciilor/compartimentelor instituţiei. 

- completarea chestionarului de autoevaluare de către şefii/coordonatorii de 

servicii/compartimente şi alte persoane desemnate de domnul prefect în acest sens; 

- întocmirea Raportului domnului prefect asupra sistemului de control intern/ 

managerial la data de 31.12.2017; 

- elaborarea, respectiv actualizarea Programului de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial pentru anul 2018;  

- implementarea la nivelul fiecărui serviciu/compartiment a acţiunilor din Planul de 
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acţiuni cuprins în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat 

pentru anul 2018; 

- elaborarea la nivelul fiecărui serviciu/compartiment a Situaţiei trimestriale privind 

stadiul implementării Planului de acţiuni cuprins în Programul de dezvoltare a sistemului de 

control intern / managerial în anul 2018; 

-  întocmirea Ordinului prefectului pentru actualizarea componenţei Echipei de 

gestionare a riscurilor la nivelul instituţiei - ianuarie; 

- întocmirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Echipei de gestionare a 

riscurilor aprobat prin Ordin al prefectului - ianuarie; 

- identificarea și gestionarea la nivelul instituției a riscurilor majore care pot afecta 

obiectivele generale ale instituției; 

- întocmirea documentelor pentru identificarea și gestionarea riscurilor la nivelul 

instituției (inclusv a Registrului de riscuri); 

- monitorizarea semestrială a implementării la nivelul serviciilor/ compartimentelor din 

cadrul instituţiei a Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcţiilor sensibile; 

- elaborarea/actualizarea procedurilor de lucru conform Anexei 2B la Ordinul SGG nr. 

400/2015 cu modificările și completările ulterioare, respectiv conform Anexei 2B la Ordinul SGG 

nr. 600/2018; 

- actualizarea la nivelul fiecărui serviciu/compartiment din cadrul instituției a 

Inventarului activităților procedurabile și a procedurilor întocmite; 

- actualizarea la nivelul fiecărui serviciu/compartiment din cadrul instituției a  

Inventarului situațiilor generatoare de întreruperi; 

- actualizarea la nivelul fiecărui serviciu/compartiment din cadrul instituției a 

Inventarului privind documentele şi fluxul de date şi informaţii care intră şi ies din instituţie, a 

prelucrărilor care au loc, a destinaţiilor documentelor; 

- actualizarea la nivelul instituției a Inventarului situațiilor generatoare de întreruperi la 

nivelul instituției (Planul de continuitate);  

 S-a asigurat diseminarea către personalul cu responsabilități în domeniul sistemului de 

control intern/managerial a documentelor cu caracter normativ, a precizărilor metodologice şi 

altor informări primite de la MAI, precum și a documentelor elaborate la nivelul instituției în 

domeniul controlului intern/managerial (ordine de prefect, regulamente de organizare și 

funcționare, inventare, proceduri, procese verbale, calendare, alte documente). 

Pe parcursul anului 2018, la nivelul Instituției Prefectului Județul Constanța s-au realizat 

următoarele demersuri pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control 

intern/managerial propriu instituției: 

- monitorizarea implementării Planului de acțiuni cuprins în Programul de dezvoltare a 

sistemului de control intern/ managerial al Instituției Prefectului Județul Constanța; 

- întocmirea la nivelul fiecărui serviciu și compartiment din cadrul instituţiei a Situaţiei 

trimestriale privind stadiul implementării Planului de dezvoltare a sistemului de control intern / 

managerial; 

- monitorizarea implementării Planului de acțiuni pentru perioada 2017-2018, aferent 

Strategiei Instituției Prefectului Județul Constanța aprobată pentru perioada 2017-2018; 

- întocmirea rapoartelor privind stadiul implementării Planului de acţiuni aferent 

strategiei instituţiei; 

- actualizarea de către serviciile/compartimentele din cadrul instituţiei a Inventarului 

activităților procedurabile și procedurilor identificate la nivelul serviciului/compartimentului 

propriu;  
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- monitorizarea semestrială a implementării Planului pentru asigurarea diminuării 

riscurilor asociate funcţiilor sensibile la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul instituţiei; 

- realizarea semestrială a analizei intermediare referitoare la modul de implementare a 

Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile elaborat de către 

serviciile/compartimentele din cadrul instituţiei; 

- actualizarea de către serviciile/compartimentele din cadrul instituţiei a Inventarului 

privind documentele şi fluxul de date şi informaţii care intră şi ies din instituţie, a prelucrărilor 

care au loc, a destinaţiilor documentelor și a documentului privind canalele de comunicare 

internă şi externă; 

- actualizarea Inventarului situaţiilor generatoare de întreruperi la nivelul 

serviciilor/compartimentelor;  

- actualizarea Inventarului situaţiilor generatoare de întreruperi la nivelul instituției 

(Planul de continuitate). 

Pe parcursul anului s-au întocmit şi transmis către MAI o serie de raportări privind 

sistemul de control intern / managerial: 

- raportare privind stadiul implementării la 31.12.2017 a sistemului de control intern / 

managerial propriu instituţiei; 

- Raportul prefectului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 

31.12.2017, 

- Situaţia privind stadiul implementării la data de 31.12.2017 a sistemului de control 

intern / managerial, 

- raportarea privind gradul de implementare a acțiunilor din Programul de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial al Instituției Prefectului Județul Constanța. 

În perioada de referință s-au realizat demersuri pentru evaluarea stadiul implementării 

Planului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul instituției. În acest 

sens, s-au elaborat: 

- Situația semestrială privind stadiul implementării Planului de acțiuni cuprins în 

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al Instituției Prefectului 

Județul Constanța; 

- Analiza semestrială privind stadiul implementării Planului de acțiuni cuprins în 

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Instituţiei Prefectului 

Judeţul Constanţa. 

În luna ianuarie 2018 s-a organizat și desfășurat procesul de autoevaluare a stadiului 

implementării la data de 31.12.2017 a sistemului de control intern / managerial. S-a întocmit 

Ordinului prefectului privind declanşarea operaţiunii de autoevaluare a stadiului implementării 

la data de 31.12.2017 a sistemului de control intern / managerial. Au fost identificate și 

aprobate Măsurile privind organizarea şi realizarea operaţiunii de autoevaluare la data de 

31.12.2017 a sistemului de control intern / managerial. S-a întocmit și aprobat Lista 

compartimentelor/persoanelor care să completeze chestionarul de autoevaluare. 

Șefii/coordonatorii serviciilor/ compartimentelor precum şi alte persoane din cadrul instituției 

desemnate de prefect, au completat chestionarul de autoevaluare a stadiului implementării la 

data de 31.12.2017 a sistemului de control intern / managerial, pentru compartimentul propriu. 

S-au întocmit: Situația sintetică privind rezultatele autoevaluării la data de 31.12.2017 

a sistemului de control intern / managerial la nivelul instituției și Raportul conducătorului 

instituției asupra sistemului de control intern/managerial la nivelul instituției la data de 

31.12.2017. 

Gradul de conformitate (cu cele 16 de standarde de control intern/managerial 
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reglementate de Ordinul secretariatului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, modificat şi completat de Ordinul 

secretariatului general al guvernului nr. 200/2016) al sistemului de control intern/managerial 

propriu instituției noastre, așa cum a rezultat din Situația sintetică privind rezultatele 

autoevaluării la data de 31.12.2017 (întocmită în luna februarie 2018) a sistemului de control 

intern / managerial propriu instituției a fost parțial conform la data de 31.12.2017, 

înregistrându-se 14 standarde implementate, 1 standard neimplementat (nr. 1 – Etică, 

integritate, datorită faptului că standardul a fost declarat parțial implementat la toate 

componentele din structura organizatorică), 1 standard parțial implementat (nr. 3 – Competenţa 

performanţa, datorită numărului redus de angajați din cadul instituției care au participat la 

cursuri de perfecționare). Referitor la standardul nr. 16 –Audit Intern precizăm că la nivelul 

instituției nu este constituită o structură de audit intern, dar instituția noastră a beneficiat de 

capacitatea de audit reprezentată de Direcția de Audit Public Intern din cadrul Ministerului 

Afacerilor  Interne.  

În ceea ce privește numărul redus de angajați din cadul instituției care au participat în 

cursul anului la cursuri de perfecționare, situația se prezintă astfel: 

- 6 persoane au participat la cursuri (din care 5 persoane din cadrul aparatului propriu 

de specialitate și 1 persoană din cadrul serviciilor publice comunitare); 

- 22 de persoane au participat la sesiuni gratuite de instruire pentru utilizarea unor 

aplicații/ platforme accesibile online.  

 

 Registrul riscurilor 

La nivelul Instituției Prefectului Județul Constanța, a fost actualizată și aprobată prin 

ordin al prefectului, componența Echipei de gestionare a riscurilor – ianuarie.  

De asemenea a fost actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Echipei de 

gestionare a riscurilor la nivelul instituţiei, aprobat prin ordin al prefectului – ianuarie. 

S-a desfășurat 1 ședință ale Echipei de gestionare a riscurilor, în vederea identificării și 

gestionării riscurilor la nivelul instituției – ianuarie. 

Au fost identificate 27 de riscuri majore care pot afecta obiectivele generale ale 

instituției. S-au întocmit 27 Fișe de risc A – Evaluare primară pentru cele 27 riscuri identificate 

la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul instituției. Pentru aceste riscuri au fost stabilite 

33 de activități de control (de minimizare) a riscurilor, pentru a fi implementate până la 

31.12.2018 la nivelul instituției. 

S-a întocmit și aprobat Registrul de riscuri generale la nivelul instituției. 

Pe parcursul anului 2018 s-a realizat monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor 

de gestionare a riscurilor și s-au întocmit documentele necesare pentru gestionarea riscurilor la 

nivelul instituției. 

În luna septembrie 2018 atribuțiile Echipei de gestionare a riscurilor au fost preluate de 

Comisia de monitorizare în domeniul controlului intern/managerial, întocmindu-se un ordin al 

prefectului în acest sens. 

La data de 31.12.2018, din cele 33 acțiuni de control stabilite la nivelul instituției, 

au fost realizate 31 activități iar pentru 2 activități nu a fost cazul realizării. În urma evaluării 

riscurilor reziduale s-a constatat diminuarea nivelului riscurilor reziduale, comparativ cu riscurile 

inerente, ca urmare a implementării măsurilor de gestionare a riscurilor. 
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Registrul procedurilor 

 În ceea ce privește elaborarea/actualizarea procedurilor nivelul instituției, pe parcursul 

anului 2018 a fost reluat procesul de inventariere a activităţilor desfăşurate la nivelul fiecărui 

element structural, în baza portofoliului atribuţional statuat prin Regulamentul de organizare şi 

funcţionare şi de stabilire a vocaţiei de procedurare pentru fiecare activitate. Astfel, s-au 

actualizat: Inventarul activităților procedurabile și procedurilor identificate la nivelul instituției, 

respectiv Inventarul activităților procedurabile și procedurilor identificate la nivelul fiecărui 

serviciu/compartiment. În total la nivelul instituţiei au fost identificate și inventariate 135 

activități procedurabile pentru care au fost întocmite 135 proceduri. 

De asemenea s-au actualizat: Calendarul de elaborare la nivelul instituției a procedurilor 

pentru activităţile neprocedurate (proceduri noi), respectiv Calendarul de actualizare a 

procedurilor emise anterior la nivelul instituției. 

Pe parcursul anului 2018, în procesul de elaborare/actualizare a procedurilor la nivelul 

instituției s-a avut în vedere modelul prevăzut în Anexa 2B la Ordinul Secretariatului General al 

Guvernului nr. 400/2015 cu modificările și completările ulterioare, respectiv modelul prevăzut 

în Anexa 2B la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018. 

La nivelul instituţiei este întocmit Registrul de evidență a procedurilor. 

 

2. Etică și conduită 

 Au fost întocmite și transmise către Agenția Națională a Funcționarilor Publici 4 

raportări trimestriale privind respectarea normelor de conduită și 2 raportări semestriale privind 

situația implementării procedurilor disciplinare în cadrul instituţiei. 

S-a emis 1 ordin al prefectului pentru aprobarea Codului de conduită al funcționarilor 

publici din cadrul instituției. 

 

3. Protecția informațiilor clasificate 

 În ceea ce privește gestionarea informațiilor clasificate, la nivelul instituției s-au 

desfășurat următoarele demersuri: 

- emiterea, înregistrarea și aprobarea a 34 noi autorizații de acces la informațiile clasificate 

secrete de serviciu; 

- efectuarea inventarierii anuale a documentelor care contin informații clasificate deținute de 

către Instituția Prefectului – Județul Constanța; întocmirea procesului-verbal de inventariere; 

- elaborarea și aprobarea Planului de control asupra măsurilor privitoare la protecția informațiilor 

clasificate la nivelul instituției; 

- înaintarea la MAI a planificării activităților de control pe linia gestionării informațiilor clasificate; 

- efectuarea de către funcționarul de securitate a două controale pe linia gestionării informațiilor 

clasificate, în baza delegației aprobată de prefectul județului; întocmirea a 2 rapoarte de control 

care au fost înaintate către Serviciul Județean de Protecție Internă; 

- actualizarea listei funcțiilor care necesită accesul la informațiilor clasificate și a persoanelor 

care să aibă acces la informațiile clasificate; prezentarea persoanelor cu atribuții pe linia 

informațiilor clasificate; înaintarea acestora către SJPI; 

- elaborarea și aprobarea de către conducerea instituției a Planului de pregătire specifică a 

personalului autorizat pentru accesul la informațiile clasificate de la nivelul instituției; 

- întocmirea fișelor de instruire individuală pe linia informațiilor clasificate, însușiirea temelor 

lunare de către toate persoanele din cadrul instituției care dețin sau urmează să dețină acces la 

informațiile clasificate; 
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- elaborarea și înaintarea către SJPI a documentației pentru elaborarea Strategiei de acreditare 

de securitate pentru două SIC-uri din cadrul instituției; 

- emiterea Ordinului prefectului pentru retragerea a 6 autorizații de acces la informații clasificate 

secret de serviciu; 

 În anul 2018, au fost înregistrate 89 documente secret de serviciu și 4 documente 

secrete de stat, nefiind semnalate disfunctionalități în activitatea de gestionare a documentelor 

clasificate la nivelul structurilor din cadrul instituției noastre. 

 

4.Prevenirea și combaterea corupției 

 În baza Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor 

M.A.I, aprobat prin O.M.A.I. nr. 86/2013 Ordinul 86/2013 privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi a Procedurii de 

sistem privind utilizarea aplicaţiei de management Integrat al Riscurilor de Corupţie (M.A.R.C.), 

cod PS-DGA-02, ediţia 1, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa a fost elaborat 

Registrul riscurilor de corupţie. 

Documentul a fost creat de către membrii Grupului de lucru constituit la nivelul 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa pentru prevenirea corupţiei, prin evaluarea 

activităţilor specifice în cadrul aplicaţiei de Management Integrat al Riscurilor de Corupţie 

(M.A.R.C.), activitate finalizată. 

În conformitate cu prevederile art.29 alin.1 din Metodologia privind managementul 

riscurilor de corupţie în cadrul structurilor M.A.I, aprobat prin O.M.A.I. nr. 86/2013 Ordinul 

86/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, s-a aprobat Registrul riscurilor de corupţie la nivelul Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Constanţa cu nr. 8335/2018. 

Consilierul de integritate la nivelul Instituției Prefectului – Județul Constanța este 

desemnat prin Ordinul prefectului nr. 218/13.04.2016, acesta îndeplinind atribuțiile stabilite la 

art. 15 din Ordinul 86/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a 

corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Având în vedere Nota Raport întocmită Serviciul Județean Anticorupție Constanța  

privind domeniile propritare de acţiune în domeniul prevenirii corupţiei pentru anul 2018 s-a 

comunicat situaţia nominală a personalului pe cele 3 domenii prioritare de activitate, conform 

segmentelor ţintă şi categoriilor de activităţi prevăzute:  

1. Domeniul prioritar: resurse umane; 

2. Domeniul prioritar: personal MAI care intră în contact direct cu cetăţenii; 

3. Domeniul prioritar: personal MAI din structurile de control și soluționare petiții/reclamații 

cetățeni. 

S-a întocmit Raportul privind implementarea măsurilor de transparenţă şi de prevenire 

a corupţiei, pentru anul 2018 la nivelul Instituţiei Prefectului - judeţul Constanţa 

S-a realizat instruirea personalului din cadrul instituţiei în domeniul prevenirii şi 

combaterii corupţiei, astfel: 

- distribuirea către personalul instituţiei a 14 adrese privind cazurile de corupţie 

instrumentate de DGA; 

- distribuirea către personalul instituţiei a altor documente întocmite de DGA privind 

activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei (procedura de sistem privind utilizarea 

aplicației M.A.R.C., manualul de utilizare a aplicației M.A.R.C.). 
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Pentru implementarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie la 

nivelul MAI, aprobată prin OMAI nr. 86/2013 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

de prevenire a corupţiei în cadrul MAI s-au realizat următoarele demersuri: 

- monitorizarea implementării măsurilor de prevenire /control al riscurilor de corupţie, 

- întocmirea raportărilor privind gestionarea riscurilor de corupţie la nivelul instituției, 

- elaborarea documentaţiei necesare pentru revizuirea/actualizarea Registrului riscurilor 

de corupţie la nivelul instituţiei; 

- participarea membrilor grupului de lucru pentru prevenirea corupției la 4 sesiuni de 

instruire pentru întocmirea corespunzătoare a documentației în domeniu, la nivelul instituţiei; 

- întocmirea unui ordin al prefectului privind actualizarea componenței grupului de lucru 

pentru prevenirea corupției care s-au comunicat Serviciului Județean Anticorupție Constanța. 

O.M.A.I. nr. 86/2013 a fost abrogat de OMAI nr. 62/ 13.06.2018 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii 

în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind adoptat și H.G. nr. 599/2018 pentru 

aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare 

a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor 

de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru 

aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice centrale. 

 

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența lor Simple 

În cursul anului 2018 numărul de cereri pentru eliberarea paşapoartelor a înregistrat un 

salt considerabil faţă de anul precedent. Astfel, au fost primite la ghişeele serviciului 63.974 

cereri, remarcându-se o creştere cu 21,5% faţă de cele 52.630 cereri primite în anul 2017. 

Dintre acestea, 48.373 au fost cereri pentru eliberarea paşapoartelor electronice şi 5.601 

cereri pentru eliberarea paşapoartelor temporare. 

Din categoria cererilor depuse la sediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale 

României au fost transmise on line serviciului nostru spre soluţionare 7.923 cereri, care au fost 

verificate, aprobate şi transmise mai departe la C.N.U.P.P.E, înregistrandu-se astfel o crestere 

de 20.8% fata de cele 6556 cereri aferente anului 2017. Dintre acestea, 5.329 cereri au solicitat 

eliberarea de paşapoarte turistice şi 2.594 au solicitat eliberarea de paşapoarte c.r.d.s. 

În perioada analizată au fost primite la sediul serviciului 584 cereri pentru cetăţenii 

români cu domiciliul în străinătate, dintre care 111 pentru paşapoarte temporare şi 473 pentru 

paşapoarte electronice. Remarcăm în continuare mentinerea unei ponderi mai mari a cererilor 

din aceasta categorie depuse la reprezentantele Romaniei in strainatate, fata de cele depuse la 

ghiseul s.p.c.e.e.p.s.    

În perioada analizată serviciul nostru a emis 15.499 paşapoarte temporare, 

înregistrandu-se astfel față de anul 2017 o scadere de 17%. Acest aspect se datorează 

modificarilor intervenite asupra Legii nr. 248/2005, intrate în vigoare la data de 20.07.2018. În 

procesul personalizării acestora s-au înregistrat 61 rebuturi tehnologice, 6 rebuturi de emitere 

si 2 rebuturi datorate defectelor de fabricatie. 

În conformitate cu măsura 87 din raportul Corpului de Control al Ministrului nr. 

478007/01.12.2017, pentru trimestrul IV s-au verificat documentele de călătorie care nu au fost 

https://idrept.ro/00195966.htm
https://idrept.ro/00195966.htm
https://idrept.ro/00195966.htm
https://idrept.ro/00195967.htm
https://idrept.ro/00195967.htm
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înmanate titularilor, fiind astfel anulate 3 de pasapoarte electronice, 10 pasapoarte temporare 

și 1 pasaport simplu. 

De asemenea, au fost declarate pierdute, furate şi deteriorate 3.012 paşapoarte, dintre 

care 2.974 au fost declarate pierdute, 6 furate şi 32 deteriorate. Este de dorit ca lucrătorii care 

desfăşoară activitatea de primire a acestor cereri să manifeste mai multă seriozitate în preluarea 

şi acceptarea declaraţiilor referitoare la circumstanţele pierderii, furtului, deteriorării 

paşapoartelor, precum şi la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul liberei circulaţii 

a cetăţenilor români în străinătate, cu o corectă încadrare în lege şi cu aplicarea unor amenzi 

corespunzătoare. 

Urmare contravenţiilor constatate, au fost aplicate 611 amenzi contravenţionale în 

valoare de 23.740 lei. 

Cu privire la suspendarea dreptului la libera circulaţie în străinătate în conformitate cu 

prevederile art. 40, lit.a) – c) din Legea nr. 248/2005, precizăm că în perioada analizată ne-am 

confruntat cu o creștere semificativă a volumului de muncă. Analiza anilor anteriori demostrează 

o creștere susținuta, de la an la an, pe această linie de muncă, odată cu intrarea în vigoare a 

noului Cod Penal în luna februarie a anului 2014. Au fost primite de la organele competente 

3.220 comunicări cu privire la suspendarea dreptului la libera circulaţie, în urma carora au fost 

implementate 2.169 restricții de tip ”I”. Personalul desemnat a procedat la desfăşurarea 

activităţilor complexe ce îi revin în conformitate cu prevederile noului Cod de Procedură Penală, 

cu dispoziţiile Direcţiei Generale de Paşapoarte şi procedura de lucru pe această linie. 

Din cele 2.169 restricții de tip ”I” implementate, 1.818 sunt pentru nedeţinători de 

paşapoarte valabile şi 351 deţinători de paşapoarte valabile (pentru 153 de persoane, 

documentele de calatorie erau deja retrase anterior, cu prilejul dispunerii primelor masuri 

restrictive). S-au desfăşurat activităţi specifice pentru retragerea documentelor de călătorie 

(deplasări la domiciliu, invitaţii, colaborări cu organele de poliţie etc.). S-a reuşit retragerea a 

103 paşapoarte, iar în 64 situaţii au fost întocmite procese verbale de constatare, 

încunoştiinţându-se organele care au dispus măsurile. Referitor la acest aspect, se recomandă 

lucrătorilor care efectuează deplasări în teren în scopul retragerii paşapoartelor mai multă 

seriozitate şi atenţie la completarea proceselor verbale, astfel încât să consemneze corect, 

detaliat şi fără omisiuni situaţia constatată la domiciliile celor în cauză. 

În cursul anului 2018 au fost primite 188 cereri de restabilire a domiciliului în România. 

Cererile, depuse la formaţiunile de evidenţa informatizată a persoanei din localitatea pe raza 

căreia urmează a se stabili persoanele în cauză, au fost verificate de serviciul nostru, aprobate 

şi raportate la Direcţia Generală de Paşapoarte, cu respectarea dispoziţiilor comune ale D.G.P. 

şi D.E.P.A.B.D. 

În aceeaşi perioadă au fost primite şi soluţionate 595 cereri de prestări alte servicii, 

reprezentând cereri de eliberare a adeverinţelor privind menţiuni din evidenţele de paşapoarte, 

necesare solicitanţilor la ambasade sau la alte instituţii. 

 

 

2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor 

 

Activitatea desfăşurată pe linie de permise de conducere şi examinări auto  

Comparativ cu anul 2017 activitatea desfăşurată pe linie de permise de conducere şi 

examinări auto în anul 2018, se prezintă astfel:  
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Indicator 
 

2018 2017 Comparativ 

Permise de conducere emise 
 

38.548 40.960 -2.412 (-5,88%) 

Candidaţi examinaţi la proba teoretica 
 

24.008 23.508 +500 (+2,12%) 

Promovabilitate proba teoretică 
 

53,07 53,29% -0,22 

Candidaţi examinaţi la proba practică 
 

21.416 19.199 +2.217 (+11,54%) 

Promovabilitate la proba practică 
 

56,14% 49,62 % +6,52% 

 

 

 

Activitatea desfăşurată pe linie de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor 
 

Comparativ cu anul precedent activitatea desfăşurată în anul 2018 pe linie de 

înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor, se prezintă astfel:  

 

Indicator 
 

2018 2017 Comparativ 

Certificate de înmatriculare emise 
 

53.356 53.500 -144 (-0,26%) 

Autorizaţii pentru circulaţie provizorie 
emise 

21.181 25.301 -4.120 (-16,28) 

 

 

VII. COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 

Cooperare interinstituțională  

În anul 2018 cooperarea interinstituțională s-a concretizat în următoarele acțiuni 

desfășurate: 

a) colaborarea cu serviciile publice deconcentrate pentru măsurile din activitatea 

curentă, de îndeplinire a obiectivelor Programului de Guvernare, prin raportari lunare si 

trimestriale la Planul de actiuni pentru îndeplinirea obiectivelor din Programul de Guvernare; 

b) soluționarea unor probleme punctuale:  

- În vederea verificării operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de prestări de servicii 

de agrement turistic în parcurile de distracţii, prin Ordinul nr. 349/31.07.2018 a fost constituită 

Comisia de verificare a unităţilor de agrement şi a parcurilor de distracţii, formată din 

reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor, 

Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor şi Instalaţiilor de Ridicat, Inspectoratului Teritorial 

de Muncă, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi şi 

Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. În conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, funcţie de specificul fiecărei instituţii membră a comisiei, reprezentanţii 

autorizaţi ai operatorilor economici au fost consiliați asupra modului de desfăşurare a activităţii 

- Întocmirea și transmiterea către Agenția Națională Antidrog a răspunsului la adresa cu 

privire la O.M.A.I. nr.83/2014 pentru modificarea O.M.A.I. nr.77/2011 pentru desemnarea la 
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nivelul Ministerului Afacerilor Interne a responsabilităţilor privind gestionarea acţiunilor de 

control care privesc producerea, comercializarea, utilizarea sau consumul de substanţe şi/sau 

produse noi, cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii, altele decât cele reglementate, si 

transmiterea machetei aferentă semestrului II 2017, referitoare la monitorizarea acţiunilor de 

control privind substanțele psihoactive, la nivelul judeţulului Constanţa. 

- Constituirea și participarea la activitățile Grupului de lucru interinstituţional pentru 

implementarea Strategiei Judeţene Antidrog 2014-2020 şi a Planului judeţean de acţiune pentru 

perioada 2017-2020 

- Transmiterea unor adrese către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare prin care am solicitat puncte de 

vedere în interpretarea corectă a prevederilor OUG nr.82/2011 actualizată, cât și necesitatea 

emiterii unei proceduri de sistem, aplicabilă la nivelul județelor de către instituțiile care participă 

în comisia prevăzută de art.4, alin.1^1., ca urmare a faptului că Instituția Prefectului – Județul 

Constanța primește numeroase solicitări pentru punerea în funcțiune a stațiilor de desecare de 

pe raza județului Constanța și nu există norme de aplicare a ordonanței sus-menționate; 

- Informarea tuturor primăriilor privind aplicarea facilităților fiscale prevăzute de Legea 

nr.566/2004 a cooperației agricole 

- Colaborarea cu Primăria Constanța și Consiliul Județean Constanța în acțiunile 

întreprinse pentru  sosirea Trenului Regal, care a avut la bord pe Majestatea Sa Margareta, pe 

Principele Radu și pe Principesa Maria în data de 15.06.2018 

- Informarea tuturor primăriilor privind necesitatea depunerii Formularul 401, în 

conformitate cu prevederile legale, fomular care prevede obligativitatea organului fiscal local de 

a depune declarația privind proprietățile impbiliare deținute de rezidenți ai altor state membre 

ale Uniunii Europene pe teritoriul României 

- Participarea în cadul unor ședințe de lucru solicitate de Ministerul Comunicațiilor pentru 

deblocarea unor situații existente la nivelul județului Constanța în proiectul RO-NET, alături de 

Consiliul județean Constanța și E- Distributie Dobrogea SA 

- Colaborarea cu Direcția pentru Sport și Tineret Constanța, Inspectoratul Județean de 

Jandarmi Constanța și Crucea Roșie  în cadrul acțiunii de colectare bunuri care să provină din 

donațiile făcute în mod voluntar de populație, pentru a putea veni în sprijinul persoanelor 

sinistrate. Astfel, produsele colectate în cadrul  Complexului Sportiv Tomis Constanța au fost 

sortate, ambalate și distribuite pe raza județului Constanța la familii greu încercate. 

- Colaborarea cu toate primăriile din județ, Direcția pentru Agricultură Județeană 

Constanța, Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, Garda Națională de Mediu – 

Serviciul Comisariatul Județean Constanța, Direcţia Regională de Drumuri și Poduri Constanţa, 

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri și Poduri Constanţa, C.N. Căi Ferate S.A. - Regionala 

C.F. Constanţa, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, A.N.I.F. – Filiala Teritorială de 

Îmbunãtãţiri Funciare Dobrogea, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură - Direcția 

Politici și Inspecții Maritime, ca urmare a apariției Legii nr.62/2018 și H.G. 707/2018, pentru 

dispunerea măsurilor necesare îndeplinirii în termen a prevederilor din actele normative sus-

menționate, în vederea combaterii buruienii ambrozia. 

- Promovarea și diseminarea către autorități locale din orașele și municipiile riverane 

Dunării, a informațiilor referitoare la proiectul „Draw the Danube, build a bridge”. 

- Formularea unui răspuns către Asociația InfoCons, care a solicitat informații pe Legea 

544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.  
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- Formularea unui la adresa Camerei Consultanților Fiscali privitoare la implementarea 

proiectului DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială, 

finanțat pe POCU 2014 – 2020. 

- Informarea primăriilor de municipii și orașe, pentru promovarea proiectului DREAM – 

Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială, finanțat pe POCU 2014 – 

2020 derulat de Camera Consultanților Fiscali în parteneriat cu Universitatea București, pentru 

a disemina oportunitatea de a aplica pentru includerea în grupul țintă al proiectului a locuitorilor 

din zona urbană a județului care se încadrează în condițiile de eligibilitate. 

- Înaintarea unei adrese către CCINA pentru datele solicitate de Ambasada Republicii 

Belarus în România. 

- Transmiterea unei adrese către 6 primării, Consiliul Județean și Direcția de Statistică, 

prin care se solicită confirmarea funcționalității echipamentelor achiziționate prin proiectul 

finanțat prin PODCA 2007 – 2013, derulat în 2010 și predate cu drept de folosință gratuită. 

- Înaintarea unei adrese către CCINA Constanța a adresei prin care este solicitată 

diseminarea la nivelul mediului de afaceri constănțean, a invitațiilor de participare la expozițiile 

prevăzute a se desfășura în cursul anului 2018 în Republica Belarus, transmise de Ambasada 

acestei țări în România.  

- Transmiterea unei adrese către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța 

– Trezoreria Constanța, referitoare la sesizarea primăriei Siliștea, care solicită reanalizarea 

sumelor bugetare alocate comunei din punctul de vedere al excedentului înregistrat la 

31.12.2017. 

- Întocmirea și transmiterea unei adrese către Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Constanța de solicitare a unui punct de vedere referitor la propunerea AJOFM Constanța 

de înlocuire a persoanei nominalizate inițial din partea AJFP în Consiliului Consultativ de la nivelul 

instituției. 

- Înaintarea la toate primăriile a adresei cu cele mai recente recomandări emise de AFIR 

pentru implementarea cu success a proiectelor de investiții, în sprijinul beneficiarilor publici ai 

PNDR. 

- Transmiterea la Primăria Siliștea a răspunsului primit de la AJFP Constanța privitor la 

solicitarea de reanalizare a sumelor alocate comunei, în sensul realocării de credite bugetare 

începând cu semestrul II. 

- Elaborarea și transmitere către Primăria Municipiului Constanța a solicitării înregistrate 

ca petiție a fotografului englez Connor Hicks, care dorește să i se permită accesul pentru un tur 

în interiorul Cazinoului. 

- Participarea la seminarul “Valorificarea superioară a resurselor locale prin dezvoltarea 

antreprenoriatului” organizat de CCINA Constanța în cadrul proiectului “ANTREPRENORIAT – 

Soluție durabilă pentru ocupare” finanțat prin POCU 2014 – 2020 și derulat în parteneriat cu 

CCINA Vrancea și CCINA Galați. 

- Transmiterea unei adrese de diseminare  către toate primăriile privind situația 

aplicabilității prevederilor HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, la 

solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, ca răspuns la solicitarea Asociației Inițiativa pentru 

Responsabilitate Civică. 

- Înaintarea către toate primăriile și către toate SPD-urile 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 privind arborarea drapelului României, intonarea 
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imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, 

cu modificările și completările ulterioare. 

- Formularea unui răspuns la propunerea de parteneriat pentru organizarea unui 

eveniment tip concert de muzică, teatru și dans a Asociației Descoperă Constanța. 

- Participarea la seminarul de informare și promovare antreprenoriat organizat în cadrul 

proiectului – Antreprenoriat: Soluție Durabilă pentru Ocupare, finanțat prin POCU 2014 – 2020 

al CCINA. 

- Transmiterea unei adrese către Asociația Comitetul Județean al Părinților Constanța prin 

care li se comunică la solicitare, că au fost incluși în baza de date a instituției privitoare la 

asociații și fundații, precum și faptul că vor fi avuți în vedere la activitățile din sfera de 

competențe care interferează domeniul de interes al organizației.  

c) alte acțiuni:  

- Organizarea târgului de binefacere ”Să dăruim împreună”, 

- Organizarea concursului de dezbatere ”La centenar, tinerii dezbat”, dedicat Centenarului 

României, 

- Organizarea ședinței festive a Colegiului Prefectural, dedicată Zilei Dobrogei, 

- Pregătirii vizitei Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Român, 

- Sprijinirea organizării dezbaterii ”Conectivitate, Competitivitate, Piețe”, organizată de 

Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru afaceri europene, și Institutul 

European din România (IER), în parteneriat cu Universitatea ”Ovidius”, 

- Sprijinirea organizării „Caravanei Marii Uniri de Centrul National pentru Cultura Romilor 

Romano Kher în cadrul proiectului “Caravana Marii Uniri” , 

- Sprijinirea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în vederea organizării etapei a II-

a a campaniei “Informare acasă! Siguranță în lume” în județul Constanța. 

 

Relații internaționale 

La nivelul instituției, desfășurarea relațiilor internaționale s-a concretizat în: 

 Primirea a 10 vizite ale delegațiilor străine: 

- ambasadorii Austriei, Republicii Bulgaria și Republicii Belarus,  

- delegații ale navelor militare participante la exerciții ale grupărilor navale permanente din 

NATO (SUA, Marea Britanie, Turcia) sau la evenimente marcante ale Forțelor Navale Române, 

de exemplu Ziua Marinei (Italia), alături de atașații militari ai ambasadelor lor 

- reprezentanții guvernelor (Estonia – primul ministru, cu ocazia inaugurării rutei aeriene 

Constanța – Talinn) și ai mediului de afaceri din alte țări (Camera de Comerț bulgaro – română) 

- preluarea mandatului de consul general la Constanța (Turcia).  

 Implicarea în organizarea de/participarea la evenimente de vizibilitate, cu aport la 

dezvoltarea relațiilor internaționale la nivelul județului Constanța: 

- organizarea, în parteneriat cu Consulatele Generale ale Republicii Turcia şi Federaţiei Ruse la 

Constanţa și cu reprezentanții minorităților naționale a celei de-a XI-a ediție a Târgului de 

binefacere – „Să dăruim împreună”, 

- susținerea Centrului Ceh București, pentru derularea în Eforie, a unui proiect cultural încadrat 

în programul EUNIC România, 

- participare la întâlnirile de lucru între ministerele inițiatoare și autorități publice locale, pentru 

pregătirea evenimentelor care se vor desfășura în anul 2019 la Constanța, ca urmare a preluării 

de către România a președinției Consiliului UE - Reuniunea directorilor generali în domeniul 

apă și mediu marin din cadrul PRES RO2019, Forumul Investițiilor la Marea Neagră, Comitetul 

Educație, Întâlnire informală a atașaților pentru energie atomică. 
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 Întocmirea de documente privitoare la relațiile internaționale desfășurate la nivelul 

județului Constanța: 

- realizarea situației centralizate a finalității înțelegerilor de cooperare inițiate de autorități 

administrativ – teritoriale române cu unități administrativ teritoriale similare din străinătate, 

- întocmirea unei informări semestriale pentru MAI - DGAESRI referitoare la activitatea de relații 

internaționale desfășurată în cadrul Instituției Prefectului Constanța pe parcursul semestrului I 

al anului 2018, 

- formularea unui punct de vedere, la solicitarea MAI – DGRIP, 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. 

 

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

În anul 2018, la nivelul instituției s-au realizat o serie de măsuri care au vizat accesarea 

fondurilor europene: 

 Informarea directă a autorităților publice locale și a instituțiilor publice asupra 

oportunității de a accesa finanțări nerambursabile: 

- POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1 pentru clădiri publice - toate primăriile din județ 

- POR/2017/3/3.1/C – sisteme de iluminat public - primăriile de municipii și orașe 

- POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI și în mod specific pentru județele riverane Dunării, inclusiv 

Constanța, pe apelul POR/2018/13/13.1/1/ SUERD - “Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in 

orasele mici si mijlocii din Romania”  - primăriile de municipii și orașe cu populație mai mica 

de 100.000 locuitori. 

- Programul EDUCAȚIE, BURSE, UCENICIE ȘI ANTREPRENORIATUL TINERILOR ÎN ROMÂNIA 

susținut prin Granturile SEE Mecanismul Financiar 2014 – 2021 – Inspectoratul Județean Școlar 

Constanța. 

- Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie - Apelul de proiecte pentru prevenirea și 

combaterea violenței pe motive de gen și a violenței împotriva copiilor, finanțat direct de 

Comisia Europeană – Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială. 

- Programul Europa pentru Cetățeni – primăria Hârșova. 

- PNDR 2014 – 2020, 4 comunicate de presă ale AFIR – toate primăriile din județ. 

- Programul european WiFi4EU - Biroul parlamentar deputat Gabriel Petrea. 

- Fonduri oferite de SGG – DRI pentru proiecte interetnice, promovare a identității culturale, 

lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale – Uniunea 

Democrată a Turco-Tătarilor Musulmani din România UDTTMR și Uniunea Democrată a Turcilor 

din România UDTR. 

 Informarea indirectă a potențialilor aplicanți, prin postarea pe site-ul instituției a 

buletinelor informative privind finanțările externe și guvernamentale nerambursabile active – 3 

buletine. 

 Informarea directă a unor persoane fizice, la solicitarea acestora, asupra oportunității de 

a accesa finanțări externe nerambursabile: 2 persoane fizice înregistrate în registru. 

 Participare la reuniunile lunare în sistem videoconferință, de analiză a activității 

desfășurate de către structurile MAI în domeniul fondurilor externe nerambursabile – 10 

participări. 

 Actualizarea semestrială a bazei de date privind fondurile europene și guvernamentale 

accesate/atrase și derulate de autorități publice locale la nivelul județului Constanța – 2 

actualizări. 

 Susținerea proiectelor derulate de alte organizații din județ prin demersuri întreprinse 

pentru buna desfășurare a acestora: 
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- proiect „Draw the Danube, build a bridge” - promovare și diseminare către primăriile 

Cernavodă și Hârșova.  

- proiect DREAM – Dezvoltare Regională prin Expertiză Antreprenorială Multisectorială, finanțat 

pe POCU 2014 – 2020 al Camerei Consultanților Fiscali în parteneriat cu Universitatea București 

– promovare și diseminare  la primăriile de municipii și orașe pentru includerea în grupul țintă 

al proiectului a locuitorilor din zona urbană a județului care se încadrează în condițiile de 

eligibilitate. 

- „Evitarea dezangajării fondurilor aferente Programului Operațional 2014 – 2020” – organizare 

videoconferință susținută de Ministerul Sănătății și Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, cu primăriile Constanța, Mangalia, Medgidia, Cernavodă, Hârșova, 

Consiliul Județean Constanța și Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța. 

- întocmirea, la solicitarea MDRAP a unei situații centralizate la nivel de județ, referitoare la 

investiții ale autorităților publice locale, corespunzător celor trei domenii menționate din cadrul 

POR 2014 – 2020, respectiv 4.1.Mobilitate urbană, 5.1.Patrimoniu cultural și 6.1.Drumuri 

județene. 

- demersuri la 14 primării din județ, la solicitarea Ministerului Educației Naționale referitoare la 

documentele necesare rambursării cheltuielilor ocazionate de construcția/reabilitarea și dotarea 

cu mobilier a unităților de învățământ cuprinse în Proiectul privind Reforma Educației Timpurii 

și Proiectul privind Reabilitarea Infrastructurii Școlare, prin aplicarea de cereri de finanțare în 

cadrul POR/10/2018. 

- participări la reuniunile de tip focus-grup organizate de MDRAP în cadrul proiectului 

„Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea 

dezvoltării la nivel local” (SPC) cod SIPOCA 9. 

- participare la seminarul de informare și promovare antreprenoriat organizat de CCINA 

Constanța în cadrul proiectului – Antreprenoriat: Soluție Durabilă pentru Ocupare, finanțat prin 

POCU 2014 – 2020. 

- transmitere 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, precum și a unor idei de proiecte ale Instituției 

Prefectului Județul Constanța, pentru ambele cadre financiare, respectiv cel în curs 2014 – 

2020, cât și cel viitor 2021 – 2027.  

 

 

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

1. Informare și relații publice  

În ceea ce priveşte asigurarea accesului la informaţiile de interes public, pe parcursul 

anului 2018 au fost înregistrate şi soluţionate în termenul legal 20 solicitări în baza Legii 

nr.544/2001 privind informaţiile de interes public şi nu s-au înregistrat reclamaţii administrative 

în acest sens. 

Pe parcursul anului 2018 s-a actualizat periodic site-ul instituţiei prin postarea 

informaţiilor şi a documentelor de interes public: comunicatele de presă, ordinele prefectului, 

componenţa comisiilor/comitetelor care s-au modificat, declaraţiile de avere şi declaraţiile de 

interese ale angajaţilor, buletinele informative privind activitatea desfăşurată lunar, raportul 

anual de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 privind informaţiile de interes public, 

formulare tipizate privind eliberarea apostilei, etc. 

Comunicarea cu cetăţenii s-a axat în principal pe activitatea de relaţii cu publicul, 

desfăşurarea audienţelor şi soluţionarea petiţiilor în anul 2018. În perioada de referinţă, 

activitatea de relaţii cu publicul s-a desfăşurat conform programului de lucru aprobat.  
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Au fost consiliate atât persoanele care s-au prezentat la sediul instituției noastre cât și 

telefonic pe diverse teme, ponderea cea mai mare fiind din categoria problemelor de fond 

funciar, procedurile de urmat în vederea acordării despăgubirilor în baza legilor funciare, ale 

Legii nr.9/1998 precum și ale Legii nr.10/2001. Cetățenii au fost lămuriți în problemele expuse 

sau au fost redirecționați către instituțiile competente în rezolvarea problemelor, au primit 

informații cu privire la programul de relații cu publicul privind aplicarea legilor speciale.  

Au fost acordate explicații și îndrumări cetățenilor pentru înțelegerea atribuțiilor și 

competențelor instituțiilor administrative de la nivel central, județean și local.  

 

2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor 

Primirea în audienţă s-a desfăşurat săptămânal, în ziua de marţi, începând cu ora 13,00, 

iar înscrierile în audienţă s-au realizat personal sau prin telefon, în ziua de marţi, între orele 

8,30 -12,30. 

În anul 2018 s-au desfășurat 18 audiențe, au fost preaudiate 205 persoane și 72 

persoane au fost înscrise în audiență. Pentru cei care au depus petiții la instituția noastră s-au 

făcut demersuri către autoritățile implicate în problema expusă; O parte dintre petenți au primit 

lămuriri în cadrul audienței despre posibilitatea legală de soluționare, în cele mai multe cazuri 

competența revenind instanțelor de judecată.  

Pentru întreaga perioadă, problemele prezentate în audienţă au vizat aspecte privind:  

- fondul funciar (punerea în posesie, emiterea titlului/duplicatului titlului de proprietate),  

- emiterea ordinului prefectului,  

- soluționarea unor cereri înregistrate la comisiile locale, urgentarea transmiterii 

dosarelor la ANRP), 

- Legea nr. 9/1998 (copii conform cu originalul după hotărâri ale Comisiei Județene 

pentru acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 

statului bulgar), 

- Legea nr.10/2001 (transmiterea dosarelor de către comisiile locale, prezentarea la 

A.N.R.P. a dosarelor de despăgubire),  

- alte aspecte: anchete și locuințe sociale, ajutoare materiale și financiare, neacordarea 

/ întârzierea plății venitului minim garantat, re(branșare) la utilități: energie electrică, rețea apă 

potabilă și canalizare; nereguli în sfera disciplinei în construcții (nerespectarea autorizației de 

construcție, executarea de lucrări fără autorizație).  

În ceea ce privește activitatea de soluționare a petițiilor, în anul 2018 au fost înregistrate 

1251 petiții din care: 882 au reprezentat diferite cereri, 356 au fost cereri privind legile 

fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate abuziv de regimul comunist din care 255 au 

fost reveniri, 7 au vizat alte aspecte (propuneri și scrisori de mulțumire). 

Din totalul de 1251 petitii, 72 petitii au fost primite de la Guvernul României, 5 de la 

Administrația Prezidențială, 7 de la Parlamentul României, 94 de la alte instituții de stat; 219 

de la persoane juridice, 841 de la persoane fizice, 10 de la mass-media, 3 de la organizații 

neguvernamentale române, 6 petiții au fost anonime; 325 de petiții au fost transmise prin email 

și 38 prin fax.  

Petițiile au fost soluționate astfel: 446 au fost redirecționate către alte instituții, 493 

soluționate pozitiv, 380 soluționate  negativ, 29 petiții la care s-a declinat competența, la 3 de 

petiții s-au comunicat precizări, 272 petiții sunt în curs de soluționare, 74 petiții au fost clasate 

direct.  
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S-au făcut 2 informări semestriale către autoritățile centrale referitoare la organizarea 

și desfășurarea activității de primire, evidență și soluționare a petițiilor, precum și de primire a 

cetățenilor în audiență. Aceste activități s-au derulat cu respectarea prevederilor legale în 

domeniu și în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției 

Prefectului - Județul Constanța. 

 

3. Apostilarea documentelor 

Activitatea de eliberare a apostilei de către instituţia noastră se realizează potrivit 

competenţelor stabilite de OG nr.66 /1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la 

suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 

1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Cadrul legal 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei de către instituţiile 

prefectului este stabilit prin Instrucţiunile M.A.I nr. 82/2010.  

În vederea aplicării apostilei s-au realizat următoarele activităţi:  

- primirea documentelor cerute de prezentele instrucţiuni pentru eliberarea apostilei;  

- verificarea competenţei instituţiei prefectului;  

- înregistrarea cererii de eliberare a apostilei;  

- verificarea semnăturii şi a calităţii în care a acţionat semnatarul actului pentru care se solicită 

apostilarea şi, dacă este cazul, a identităţii sigiliului sau a ştampilei de pe act;  

- completarea apostilei;  

- semnarea apostilei şi aplicarea ştampilei cu stemă;  

- eliberarea apostilei.  

În cursul anului 2018 au fost primite (din partea cetăţenilor români şi străini) şi 

soluționate, un număr de 3465 cereri pentru apostilarea a 4869 acte oficiale 

administrative.  

Apostila s-a aplicat pe actele oficiale administrative, emise de autorităţi ale 

administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă 

din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul competenţelor stricte 

stabilite prin lege.  

Din totalul actelor apostilate, ponderea cea mai mare o dețin actele referitoare la starea 

civilă, urmate de actele de studii și actele referitoare la raporturile de muncă/serviciu. 

 

 

X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE /PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A 

ACTIVITĂȚII 

Dificultăți întâmpinate 

- multe instituții nu se consideră servicii publice deconcentrate, întrucât nici în prezent 

nu există o listă a serviciilor publice deconcentrate de la nivelul județelor, în conformitate 

cu Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului; 

- comunicarea dificilă cu autoritățile administrației publice locale, și anume: 

nerespectarea termenelor stabilite, oferirea de date eronate care necesită clarificări 

ulterioare; 
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- instituțiile publice au planuri proprii de acțiune, indicatori de evaluare 

managerială, transmiși de către ministerul tutelar care de multe ori nu corespund cu 

obiectivele și măsurile stabilite în Programul de Guvernare; 

- creșterea semnificativă a volumului de muncă la nivelul S.P.C.E.E. Pașapoarte, 

în perioada estivală datorită numărului mare de solicitări primite de la cetăţeni; 

- neocuparea postului de consilier din cadrul Structurii de securitate, în prezent 

activitatea fiind gestionată de către funcționarul de securitate, împreună cu un grup de lucru 

care îl sprijină temporar pe linia protecției informațiilor clasificate la nivelul instituției; 

- neocuparea postului de referent pentru minoritarea romilor din cadrul S.M.S.P. 

Deconcentrate, care să desfășoare activitatea pe linia implementării Strategiei guvernamentale 

de îmbunătățire a situației romilor; 

- alocarea de fonduri insuficiente Instituției Prefectului Județul Constanța, pentru 

pregătirea/perfecționarea personalului din cadrul instituției. Astfel, pe parcursul anului 

2018, din totalul de 46 persoane angajate în cadrul aparatului propriu de specialitate, doar 6 

persoane au participat la cursuri. Dintre aceștia 2 persoane au participat la cursuri de 

perfecționare suportate din bugetul instituției, iar 4 persoane au participat la cursuri de formare 

gratuite, organizate de M.A.I.  

- personal insuficient, comparativ cu volumul de muncă existent la nivelul Instituției 

Prefectului Județul Constanța. 

 

Propuneri de eficientizare a activității  

- stabilirea listei serviciilor publice deconcentrate de la nivelul județelor;  

- alocarea de către Ministerul Afacerilor Interne a unor fonduri suplimentare, pentru 

participarea personalului din cadrul instituției la cursuri de perfecționare, în domeniul specific de 

activitate; 

- organizarea de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne a unor sesiuni 

periodice de instruire cu personalul instituțiilor prefectului din țară, având în vedere desele 

modificări legislative; 

- stabilirea unui set de reguli care să asigure crearea unui cadru unitar de aplicare a 

prevederilor legale în vigoare; 

- alocarea de către Ministerul Afacerilor Interne a unor fonduri pentru instalarea unui 

echipament de gestionare a cozilor și mutarea S.P.C.E.E. Pașapoarte Constanța într-un sediu 

nou pentru eficientizarea fluxului de persoane care se prezintă la sediul S.P.C.E.E. Pașapoarte 

și asigurarea unor condiții decente și civilizate de soluționare solicitărilor cetățenilor. 

 

XI  OBIECTIVE 2019 

 

În ceea ce priveşte anul 2019 la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa se va 

urmări realizarea următoarelor obiective generale:  

- Garantarea aplicării şi respectării Constituţiei şi a actelor normative, 

- Verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei 

publice locale şi contenciosul administrativ, 

- Îmbunătăţirea relaţiilor interinstituţionale la nivelul judeţului, la nivel naţional şi a relaţiilor 

internaţionale, 

-  Sprijinirea dezvoltării relaţiilor cu societatea civilă, 
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- Realizarea eficientă a acţiunilor referitoare la calitatea de ordonator terţiar de credite, 

- Sprijinirea măsurilor privind transparenţa, dezvoltarea capacităţii administrative şi reforma 

instituţiilor publice. 

  

 
IX. CONCLUZII 

 

Instituţia Prefectului - Judeţul Constanţa este o instituţie publică cu personalitate juridică 

care își desfășoară activitatea pentru exercitarea de către prefect a prerogativelor ce revin 

acestuia potrivit Constituţiei, Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului și altor 

legi.  

Activitatea desfăşurată în anul 2018 în cadrul aparatului de specialitate al Instituţiei 

Prefectului Judeţul Constanţa a fost în concordanţă cu principalele direcţii de acţiune cuprinse 

în Planul de acţiuni aferent strategiei instituţiei pentru perioada 2017 -2018 a cărui implementare 

a fost monitorizată pe parcursul întregului an.  

Obiectivele generale ale instituției pentru anul 2018 au vizat:  

1 - Garantarea aplicării şi respectării Constituţiei şi a actelor normative,  

2 - Verificarea legalităţii actelor administrative adoptate  sau emise de autorităţile  

administraţiei publice locale şi contenciosul administrative, 

3 - Îmbunătăţirea relaţiilor interinstituţionale la nivelul  judeţului, la nivel naţional şi a 

relaţiilor internaţionale,  

4 - Sprijinirea dezvoltării relaţiilor cu societatea civilă,  

5 - Realizarea eficientă  a  acţiunilor referitoare la calitatea de ordonator terţiar de 

credite,  

6 - Sprijinirea măsurilor privind transparenţa, dezvoltarea capacităţii administrative şi 

reforma instituţiilor public.  

 

La finalul anului 2018, numărul total de 52 de posturi al Instituţiei Prefectului-Judeţul 

Constanţa, era compus din: 

- 3 posturi înalţi funcţionari publici, 

- 4 posturi funcţii publice de conducere ( 3 șef serviciu şi 1 șef birou), 

- 34 funcţii publice de execuţie, 

- 11 posturi personal contractual.  

De asemenea serviciile publice comunitare care fac parte din structura Instituţiei 

Prefectului-Judeţul Constanţa dețin următoarele posturi: 

- 11 ofiţeri de poliţie (din care 1 şef serviciu), 15 agenţi de poliţie - Serviciul public 

comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple al județului Constanța; 

- 7 ofiţeri de poliţie (din care 1 şef serviciu), 21 agenţi de poliţie şi 2 funcţii personal 

contractual - Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a 

vehiculelor al județului Constanța. 

În cursul anului 2018 au fost organizate 2 concursuri de recrutare în vederea ocupării a 2 

funcţii publice de execuție vacante și au promovat în grad profesional 2 funcţionari publici de 

execuţie. 2 funcții contractuale de execuție s-au transformat în funcții publice de execuție ca 

urmare a încadrării în prevederile art. 111 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor 

publici (r2), cu modificările și completările ulterioare. S-au întocmit statul de personal lunar şi 

statul de funcţii anual. 
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Pe parcursul anului 2018, din aparatul de specialitate propriu instituției au participat la 

cursuri de perfecționare 6 persoane din care: 1 înalt funcționar public, 5 persoane cu funcții 

publice de execuție. Dintre aceștia 2 persoane au participat la cursuri de perfecționare suportate 

din bugetul instituției, 4 persoane au participat la cursuri de formare gratuite, organizate de 

M.A.I.  

S-a realizat evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din cadrul 

instituţiei (funcţionari publici, personal contractual).  

 De asemenea, s-au elaborat Planul de ocupare a funcţiilor publice, precum şi 

Planul anual de perfecţionare profesională al funcționarilor publici din instituţie.  

În anul 2018, bugetul total al instituției a fost de 9.346.000 lei (cu 2.424.968 lei mai 

mult decât anul trecut) din care 5.478.287 lei reprezintă cheltuieli curente la Capitolul 

51.01.01.03 "Autorităţi publice" (cu 1.398.961 lei mai mult decât în anul 2017), 3.715.468  

lei reprezintă cheltuieli curente la Capitolul 61.01.50 "Ordine publică și siguranţă naţională" (cu 

892.412 lei mai mult decât anul precedent), iar restul de 42.295 lei reprezentă cheltuieli la Capitolul 

68.01.06 “Asistență socială pentru familie și copii”.  

Pe parcursul anului, plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale în vigoare 

şi cu încadrarea în limitele bugetare aprobate de către ordonatorul principal de credite. Situaţiile 

financiare oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte 

informaţii referitoare la activitatea desfăşurată. S-au respectat termenele de depunere a situațiilor 

financiare. 

Achiziţiile de produse şi prestări servicii s-au derulat conform programului de achiziţii 

publice aprobat pentru 2018 cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. Au fost elaborate, în termen legal, contractele 

de achiziţie publică, contractele subsecvente la acordurile cadru, actele adiţionale la contractele 

de achiziţie publică cu caracter de regularitate. Au fost încheiate 13 contracte achiziţie 

publică. S-a utilizat Sistemul Electronic de Achiziţii publice pentru realizarea a 334 achiziții 

directe de produse și servicii. 

În anul 2018, dotarea cu aparatură IT a fost îmbunătățită prin achiziționarea 

următoarelor: 6 stații de lucru și un laptop, 1 imprimantă Laser, 1 scannere, 2 camere 5mp, 1 

reportofon digital.  

Activitatea din domeniul logistic a urmărit gestionarea optimă şi menţinerea tehnicii 

de transport în stare de funcţionare, în vederea îndeplinirii misiunilor specifice, concomitent cu 

gestionarea optimă a resurselor avute la dispoziţie, acţionând pentru asigurarea folosirii legale 

şi raţionale a mijloacelor şi a celorlalte bunuri şi materiale aflate în dotare. Parcul auto al 

instituţiei este format din 13 autoturisme.  

În ceea ce privește Agenda Prefectului: au fost organizate 9 conferințe de presă 

și o serie de acțiuni pentru marcarea a 66 de evenimente cu caracter public prilejuite de sărbatori 

locale şi naţionale. S-au înregistrat 316 apariții în presa scrisă, 207 în cea audio-video. S-

au desfășurat întâlniri cu reprezentanții societății civile, ai sindicatelor/patronatelor și ai instituțiilor/ 

autorităților publice la nivel județean, național și internațional, precum și ședințe de lucru zilnice/ 

săptămânale. S-au întocmit și postat pe pagina web a instituției 95 comunicate de presă.  

Biroul Județean pentru Romi a monitorizat stadiul de implementare a Strategiei 

Guvernului României de incluziune a cetățenilor români de etnie romă. În anul 2018 
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au fost puse în legalitate 1035 persoane, iar în ceea ce privește numărul locurilor speciale 

pentru romi din cadrul instituțiilor de învățământ liceal, din cele 254 locuri puse la dispoziție în 

anul școlar 2017-2018, au fost doar 60 de solicitări. În învățământul universitar, în anul 2017-

2018, Universitatea Ovidius a alocat 19 locuri speciale pentru romi, din care au fost ocupate 

7.  

Au fost puse în legalitate 1035 persoane. Din cele 254 locuri puse la dispoziție pentru 

romi din cadrul instituțiilor de învățământ liceal în anul școlar 2017-2018, au fost doar 60 de 

solicitări. În învățământul universitar, în anul 2017-2018, Universitatea Ovidiu a alocat 19 locuri 

speciale pentru romi, din care au fost ocupate 7.  

În județul Constanța există 11 mediatori școlari, iar pentru asigurarea serviciilor 

medicale membrilor comunității rome, la nivelul județului își desfășoară activitatea 12 mediatori 

sanitari. 

În ceea ce privește activitatea Corpului de Control al Prefectului, s-a realizat 1 

acțiune de control în urma căreia au fost dispuse 33 de măsuri pentru remedierea deficiențelor 

constatate.  

 Activitatea de verificarea legalității actelor administrative și a modului de 

aplicare a actelor normative a avut în vedere următoarea tematică: 

- problematică privind administrarea patrimoniul autorităților publice locale: vânzarea 

unor suprafețe de teren prin negociere directă, inventarierea imobilelor ce aparțin domeniului 

public și privat, organizarea unor licitații publice în vederea înstrăinării suprafețelor de teren 

situate în domeniul privat al unității administrativ teritoriale, dezmembrarea unor imobile 

inventariate în patrimoniul unității administrativ teritoriale, încheierea unor contracte de 

schimb/comodat/concesiune/asociere, prelungirea valabilității contractelor de concesiune/ 

închiriere - 49 notificări; 

- taxele și impozitele locale – 4 notificări; 

- acordarea unor subvenții/ facilități/ajutor de minimis de la bugetul local pentru anumite 

categorii de persoane fizice și juridice – 13 notificări  

- managementul resurselor umane și al drepturilor de natură salarială – 19 de notificări; 

10 acțiuni pe rolul instanțelor de judecată competente; 

- validare mandate aleși locali – 1 notificare; 

- bugetul de venituri și cheltuieli și respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice 

– 28 notificări 

- disciplina în construcții și amenajarea teritoriului – 6 notificări. 

Din totalul de 130 notificări înaintate autorităților administrative teritoriale din Județul 

Constanța în vederea revocării/reanalizării și completării actelor administrative, în anul 2018 au 

fost introduse un număr de de 56 de acțiuni în instanța de contencios administrativ, restul 

actelor administrative fiind revocate/completate.   

În cursul anului 2018, s-au emis 25 de avize de legalitate, la solicitarea unităților 

administrativ teritoriale. 

Referitor la controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la 

Instituția Prefectului prin ordin al prefectului s-au constituit comisii de control în vederea 

verificării la fața locului a aspectelor semnalate. S-au realizat 3 acțiuni de control în 

următoarele localități din județ: Chirnogeni, Cogealac și Ciocârlia. În urma desfășurării acestor 
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centroale au fost dispuse și puse în practică, măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor 

constatate.  

S-a realizat instruirea secretarilor unităților administrativ-teritoriale cu privire 

la aplicarea actelor normative în diverse domenii. 

În ceea ce privește reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele 

judecătorești în cursul anului 2018 au fost înregistrate: 10 acţiuni având ca obiect obligația 

de a face, acțiuni în constatare și radieri din circulație a autovehiculelor (formulate pentru 

Serviciul Public Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări a Vehiculelor); 147 de acţiuni 

ce au avut ca obiect legile fondului funciar; 16 de acțiuni ce au avut ca obiect notificările 

formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv; 16 de acțiuni care au ca obiect contestațiile formulate față de Deciziile emise de către 

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietății în baza hotărârilor adoptate de către 

Comisia județeană pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii 

cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar. 

În cadrul procedurii de punere în aplicare a sentințelor judecătorești, s-au primit 17 

somații de plată, fiind înregistrate 14 dosare de executare silită, din care pentru un număr 

de 12 dosare au fost formulate contestații la executarea silită. 4 contestații la executare au fost 

soluționate în primă instanță, dintre care 2 în favoarea instituției noastre, rămase definitive, iar 

pentru celelalte 2 s-a formulat apel împotriva sentințelor civile pronunțate în primă instanță.  

În anul 2018, din 70 actiuni promovate de prefect pe rolul instanțelor judecătorești, 

28 au fost câștigate, 22 au fost pierdute și 20 se aflau pe rolul instanței de judecată la sfârșitul 

anului. Din 66 actiuni promovate impotriva prefectului pe rolul instanțelor judecătorești, 16 

au avut ca obiect Legea 10/2001, 16 au avut ca obiect Legea nr.9/1998, 6 au avut ca obiect 

aplicarea Legii nr.188/1999, 12 au avut ca obiect anularea ordinelor prefectului privind 

constatarea încetării de drept, înainte de termen a mandatelor de consilieri locali și 16 au avut 

ca obiect obligația de a face. Prin urmare, concluzionăm că 30 % din dosare au fost pierdute 

de reclamanți, 30 % au fost câștigate de reclamanți și 40 % se aflau pe rolul instanțelor 

judecătorești la sfârșitul anului 2018. 

În ceea ce privește activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual 

și/sau normativ, din totalul de 633 ordine ale prefectului emise în cursul anului, 610 de 

ordine au avut caracter individual și 23 ordine au avut caracter normativ. În baza art. 36 din 

Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au 

fost emise 246 de ordine. 

În cursul anului 2018 nu au fost depuse sezizări la Comisia de disciplină pentru 

funcționarii publici. Se află în curs de soluționare de către comisie, 2 sesizări depuse în anul 

2017. 

Comisia de disciplină pentru secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din 

Judeţul Constanţa a primit 5 sesizări în anul 2018. În cursul anului de referință, au fost 

soluționate 7 sesizări, din care 5 primite în anul 2017 și 2 sesizări primite în anul 2018. 

S-au desfășurat 3 ședințe ale Comisiei Judeţene Constanţa de atribuire 

denumiri, au fost adoptate 12 hotărâri și s-au emis 11 avize din care 1 aviz a fost 

nefavorabil. 



73 
 

Referitor la activitatea de contencios administrativ, din totalul de 50.121 acte 

administrative primite, adoptate /emise de autorităţile administraţiei publice locale, au fost 

formulate 135 de sesizări motivate, notificări, ce au avut ca obiect revocarea/reanalizarea 

unor acte administrative adoptate sau emise de reprezentanţii administraţiei publice locale. 

În cadrul Comisiei Judeţene Constanţa pentru stabilirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor s-au desfășurat următoarele activități pentru punerea în 

aplicare a legilor fondului funciar: desfășurarea a 6 şedinţe, emiterea a 143 hotărâri ale 

comisiei cuprinzând 603 propuneri, semnarea a 112 titluri de proprietate. Au fost emise 

25 de ordine privind reactualizarea comisiilor locale de fond funciar, 2 ordine privind 

reactualizarea colectivului tehnic al Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de 

Proprietate asupra Terenurilor Constanţa si 3 ordine pentru actualizarea componentei 

comisiei. 

 În cursul anului 2018, în cadrul Biroului Județean Constanța pentru urmărirea 

aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 au fost primite, în vederea verificării, 118 de acte 

administrative emise de autoritățile administrației publice locale, în vederea emiterii avizului 

de legalitate. Urmare a verificărilor efectuate în cursul anului 2018, au fost emise 40 de avize 

de legalitate, dosarele aferente acestora fiind transmise la Autoritatea Națională pentru 

Restituirea Proprietăților. 

 În cursul anului 2018 nu au fost primite dosare care să fie analizate în Comisia Judeţeană 

pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, respectiv în Comisia Judeţeană pentru aplicarea Legii nr. 

290/2003. 

S-au desfăşurat 12 şedinţe ale Colegiului Prefectural, în cadrul cărora s-au adoptat 

3 hotărâri. Din cele 40 de servicii publice deconcentrate membre în Colegiul Prefectural, 

28 de instituții au prezentat 76 de rapoarte de activitate în cadrul ședințelor de lucru ale 

colegiului. S-au întocmit 12 ordine de prefect pentru convocarea ședințelor precum și 6 

ordine pentru modificarea componenței colegiului. 

Situația avizării proiectelor de buget și a situațiilor financiare este următoarea: 

- 8 instituții au comunicat faptul că sunt instituții fără pesonalitate juridică sau nu fac obiectul 

Legii nr.340/2004, republicată, actualizată; 

- 12 situații financiare aferente anului 2017 înaintate, din care 3 au fost avizate, 9 comunicate 

in copie xerox și 2 înaintate doar pentru a răspune adresei noastre, fără a solicita avizarea; 

- 12 proiecte de buget pe anul 2018 înaintate, din care 3 au fost avizate, 9 comunicate în copie 

xerox, 2 înaintate pentru a răspune adresei noastre, fără a solicita avizarea; 

- 15 instituții nu au răspuns adresei noastre.  

În anul 2018, Comisia de Dialog Social a desfășurat 12 ședințe de lucru, din comisie 

făcând parte 11 reprezentanți ai confederațiilor patronale și sindicale.  

A avut loc 1 pichetare a Instituției Prefectului.  

Au avut loc 11 reuniuni ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 

Problemele Persoanelor Vârstnice, Comitetul fiind alcătuit din 8 reprezentanți ai 

instituțiilor publice și 6 reprezentanți ai organizațiilor județene de pensionari. 

Referitor la modul de aplicare la nivelul județului Constanța a Programului de 

Guvernare 2018-2020 stabilit în anexa 2 a Hotărârii nr.1/2018 pentru acordarea 

încrederii Guvernului, a fost întocmit Planul anual de acțiuni pentru realizarea în județ a 
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obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. În anul 2018, Planul de acțiuni a fost 

structurat pe 12 capitole și 139 măsuri, la care fiecare serviciu public deconcentrat din județ 

a raportat trimestrial un număr variabil de acțiuni întreprinse, în funcție de activitatea specifică 

desfășurată, în mod curent sau determinată de situații neprevăzute: 

- https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/05/PLAN-2018-

revizuit.pdf ; 

- https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/05/PLAN-trim.-I-2018-

final.pdf ; 

- https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/11/Plan-trim.-2-

2018.pdf ; 

- https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/12/raport-trim-3.pdf . 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit în 20 ședințe, 2 

ședințe ordinare și 18 ședințe extraordinare, fiind adoptate 23 hotărâri. 

Pe linia gestionării situațiilor de urgență au fost emise 11 ordine de prefect și au fost 

întocmite și aprobate 5 planuri. 

Acţiuni desfăşurate în timpul producerii unor situaţii de urgenţă: s-au 

manifestat fenomene hidrometeorologice periculoase care au generat producerea unor situaţii 

de urgenţă, în timpul cărora s-au desfăşurat activități conform procedurilor de lucru și fluxului 

informațional. S-a realizat o monitorizare permanentă a situației din județ și o informare 

permanentă a primăriilor și a instituțiilor care asigură funcții de sprijin.  

Acţiuni desfăşurate după producerea situaţiilor de urgenţă: au fost emise 4 

ordine de prefect pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor 

hidrometeorologice și 1 ordin de prefect privind constituirea Comisiei de constatare şi evaluare 

a pagubelor produse în urma alunecării de teren în orașul Cernavodă.  

La solicitarea Instituției Prefectului – Județul Constanța, instituțiile cu atribuții în 

asigurarea ordinii și liniștii publice au elaborat planuri comune de activitate pentru 

menținerea unui climat de ordine și siguranță publică și desfășurarea vieții social-economice în 

condiții optime. Acestea au fost prezentate în ședințele Colegiului Prefectural și ulterior s-au 

analizat rezultatele obținute.  

De asemenea, Instituția Prefectului – Județul Constanța a coordonat gestionarea 

situațiilor determinate de sosirea unor fluxuri masive de imigranți.  

S-a avut în vedere aplicarea prevederilor Legii nr.35/2007 privind creșterea 

siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare. S-a întocmit la nivel 

județean Planului Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor 

şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, care s-a analizat trimestrial. 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului 

pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului 

pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, a fost emis 1 ordin al 

prefectului pentru actualizarea Comisiei pentru implementarea în județul Constanța a 

Programului pentru școli al României. S-au început demersurile pentru deșfășurarea licitației 

deschise pentru Acordul cadru de furnizare și distribuție a fructelor, legumelor, laptelui și 

produselor lactate și produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de 

stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anii 2018-2022. 5 informări cu privire la 

https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/05/PLAN-2018-revizuit.pdf
https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/05/PLAN-2018-revizuit.pdf
https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/05/PLAN-trim.-I-2018-final.pdf
https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/05/PLAN-trim.-I-2018-final.pdf
https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/11/Plan-trim.-2-2018.pdf
https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/11/Plan-trim.-2-2018.pdf
https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2018/12/raport-trim-3.pdf
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stadiul implementării Programului pentru școli în județul Constanța și a fost emis 1 ordin al 

prefectului pentru actualizarea comisiei. 

Pentru implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate s-au desfășurat trei tipuri de activități: 

- misiuni ale Curții de Conturi a României (în perioada 15 – 19.01.2018) și ale 

Ministerului Fondurilor Europene – Serviciul Implementare POAD (în perioada 21 – 25.05.2018) 

de audit/verificare la fața locului a modului de implementare a POAD 2014, respectiv POAD 

2015/2016 de către un număr determinat de UAT-uri, în cadrul unor eșantioane selectate,  

- întocmirea și transmiterea către MFE – SI POAD / MFE – Direcția Generală Programe 

Europene Capital Uman de răspunsuri la solicitări de exprimare a unor puncte de vedere/opinii, 

privind derularea POAD, 

- pregătiri pentru implementarea următoarei etape de distribuire de ajutoare către 

beneficiari din județul Constanța, în cadrul POAD 2014 – 2020.  

S-au realizat 2 acțiuni de control în domeniul situațiilor de urgență se remarcă: 

- verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și 

întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor 

mari; 

- acțiunea de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de 

apărare împotriva inundațiilor, de pe râurile interioare și de la Dunăre, indiferent de deținător 

din județul Constanța. 

S-au gestionat un număr de 140 radiograme, adrese, solicitări de la instituțiile 

administrației publice centrale. 

În anul 2018, pe linia coordonării şi monitorizării dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial, Comisia de monitorizare a desfăşurat 5 întâlniri.  

Au fost întreprinse o serie de măsuri pentru dezvoltarea sistemului de control 

intern/managerial la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare:  

-  Emiterea a 6 ordine ale prefectului din care: 1 ordin pentru actualizarea 

componenţei Echipei de Gestionare a Riscurilor; 2 ordine pentru actualizarea componenţei 

Comisiei de monitorizare; 2 ordine pentru elaborarea; respectiv actualizarea Programului de 

dezvoltare a sistemului de control intern/managerial propriu instituției pentru anul 2018; 1 

ordin al prefectului pentru organizarea şi realizarea operaţiunii de autoevaluare a stadiului 

implementării la 31.12.2017 a sistemului de control intern/managerial propriu instituției. 

- Monitorizarea (lunară/trimestrială, semestrială) a implementării planurilor aprobate: 

Planul de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial al Instituției Prefectului Județul 

Constanța, Planul de acțiuni aferent strategiei instituției, Planurile pentru asigurarea diminuării 

riscurilor asociate funcţiilor sensibile la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul instituţiei; 

-  Elaborarea/actualizarea la nivelul instituției a unor documente: Programul de 

dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Instituției Prefectului Județul Constanța 

pentru anul 2018, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Echipei de gestionare a 

riscurilor, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de monitorizare, rapoarte 

privind stadiul implementării Planului de acţiuni aferent strategiei instituţiei, Inventarul 

activităților procedurabile și a procedurilor întocmite, Calendarul de elaborare a procedurilor 

pentru activităţile neprocedurate (proceduri noi), Calendarul de actualizare a procedurilor emise 
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anterior la nivelul instituției, Inventarului situaţiilor generatoare de întreruperi (Planul de 

continuitate), informarea privind monitorizarea performanțelor; 

- Elaborarea la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul instituţiei a unor 

documente: situaţie trimestrială privind stadiul implementării Programului de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial, analiza intermediară semestrială privind  

implementarea Planurilor pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile 

elaborate la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul instituţiei; 

- Actualizarea la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul instituţiei a Inventarului 

activităților procedurabile și a procedurilor întocmite,  Inventarului situaţiilor generatoare de 

întreruperi, Planului de măsuri pentru diminuarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile, 

Inventarului privind documentele şi fluxul de date şi informaţii și documentul privind canale de 

comunicare internă şi externă; 

- Întocmirea şi transmiterea către MAI a raportărilor privind stadiul implementării la 

nivelul instituţiei a sistemului de control intern / managerial; 

- Evaluarea semestrială a stadiului implementării Programului de dezvoltare a sistemului 

de control intern/managerial la nivelul instituției; 

În cursul anului 2018, pentru dezvoltarea sistemului de control intern /managerial s-au 

realizat: 

- 177 acțiuni de monitorizare, în colaborare cu reprezentanții serviciilor/ 

compartimentelor din cadrul instituției privind demersurile realizare pentru dezvoltarea SCM (din 

care 96 în semestrul I și 81 în semestrul II), 

- 146 acțiuni de îndrumare metodologică a reprezentanților serviciilor/ 

compartimentelor din cadrul instituției pentru elaborarea/actualizarea documentelor în 

domeniul SCM (din care 89 în semestrul I și 57 în semestrul II).  

În anul 2018 s-a realizat autoevaluarea stadiului implementării la data de 

31.12.2017 a sistemului de control intern/managerial. S-au întocmit Situația sintetică 

privind rezultatele autoevaluării la data de 31.12.2017 a SCIM la nivelul instituției și Raportul 

conducătorului instituției asupra SCIM la nivelul instituției la data de 31.12.2017. Sistemul de 

control intern / managerial propriu instituției a fost parțial conform la data de 31.12.2017, 

înregistrându-se 14 standarde implementate, 1 standard neimplementat (nr. 1 – Etică, 

integritate, datorită faptului că standardul a fost declarat parțial implementat la toate 

componentele din structura organizatorică), 1 standard parțial implementat (nr. 3 – Competenţa 

performanţa, datorită numărului redus de angajați din cadul instituției care au participat la 

cursuri de perfecționare: 5 persoane - aparatul propriu de specialitate și 1 persoană - serviciile 

publice comunitare.  

La nivelul instituției nu este constituită o structură de audit intern, dar instituția noastră 

a beneficiat de capacitatea de audit reprezentată de D.A.P.I. din cadrul M.A.I..  

În ceea ce privește managementul riscurilor, la nivelul instituției au fost actualizate 

și aprobate prin ordin al prefectului componența Echipei de gestionare a riscurilor și  

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Echipei de gestionare a riscurilor. Au fost 

identificate 27 de riscuri care pot afecta obiectivele generale ale instituției și s-au stabilit 33 

de măsuri necesare pentru controlul/gestionarea acestor riscuri. S-au elaborat documentele 

necesare pentru gestionarea riscurilor la nivelul instituției, inclusiv Registrul de riscuri 

generale la nivelul instituției.  

 În ceea ce privește elaborarea/actualizarea procedurilor nivelul instituției, pe 

parcursul anului 2018 a fost reluat procesul de inventariere a activităţilor desfăşurate la nivelul 

fiecărui element structural. În total au fost identificate și inventariate 135 activități 
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procedurabile și au fost întocmite 135 proceduri. La nivelul instituţiei este întocmit 

Registrul de evidență a procedurilor. 

În ceea ce privește etica și conduita funcționarilor publici, au fost întocmite și 

transmise către A.N.F.P. 4 raportări trimestriale privind respectarea normelor de conduită și 2 

raportări semestriale privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul instituţiei. 

A fost întocmit și aprobat Planul de control asupra măsurilor privitoare la 

protecția scurgerii informațiilor clasificate la nivelul instituției noastre. In anul 2018, la 

nivelul la nivelul structurilor din cadrul instituției noastre au fost înregistrate 89 documente 

secret de serviciu și 4 documente secrete de stat, nefiind semnalate disfunctionalități în 

activitatea de gestionare a documentelor clasificate.  

A fost aprobat Registrul riscurilor de corupţie la nivelul Instituţiei Prefectului – 

Judeţul Constanţa și a fost întocmit Raportul privind implementarea măsurilor de transparenţă 

şi de prevenire a corupţiei, pentru anul 2018 la nivelul instituţiei. S-a realizat instruirea 

personalului din cadrul instituţiei în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei: 

distribuirea a 14 adrese privind cazurile de corupţie instrumentate de DGA, precum și 

distribuirea altor documente întocmite de DGA. 

În cursul anului 2018 numărul de cereri pentru eliberarea pasapoartelor a înregistrat 

un salt față de anul precedent. Astfel, au fost primite la ghișeele serviciului 63.974 cereri, 

remarcându-se o crestere cu 21,5% față de cele 52.630 cereri primite în anul 2017.  

Dintre acestea, 48.373 au fost cereri pentru eliberarea pașapoartelor electronice (în 

regim normal) și 5.601 cereri pentru eliberarea pașapoartelor temporare. 

În perioada analizată au fost emise 38.548 permise de conducere. Au fost examinaţi 

la proba teoretica 24.008  candidați, procentul de promovabilitate fiind de 53,07%. La proba 

practică au fost examinați 21416 candidați, procentul de promovabilitate fiind de 56,14%. 

În ceea ce privește activitatea de înmatriculare și evidență a vehiculelor, s-au emis 

53.356 certificate de înmatriculare și 21.181 autorizatii provizorii de circulatie. 

Cooperarea interinstituțională s-a realizat prin: monitorizarea modului de 

îndeplinire a Planul de actiuni pentru îndeplinirea obiectivelor din Programul de Guvernare; 

ședințe/comisii de lucru pe probleme punctuale (Comisia de verificare unităţilor de agrement 

şi a parcurilor de distracţii); participarea la grupuri de lucru (Grupul de lucru interinstituţional 

pentru implementarea strategiei judeţene antidrog, proiectul RO-NET), organizarea unor 

evenimente (Târgul de binefacere “Sa dăruim impreună”; concursul de dezbatere ”La centenar, 

tinerii dezbat”; ședința festivă a Colegiului Prefectural, dedicată Zilei Dobrogei), soluționarea 

unor adrese, desfășurarea unor evenimente (primirea la Constanța a vizitei Majestății Sale 

Margareta, Custodele Coroanei României; colectarea de bunuri pentru persoanele sinistrate; 

dezbaterea ”Conectivitate, Competitivitate, Piețe”, „Caravana Marii Uniri a Centrului National 

pentru Cultura Romilor Romano Kher”), soluționarea unor probleme (combaterea buruienii 

ambrozia). 

În ceea ce privește relațiile internaționale, s-au primit 10 vizite ale delegațiilor străine. 

De asemenea, instituția s-a implicat în organizarea de /participarea la evenimente de 

vizibilitate, cu aport la dezvoltarea relațiilor internaționale. 
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S-au realizat o serie de măsuri care au vizat accesarea fondurilor europene: 

informarea directă a autorităților publice locale /instituțiilor publice asupra oportunității de a 

accesa finanțări nerambursabile (adrese), informarea potențialilor aplicanți privind finanțările 

externe și guvernamentale nerambursabile active (buletine informative), susținerea proiectelor 

derulate de alte organizații din județ prin demersuri întreprinse pentru buna desfășurare a 

acestora. 

În ceea ce privește activitatea de soluționare a petițiilor, în anul 2018 au fost înregistrate 

1251 petiții din care: 882 au reprezentat diferite cereri, 356 au fost cereri privind legile 

fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate abuziv de regimul comunist din care 255 au 

fost reveniri, 7 au vizat alte aspecte (propuneri și scrisori de mulțumire). 

Din totalul de 1251 petitii, 72 petitii au fost primite de la Guvernul României, 5 de la 

Administrația Prezidențială, 7 de la Parlamentul României, 94 de la alte instituții de stat; 219 

de la persoane juridice, 841 de la persoane fizice, 10 de la mass-media, 3 de la organizații 

neguvernamentale române, 6 petiții au fost anonime; 325 de petiții au fost transmise prin email 

și 38 prin fax.  

Petițiile au fost soluționate astfel: 446 au fost redirecționate către alte instituții, 493 

soluționate pozitiv, 380 soluționate  negativ, 29 petiții la care s-a declinat competența, la 3 de 

petiții s-au comunicat precizări, 272 petiții sunt în curs de soluționare, 74 petiții au fost clasate 

direct.  

În anul 2018 s-au desfăşurat 18 audienţe, au fost preaudiate 205 persoane și 72 

persoane au fost înscrise în audiență. 

Au fost primite (din partea cetăţenilor români şi străini) şi soluționate, 3465 cereri 

pentru apostilarea a 4869 acte oficiale administrative. 

Pe parcursul anului s-au identificat o serie dificultăți: nu există o listă a serviciilor 

publice deconcentrate de la nivelul județelor, în conformitate cu Legea nr. 340/2004 privind 

prefectul și instituția prefectului; oferirea de date eronate de către U.A.T.- uri, fapt ce necesită 

clarificări ulterioare, precum și nerespectarea  de către acestea a termenelor stabilite; instituțiile 

publice au planuri proprii de acțiune, indicatori de evaluare managerială, transmiși de către 

ministerul tutelar care de multe ori nu corespund cu obiectivele și măsurile stabilite în Programul 

de Guvernare; creșterea semnificativă a volumului de muncă la nivelul S.P.C.E.E. Pașapoarte, 

în perioada estivală datorită numărului mare de solicitări primite de la cetăţeni; neocuparea 

postului de consilier din cadrul Structurii de securitate și a celui de referent pentru minoritarea 

romilor; alocarea de fonduri insuficiente pentru pregătirea/perfecționarea personalului din 

cadrul instituției; personal insuficient, comparativ cu volumul de muncă existent la nivelul 

instituției. 

Propuneri de eficientizare a activității: stabilirea listei serviciilor publice deconcentrate 

de la nivelul județelor; organizarea de către M.A.I. a unor sesiuni periodice de instruire cu 

personalul instituțiilor prefectului din țară, privind desele modificări legislative; stabilirea unui 

set de reguli pentru crearea unui cadru unitar de aplicare a prevederilor legale; alocarea de 

către M.A.I. a unor fonduri suplimentare pentru cursuri de perfecționare, respectiv pentru 

instalarea unui echipament de gestionare a cozilor și mutarea ghișeului de eliberare a 

pașapoartelor. 

 




