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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 246 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și îndeplineşte următoarele atribuţii 

principale:  

- conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale; 

- asigură conducerea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă; 

- asigură verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice 

locale şi poate ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele acestora pe care le 

consideră ilegale. 

De asemenea, conform prevederilor art. 252 și 258 din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, prefectul îndeplineşte și următoarele categorii de atribuţii: 

- asigură implementarea la nivel local a politicilor guvernamentale şi respectării ordinii 

publice; 

- exercită rolul constituţional de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-

teritoriale; 

- verifică legalitatea actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi 

atacarea actelor administrative ale acestor autorităţi pe care le consideră ilegale; 

- îndrumă, la cererea autorităţilor administraţiei publice locale, aplicarea normelor legale 

din sfera de competenţă; 

- gestionează domeniul situaţiilor de urgenţă; 

- sprijină, la cerere, în limita competenţei, autorităţile administraţiei publice locale pentru 

evidenţierea priorităţilor de dezvoltare economică teritorială; 

- susţine, la cerere, acţiunile desfăşurate de către serviciile publice deconcentrate, 

respectiv de către autorităţile administraţiei publice locale în domeniul afacerilor europene; 

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

străinătate, în vederea creşterii gradului de profesionalizare a instituţiei prefectului; 

- îndeplineşte atribuţiile stabilite prin legi speciale în domeniul organizării şi desfăşurării 

alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale, alegerilor pentru membrii din România în 

Parlamentul European, precum şi a referendumurilor naţionale ori locale; 

- asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii serviciilor publice comunitare pentru 

eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, respectiv regim permise de conducere şi înmatriculare 
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a vehiculelor, precum şi a activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative; 

- îndeplinește alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi însărcinările stabilite de Guvern. 

Prefectul mai îndeplineşte şi alte atribuţii de conducere şi control prevăzute art. 259 din 

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, atribuții ce pot fi delegate de 

către Miniştrii şi conducătorii celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea 

Guvernului, precum: 

- verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice 

deconcentrate; 

- verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale; 

- analizarea modului de realizare a acţiunilor cu caracter interministerial care au ca scop 

creşterea calităţii serviciilor publice; 

- reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, în cazul în care serviciile publice 

deconcentrate din subordine nu pot fi mandatate; 

- alte atribuţii stabilite prin ordin al conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului 

public deconcentrat. 

 

1.Legislație de bază 

Pe parcursul anului 2021 Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa şi-a desfăşurat 

activitatea în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative de bază: 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne; 

- Ordinul M.A.I. nr. 107/2017 din 1 septembrie 2017 privind asistenţa juridică în 

Ministerul Afacerilor Interne şi în unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea acestuia; 

- 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 

apostilarea 
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- 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; 

- OMAI nr. 107/2017 privind asistența juridică 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 

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 

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
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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. 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; 

- Legea nr. 135/2009 pentru aprobarea OUG nr. 92/2008 privind statutul 

funcţionarului public denumit manager public; 

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

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

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

- Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, 

cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor 

educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date; 

- Ordinul MAI nr.33/2020 privind activitățile de soluţionare a petiţiilor, primire a 

cetăţenilor în audienţă și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne; 

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

organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale 

administrative; 

- Ordinul nr. 26 din 11 ianuarie 2022pentru aprobarea Metodologiei de completare și 

transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale 

a funcționarilor publici și a normelor/standardelor de conduită a funcționarilor publici, precum 

și a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcționarilor publici 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;  

- Hotărârea Guvernului 1723/2004 privind aprobarea programului de măsuri pentru 

combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, modificată;  

- Ordin M.A.I.  nr. 118/2021 privind redactarea şi gestionarea documentelor 

neclasificate, circuitul şi promovarea corespondenţei la nivelul Ministerului Afacerilor Interne; 

- Legea  contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completăriile 

ulterioare; 

- O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 599/2008 / 2008 actualizat, pentru aprobarea Normativului privind 

https://idrept.ro/00085897.htm
https://idrept.ro/00100465.htm
https://idrept.ro/00077554.htm
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/250448
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asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor M.A.I; 

- Ordinul nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 

evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

- Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- Legea nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

- Legea  Nr. 16/2021 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021; 

- O.U.G. nr. 8 /2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative; 

- 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; 

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

comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; 

- Legea nr. 248/2005 prrivind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in 

strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- HG nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

248/2005 prrivind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

 

2. Structura 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; 

- Corpul de control al prefectului; 

- Manager public; 

- Structura de securitate; 

- Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, situații de urgență și afaceri 

europene cu 3  compartimente în subordine: 

- Compartiment dezvoltare economică, dezvoltarea serviciilor publice deconcentrate, utilități 

publice și minorități naționale, 

- Compartiment situații de urgență, 

- Compartiment afaceri europene;         

- Serviciul juridic și aplicare acte normative cu caracter reparatoriu cu 2 compartimente 

în subordine: 

- Compartiment juridic, 

- Compartiment aplicarea actelor cu caracter reparatoriu, 

- Biroul informare, relații cu publicul, secretariat și arhivă; 

- Serviciul financiar contabilitate, resurse umane, achiziții publice și administrativ cu 2 

compartimente în subordine: 

- Compartiment financiar-contabilitate și resurse umane 

- Compartiment achiziții publice și administrativ 

- Serviciul Public Comunitar de paşapoarte Constanța; 

- Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 
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al județului Constanța. 

La începutul anului 2021 numărul total de posturi aprobate pentru structura 

Instituţiei Prefectului -Judeţul Constanţa era de 52 astfel: 

- 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.  

Începând cu data  10.05.2021 a fost reorganizată structura Instituţiei Prefectului -

Judeţul Constanţa și modificată organigrama rezultând următoarea structură de posturi: 

- 3 posturi demnitari; 

- 1 post înalt funcţionar public 

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

- 33 funcţii publice de execuţie, 

- 11 posturi personal contractual.  

Numărul total de posturi ocupate la începutul anului 2021 era de 46 de posturi, 

iar numărul de posturi vacante era de 6 posturi. 

Din structura Instituţiei Prefectului-Judeţul Constanţa mai fac parte: 

Serviciul public comunitar de paşapoarte Constanța: 11 ofiţeri de poliţie (din care 1 şef 

serviciu), 14 agenţi de poliţie. 

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

județului Constanța: 7 ofiţeri de poliţie (1 şef serviciu), 22 agenţi de poliţie şi 23 funcţii personal 

contractual. 

 

II. OBIECTIVE STRATEGICE 

 

Pentru anul 2021 Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa a avut în vedere realizarea 

următoarelor obiective: 

 

Direcția generală de acțiune - Garantarea aplicării şi respectării Constituţiei şi a 

actelor normative  

 Obiective generale 

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

respectarii legii la nivelul judetului; 

- 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. 

- 3. Creșterea gradului de protecție a informațiilor clasificate gestionate la nivelul instituției. 

 

Direcția generală de acțiune - Verificarea legalităţii actelor administrative adoptate 

sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ 

Obiective generale  

- 4. Consolidarea capacităţii instituţionale în activitatea de verificare a legalităţii actelor 

administrative emise/adoptate de autorităţile publice locale, 

- 5. Eficientizarea procesului de monitorizare a modului de exercitare de către primari, respectiv 

preşedintele consiliului judeţean a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele 

statului. 

 



11 
 

Direcția generală de acțiune - Îmbunătăţirea relaţiilor interinstituţionale la nivelul 

judeţului, la nivel naţional şi a relaţiilor internaţionale 

Obiective generale  

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

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

situaţiilor de urgenţă; 

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

vederea creşterii absorbţiei fondurilor externe nerambursabile; 

- 9. Gestionarea eficientă a relaţiilor internaţionale. 

 

Direcția generală de acțiune - Sprijinirea dezvoltării relaţiilor cu societatea civilă 

 Obiective generale 

- 10. Creşterea  calităţii serviciilor publice desfăşurate în cadrul Instituţiei Prefectului;  

- 11. Verificarea dosarelor depuse de cetăţeni pe legile proprietăţii;  

- 12. Creşterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorităţilor naţionale; 

 

Direcția generală de acțiune - Realizarea eficientă a acţiunilor referitoare la 

calitatea de ordonator terţiar de credite 

 Obiective generale 

- 14. Îmbunătăţirea gestiunii publice; 

- 15. Asigurarea realizării eficiente a achiziţiilor publice. 

 

Direcția generală de acțiune - Sprijinirea măsurilor privind transparenţa, 

dezvoltarea capacităţii administrative şi reforma instituţiilor publice 

 Obiective generale 

- 16. Creşterea vizibilităţii Instituţiei Prefectului; 

- 17. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public; 

- 18. Gestionarea eficientă a resurselor umane; 

- 19. Dezvoltarea sistemului de control intern / managerial al instituţiei; 

- 20. Continuarea realizării măsurilor în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei 

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

 

 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

1. Eficientizarea structurală 

       În vederea eficientizării structurale, a fost reorganizată structura Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Constanţa și a fost modificată organigrama (acest aspect a fost detaliat la capitolul 

anterior, punctul 2 – Structura organizatorică din cuprinsul prezentului raport).  

Pe parcursul anului 2021 nu au fost organizate concursuri pentru ocuparea funcțiilor 

vacante existente în statul de funcții al instituție. 

 

 

 

 

 

2. Gestionarea resurselor umane 
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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 al funcționarilor publici 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 activități: 

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

- Întocmirea 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; 

- Întocmirea 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; 

- Întocmirea, actualizarea şi transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne a  

Registrului de evidenţă a personalului contractual; 

- Întocmirea de raportări către Direcţia Generală Management Resurse Umane din 

cadrul M.A.I. ; 

- Întocmirea 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 2021, la nivelul instituției, au participat la cursuri de perfecționare 

7 persoane angajate în cadrul instituției: 1 persoană – Structura de Securitate; 2 persoane - 

Serviciul Permise; 1 persoană – Cancelaria prefectului; 1 persoană – Corpul Control; 1 persoană 

– Serviciul Pașapoarte; 1 persoană – Secretarul general. 

 

 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 
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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 2021, 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). 

- 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 2021 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; 

- darea de seamă contabilă ; 

- 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; 

- situația privind cheltuielile efectuate cu deplasările; 
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- 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 2021 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 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 

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 31.12.2021  

Cheltuieli Anul 2020  10.620.826,47 

Capitol 51.01.01.03 “Autorităţi publice”   5.476.053,76 

 Titlul I – Cheltuieli de personal 4.895.452,00 

 Titlul II – Bunuri şi servicii   537.196,48 
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 Titlul XI – Alte cheltuieli  43.405,28 

 Titlul XIII -  Active nefinanciare     - 

Capitolul 61.01.50 “Ordine publică şi siguranţă naţională” 5.057.653,71 

 Titlul I – Cheltuieli de personal  4.765.705,40 

 Titlul II – Bunuri si servicii   291.948,31 

 Titlul XI – Alte cheltuieli    - 

 Titlul XIII – Active nefinanciare  - 

Capitolul 68.01.06 “Asistenta sociala pentru familie si copii”   87.119,00 

 

În anul 2021, bugetul aprobat al instituției a fost de  10.685.000 lei  din care 

5.501.000 lei reprezintă activitatea curentă la Capitolul 51.01.01.03 "Autorităţi publice",  

5.096.000 lei reprezintă activitatea curentă  la Capitolul 61.01.50 "Ordine publică și siguranţă 

naţională", iar restul de 88.000 lei reprezentă “Asistență socială pentru familie și copii la 

Capitolul 68.01.06. 

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 2021 s-au avut în vedere 

următoarele etape sintetizate astfel:  

- Închiderea execuţiei bugetare a anului 2020;  

- 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; 

- 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; 

- Intocmirea situatiilor financiare in sistemul de raportare FOREXEBUG. 
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4. Activitatea de achiziții publice 

În anul 2021, unul din obiectivele Serviciului financiar contabilitate, resurse umane, 

achiziții publice și administrativ 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 2021 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 și 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 2021 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 2021 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 2021 

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;  

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.P.A.;  

9. Utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii publice pentru un număr de 235 achiziții 

directe, de produse și servicii; 
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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 2021 au fost încheiate 18 contracte:  

- Servicii de furnizare de carburant auto (benzină și motorină) pe bază de carduri pentru 

combustibili; 

- Servicii de curățenie și întreținere pentru sediile Serviciilor Publice Comunitare (2 contracte); 

- Servicii de curățenie și întreținere pentru sediul Instituției Prefectului (2 contracte); 

- Furnizare produs informatic legislativ; 

- Furnizare produs informatic dosare în instanță; 

- Servicii poștale și de curierat; 

- Servicii de configurare, administrare, asistență și suport pentru gestionarea electronică a 

tuturor documentelor din instituție; 

- 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.; 

- Servicii telecomunicatii integrate de tip VPN pentru S.P.C.P.; 

- Servicii de închiriere centrală telefonică pentru S.P.C.P.; 

- Servicii de cadastru; 

- 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 pentru furnizare hârtie A4 și A3 pentru fotocopiatoare și xerografică; 

- Contract subsecvent pentru furnizare mobilier de birou. 

 

 

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 

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 2021, dotarea cu aparatură IT a fost îmbunătățită prin achiziționarea 

următoarelor: 

- 1 stație de lucru, 

- 2 imprimante multifuncționale. 

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 12 autoturisme, după cum urmeză: 
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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 Sediu 

instituţia 

prefectului 

3. 

Autoturism 

de serviciu 

Dacia Duster MAI 44595 / 

CT-11-LWG 

Subprefect Sediu 

instituţia 

prefectului 

4. 

Autoturism 

de serviciu 

Mercedes-

Benz 

Sprinter MAI 34262 / 

CT-10-FSV 

Pentru nevoile 

instituţiei 

prefectului 

Sediu 

instituţia 

prefectului 

5. 

Autoturism 

de serviciu 

Dacia Logan MAI 30790 Serviciul Public 

Comunitar de 

Paşapoarte 

Sediu 

S.P.C.P 

6. 

Autoturism 

de serviciu 

Dacia Logan MAI 40540 / 

CT-10-ZNP 

Serviciul Public 

Comunitar de 

Paşapoarte 

Sediu 

S.P.C.P 

7. 

Autoturism 

de serviciu 

Dacia  Logan MAI 41743 / 

CT-11-BZT 

Serviciul Public 

Comunitar Regim 

Permise de 

Conducere şi 

Înmatriculărea 

Vehiculelor 

Sediu 

S.P.C.R.P.

C.Î.V. 

8. 

Autoturism 

de serviciu 

Dacia  Logan MAI 41744 / 

CT-11-BZV 

Serviciul Public 

Comunitar Regim 

Permise de 

Conducere şi 

Înmatriculărea 

Vehiculelor 

Sediu 

S.P.C.R.P.

C.Î.V. 

 

9 

Autoturism 

de serviciu 

Dacia  DUSTER MAI 47007/ 

CT-12-XAH 

Pentru nevoile 

instituţiei 

prefectului 

Sediu 

instituţia 

prefectului 

10 

Autoturism 

de serviciu 

Dacia  DUSTER MAI 56129 Pentru nevoile 

instituţiei 

prefectului 

Sediu 

instituţia 

prefectului 

11 

Autoturism 

de serviciu 

Dacia  DUSTER MAI 55088 Pentru nevoile 

instituţiei 

prefectului 

Sediu 

instituţia 

prefectului 
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12 

Autoturism 

de serviciu 

Dacia  Logan MAI 56136 Serviciul Public 

Comunitar de 

Paşapoarte 

Sediu 

S.P.C.P 

 

 

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

- întreţinerea în 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;  

- întretinerea mijloacelor de transport din dotare; 

- asigurarea cantităţilor necesare de carburanţi și lubrefianti; 

- încheierea 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. 

 

 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ 

 

A. Cancelaria Prefectului 

 

În anul 2021, Cancelaria Instituției Prefectului Județul Constanța a contribuit la 

realizarea într-un mod performant a activității specifice prevăzute prin cadrul normativ în 

vigoare și a responsabilităților stabilite prin mecanisme instituționale interne (fișa postului, 

proceduri etc.).  

Cancelaria Prefectului a asigurat activitățile specifice curente, planificarea și 

organizarea ședințelor de lucru, a colaborat cu structurile din aparatul de specialitate în 

realizarea acţiunilor dispuse de prefect, a gestionat circuitul documentelor la nivelul 

compartimentului, l-a însoțit pe prefect la acţiunile la care a participat - în funcţie de solicitările 

acestuia, a contribuit la buna organizare şi desfăşurare a activităţii de protocol în cadrul 

acţiunilor şi evenimentelor la care a participat prefectul şi îndeplinirea formalităţilor de primire 

a oaspeţilor, precum delegații de demnitari români și străini, personal diplomatic acreditat în 

România sau personal diplomatic român acreditat în alte state, delegații militare etc., a 

participat la şedinţele şi întrevederile prefectului, a colaborat cu persoanele desemnate la 

organizarea evenimentelor cu prilejul sărbătorilor naţionale, precum şi a altor evenimente de 

promovare a imaginii prefectului şi a instituţiei. 

De asemenea, Cancelaria Prefectului a asigurat gestionarea relatiei cu reprezentanții 

mass-media, a facilitat întâlnirile prefectului sau altor reprezentanți ai instituției cu presa și a 

monitorizat în permanență imaginea instituției. 
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1. Agenda Prefectului 

 

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

de-a lungul anului 2021, activități periodice și de sine stătătoare, dar si activităti spontane 

generate de gestionarea pandemiei de Covid (inființarea centrelor de vaccinare, incendii cu 

impact major pentru comunitate, etc), activități abordate atât în vizite punctuale – la sediul 

instituțiilor – cât și în videoconferințe, pentru o mai rapidă și eficientă soluționare. 

 Atât activitătile periodice cât și cele spontane s-au derulat atât în format fizic cât și în 

format online (funcție de măsurile impuse de distanțare socială) și au constat în ședințele de 

lucru cu personalul instituției, ședințe ale C.J.S.U, întruniri pe problematica de fond funciar, 

intalniri de lucru cu autoritatile întruniri ale Colegiului prefectural, Comitetului consultativ de 

dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, Comisiei de dialog social, 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 autoritatilor de ordine publica (IPJ, IJJ, Gruparea Mobila, Garda de Coastă) 

privind modul de implementare a masurilor pandemice Covid, instituirea carantinei la nivelul 

UAT-urilor, măsurilor pentru coduri de vreme nefavorabilă, în special în sezonul de iarnă, ș.a.  

Gestionarea unor problematici complexe (pesta porcină, gripa aviara, valuri Covid, 

incendiile unor locații de maximă importanță) sau subiecte cu impact local precum surparea 

malului de la Cumpana, a impus dezbateri în ședințe organizate ad-hoc, în videoconferințe, 

ș.a., pentru luarea de măsuri organizatorice ori necesare limitării efectelor negative ale 

situațiilor de urgență.  

De asemenea, săptămânal (începând cu luna iulie) în considerarea planificărilor și 

priorităților prefectului și subprefecților, cetățenii au fost primiți în audiență și consiliați de către 

personalul 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.  

In plus, au existat activitati de motivare, cunoastere si coeziune a echipei Institutiei 

Prefectului, in idea de a armoniza conlucrarea între departamente.   

Ca urmare a strategiei domnului prefect de a sustine dezvoltarea judetului Constanta 

domnul prefect a initiat si participat la activiăți și întâlniri organizate în acest context alături de 

domnii subprefecți și de personalul din cadrul aparatului propriu de specialitate al instituției, cu 

participarea reprezentanților guvernamentali ai administrației publice centrale și locale (vizitele 

d-lui Prim-ministru, Ministrul Sănătății, Ministrul Muncii, Ministrul Economiei, Ministrul 

Agriculturii, Ministrul Dezvoltarii si Turismului, Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor). 

Nu în ultimul rând, menționăm vizitele diplomatice care s-au desfășurat cu respectarea 

restricțiilor pandemice (Ambasada Franței, Ambasada Kazahstan, Ambasada Turciei etc). 

 

Alte activități, de ordin operațional sau de reprezentare instituțională, au fost 

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

 

Ianuarie 

- Sedințe de lucru cu sefii departamentelor Institutiei Prefectului în scopul organizării și 

stabilirii obiectivelor pe anul 2021;  

- Sedință internă pentru discutarea măsurilor de control intern managerial;  

- Participare la bilanțurile anuale ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne din județul 

Constanța (Permise, Pasapoarte);  
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- Videoconferințele organizare la nivelul M.A.I. pe tema pandemiei si alte teme de interes;  

- Intâlniri de lucru cu institutiile implicate pe tema organizării centrelor de vaccinare atât 

la nivel de municipiu cât și de județ;  

 

Februarie 

- Participarea la bilanțurile unor institutii MAI (ISU, Jandarmeriei Române în sistem    

videoconferință; Gărda de Coastă); 

- Sedințe de lucru multiple cu reprezentanții DSP, IPJ, ISU, SAJ, IJJ, GMB și Directorii de 

spitale pe tema pandemiei;  

- Peste 10 sedințe de lucru cu șefii de departamente din cadru Instituției Prefectului; 

- Intâlnire de lucru pe tema organizării recensământului agricol;  

- Intâlniri cu mediul antreprenorial cu impact în susținerea comunitătii atât la nivel social 

ca și economic (ANR – Turkish Airllines pe subiectul RO-RO, Heinecken);  

- Mai mult de 10 interacțiuni cu presa prin interviuri, sincroane, participarea la emisiuni 

live de radio și televiziune;  

- Colegiu Prefectural în care 3-4 instituții deconcentrate își prezentau bilanțul anului 2020;  

- Întâlniri de lucru cu instituțiile implicate pe tema organizării și extinderii centrelor de 

vaccinare atât la nivel de municipiu cât și de județ;  

 

Martie 

- participarea, în sistem videoconferință, la evaluarea structurilor din cadrul MAI, pentru 

anul 2020, bilanț la care au luat parte atât premierul României dl. Florin Cițu cât și Ministru 

MAI domnul Lucian Bode; 

- numeroase sedințe cu sefii serviciilor aflate in cadrul Institutiei Prefectului atat pentru 

stabilirea obiectivelor pe anul 2021 cat si pentru prioritatile la nivelul fiecarui serviciu; 

- sedinte la sediul DSP, pentru o mai bună organizare în ceea ce privește combaterea 

răspândirii virusului COVID-19; 

- peste 10 sedinte videoconferinte organizate având ca subiecte de discuție: vaccinarea, 

sedințe de lucru SS Irina Alexe, etc; 

- promovarea Invățământului Dual în Medgidia și Cernavodă, întâlnire organizată de 

Instituția Prefectului având ca participanți pe de o parte UAT-urile iar pe de altă parte 

Inspectoratul Județean Școlar și liceele/scolile cu profil;  

- video cu investirea Prefectului și Subprefecților;  

- vizita Ambasadorul Kazakstanului Nurbakh RUSTEMOV 

- numeroasele sedințe de lucru cu structurile M.A.I (IPJ, IJJ, GJM, Garda de Coastă, ISU)  

și directorii de spitale pe tema Pandemiei; 

- mai mult de 10 interacțiuni cu presa prin interviuri, sincroane, participarea la emisiuni 

live de radio si televiziune; 

- Colegiu Prefectural in care 3-4 instituții deconcentrate și-au prezentat bilantul anului 

2020 (ISU, ISJ, ITM);  

 

Aprilie 

- participarea la videoconferințe organizare la nivelul M.A.I având ca temă situația 

epidemiologică Covid 19; 

- organizarea unor traininguri „Awareness” cu șefii instituțiilor deconcentrate având ca 

temă Securtitatea cibernetică și contraspionajul, prevenirea și combaterea terorismului precum 

și a extremismului, securitatea economică și contraproliferarea;  
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- organizarea și participarea la întâlnirile recurente precum Colegiul Prefectural, Comisia 

de fond funciar;  

- numeroase ședințe cu șefii serviciilor aflate în cadrul Instituției Prefectului; 

- ședințe la sediul DSP, pentru o mai bună organizare în ceea ce privește combaterea 

răspândirii virusului COVID-19; 

- vizita Ministrul Agriculturii domnul Adrian Oros;  

- mai mult de 10 interactiuni cu presa prin interviuri, sincroane, participarea la emisiuni 

live de radio si televiziune; 

- întâlniri de lucru cu patronatele din Turism, cu retailerii;  

- 2 videoconferințe organizate de M.A.I pe tema priorităților pandemiei, creșterea 

gradului de vaccinare etc;  

- Intâlniri de lucru cu instituțiile implicate pe tema organizării și extinderii centrelor de 

vaccinare mobile atât la nivel de municipiu cât și de județ;  

 

Mai 

- participarea la videoconferințe organizare la nivelul M.A.I având în vedere vaccinarea si 

situația epidemiologică Covid 19; 

- organizarea a două ședințe de lucru și convocarea Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență în format fizic pe tema situației de la Cumpana și a planului de acțiuni a ISU pe 

2021;  

- organizarea și participarea la întâlnirile recurente precum Colegiul Prefectural, Comisia 

de fond funciar;  

- Întâlnire de lucru cu reprezentanții mediului de bussines precum și reprezentanții 

HORECA și patronatele din turism;  

- Întâlnire de lucru cu reprezentanti ai institutiilor deconcentrate sau institutiilor din 

subordinea MAI: ABADL, ISU, IPJ, IJJ, GJM, Garda de Coastă;  

- Întâlnire de lucru cu reprezentanti ai comunitatii constănțene: Consiliul Elevilor 

Constanța, Camera de Comerț Constanța si reprezentanții patronatelor din turism;  

- Vizită Ministrului Mediului Barna TÁNCZOS; 

- Două vizite de lucru în cadrul Unității Militare – Batalionul Mărășești cu ocazia 

desfăsurării unui exercițiu militar și a unei ceremonii militare;  

- Organizarea si primirea unei delegatii a Colegiului National de Afaceri Interne din cadrul 

Academiei de Politie A.I.Cuza Bucuresti, in cadrul programului postuniversitar “Top 

Management Afaceri Interne”;   

- Mai mult de 10 interactiuni cu presa prin interviuri, sincroane, participarea la emisiuni 

live;  

- Numeroase ședinte cu șefii serviciilor aflate în cadrul Instituției Prefectului; 

 

Iunie 

- Organizarea mai multor ședințe de lucru privind organizarea sezonului estival pe litoral 

cu unitatile implicate (ABADL, ISU, IPJ, IJJ, GJM), 

- participarea la Ziua Drapelului de Stat și Ziua Eroilor;  

- organizarea și participarea la comitetele recurente precum Colegiul Prefectural, 

Comitetul Județean de Situații de Urgențe, comisia tehnică de fond funciar, etc.  

- Vizita în teritoriu alături de Ministrul Mediului,   
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- Întâlnire de lucru cu reprezentanți ai comunitătii constănțene: Clubul Fermierilor, 

Consiliul Elevilor Constanta, Tânărul Anului,  

- Întâlnire de lucru cu reprezentanti ai instituțiilor deconcentrate sau institutiilor din 

subordinea MAI: ABADL, ISU, IPJ, IJJ, GJM, Garda de Coastă;  

- Organizarea si primirea unei delegatii a Colegiului National de Afaceri Interne din cadrul 

Academiei de Politie A.I.Cuza Bucuresti, in cadrul programului postuniversitar “Top 

Management Afaceri Interne”,  

- Ceremonie de decernare în numele Administrației Prezidențiale - a Ordinului “Virtutea 

Militară” în grad de cavaler domnului Rusu Bogdan,   

- Mai mult de 10 interacțiuni cu presa prin interviuri, sincroane, participarea la emisiuni 

live,  

- Numeroase ședinte cu șefii serviciilor aflate în cadrul Instituției Prefectului; 

- Participarea la un eveniment organizat de Camera de Comert si Industrie franceza si 

Ambasada Frantei. 

 

Iulie 

- organizarea si participarea la intalnirile recurente precum Colegiul Prefectural, Comisia 

de fond funciar;  

- participarea la ședința de pregătire a Zilei Marinei Române; 

- participarea la Ziua Imnului Național;  

- organizarea Comandamentului Litoral;  

- Participarea la vizita în teritoriu al Ministrului Muncii;  

- Mai mult de 10 interactiuni cu presa prin interviuri, sincroane, participarea la emisiuni 

live;  

- Numeroase ședinte cu șefii serviciilor aflate în cadrul Instituției Prefectului; 

- Întâlnire de lucru cu reprezentanti ai institutiilor deconcentrate sau institutiilor din 

subordinea MAI: ABADL, ISU, IPJ, IJJ, GJM, Garda de Coasta;  

- Întâlnire de lucru cu reprezentanti ai comunitatii constantene: Universitatea Ovidius, 

Universitatea Maritima Constanta;  

- Vizita diplomatică Ambasada Moldovei. 

 

August  

- organizarea unei ședințe de lucru cu toate institutiile implicate în Planul de Cooperare 

pentru Port Constanța; 

- participarea la organizarea și derularea activităților dedicate Zilei Marinei Române; 

- Întâlnire diplomatică cu delegația Indoneziei; 

- Întâlnire de lucru cu institutiile deconcentrate: ABADL, OCPI, DSV, Directia de Cultura;  

- organizarea si participarea la intalnirile recurente precum Colegiul Prefectural, Comisia 

de fond funciar, Comitetul Judetean pentru situatii de urgentă;  

- organizarea de videoconferințe privind pregătirea deschiderii școlilor, a pregătirii 

sezonului rece și a gestionarii virusului Sars-Cov2;  

- Mai mult de 10 interactiuni cu presa prin interviuri, participarea la emisiuni live;  

- Numeroase ședinte cu șefii serviciilor aflate în cadrul Instituției Prefectului; 

- Participarea în teren la exercitiul de simulare pe inundații;  

- Întâlnire cu Primarii din județ alături de reprezentanti din MAI;  
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Septembrie  

- Participarea la videoconferință pentru gestionarea virusului Sars-Cov2; 

- Participarea la deschiderea anului școlar în scoli din județul Constanța; 

- Intâlniri de lucru cu instituțiile deconcentrate: ANIF, Garda de Mediu, DJST, AJPIS, Casa 

de Sanatate;  

- Intalniri de lucru cu cu spitalele implicate in gestionarea virusului SARS-COV2 impreuna 

cu DSP, SAJ si ISU;  

- Organizarea si participarea la intalnirile recurente precum Colegiul Prefectural, Comisia 

de fond funciar, Comitetul Judetean pentru situatii de urgentă;  

- Participare la sedinta privind aprobarea statutului elevilor a Consiliul Judetean al Elevilor 

Constanta;  

- Mai mult de 10 interactiuni cu presa prin interviuri, sincroane, participarea la emisiuni 

live;  

- Numeroase ședințe cu șefii serviciilor aflate în cadrul Instituției Prefectului. 

 

Octombrie 

- Participarea la peste 5 ședințe de lucru pe tema masurilor ce se impun urmare a 

incendiului izbuctit la Spitalul Boli Infectioase Constanța; 

- Sedinta de lucru cu Comisia Județeană de Fond Funciar; 

- Vizite in teritoriu la Spitalul Municipal Medgidia si Spitalul Municipal Mangalia;  

- Intâlniri de lucru cu institutile din cadrul M.A.I (IPJ, IJJ, GJM, Garda de Coasta) privind 

modul in care sunt respectate masurile impuse in gestionarea virusului Sars-Cov2;  

- Convocarea unor ședințe de lucru cu șefii de serviciu din Instituția Prefectului; 

- Mai mult de 10 interactiuni cu presa prin interviuri, sincroane, participarea la emisiuni 

live;  

- Participarea la doua ceremonii militare; Ziua Armatei si Batalionul 911 Capidava;  

- Intâlniri de lucru DSP, conducere Spitalul Boli Infecțioase, ISU, Primaria Constanta;  

- Întâlnire de lucru privind pregatirea sezonului rece cu institutiile judetene si nationale 

de gestionare a drumurilor.  

 

Noiembrie 

- Intâlniri de lucru cu forțele M.A.I in vederea gestionarii virusului Sars - Cov2; 

- Organizarea si participarea la ședintele lunare de lucru cu Comisia Județeană de Fond 

Funciar, Colegiu Prefectural, Comisia de Dialog Social; 

- Întâlnire de lucru pe tema redeschiderii spitalului de Boli Infectioase pe DSP, 

conducerea spitalului, ISU; 

- Ședințe în sistem videoconferință pe tema gestionării pandemiei cu Ministerul Sanatatii; 

- Întrunirea ședințelor de CJSU online privind constatarea ratei de incidență și schimbarea 

de scenarii din mai multe unități de învățământ(peste 8 sedinte); 

- Mai mult de 10 interactiuni cu presa prin interviuri, sincroane, participarea la emisiuni 

live;  

- Organizarea si primirea unei delegatii a Colegiului National de Afaceri Interne din cadrul 

Academiei de Politie A.I.Cuza Bucuresti, in cadrul programului postuniversitar “Top 

Management Afaceri Interne”;  

- Numeroase ședinte cu șefii serviciilor aflate în cadrul Instituției Prefectului. 
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Decembrie 

- Participarea la ceremoniile organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniiei si a Zilei 

Revolutiei Romane; 

- Participarea la organizarea ședințelor in sistem videoconferință pe tema gestionarii 

virusului Sars-Cov2; 

- CJSU online cu prelungirea carantinării în mai multe localități din județ; 

- Videoconferință privind masuri de organizare in cadrul sezonului rece; 

- Exercitiu de simulare zapada la Medgidia;  

- Multiple ședințe de lucru cu directorii DSP, ISU, Primaria Constanta si Spitalul de Boli 

Infectioase referitor la demersurile in vederea redeschiderii SBI Cta; 

- Ședințe de lucru si cu șefii de departamente din Instituția Prefectului; 

- Intalniri de lucru cu institutile din cadrul M.A.I (IPJ, IJJ, GJM, Garda de Coasta) privind 

modul in care sunt respectate masurile impuse in gestionarea virusului Sars-Cov2;  

- Mai mult de 10 interactiuni cu presa prin interviuri, sincroane, participarea la emisiuni 

live;  

- Numeroase ședinte cu șefii serviciilor aflate în cadrul Instituției Prefectului. 

 

 

2. Comunicate de presă, alocuțiuni 

 

În anul 2021, rolul asumat de Instituția Prefectului - Județul Constanța, în lupta 

împotriva pandemiei COVID-19, a însemnat și o vizibilitate fără precedent pentru instituție. 

Comunicarea publică a stat la baza tuturor acțiunilor întreprinse în anul precendent, iar la acest 

capitol, au fost atinși indicatori fără precedent în istoria Prefecturii Constanța. Spre exemplu, 

un număr total de 380 de comunicate de presă au fost trimise în mass-media locală 

și centrală, dintre care peste 90% au avut legătură cu măsurile și acțiunile luate în contextul 

pandemic.  

În același timp, au fost acordate peste 100 de precizări și informari de presă, 

pe subiecte precum: lupta împotriva COVID-19, înființarea centrelor de vaccinare și creșterea 

gradului de vaccinare, incendiile din cursul anului, puncte de vedere legale, ședințe de lucru, 

colegii prefecturale, dar și vizite oficiale primite de cei doi prefecți care și-au exercitat mandatul 

pe parcursul anului trecut. 

De asemenea, tot în sfera comunicării publice, au stat și discursurile pregătite 

pentru evenimentele oficiale și sărbătorile naționale la care trimisul Guvernului în 

teritoriu a luat parte. În funcție de natura evenimentului, alocuțiunile au fost adaptate ca atare. 

Tot în contextul pandemic, aparițiile în presa locală și centrală au crescut semnificativ, 

prin prisma interviurilor acordate, dar și în urma declarațiilor de presă. Au fost aproximativ 

150 de astfel de interviuri și conferințe / declarații de presă, care s-au concretizat în 

materiale de presă realizate de jurnaliști, în toate mediile: TV, radio, presă scrisă, online, 

bloguri. 

Principala modalitate prin care s-a transmis informația către presă a fost grupul 

de Whatsapp, unde peste 120 de jurnaliști din Constanța, și nu numai, sunt prezenți, 

din toate zonele media. De cele mai multe ori, aceste materiale au fost însoțite de suport 

imagistic, pentru facilitarea redactării materialelor. Toate comunicatele de presă oficiale se 

regăsesc pe website-ul Instituției Prefectului - Județul Constanța. Atât prin intermediul website-

ului, dar mai ales pe grupul de what’s up, s-a reușit o transparentizare totală a comunicării și 

o creștere a vizibilității instituției și a rolului pe care prefectul îl are într-un județ. 
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B. Corpul de control al prefectului 

 

Acțiuni de control dispuse de Prefect; Tematică abordată; Principalele deficiențe 

constatate, Măsuri propuse 

 

4 acțiuni de control realizate: 

1. Acțiune de verificare, sprijin, îndrumare și control efectuată la primăria comunei 

Tortoman dispusă prin Ordinul Prefectului nr. 578/01.07.2021 și modificat prin Ordinul nr. 

587/05.07.2021  

Tematica abordată: 

- Verificarea aspectelor semnalate prin petițiile înregistrate la Instituția Prefectului – 

Județul Constanța cu nr. 15.406/14.06.2021, 31529/14841/08.06.2021 și 31530/ 

14843/09.06.2021, precum și a verificării activității secretarului general al U.A.T. în intervalul 

ianuarie – iunie 2021. 

- Coordonarea și verificarea de către secretarul general al unității administrativ – 

teritoriale a modului de completare și ținere la zi a Registrului Agricol. 

- Activitatea secretarului general al unității administrativ – teritoriale în intervalul 

ianuarie – iunie 2021, respectiv realizarea atribuțiilor conform prevederilor legale din O.U.G. 

nr. 57/2019, art. 243, alin. 1, lit. „a-p”. 

 

Principalele deficiențe constatate: 

- Dispariția a două drumuri din domeniul public, 

- Existența unui iaz de pește amenajat cu aproximativ 10 ani în urmă, fără autorizație 

de construire și implicit, fără avizele necesare,  

- Lipsa apei din fântâni și din dereaua din zonă, precum și blocarea a două porțiuni din 

canalele de drenaj a apei pluviale din zonă, cu moloz, 

- Suspiciunea de viciere a procesului de licitare pentru un teren intravilan din satul 

Dropia, comuna Tortomanu, în suprafață de 4600 de mp,  

- Situația unui teren de 0.58 ha din comuna Dropia, proprietar P.I. care nu poate fi 

folosit de proprietar și care este declarat la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură 

Constanța de către numitul N.S., luat în arendă de la numitul D.V., 

- Situația unui teren de 40-43 ha, satul Dropia, folosit fără documente justificative de 

D.V. și N.S. precum și a altor terenuri în proprietate privată, 

- Situația unui teren de 4000 mp, satul Dropia, proprietar S.V., pe care s-a depozitat 

moloz și nu mai poate fi folosit, 

- Nu există registrul agricol în format electronic, 

- În anul 2021, registrul agricol nu este completat, 

- Nu exista înstiintări individuale si nici publicari pe pagina de internet a unității 

administrativ teritoriale cu privire la obligatiile ce le revin persoanelor fizice si juridice de a se 

inscrie/ a actualiza datele înscrise in registrul agricol in conformitate cu prevederile art.15 din 

O.G.nr.28/2008 privind registrul agricol, 

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

agricol, 



27 
 

- Nu exista întocmită centralizarea datelor la nivel de comună în conformitate cu 

prevederile art.12 din O.G.nr.28/2008 privind Registrul Agricol, art.48 alin.6 din Ordin MADR 

nr.25/2020, 

- Nu asigură în totalitate gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre 

consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între 

aceştia şi prefect; 

- Nu asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi 

persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a); 

- Nu asigură în totalitate procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea 

lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor 

consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local; 

- Nu asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, şi comisiilor de 

specialitate ale acestuia; 

- Nu asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea 

şi ştampilarea acestora. 

 
Măsuri propuse: 

- S-au dispus 22 de măsuri de îndreptare a deficiențelor privind: 

- Deblocarea canalelor de colectare a apelor pluviale, 

- Primăria și instituțiile abilitate vor lua măsurile necesare privind iazul construit pe 

proprietate privata, fara avize și autorizații, 

- Eliminarea molozului (deșeurilor) de pe un teren, 

- Reactualizarea nomenclatorului stradal și găsirea unei soluții pentru dezafectarea 

străzii Gării, 

- Deblocarea conductei pentru alimentarea canalului cu apă, 

- Respectarea de către secretarul general al unității administrativ teritoriale a 

prevederilor art.243 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

- Respectarea de către secretarul general al unității administrativ teritoriale a 

prevederilor O.G.nr.28/2008 privind registrul agricol și ale Ordinului MADR nr.25/2020 privind 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2020 – 2024. 

 

2. Acțiune de verificare, sprijin, îndrumare și control efectuată la primăria comunei 

Castelu dispusă prin Ordinul Prefectului nr. 809/14.09.2021. 

Tematică: 

- Verificarea aspectelor sesizate în petiția înregistrată la Instituția Prefectului – Județul 

Constanța cu nr. 31813/22708/08.09.2021; 

- Verificarea îndeplinirii atribuțiilor privind înregistrarea, actualizarea și încărcarea în 

platformele naționale a Registrului Agricol Național (RAN) și Registrul Electronic Național al 

Nomenclaturilor Stradale ( R.E.N.N.S). 

 

Principalele deficiențe constatate: 

- Lipsa validării consilierului local supleant C. I.; 

- Încălcarea de către Secretarul General a dispozițiilor OUG. 57/2019 privind Codul 

Administrativ în referire la convocarea Consiliului local, cu nerespectarea termenelor de 

convocare; 
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- Neluarea măsurilor de către Secretarul General în vederea comunicării în timp și 

complet a materialelor necesare ședinței, către consilierii locali; 

- Evidența registrului agricol în conformitate cu prevederile art.9 alin.1 din Ordonanta 

Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol se realizează de către o angajată desemnată 

prin Dispoziția nr. 306/03.07.2017 dar prin Dispoziția nr. 59/19.02.2018, de desemnare a altei 

angajate, și-a încetat aplicabilitatea. Drept urmare, în acest moment este aplicabilă doar 

dispoziția pentru cea de a doua angajată. Ambele angajate au în fișa postului atribuții în 

vederea înscrierii datelor în Registrul Agricol, precum si înregistrare în platforma informatică 

RAN, 

- Registrul agricol se ține în format electronic și pe hârtie, completat inclusiv pe anul 

2021. Pe suport hârtie sunt 20 de volume pentru localitatea Castelu si 15 volume pentru 

localitatea Nisipari. Conform situației O.C.P.I., în platforma RAN sunt încărcate 41 de gospodării 

dintr-un inventar declarat de 1897 de gospodării, 

- Există anunț postat la avizier și este publicat pe pagina de internet a unității 

administrativ teritoriale cu privire la obligatiile ce le revin persoanelor fizice si juridice de a se 

înscrie/a actualiza datele înscrise in registrul agricol in conformitate cu prevederile art.15 din 

O.G.nr.28/2008 privind registrul agricol, 

- Înscrierea in registrul agricol se face in baza unei declaratii în termenele stabilite de 

art.11 din O.G.nr.28/2008, 

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

agricol, 

- Se întocmește centralizarea datelor la nivel de comună în conformitate cu prevederile 

art.12 din O.G.nr.28/2008 privind Registrul Agricol, art.48 alin.6 din Ordin M.A.D.R. nr.25/2020 

dar nu se transmite Direcției de Statistică și Direcției Agricole, 

- Cu privire la înregistrarea și actualizarea nomenclaturii stradale în platforma RENNS, 

până la acest moment nu s-a înregistrat nimic. A existat o persoană desemnată prin dispoziție 

de primar până la data de 20.07.2021, care nu si-a îndeplinit atribuțiile și a fost eliberată din 

funcție, 

- Conform fișelor de post ale celor două angajate care au atribuții privind registrul 

agricol, atribuțiile privind actualizarea datelor în platforma RENNS le revine tot acestora. La 

momentul controlului nu exista nici o dispoziție de primar aplicabilă privind atribuțiile de 

înregistrare și actualizare în platforma RENNS, 

- Până la data întocmirii Raportului de control, reprezentantul unității administrativ – 

teritoriale a emis și a transmis Instituției Prefectului dispozițiile de primar privind desemnarea 

persoanelor cu atribuții de completare și actualizare a datelor în RAN și RENNS pentru 

persoanele cu atribuții specifice conform OG 28/2008 și HG 777/2016, respectiv dispozițiile nr. 

318, 319, 320 și 321 din 24.09.2021, 

- Se fac demersuri pentru  a se realiza importul datelor din aplicația webgiss.insse 

privind recensământul populației în RENNS, dacă va fi posibil. Datele introduse pentru 

recensământ sunt complete. 

 

Măsuri propuse: 

S-au dispus 3 măsuri de îndreptare a deficiențelor privind: 

- Respectarea de către secretarul general al unității administrativ teritoriale a 

prevederilor art. 122 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv: 

- informarea în scris a consilierului local supleant implicat cu privire la validarea mandatului 

său, legiuitorul neinpunând condiția legalizării încheierii de validare, întrucât a stabilit termene 
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procedurale privind calea de atac a apelului (3 zile de la comunicare- art. 114, alin. 6 și 5 zile 

termenul de soluționare a apelului art. 114, alin. 6 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ), 

- efectuarea diligențelor în vederea convocării consiliului local pentru depunerea jurământului, 

în termen de maximum 15 zile de la data informării consilierului local supleant cu privire la 

validare,  

- Respectarea prevederilor legislative conform art. 6, din H.G. 777/2016 privind 

structura, organizarea și funcționarea Registrului electronic național al nomenclaturilor 

stradale, 

- Actualizarea dispozițiilor privind desemnarea personalului cu atribuții de înregistrare a 

datelor în RAN și RENNS. 

 
3. Acțiunea de verificare și control privind respectarea normelor legale referitoare la 

organizarea si desfășurarea activităților la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța solicitată 

de Corpul de control al Primului Ministru și dispusă prin Ordinul Prefectului nr. 876/ 02.10.2021 

actualizat prin Ordinul nr. 879/04.10.2021 și finalizată prin Raportul de control nr. 60401/ 

24.11.2021, transmis către Corpul de Control al Primului Ministru, D.G.R.I.P., D.S.U., Corpul de 

Control al M.A.I. 

Tematică: 

- Obținerea de informații/documente/înscrisuri din perioada 2017 – 2021, respectiv: 

- Rapoarte de control; 

- Planuri de măsuri;  

- Rapoarte de implementare/realizare a măsurilor dispuse; 

- Orice alte documente relevante scopului acțiunii de verificare și din care să rezulte modul  de  

organizare și desfășurare a activității în unitatea medicală mai sus menționată, raportat la 

normele legale specifice, 

- Analiza informațiilor/documentelor/înscrisurilor transmise comisiei.  

 
Principalele deficiențe constatate: 

- Instituția cu destinație de spital se exploatează fără obținerea autorizației de securitate 

la incendiu, (respingere I.S.U. 2100637/13.02.2017), încălcând prevederile Art. 30 din Legea 

307/2006. 

 
Măsuri propuse: 

- Convocarea Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență 

generate de incendii și incendii de vegetație în scopul actualizării măsurilor cu scop preventiv, 

- Demararea acțiunilor necesare privind obținerea autorizației de securitate la incendiu. 

 
4. Urmare discuțiilor purtate în cadrul întâlnirii din data de 10.08.2021 privind preavizul 

de întrerupere livrare energie termică, către Municipiul Constanța și având în vedere adresa 

Societății Electrocentrale Constanța S.A. înregistrată la Instituția Prefectului – Județul 

Constanța cu nr. 20.246/10.08.2021, prin care s-a informat faptul că întreruperea livrării de 

energie termică către Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța se amână 

până la data de 17.08.2021, Prefectul Județului Constanța a emis Ordinul nr. 676/11.08.2021 

privind constituirea unui grup de lucru pentru colectarea datelor, documentelor și informațiilor 

cu privire la preavizul de întrerupere livrare energie termică, către Municipiul Constanța. 
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- S-au analizat cele 10 hotărâri ale Consiliului Local Constanța privind stabilirea pretului 

local pentru populație al energiei termice furnizată în sistem centralizat din perioada 01.10.2018 

– 30.07.2021 – nota de informare. 

- S-au analizat datele și corespondența purtată in ultimul an între instituțiile implicate: 

RADET, ELECTROCENTRALE S.A., PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA, SNTGN TRANSGAZ 

S.A. – nota de informare. 

 

 

Acțiuni de îndrumare, verificare și monitorizare precum și rezultatele acestor 

acțiuni 

1. Acțiunea de îndrumare, monitorizare, control și verificare privind respectarea 

prevederilor legale referitoare la implementarea și actualizarea Registrului Agricol Național și 

al Registrului Electronic Național de Nomenclatură Stradală, de către unitățile administrativ 

teritoriale din județ pentru perioada 01.08.2021- 31.12.2021. 

Rezultate:  

Evoluție RENNS 01.08. - 05.02.2022 

DATA 01.08. 01.11. 05.02.  
Nr. localitați cu 0 adrese incarcate 54 54 48  

Nr. localitati cu 0 drumuri incarcate 48 47 42  
Nr. adrese încărcate 16421 16421 21702  
Nr. drumuri încărcate 1788 1852 2143  

DIFERENTA 01.08.-05.02., drumuri incarcate/crestere 
procentuala 355 

19,85
% 

DIFERENTA 01.08.-05.02., adrese incarcate/crestere 
procentuala 5.281 

32,16
% 

 

 

Evoluție RAN  01.08.2021 - 05.02.2022  

DATA 01.08. 01.09. 23.09. 01.11. 
01.01.202

2 
05.02.202

2 

Nr. localitați cu 0 incarcari 46 33 24 24 19 19 

Nr. localitati cu gospodarii incarcate 24 37 46 46 51 51 

Nr. total gospodarii incarcate 
18.74

9 
31.39

3 
47.17

7 
47.44

5 52.385 52.829 

Diferenta 01.08-05.02.2022- nr. 
gospodarii incarcate 

34.080 

Crestere procentuală încarcari din 
01.08.2021 pana la 05.02.2022 

182% 

 

2. Actiune de îndrumare, verificare și monitorizare privind obligativitatea adoptării 

hotărârilor consiliilor locale pentru stabilirea cuantumului burselor școlare și numărul acestora. 

În acest scop s-au transmis 2 adrese de îndrumare și s-au solicitat primăriilor toate 

hotărârile adoptate. 
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Primării care au adoptat hotărâri cu respectarea prevederilor legislative în vigoare 
(Legea 1/2011, Ordinul 5576/2011, HG 1094/2021) stabilind cuantumul și numărul 
tuturor celor 4 tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu și ajutor 
social. 

10 

 

Primării care au adoptat hotărâri cu respectarea prevederilor legislative în vigoare, 
exceptând stabilirea cuantumului și numărului burselor de performanță.  

16 

 

Primării care au adoptat hotărâri dar nu au stabilit cuantumul și numărul 
burselor de performanță și studiu.  10 

 

Primării care au adoptat hotărâri dar nu au stabilit cuantumul și numărul 
burselor de performanță, studiu și ajutor social. 4 

 

Primării care au adoptat hotărâri dar nu au stabilit cuantumul și numărul 
burselor de performanță și ajutor social. 

3 

 

Primării care au adoptat hotărâri dar nu respectă următoarele prevederi 
legale: 

 

• Au aprobat cuantumul dar nu și numărul pentru fiecare tip de bursă 6 

• Au aplicat criterii diferite de criteriile generale(premii) și nu au specificat 
periodicitatea (lunar). 

1 

• Nu specifică numărul și cuantumul burselor. 1 

• Acordă doar burse sociale ocazionale (o dată pe semestru). Nu acordă nici 
un al tip de bursă. 

1 

• Acordă doar burse sociale.Pentru celelalte 3 tipuri de burse nu stabileste nici 
cuantum, nici număr. 

1 

 

Primării care nu au răspuns și/sau nu au transmis hotărârile 17 

 

3. Acțiune de îndrumare, verificare și monitorizare permanentă 12/24, 7/7 privind 

activitățile și datele prelucrate în cadrul Centrului Județean de Conducere și Coordonare a 

Intervenției Constanța. 

- Activitățile și datele prelucrate la nivelul centrului privind evoluția COVID, vaccinare în 

centre de vaccinare și prin echipe mobile, transferuri pacienti spitale, locuri alocate/ocupate 

spitale, evolutie incidența, evolutie vaccinare, programări și deplasări ale echipelor mobile de 

vaccinare, procente vaccinare. 

 

4. Acțiune de verificare și monitorizare în ceea ce privește asigurarea serviciilor de 

salvare acvatică – salvamari pentru sezonul estival 2021. 

Rezultate:  
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5. Urmare semnalării de către agenții economici a întârzierii plăților cu câte 2-3 luni 

pentru indemnizațiile de susținere a solicitanților măsurilor active aplicabile pentru prevenirea 

si combaterea efectelor pandemiei generate de virusul SARS-COV-2 pe durata stării de alertă 

s-a solicitat A.J.O.F.M. situațiile de acest gen pe perioada 01.01.2021 – 15.04.2021, cauzele 

generatoare precum și măsurile aplicate în scopul remedierii și prevenirii unor situații similare. 

Cauze identificate: 

- erori în completarea documentelor înaintate de către angajatori/ identificarea de 

documente incomplete sau nesemnate electronic/olograf; 

- primirea cu aceleași erori sau la intervale mari de timp a documentelor identificate ca 

neconforme și solicitate a fi retransmise conform; 

- înregistrarea de vârfuri de aplicare pentru aceste măsuri, de către un număr mare de 

solicitanți pe un interval mic de timp; 

- înregistrarea de solicitări, din partea unor entități superioare decizional (A.N.O.F.M., 

Curtea de Conturi a României), de elaborare și transmitere în termene date a unor situații a 

căror volum de colectare de date/ analiză/grad de complexitate a consumat un interval de timp 

important (zile); 

- înregistrarea de cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2 în rândul personalului și 

consecință, redistribuirea sarcinilor - suplimentar - către un personal deja supraîncărcat ca 

sarcini de serviciu; 

- înregistrarea de disfuncționalități ale unor programe informatice specifice acestor 

activități (ex: aplicația webcon, utilă pentru facilitarea procesării solicitărilor formulate în 

temeiul O.U.G. nr.132/2020, nu funcționează din data de 24.01.2021); 

- înregistrarea de sincope între necesarul de fonduri identificat ca urmare a depunerii 

solicitărilor de plată și sumele lunare efectiv primite pentru plata măsurilor de sprijin; 

Nr Primăria 
Stațiune/ 

Plajă 

Data 
încheiere 

contract 

Valabilitate 
Contract 

(data) 

Nr.  

Posturi 
prim -

ajutor 

Nr. 
Salvamari/ 

tura 

1 Constanta 
Constanta, 

Mamaia 
10.05.2021 14.05.2022 8 3 

2 Mangalia 

Mangalia, 

Saturn,Venus, 

Cap Aurora, 
Jupiter, 

Neptun, Olimp, 
Cordon 

29.04.2021 
01.05-

30.09.2021 

3 

2 baze de 
salvare 

2 

3 Eforie 
Eforie Nord, 
Eforie Sud 

27.04.2021 30.09.2021 2 

66 salvamari 

16 conduc. 
ambarcatiuni 

2 sefi baze n. 

4 Năvodari Năvodari 04.06.2021 10.06-25.09 2 28 

5 Costinești Costinești 28.05.2021 30.09.2021 1 19 

6 Limanu 
2 Mai 

24.05.2021 
107 ZILE 

(8.09.2021 

1 32/2 

Vama Veche 1 32/2 

7 23 August 23 August 07.05.2021 
15.05 – 

30.09.2021 
1 2 

8 Tuzla Tuzla 27.04.2021 15.09.2021 1 16 
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- înregistrarea, în procesul de analiză a unor solicitări, de situații în care s-a impus 

alocarea de timp suplimentar, urmare a necesității purtării unei corespondențe pe anumite 

spețe cu alte instituții (ITM, MMPS). 

Măsuri aplicate: 

- adoptarea, ori de câte ori situația a impus-o, măsurilor organizatorice necesare 

soluționării sarcinilor primite, inclusiv prin relocarea personalului; 

- continuarea depunerii unui efort conjugat de către toți angajații agenției pentru 

procesarea dosarelor(inclusiv consilierea solicitanților), în contextul unui volum 

ocupational/funcționar public - constant ridicat și intens, cu ore peste program lucrate în mod 

uzual; amintim că această continuă stare de solicitare intensă a început în luna aprilie 2020; 

- neefectuarea concediilor programate sau efectuarea parțială a acestora pe anumite 

spețe cu alte instituții (ITM, MMPS). 

 

6. Verificarea acțiunilor întreprinse pe parcursul anului 2021 și stadiul acțiunilor de 

verificare și control privind construcțiile neautorizate și activitatea de alimentație publică în 

zona de faleză și plajă a U.A.T. Comuna Tuzla.  

 

 

Petiții alocate spre rezolvare. Număr petiții și număr hotărâri/documente analizate 
 

1. Urmare petiției nr. 31353/10078/15.04.2021 s-a solicitat I.T.M. verificarea respectării 

condițiilor prevăzute de art.541, alin 3, lit. a din OUG nr. 57/2019, privind codul administrativ, 

actualizată în cadrul Primăriei Seimeni, județul Constanța. Urmare controlului ITM la Primăria 

Comunei Seimeni, prin procesul-verbal de control 118433/04.06.2021, s-au dispus 4 măsuri de 

îndreptare a deficiențelor constatate, toate fiind îndeplinite până la termenul scadent.  

2. Urmare petițiilor nr. 15.406/14.06.2021, 31.529/14.841/08.06.2021, 31.530/ 

14.843/08.06.2021, prin Ordinul Prefectului nr. 578/01.07.2021 s-a dispus efectuarea unui 

control la primăria comunei Tortoman pentru perioada 02 – 09.07.2021.  

3. Urmare petiției Consiliului elevilor nr. 22814/09.09.2021, prin care solicită să se ia 

act de datele raportului comunicat privind situația burselor școlare din județ și verificarea 

hotărârilor consiliilor locale s-a dispus acțiunea de îndrumare, verificare și monitorizare privind 

obligativitatea adoptării hotărârilor consiliilor locale pentru stabilirea cuantumului burselor 

școlare și numărul acestora. 

4. Solicitarea inițiatorilor alianței USR PLUS Agigea cu privire la demararea de către 

Prefect a procedurii de organizare a referendumului local pentru încetarea mandatului 

primarului comunei Agigea în urma căreia s-a emis Ordinul nr.859/28.09.2021 privind 

constituirea Grupului de lucru pentru analiza îndeplinirii condițiilor prealabile în vederea 

organizării referendumului local pentru încetarea mandatului primarului comunei Agigea, 

județul Constanța. 

Grupul de lucru pentru analiza îndeplinirii condițiilor prealabile, s-a întrunit în perioada 

30.09.2021 – 31.12.2021 de 6 ori, pentru a discuta modalitățile de verificare a îndeplinirii 

condițiilor prealabile pentru organizarea scrutinului mai sus menționat și s-au întreprins 

demersurile stabilite în ședințe, către Autoritatea Electorală Permanentă, Direcția pentru 

Evidența Populației, Inspectoratul Județean de Poliție, Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Constanța și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației. 

5. Solicitarea PSD cu privire la demararea de către Prefect a procedurii de organizare a 

referendumului local privind dizolvarea Consiliului Local al Comunei Agigea în urma căreia s-a 
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emis ordinul nr. 887/12.10.2021 privind constituirea Grupului de lucru pentru analiza îndeplinirii 

condițiilor prealabile, în vederea organizării referendumului local pentru dizolvarea Consiliului 

Local al Comunei Agigea. 

Grupul de lucru a întreprins mai multe acțiuni până la data de 22.11.2021, când dosarul 

nr. 2852/118/2021, având ca obiect acțiunea de dizolvare a Consiliului Local al Comunei 

Agigea, aflat pe rolul Tribunalului Constanța – Secția Contencios Administrativ și Fiscal, a fost 

soluționat, instanța constatând  dizolvarea de drept a Consiliului Local al Comunei Agigea și 

activitatea Grupului de lucru s-a încheiat. 

 

Numărul ședințelor de lucru, tematică - 5 sedinte 
 

- ședința de lucru din 07.12.2021, ora 12.00, privind oportunitatea exportului datelor 

din platforma WEBGIS(CONRENA), administrată de INS, în vederea importului în RENNS la care 

au participat reprezentanții IP-JC, OCPI, DJS în urma căreia s-a transmis o adresă către 

A.N.C.P.I. și I.N.S.; 

- ședința din 26.11.2021, ora 12.00, privind clarificarea situației  documentelor depuse 

la APIA în raport cu cele aflate în evidența primăriei Tortoman, vizând rezultatele acțiunii de 

verificare, îndrumare și control de la sediul primăriei Tortoman din perioada 02-09.08.2021 la 

care au participat reprezentanții IP-JC și APIA.; 

- ședința de lucru din data de 02.10.2021, ora 09.00, cu privire la constituirea comisiei 

de verificare si control privind respectarea normelor legale referitoare la organizarea si 

desfășurarea activităților la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța; 

- ședința zonală, pentru zona de sud a județului, în data de 15.09.2021, ora 12.00, 

privind activitatea de vaccinare COVID prin cabinetele medicilor de familie din mediul rural, 

desfășurată la  la sediul Căminului Cultural din Adamclisi. La ședință au participat 

reprezentanții DSP, CJAS,  primarii și medicii de familie din localitățile din sudul județului: 18 

primari, 14 medici de familie, dintre care 7 cu contracte de furnizare servicii de vaccinare 

încheiate cu CJAS; 

- ședința cu privire la preavizul de întrerupere livrare energie termică către Municipiul 

Constanța începând cu data de 10.08.2021, înaintat de Electrocentrale Constanța S.A. și CITR 

Filiala București SPRL. 

 

 
Informări adresate prefectului referitoare la acțiunile de îndrumare, verificare și 
monitorizare 
 

- Verificare și monitorizare înregistrări în Registrul Agricol Național - 14; 

- Verificare și monitorizare înregistrări în Registrul Electronic Național de Nomenclatură 

Stradală - 7; 

- Rezultatele verificării Hotărârilor de stabilire a cuantumului și numarului de burse 

acordate  -  10; 

- CJCCI – permanent; 

- asigurarea serviciilor de salvare acvatică – salvamari pentru sezonul estival 2021 - 3; 

- privind demararea de către Prefect a procedurii de organizare a referendumului local 

pentru încetarea mandatului primarului comunei Agigea – 2; 

- privind demararea de către Prefect a procedurii de organizare a referendumului local 

de dizolvarea Consiliului Local al Comunei Agigea – 1. 
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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  

Tematica abordată: 

- Tehnica legislativă în condițiile Legii nr. 24/2000; 

-  Exercitarea dreptului de proprietate publică a unităților administrativ- teritoriale; 

- Exercitarea dreptului de proprietate privată a unităților administrativ- teritoriale 

- Aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului și respectarea 

legislației în domeniul disciplinei în construcţii; 

- Atribuirea sau schimbarea de denumiri a unor obiective de interes local, conform 

dispozițiilor O.U.G. nr. 63/2002; 

- Finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul local, 

în conformitate cu Legea nr.350/2005; 

- Acordarea burselor de ajutor social, de merit și de studiu în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare 

- Atribuțiile și funcționarea consiliilor locale. 

 

Principalele deficiențe constatate: 

1. Nerespectarea termenelor de convocare ale consiliului local - art. 134 alin. 3 și 

4 din O.U.G. nr. 57/2019- Codul administrativ: „Data ședinței consiliului local precizată cu 

ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, 

prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 

modificările ulterioare, astfel: a) în termen de 5 zile de ta data comunicării dispoziției de 

convocare pentru ședințele ordinare; b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziției 

sau documentului de convocare pentru ședințele extraordinare. (4) în caz de forță majoră 

și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orașului sau ai 

municipiu/ui/subdiviziunii administrativ- teritoriale ori în alte situații stabilite de regulamentul 

de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea acestuia pentru ședința 

extraordinară, prin excepție de ia prevederile alin. (3) Ut. b), se face de îndată; 

2. Nerespectarea dispozițiilor art. 197 alin. 1 coroborat cu art.196 alin.1 lit.a din 

O.U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ privind termenul de comunicarea actelor 

administrative adoptate de către autoritățile administrației publice locale „Secretarul general al 

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevăzute la art. 

196 alin. (1) prefectului în cei mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii"; 

3. Nerespectarea procedurii reglementată de prevederile art. 286 și art.289 din 

O.U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ privind atestarea bunurilor din domeniul public al 

unității administrativ-teritoriale. Supunem atenției precizările Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației comunicate primăriilor prin adresa nr. 24996/04.10.2021. 

4. Aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat fără respectarea 

prevederilor art. 357 din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ coroborat cu dispozițiile 

art.4-6 din H.G. nr.392/2020 privind Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, orașelor, al municipiilor și județelor. 

5. Aplicarea prevederilor art.41 alin.5^2 din Legea cadastrului și publicității 

imobiliare nr.7/1996 în situația în care nu există actul juridic prin care bunul a fost dobândit în 

proprietatea privată a u.a.t.-ului: „În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a 
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unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar 

în lipsa acestora, în temeiul hotărârii Guvernului, a consiliului judeţean şi a consiliului local de 

atestare a apartenenţei la domeniul privat, însoţită de orice alt înscris administrativ emis cu 

privire la imobil, în condiţiile legii, care confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţia 

cadastrală şi cel a cărui intabulare se solicită, faptul că imobilul figurează în inventarul bunurilor 

imobile proprietate privată, precum şi de certificatul de atestare fiscală.” 

6. Încălcarea prevederilor art. 108 lit. „d" coroborat cu 362 alin.2 din O.U.G. nr. 

57/2019 - Codul administrativ privind calitatea persoanelor juridice de a beneficia de darea în 

folosință gratuită asupra unui bun proprietatea publică sau privată a unității administrativ 

teritoriale - „Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în partea a 

V-a a prezentului cod, ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean 

să fie date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică"; 

7. Nerespectarea dispozițiilor privind constituirea dreptului de administrare asupra 

unor bunuri proprietate publică/privată - Darea în administrare a unui bun este o modalitate 

de exercitare a dreptului de proprietate, raportat la dispozițiile art. 298 și 299 din Codul 

Administrativ, coroborat cu prevederile art. 867- 870 din Codul Civil; 

8. Precizarea necesității de justificare în instrumentele de prezentare și motivare 

ale actului administrativ a încetării uzului si interesului public local conform art. 391 alin.3 din 

OUG nr. 57/ 2019; 

9. Precizări cu privire la oportunitatea vânzării prin licitație publică unui bun imobil 

ce aparține domeniului privat al UAT-ului, respectiv faptul că nu are aceleași efecte juridice cu 

aprobarea vânzării, aspect menționat de art. 129 alin.6 lit.„b" din OUG nr. 57/2019, în care 

legiuitorul stabilește competența materială a consiliului local de a hotărî cu privire la vânzarea 

unor bunuri proprietate private; 

10. Nerespectarea prevederilor art.364 alin.l și 2 din OUG nr. 57/2019 invocat în 

preambulul actelor administrative ce au va obiect vânzarea directă a unor suprafețe de teren, 

reprezintă excepția instituită de Cod de la regula organizării unei licitații publice în vedere 

vânzării unor bunuri din domeniul privat al u.a.t, drept pentru care, în instrumentele de 

motivare și prezentare ale actului administrativ trebuie să se regăsească elementele din care 

rezultă existența unei construcții pe terenul proprietate privată a municipiului, deoarece numai 

„constructorii de bună-credință ai acestora beneficiază de un drept de preempțiune la 

cumpărarea terenului aferent construcțiilor"; aceste prevederi nu se vor aplica la vânzarea 

terenurilor pentru care deținătorul construcției deține cu un titlu (contract de concesiune, 

închiriere) aceea suprafață. 

11. Lipsa competenței materiale a consiliului local în procedura achizițiilor publice 

precum și a contractelor de achiziție publică; în acordarea de ajutoare de urgență în temeiul 

dispozițiilor art. 28 alin. 1 din Legea nr. 416/2001; în aprobarea rapoartelor de activitate a 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap; 

12. Nerespectarea termenelor de aprobare a bugetului local de venituri și cheltuieli 

de la data adoptării bugetului de stat - art. 39 alin.6 din Legea nr. 276/2003 - legea finanțelor 

publice locale cu modificările și completările ulterioare din Proiectele de buget prevăzute la art. 

1 alin. (2) se aprobă de autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data 

publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I." 

13. Nerespectarea prevederilor art. 19 alin.2 din Legea nr. 276/2003 - legea 

finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare - „Pe parcursul exercițiului 

bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) 

și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de 
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stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, 

cu excepția termenelor din calendarul bugetar"; 

14. Nerespectarea dispozițiilor art. 157 din O.U.G.57/2019 - perioada, atribuțiile 

delegate, limitele delegării, îndeplinirea unei procedure prealabile momentului emiterii 

dispoziției de delegare; 

15. Nerespectarea prevederilor art.55 din Ordinul MDLPA nr.25/2021 pentru 

aprobarea modeluluiorientati al statutului unității administrativ -teritoriale , precum și a 

modelului orientativ al regulamentului de organizasre și funcționare a consiliului local, potrivit 

cărora H.C.L.-urile privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local, precum 

și vacantarea locului de consilier local nu se supun la vot. 

16. Îndeplinirea procedurii pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul 

autorităților administrației publice locale, în cazul actelor administrative cu caracter normativ-

Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare. 

17. Nerespectarea  dispozițiilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative: actele administrative nu conțin temeiurile 

juridice pe baza și în executarea cărora actele au fost adoptate; existența unei neconcordanțe 

între titlul și obiectul acestora. 

18. Constituirea unui drept de uz și servitute în temeiul Codului Civil și a Legilor 

speciale. 

Potrivit art.12 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, în favoarea 

titularilor de licențe se instituie un drept de uz și servitute asupra proprietăților unității 

administrativ teritoriale, drept care se exercită cu titlu gratuit. 

Drepturile de uz și servitute legală, instituite prin legea specială, deși sunt exercitate în 

mod gratuit, nu se circumscriu sferei transmiterii dreptului de folosință gratuită asupra 

terenurilor din proprietatea publică a unității administrativ teritoriale. 

19. Respectarea prevederilor art.529 alin.1 si art.530 alin. 1 din OUG.57/2019, 

potrivit cărora actul administrativ de numire în funcția publică precum și actul administrativ de 

modificare a raporturilor de serviciu trebuie să conțină în mod obligatoriu elementele 

identificate de legiuitor de la literele a - i.   

Sancțiunea emiterii dispozițiilor cu nerespectarea acestor prevederi legale este nulitatea 

absolută: ”actele administrative întocmite cu nerespectarea dispozițiilor art.528-533 sunt nule 

de drept ( art.535 OUG.57/2019)”. 

20. Regulamentului de acordare a finanțării nerambursabile pentru proiecte de 

interes general finanțate din bugetul local, în conformitate cu Legea nr.350/2005, competență. 

21. Înființarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în conformitate cu 

prevederile art.1 din O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 

fără stăpân.  

22. Declanșarea procedurii de validare a supleanților de către secretarul general al 

u.a.t.-urilor în conformitate cu dispozițiile art.122, art.204 din Codul Administrativ, în cazul 

încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local. 

23. Aplicabilitatea prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții/O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu privire la 

concesionarea ca modalitate de exercitare a dreptului de proprietate publică/privată a u.a.t.-

urilor. 
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24. Respectarea dispozițiilor art.486 din Codul fiscal raportat la pct.164 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

25. Dreptul de a demola construcţiile, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, 

aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică prevederile art.7 

alin.16^3 din Legea nr.50/1991, în sensul emiterii autorizației de desființare a contrucției și, 

ulterior, în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor de demolare se actualizează inventarul 

bunurilor aflate în domeniul public al unității administrativ teritoriale. 

26. Acordarea burselor de ajutor social, de merit și de studiu în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.- 

 

În cursul anului 2021, Serviciul Juridic și aplicare acte normative cu caracter reparatoriu 

din cadrul Instituţiei Prefectului - judetul Constanta, a înregistrat un număr de 38.626 acte 

administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv 

consiliile locale, Consiliul Judeţean Constanţa şi primari. 

 

Măsuri propuse: 

Urmare a evidenţierii actelor descrise mai sus şi exercitării controlului de legalitate, au 

fost formulate un număr de 933 de sesizări motivate, ce au avut ca obiect modificarea, 

completarea și revocarea actelor 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 acestora.  

 În sensul celor amintite mai sus, au fost formulate  adrese ce au avut ca obiect 

completarea documentaţiei, îndrumări şi precizări. Actele vizate au fost hotărâri adoptate de 

către consiliilor locale și dispoziții emise de primari. 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 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 nulității hotărârilor de consiliu local. 

 

a) număr de hotărâri verificate 

În anul 2021 au fost suspuse controlului de verificare a legalității fiind întocmit în acest 

sens un docment justificativ pentru un număr de 6.956 hotărâri adoptate de autoritățile 

deliberative ale administrației publice locale (consiliul local și județean). 

 

b) număr de dispoziții verificate 

În anul 2021 au fost suspuse controlului de verificare a legalității fiind întocmit în acest 

sens un docment justificativ pentru un număr de 23.796 dispoziții emise de autoritatea 

executivă a administrației publice locale (primar). 

 

c) număr de acte intrate în procedură prealabilă 

A fost declanşată procedura prealabilă pentru un număr de 933 de acte 

administrative emise/adoptate de către autoritățile administrației publice locale. 

 

d) număr de acte atacate în contencios administrativ 

 Față de cele menționate mai sus din totalul de 933 de acte administrative care au 
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intrat în procedură prealabilă: 765 de acte administrative au fost modificate de către 

emitent, 135 de acte administrative au rămas în procedură de analizare la nivelul 

emitentului și pentru un număr de 33 acte administrative s-a formulat acțiune în vederea 

anulării în fața instanței de contencios administrativ 

 

În cursul anului 2021 reprezentanții legali ai autorităților publice locale au solicitat în 

mod expres comunicarea de către prefect a modului în care și-a exercitat controlul de verificare 

a legalității actelor administrative comunicate cu indicarea utilizării sau nu a prerogativelor 

instituite de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 – a contenciosului administrativ cu modificările 

și completările ulterioare, fiindu-le comunicate un număr de 30 adrese de răspuns. 

Actele administrative față de care s-au formulat solicitări și s-au înaintat răspunsuri 

aveau ca obiect: 

- actualizarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat;  

-  trecerea unui bun din domeniul public al unității administrativ-teritoriale în domeniul 

public al statului și în administrarea ministerelor de resort; 

- declararea bunurilor ca fiind de uz și  interes public local;  

- prelungirea termenului de valabilitate a documentațiilor de urbanism ( PUZ, PUD, 

PUG); 

- organizarea procedurilor de concesionare prin licitație publică a suprafețelor de teren 

inventariate în domeniul provat al unității administrativ- teritoriale; 

- atribuirea de denumiri circulațiilor publice. 

 

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

Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului 

Ordinul prefectului 
prin care s-a 

dispus acțiunea de 
control 

Tematica de control Principalele 

deficiențe 

constatate 

Măsurile luate: 

O.P. nr. 77/ 
25.01.2021, 
O.P. nr. 78/ 
25.01.2021,  
OP nr. 79/ 
25.01.2021, 
OP nr. 92/ 
28.01.2021  

Activitatea 
secretarului general pe 
linia comunicării actelor 
administrative la nivelul 
comunelor: Deleni, 
Ciocârlia și Amzacea 

Desfășurarea 
defectuoasă a 
activității 
secretarului 
unității 
administrativ-
teritoriale 
 
 

A fost sesizată comisia 
de disciplină pentru 
secretarii generali 
constituită în cadrul 
instituției prefectului în 
vederea cercetării 
faptelor ce reprezintă 
abateri disciplinare 

OP nr. 247/ 
22.03.2021 

Activitatea secretarului 
general pe linia 
comunicării actelor 
administrative la nivelul 
orașului Hârșova 

Desfășurarea 
defectuoasă a 
activității 
secretarului 
unității 
administrativ-
teritoriale 

A fost sesizată comisia 
de disciplină pentru 
secretarii generali 
constituită în cadrul 
instituției prefectului în 
vederea cercetării 
faptelor ce reprezintă 
abateri disciplinare 

O.P. nr. 264/ 
30.03.2021  

Sesizarea cu privire la 
activitatea secretarului 
comunei Tuzla 

Există pe rol un 
dosar penal, 
drept urmare 
acțiunea de 

- 
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control s-a 
suspendat 

O.P. 384 
/22.04.2021  

verificarea atribuțiilor 
stipulate în cuprinsul 
art. 243 alin.1 din OUG 
nr. 57/2019 în sarcina 
secretarului general  - 
Murfatlar 

Desfășurarea 
defectuoasă a 
activității 
secretarului 
unității 
administrativ-
teritoriale 

A fost sesizată comisia 
de disciplină pentru 
secretarii generali 
constituită în cadrul 
instituției prefectului în 
vederea cercetării 
faptelor ce reprezintă 
abateri disciplinare 

OP nr. 578/ 
01.07.2021 
OP nr. 587/ 
05.07.2021 

Activitatea secretarului 
general al comunei 
Tortoman în perioada 
ianuarie-iunie 2021; 
Verificarea aspectelor 
semnalate în petiția nr. 
15406/14.06.2021, nr. 
31529/14841/08.06. 
2021, și nr. 
31530/14843/08.06. 
2021,; Coordonarea și 
verificarea de către 
secretarul general al 
unității-administrativ-
teritoriale a modului de 
completare și ținere la 
zi a Registrului Agricol 

Desfășurarea 
defectuoasă a 
activității 
secretarului 
unității 
administrativ-
teritoriale 

- S-a solicitat comunicare 
actelor administrative; 
- Măsuri cu privire la 
implementarea 
dispozițiilor privind 
Registrul Agricol; 
- Sesizarea instituțiilor 
publice în ceea ce 
privește crearea unor 
iazuri artificiale  

OP nr. 809/ 
14.09.2021 

Verificarea aspectelor 
sesizate în petiția nr. 
31813/22708/08.09.20
21 și activitatea 
secretarului comunei 
Castelu; Coordonarea 
și verificarea de către 
secretarul general al 
unității-administrativ-
teritoriale a modului de 
completare și ținere la 
zi a Registrului Agricol 

Desfășurarea 
defectuoasă a 
activității 
secretarului 
unității 
administrativ-
teritoriale 

- dispunere a măsurilor 
pentru depunerea 
jurământului de către 
supleanți ai căror 
mandate au fost validate 
de instanța de judecată  

OP nr. 926/ 
04.11.2021 

Activitatea secretarului 

general pe linia 

comunicării actelor 

administrative la nivelul 

comunei Deleni,  

Desfășurarea 

defectuoasă a 

activității 

secretarului 

unității 

administrativ-

teritoriale 

A fost sesizată comisia 

de disciplină pentru 

secretarii generali 

constituită în cadrul 

instituției prefectului în 

vederea cercetării 

faptelor ce reprezintă 

abateri disciplinare 
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3. Instruirea secretarilor unităților administrativ – teritoriale 

  

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

teritoriale sunt: 

• Adresa de îndrumare nr. 62604/11.12.2021: 

- Decizia ÎCCJ nr. 78 din 15 noiembrie 2021 pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1185 din 15 decembrie 2021; 

- Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 127 din 15 decembrie 2021 pentru modificarea 

Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea’şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative şi a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind 

integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 1190 din 15 decembrie 2021; 

- Legea nr. 303/16.12.2021 pentru completarea art. 23 din legea nr. 50/1991 

 

• Adresa de îndrumare nr. 62291/20.12.2021: 

- Publicarea Legii nr. 295/2021 din 13 decembrie 2021 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, act normativ care intră în vigoare de la data de 24.12.2021 

 

• Adresa de îndrumare nr. 61933/15.12.2021 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 172 din 20 noiembrie 2021 pentru aprobarea 

Strategiei Ministerului Afacerilor Interne de securitate a informaţiilor în format electronic (2021 

- 2026), publicat în Monitorul Oficial nr. 1151 din 03 decembrie 2021; 

- Decizia Curţii Constituţionale nr. 562/2021 din 16 septembrie 2021 referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) şi (1A2) din L’egea 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, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 1164 din 08 decembrie 2021; 

- Hotârârea de Guvern nr. 1242/08.12.2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României. 

 

• Adresa de îndrumare nr. 60940/08.12.2021 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/25.11.2021 privind stabilirea unor măsuri 

la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modjficarea şi completarea unor acte 

normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 1127 din 25 noiembrie 2021; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1238/26.11.2021 pentru modificarea şi completarea anexelor 

nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică 

pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 11138/26.11.2021. 
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• Adresa de îndrumare nr. 29680/18.11.2021 având ca obiect: 

- Iidentificării bunurilor imobile intabulate în favoarea Statului Român şi pentru care nu 

se cunoaşte entitatea care deţine un drept real, altul decât cel de proprietate; 

- Stabilirea apartenenţei bunurilor la proprietatea publică/privată a statului sau a U.A.T.; 

- Înregistrarea bunurilor imobile în mod corespunzător, atât în inventarele centralizate 

ale bunurilor proprietate publică/privată a statului sau a U.A.T. mai sus menţionate, cât şi în 

sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, conform prevederilor legale incidente; 

- Identificarea entităţii care exercită un drept real, altul decât cel de proprietate, asupra 

bunurilor imobile. 

 

• Adresa de îndrumare nr. 60386/26.11.2021: 

- Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, nr. 80 din data de 22.11.2021- Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în dosarul nr.2056/1/2021, prin care s-a pronunţat 

următoarea soluţie: 

- Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ 

şi fiscal, prin încheierea din 19 ianuarie 2021, în Dosarul nr. 640/104/2020, în vederea 

pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: în interpretarea si aplicarea 

prevederilor art. 96 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. cu modificările şi 

completările ulterioare, reprezentarea consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor 

de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică nu se realizează exclusiv printr-un 

consilier local, astfel că poate fi împuternicită si o altă persoană fizică să îl reprezinte. 

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Pronunţată în 

şedinţă publică astăzi, 22 noiembrie 2021. 

 

• Adresa de îndrumare nr. 25148/05.10.2021: 

- Decizia înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 12/28.06.2021 pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 31A1, art. 32 alin. (5) 

lit. a), art. 39, 44, 45, art. 47 alin. (1) şi (2), art. 56 alin. (1), (4), (6) şi (7) şi art. 64 alin. (3) 

din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 

completările ulterioare, raportate la art. 68 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezintă un act 

administrativ cu caracter normativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 30 septembrie 

2021; 

- Decizia Curţii Constituţionale nr. 411/10.06.2021 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor art. 162 alin. (3) din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii şi ale 

art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 935 din 30 septembrie 2021; 

-  Decizia Curţii Constituţionale nr. 385/08.06.2021 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii. 

 

• Adresa de îndrumare nr. 13309/20.05.2021 

-  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 19/29.03.2021 pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial nr. 462 din 29 Aprilie 2021; 

-  Decizia Curţii Constituţionale nr. 189/18 martie 2021 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile 
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pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 

în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin 

Legea nr. 219/2020 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 (Monitorul Oficial nr. 466 din 04 mai 

2021); 

-  Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 36/05.05.2021 privind utilizarea semnăturii 

electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de ’marca temporală 

electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al 

angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative (Monitorul Oficial nr. 474 din 06 mai 2021); 

-  Decizia înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 22/12.04.2021 pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial nr. 480 din 10 mai 2021; 

-  Decizia Curţii Constituţionale nr. 47 din 26 ianuarie 2021 referitoare la referitoare la 

excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), ale art. 10 alin. (1), (4) şi (6), 

art. 11 alin. (1) - (3) şi ale art. 20 pct. 6 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru 

accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul 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 7 

septembrie 1940. 

 

• Adresă de îndrumare nr. 24963/04.10.2021 privind neaplicarea prevederilor art. 108 lit. 

d din OUG nr. 57/2019 – privind transmiterea unui drept de folosință în favoarea CNAIR 

S.A.; 

• Adresă de îndrumare nr. 25128/05.10.2021 referitoare la opinia ANRP cu privire la 

rezerva Comisiei locale de fond funciar; 

• Adresă de îndrumare nr. 24544/09.09.2021 referitoare la opinia A.N.I. cu exercitarea 

de către consilierul local a calității de reprezentant al consiliului local în cadrul consiliului 

de administrație al unei școli, fapt ce ar putea genera o stare de incompatibilitate; 

• Adresa de îndrumare nr. 21673/30.08.2021 privind  comunicarea deficiențele 

constatate în procedura de verificare a legalității actelor administrative la nivelul 

semestrul I al anului 2021;  

• Îndrumarea tuturor secretarilor din județul Constanța privind aplicarea aplicarea 

Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 25/2021 pentru 

aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și 

a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local; 

• Îndrumarea tuturor secretarilor  aplicarea și interpretarea unitară a dispozițiilor art. 

136 alin.8 din O.U.G. nr. 57/2019 -  conform recomandărilor M.D.L.P.A.;   

• Îndrumarea tuturor primarilor privind aplicarea prevederilor O.G. nr. 63/2002 privind 

atribuirea sau schimbarea de denumiri cu modificările și completările ulterioare;  

• Îndrumarea tuturor Comisiilor locale de fond funciar privind aplicarea art. 24 alin.3 și 

27 alin.23 din Legea nr. 18/1991 – legea fondului funciar cu modificările și completările 

ulterioare;   

• Îndrumare privind necesitatea aprobării unui studiu de oportunitate în procedura 

prealabilă organizării licitației publice în vederea vânzării - concesionării/închirierii unor 

bunuri din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale – aplicarea prevederilor 

art. 308, coroborat cu art. 344 alin.3, art. 363 alin.1 din OUG nr. 57/2019;  
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• Îndrumarea tuturor Comisiilor locale de fond funciar cu privire la reconstituirea dreptului 

de proprietate pentru suprafețele de teren ce având categoria de folosință izlaz;  

• Îndrumarea tuturor Comisiilor locale de fond funciar cu privire la lipsa de competență 

a consiliului local în procedura punerii la dispoziția Comisie locale de fond funciar a 

suprafețelor de teren ce reprezintă izlazul comunal înscris în Ordinul Prefectului și 

inventariate in domeniul privat al u.a.t-ului;   

• Îndrumare privind rectificarea bugetelor locale in condițiile art. 19 alin.2 din Legea nr. 

273/ 2006;      

• Îndrumare privind aplicarea prevederilor art. 152 din OUG nr. 57/2019 alin.5 în situația 

adoptării hotărârilor de eliberare din funcția de viceprimar;    

• Îndrumare privind Recensământul general agricol;   

• Îndrumare privind inventarierea terenurilor în domeniul privat al u.a.t.-ului;  

• Îndrumare privind indexarea taxelor și impozitelor locale;   

• Îndrumare privind aplicarea dispozițiilor art. 289 din OUG nr. 57/2019 – Codul 

administrativ - atestarea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității 

administrativ- teritoriale;   

• Îndrumare privind Recensământul general al populației și locuințelor;   

• Îndrumare privind respectarea normelor de tehnică legislativă în adoptarea/emiterea 

actelor administrative – precizarea în preambulul actului administrativ a 

articolelor/alineatelor expres prevăzute în acte normative, în raport de obiectul actului 

administrativ;   

• Îndrumare privind folosirea sigiliului de către autoritățile și instituțiile publice, precum 

și cu privire la aplicarea ștampilei – dispozițiile art. 627 din O.U.G. nr. 57/2019,  art 

2^1 din Legea nr. 169/2019 coroborat cu prevederile art. 2 alin.1 pct.c^1 din Legea 

nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare; 

• Îndrumare privind dispozițiile referitoare la notarea posesiei în condițiile art. 41 din 

Legea nr. 7/1996;   

• Îndrumare privind aplicarea actelor normative ca urmare a intrării in vigoare, aplicarea 

Deciziilor Curții Constituționale, aplicarea Deciziilor pronunțare de Înalta Curte de 

Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept -  adrese nr. 

2420/27.01.2021;   

• Îndrumare privind aplicarea actelor normative ca urmare a intrării in vigoare, aplicarea 

Deciziilor Curții Constituționale, aplicarea Deciziilor pronunțare de Înalta Curte de 

Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept -  adrese nr. 

3089/03.02.2021;   

• Îndrumare privind aplicarea actelor normative ca urmare a intrării in vigoare, aplicarea 

Deciziilor Curții Constituționale, aplicarea Deciziilor pronunțare de Înalta Curte de 

Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept -  adrese nr. 

3734/11.02.2021;   

• Îndrumare privind aplicarea actelor normative ca urmare a intrării in vigoare, aplicarea 

Deciziilor Curții Constituționale, aplicarea Deciziilor pronunțare de Înalta Curte de 

Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept -  adrese nr. 

12428/12.05.2021;   

• Îndrumare privind aplicarea actelor normative ca urmare a intrării in vigoare, aplicarea 

Deciziilor Curții Constituționale, aplicarea Deciziilor pronunțare de Înalta Curte de 

Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept -  adrese nr. 

14118/31.05.2021;   
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• Îndrumare privind efectele juridice ale hotărârilor adoptate de către consiliul local în 

cazul nerespectării dispozițiilor art. 133 -140 din Codul Administrativ.  

 

4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești 

 

În anul 2021 au fost înregistrate un număr total de 214 acțiuni în care Instituția 

Prefectului, Prefectul Județului și Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate 

asupra Terenurilor Constanța au calitatea de reclamanți, respectiv pârâți având ca obiect: 

- anularea actelor administrative emise/adoptate de către autoritățile administrației 

publice locale; 

- anularea autorizațiilor de construire, acțiuni formulate ca urmare a sesizării Prefectului 

județului în temeiul rapoartelor de control întocmite de către reprezentanții Inspectoratului 

Județean în Construcții Constanța; 

- contestații la executare/validare poprire; 

- anularea ordinului emis de către prefect prin care s-a constatat încetarea de drept, înainte 

de termen a mandatului de consilier local și declararea acestuia ca vacant; 

-  stabilirea drepturilor de natură salarială; 

- fondul funciar, plata nedatorată, răspundere acivilă delictuală, revizuirea, 

plângerea contravențională, stabilirea daunelor ș.a. 

Ca urmare a modificărilor aduse de către Codul Administrativ în materia validării 

mandatelor aleșilor locali s-au înregistrat un număr de 42 de încheieri pronunțate de către 

judecătoriile existente la nivelul județului Constanța, conform arondărilor existente pentru 

fiecare unitate administrativ-teritorială/Tribunalul Constanța, privind validarea mandatelor 

supleanților pe durata mandatului consiliului local. 

 

 

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

 

a. modalitate de lucru pentru întocmirea proiectelor de ordin 

 

În cursul anului 2021 personalul din cadrul aparatului de specialitate al prefectului, au 

întocmit referate în baza cărora au fost emise de către Prefectul judeţului Constanţa un număr 

de 1001 de ordine, în temeiul în temeiul art. 275 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ.  

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 și în programul software 

achizitionat de catre Instituția Prefectului – Județul Constanța şi au fost arhivate în mod 

corespunzător.  

Din totalul de 1001 de ordine ale prefectului emise în cursul anului 2021, un număr 

de 653 de ordine au avut caracter individual și un număr de 348 ordine au avut 

caracter normativ.  

 

b. număr de ordine cu caracter tehnic și/sau de specialitate  

 

  În cursul anului 2021 la nivelul instituției nu a fost cazul emiterii unor ordine prin care  
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să se stabilească măsuri cu caracter tehnic și/sau de specialitate. 

 

c. număr de ordine emise de prefect în calitate de președinte al comitetului pentru situații de 

rugență 

 

În perioada de referință la nivelul instituției au fost emise de către prefect 14 ordine 

în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

 

d. număr de ordine prin care s-au constituit comisii mixte de verificare  

 De asemenea, la nivelul instituției au fost emise 8 ordine prin care s-au constituit 

comisii mixte de verificare.  

 

 

6. Activitatea desfășurată de comisia de disciplină 
 

Comisia de disciplină pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Constanța 

În cursul anului 2021 nu au fost depuse sezizări la Comisia de disciplină. 

 

Comisia de disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare și 

propunerea modului de soluționare a sesizării privitoare la faptele sesizate ca abateri 

disciplinare ale secretarilor generali ai comunelor, orașelor și municipiilor din Judeţul Constanţa 

 

În conformitate cu anexa 7 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ s-a constituit la nivelul Instituției Prefectului – Județul Constanța, Comisia de 

disciplină pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri dispcplinarte și propunerea modului de 

soluționare a sesizării privitoare la faptele sesizate ca abateri disciplinare ale secretarilor 

generali ai comunelor, orașelor și municipiilor din Judeţul Constanţa.  

În anul 2021 au fost primite la comisie, 13 sesizări privind exercitarea 

necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, pentru un număr de 8 secretari. Au fost soluționate 

11 sesizări, pentru celelalte 2 urmând ca în anul 2022 să se continue procedura de cercetare 

administrativă. 

 

 

7. Activitatea desfășurată de Comisia de atribuire denumiri 

 

Comisia Judeţeană Constanţa de atribuire de denumiri a funcţionat în în anul 2021 în 

baza Ordinului Prefectului judeţului Constanţa nr. 70/2021.  

În baza propunerilor formulate de reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice 

locale cu privire la atribuirea de denumiri, în cursul anului 2021 s-au desfășurat 6 şedinţe. 

Dezbaterile din cadrul sedințelor s-au concretizat în 18 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 2021 au fost emise către Comisia Judeţeană 

Constanţa de atribuire de denumiri un număr de 17 avize favorabile și 1 aviz favorabil.   
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8. Activitatea Contencios – administrativ 

 

În cursul anului 2021 s-au desfășurat o serie de actiuni în fața instanței de contencios 

administrativ în care prefectul are calitate procesuală activă; aceste acșiuni au fost înscrise în 

totalul cauzelor ce fac obiectul capitolului C, punctul 4 - Reprezentarea Instituției Prefectului la 

instanțele judecătorești, din prezentul raport. 

 

D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

 

1. Aplicarea Legilor fondului funciar 

 

În cursul anului 2021, la nivelul Comisiei Judeţene Constanţa pentru stabilirea dreptului 

de proprietate asupra terenurilor au fost organizate 11 şedinţe. În cadrul acestor şedinţe a 

fost adoptat un număr de 204 hotărâri ce au avut ca obiect soluţionarea propunerilor 

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 tehnic de lucru ce 

funcționează și sprijină activitatea Comisiei Judeţene Constanţa pentru stabilirea dreptului de 

proprietate.  

În cursul anului 2021 au fost verificate şi semnate 337 titluri de proprietate, titluri 

emise în baza hotărârilor adoptate de către Comisia Judeţeană Constanţa. 

În vederea aplicării în mod unitar a legislației privind fondul funciar, au fost organizate 

săptămânal întâlniri de lucru cu privire la modalitatea de aplicare a cadrului legislativ. La aceste 

întâlniri au participat membrii colectivului de lucru, reprezentanţii instituţiei.  

La ședințele organizate au participat pe lângă reprezentanții instituției prefectului și sei 

ai Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa, fiid discutate inclusiv aspecte legate 

de Programul național de cadastru și carte funciară, respectiv cele referitoare la aplicarea 

Ordinului A.N.C.P.I. nr. 700/2014. 

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 518 ordine de prefect. 

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. 

La nivelul Colectivului tehnic de lucru au fost înregistrate și soluționate un număr de 

134 petiții care au avut ca obiect legile fondului funciar. În activitatea de soluționare a 

petițiilor a fost necesară consultarea altor entități publice cu ar fi: Serviciul Județean al Arhivelor 
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Naționale, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa, ș.a, precum și comisiile locale 

de fond funciar. 

În activitatea sa, la nivelul Colectivului tehnic de lucru s-au întreprins măsuri în vederea 

aducerii la cunoștința comisiilor locale, deciziile luate de către Autoritatea Națională pentru 

Restituirea Proprietății în procedura de soluționare a dosarelor înaintate în vederea acordării 

de măsuri compensatorii prin puncte.   

 

 

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 2021, membrii Biroului Judeţean pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, au 

primit 6 acte administrative, respectiv 6 dispoziţii emise de primari. Prin acastă dispoziţie 

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 

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 2021 au fost 

emise 3 avize de legalitate dosarele aferente acestora fiind transmise la Autoritatea 

Națională pentru Restituirea Proprietăților. De asemenea, 3 dosare au fost returnate, iar 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.   
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E. Serviciile publice deconcentrate  

1. a. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate  

Instituția prefectului a stabilit un sistem lunar de raportare, pe o machetă care a cuprins 

ca indicatori: 

- activități realizate în luna precedentă, 

- activități existente în planul lunii viitoare, 

- greutăți întâmpinate, care necesită acțiunea coordonată a amai multor instituții publice. 

Un număr de 22 instituții au înaintat cu regularitate raportul întocmit pe macheta 

stabilită, iar prefectul a primit pe parcursul anului 2021 un număr de 11 informări atât privind 

stadiul raportărilor primite cât și problemele întâmpinate. 

  

1. b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare 

privind execuția bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate 

Pe parcursul anului 2021 un număr de 4 instituții publice au înaintat pentru avizare 
proiectele de buget și/sau execuțiile financiare, toate fiind avizate de prefect. 

 

2. Activitatea Colegiului Prefectural al județului Constanța 

- Numărul ședințelor de lucru 

În anul 2021 Colegiul Prefectural s-a întrunit în 14 ședințe, fiind întocmite 14 ordine de 
convocare în ședința a membrilor Colegiului Prefectural.  

Trimestrial s-a întocmit raportul privind activitatea Colegiului Prefectural, care s-a 
transmis către Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile 
Prefectului, în format letric și electronic.  

 

- Numărul hotărârilor adoptate  

Au fost adoptate un număr de 5 hotărâri și anume: 

- Hotărârea nr. 1/27.01.2021 privind aprobarea Programului orientativ de activitate al 

Colegiului Prefectural pentru anul 2021; 

- Hotărârea nr. 2/27.01.2021 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. 3/09.04.2021 privind aprobarea constituirii grupului de lucru pentru îndrumarea 

și spijinirea agenților economici din industria turistică din județul Constanța;  

- Hotărârea nr. 4/28.04.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiuni aferent anului 2021 

pentru realizarea la nivel județean a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. 

- Hotărârea nr. 5/29.09.2021 privind desemnarea, din cadrul instituțiilor publice reprezentate 

în Colegiul Prefectural, a persoanelor responsabile cu activitatea de comunicare publică și 

relația cu mass-media. 

 

- Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul Prefectural și al 

invitaților  

Din Colegiul Prefectural, constituit prin ordin, fac parte un număr de 30 instituții, din 

care 11 instituții sunt servicii publice deconcentrate.  
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- Numărul instituțiilor care au prezentat rapoarte de activitate în cadrul ședințelor de 

lucru ale Colegiului Prefectural 

 În cadrul ședințelor de lucru ale Colegiului Prefectural au prezentat rapoarte de 

activitate un număr de 13 instituții: Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța, Inspectoratul 

Școlar Județean Constanța, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanța, 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, Direcţia Judeţeană pentru Sport 

și Tineret Constanţa, Direcția Județeană pentru Cultură Constanța, Direcția pentru Agricultură 

Județeană Constanța, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, 

Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, Garda Națională de Mediu – Comisariatul 

Județean Constanța, Casa Județeană de Pensii Constanța, ANIF - Filiala Teritorială de 

Îmbunătățiri Funciare Constanța.  

De asemenea, au fost prezentate 34 informări de către un număr de 17 instituții: Direcția de 

Sănătate Publică Județeană Constanța, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al 

județului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Agenția Județeană pentru Plăți 

și Inspecție Socială Constanța, Direcţia Judeţeană pentru Sport și Tineret Constanţa, Direcția 

Județeană pentru Cultură Constanța, Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța, Direcția 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, Comisariatul Județean pentru 

Protecţia Consumatorilor Constanța, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Mihail Kogălniceanu” 

Constanţa, Garda de Coastă, Direcția Silvică Constanța, Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Constanţa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, Direcţia Judeţeană de Statistică 

Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, Inspectoratul Teritorial de Muncă 

Constanţa.  

Au fost invitați la ședințele Colegiului Prefectural conducătorii de la un număr de 6 

instituții: Serviciul de Poliție Transporturi Maritime, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis”, 

Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Serviciul de Ambulanță Judeţean 

Constanţa, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, Serviciul 

Pentru Imigrări al Judeţului Constanţa.  

 

- Numărul informărilor adresate prefectului referitoare la modul de realizare a măsurilor 

cuprinse în hotărârile Colegiului prefectural  

Conform Hotărârii nr. 1/27.01.2021 privind aprobarea Programului orientativ de 

activitate al Colegiului Prefectural pentru anul 2021 tematicile propuse s-au regăsit pe ordinea 

de zi a ședințelor lunare. 

În vederea îndeplinirii prevederilor Hotărârii nr. 2/27.01.2021 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, instituțiile din colegiu au transmis lunar rapoarte de activitate. Astfel, 

pe parcursul anului 2021 s-au primit 264 rapoarte. Centralizarea rapoartelor primite de la 

instituții au făcut obiectul a 12 rapoarte lunare, vizate de către prefect.  

Urmare aplicării prevederilor din Hotărârea nr. 3/09.04.2021 privind aprobarea 

constituirii grupului de lucru pentru îndrumarea și spijinirea agenților economici din industria 

turistică din județul Constanța, s-a constituit grupul de lucru menționat și s-au desfășurat 

activități specifice cu reprezentanții organizațiilor din turism, sub conducerea prefectului 

județului.   

Prin Hotărârea nr. 4/28.04.2021 a fost aprobat Planului de acțiuni aferent anului 2021 

pentru realizarea la nivel județean a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. 
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Trimestrial instituțiile cu atribuții, cuprinse în plan, au raportat stadiul îndeplinirii acțiunilor 

propuse. Rapoartele trimestriale au fost prezentate prefectului județului.  

Hotărârea nr. 5/29.09.2021 privind desemnarea, din cadrul instituțiilor publice 

reprezentate în Colegiul Prefectural, a persoanelor responsabile cu activitatea de comunicare 

publică și relația cu mass-media, a stat la baza întocmirii unei baze de date cuprinzând 

persoanele cu atribuții specifice.  

 

3. Activitatea Comisiei de Dialog Social a județului 

În anul 2021, 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.  

Temele supuse discuţiilor au fost cuprinse într-un program orientativ care a fost supus 

spre aprobare membrilor comisiei în prima şedinţă din acest an, când s-a stabilit de comun 

acord ca ordinea de zi să poate fi suplimentată la solicitarea organizaţiilor membre, în funcţie 

de problemele apărute la momentul respectiv. Menționăm faptul că, prin tematica abordată în 

cadrul ședințelor, autoritățile prezente au adus în discuție, pe baza unor materiale 

documentate, preocupările și eforturile întreprinse în vederea unei bune funcționări în diferite 

domenii.  

În anul 2021 Comisia de Dialog Social s-a întrunit în 10 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 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 2020, 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 controalelor, 

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: 

1. Discuții privind proiectul legii privind unele măsuri pentru continuarea activității 
de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare – la solicitarea Camerei de 
Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța 

2. Analiza situației subcontractorilor care prestează activități pentru operatorii 
portuari – la solicitarea CN Cartel Alfa – Uniunea Teritorială filiala Constanța 

3. Situația accidentelor de muncă de pe raza județului - la solicitarea Blocului 
Național Sindical – filiala județeană Constanța 

Ședințele C.D.S. desfășurate în anul 2021 au oferit partenerilor sociali posibilitatea de 

a se informa reciproc, iar prin grija secretariatului au fost comunicate permanent autorităților 
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centrale date privind modul în care s-au desfășurat relațiile de parteneriat, insistându-se pentru 

găsirea unor soluții în situațiile în care autoritățile locale nu au avut competențele necesare. 

Din componența Comisiei de Dialog Social fac parte 11 reprezentanți ai confederațiilor 

patronale/sindicale. 

4. Acțiuni de protest  

În data de 21.01.2021 Instituția Prefectului județul Constanța a fost pichetată CNS 

Cartel Alfa – Uniunea Sindicală Teritorială Filiala Constanța, membrii de sindicat protestând 

împotriva unor măsuri și decizii din Programul de Guvernare. 

În data de 17.02.2021 Instituția Prefectului județul Constanța a fost pichetată de 

aproximativ 100 de membri ai Uniunii Teritoriale a Sindicatelor Feroviare M/C Constanța, 

principala nemulțumire fiind subfinanțarea sectorului feroviar românesc, lipsa investițiilor în 

infrastructura feroviară și în materialul rulant. 

În data de 22.07.2021 Instituția Prefectului județul Constanța a fost pichetată de 

aproximativ 100 de membri ai CNS Cartel Alfa – Uniunea Sindicală Teritorială Constanța, care 

au protestat împotriva deciziei Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de a desființa 

Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. 

În perioada 25-29.10.2021 Instituția Prefectului județul Constanța a fost pichetată zilnic 

de aproximativ 100 membri ai CNS Cartel Alfa – Uniunea Sindicală Teritorială Filiala Constanța 

și Sindicatului Sanitas Constanța – și-au exprimat nemulțumirea față de lipsa sumelor necesare 

desfășurării activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, 

implicit a sumelor necesare plății salariilor.   

În data de 23.12.2021 Instituția Prefectului județul Constanța a fost pichetată de 

membrii Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar.  

De fiecare dată, o delegaţie a protestatarilor a fost invitată de conducerea instituţiei 
pentru discuţii şi s-a întocmit informare către autoritățile centrale prin care s-a înaintat 
memoriul depus la Instituția Prefectului. 

 

5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice al județului  

Având în vedere situația epidemiologică la nivel județean și național, în contextul 
apariției și răspândirii noilor forme de coronavirus SARS-CoV-2, precum și a faptului că 
întâlnirile organizate în cadrul acestui comitet presupun participarea de persoane din diferite 
categorii sociale și de vârstă, din care marea majoritate vârstnici, în scopul limitării răspândirii 
coronavirusului și pentru prevenirea situațiilor de risc, ce pot afecta sănătatea persoanelor 
participante, Instituția Prefectului – Județul Constanța a instituit organizarea în sistem 
electronic/mixt (fizic + online) a ședințelor, acolo unde acest lucru a fost posibil.  

Întrucât reprezentații organizațiilor județene de pensionari din cadrul Comitetului 
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice nu dispun de suportul 
tehnic necesar realizării acestor întâlniri în sistem electronic, în anul 2021 ședințele au fost 
suspendate.    

Prin urmare, în anul 2021 nu au avut loc ședințe ale CCDCPPV. 
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F. Servicii comunitare de utilități publice 

 

Monitorizarea Strategiei Serviciilor comunitare de utilități publice 

 

  

 Proiectul „Monitorizarea și evaluarea integrată a performanței serviciilor publice” s-a 

implementat de către Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării 

și Administrației Publice și cu Patronatul Serviciilor Publice, începând cu data de 19 septembrie 

2019, pentru o perioadă de 36 luni, cu scopul introducerii unor sisteme și standarde comune 

în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni prin 

elaborarea de metodologii specifice pentru monitorizarea și evaluarea integrată a serviciilor 

publice din România, realizarea unor analize detaliate a performanței serviciilor publice, 

respectiv realizarea unei strategii naționale în domeniul serviciilor comunitare de utilități 

publice. 

 În contextul Aprobării Strategiei generale de descentralizare prin HG nr.229/2017, 

transferul de competențe de la nivel central la nivel local este coroborat cu elaborarea sau 

actualizarea standardelor de calitate și de cost în furnizarea serviciilor publice descentralizate. 

Pentru realizarea acestui deziderat, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

(M.L.D.P.A.) a dezvoltat platforma SALT prin intermediul căreia s-au colectat date la nivel 

național, fiind derulate trei sesiuni de colectare date (2017, 2018 și 2020). 

 A avut loc monitorizarea programelor de permanență asigurate de Regia Autonomă 

Județeană de Apă Constanța S.A. prin informările periodice primite de la Dispeceratul Avarii 

RAJA.  

 A avut loc monitorizarea întreruperilor programate în furnizarea energiei electrice prin 

informările periodice primite de la Biroul de Presă E-Distribuție Dobrogea. 

 A fost monitorizat conflictul dintre Electrocentrale S.A. (fostul C.E.T.), Termoficare 

(fostul R.A.D.E.T.), SNTGN Transgaz, RAJA SA și Primăria Municipiului Constanța. 

 

 

G. Managementul situațiilor de urgență. Număr evenimente gestionate, acțiuni 

întreprinse 

1. Numărul ședințelor Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 

În anul 2021 prefectul județului Constanța a convocat Comitetul Județean pentru 

Situații de Urgență Constanța în 127 ședințe, din care 2 ședințe ordinare și 125 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 161 hotărâri. 

În cadrul ședințelor au fost dezbătute următoarele teme: 

- Evaluarea activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța pe anul 

2020; 

- Prezentarea modului de îndeplinire a activităților cuprinse în Planul de activitate al 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru semestrul II 2020, respectiv 

semestrul I 2021; 
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- Prezentarea unei informări privind monitorizarea ducerii la îndeplinire a tuturor hotărârilor 

adoptate în ședințele CJSU Constanța din semestrul II 2020, respectiv semestrul I 2021; 

- Dispunerea măsurilor necesare pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-

2, în aplicarea legislației adoptate (Hotărâri de Guvern, Hotărâri ale Comitetului Național 

pentru Situații de Urgență, Ordine ale Comantului Acțiunii, actualizare listă centre de 

vaccinare, constatare incidență, aprobare propuneri privind scenariile de funcționare ale 

unităților de învățământ, instituire măsură de carantinare zonală  etc.) - 106 ședințe; 

- Prezentarea și analizarea situației privind alunecarea de teren din comuna Cumpăna - 10 

ședințe; 

- Situații meteorologice - Fenomene meteorologice prognozate a se manifesta la nivelul 

județului Constanța; 

- Aprobarea acționării mijoacelor și forțelor de intervenție puse la dispoziție de toți membrii 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, precum și de alți operatori 

economici din județ cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență; 

- Analiza și aprobarea Rapoartelor de sinteză privind fenomenele hidrometeorologice 

periculoase ce au afectat județul Constanța în anul 2021 (8 rapoarte); 

- Aducerea la cunoștință membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență asupra 

organizării de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța, la nivelul județului Constanța, 

a unei etape județene de simulare a examenelor naționale cu prezența fizică a elevilor din 

clasele terminale, avizată de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța; 

- Analiza și aprobarea listei spitalelor care vor asigura în continuare asistența cazurilor de 

infecție cu COVID-19 la nivelul județului Constanța; 

- Analiza și aprobarea Planului județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și 

financiare necesare gestionării situațiilor de urgență, pe anul 2021;   

- Analiza și aprobarea Planului județean de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență 

specifice sezonului cald 2021; 

- Prezentarea Procesului verbal privind acțiunea 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 secțiunilor de scurgere a apelor mari; 

- Reactualizarea Planului Alb pentru organizarea sistemului spitalicesc din județul Constanța 

în contextul pandemiei Covid-19, elaborat de către Direcția de Sănătate Publică a județului 

Constanța; 

- Aprobarea Planului de cooperare privind accesul în incintă Port Constanța în situații de 

urgență; 

- Prezentarea exercițiului de simulare pentru verificarea modului de funcționare a fluxului 

informațional operativ pentru transmiterea atenționărilor și avertizărilor meteorologice și 

hidrologice, precum și a modului de întocmire a Rapoartelor operative/informative privind 

efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase, programat în data de 07 septembrie 

2021; 

- Analizarea și aprobarea Planului de reziliență al județului Constanța faţă de recrudescenţa 

COVID-19, întocmit de Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța (DSP); 

Modificările propuse de DSP în ceea ce privește structura de paturi și necesarul de personal 

medical; 

- Situația decontării serviciilor medicale prestate de furnizorii privați de transport sanitar 

neasistat; 
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- Prezentarea și aprobarea Procesului Verbal privind verificarea stării tehnice și funcționale a 

construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare și 

de la Dunăre din județul Constanța; 

- Analiza si aprobarea „Planului județean de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență 

specifice sezonului rece 2021 – 2022; 

- Îmbunătățirea activității de apărare împotriva incendiilor în unitățile sanitare din județul 

Constanța – Dispunerea de măsuri în conformitate cu Procesul Verbal al ședinței Grupului 

de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de incendii și incendii 

de vegerație; 

- Avizarea Planului Alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple la Spitalul 

Orășenesc Cernavodă, revizuit. 

 

3. Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situațiilor de urgență 

Au fost emise 14 ordine de prefect pentru gestionarea situațiilor de urgență, din 
care: 

- 9 ordine de prefect pentru reactualizarea componenței Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență; 

- 5 ordine de prefect pentru constituirea comisiilor de constatarea şi evaluarea 
pagubelor produse în urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice. 
 

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 2021; 
- Planul de măsuri pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare 

gestionării situaţiilor de urgenţă, pe anul 2021; 
- Planul județean de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului rece 
2021-2021; 
- Planul de cooperare privind accesul în incintă Port Constanța în situații de urgență; 
- Planul Alb pentru organizarea sistemului spitalicesc din județul Constanța în contextul 

pandemiei Covid-19; 
- Planul de reziliență al județului Constanța faţă de recrudescenţa COVID-19; 
- Planul Alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple la Spitalul Orășenesc 

Cernavodă, revizuit. 
 
5. Acțiuni întreprinse și măsuri dispuse în contextul gestionării pandemiei generate de noul 

Coronavirus SARS-CoV-2 

La nivelul județului Constanța, în scopul prevenirii și limitării îmbolnăvirilor cu SARS-

CoV-2 în rândul populației au fost luate o serie de măsuri, după cum urmează: 

- Studiul legislației adoptate, în vederea aplicării prevederilor acestora la nivel județean (Legi, 

Hotărâri de Guvern, Hotărâri CNSU, Ordine ale Comandantului Acțiunii, Ordonanțe de 

Urgență, Ordine ale ministerelor cu atribuții specifice etc.); 

- Continuarea activității Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției; 

- Convocarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (106 ședințe 

desfășurate fizic și în sistem electronic cu adoptarea a 131 hotărâri) în vederea stabilirii 

măsurilor necesare pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, în 

conformitate cu legislația adoptată; 

- Convocarea factorilor decizionali de la nivelul Direcției de Sănătate Publică, Serviciului 

Județean de Ambulanță, unităților spitalicești din județul Constanța, structurilor Ministerului 
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Afacerilor Interne în vederea analizării situației generate de prezența noului Coronavirus la 

nivel județean; 

- Actualizarea centrelor de vaccinare la nivelul județului Constanța – 1 hotărâre CJSU; 

- Actualizarea Planului Alb pentru organizarea sistemului spitalicesc din județul Constanța în 

contextul pandemiei Covid-19, elaborat de către Direcția de Sănătate Publică a județului 

Constanța - 1 hotărâre CJSU; 

- Aprobarea Planul de reziliență al județului Constanța faţă de recrudescenţa COVID-19 - 1 

hotărâre CJSU; 

- Analizarea zilnică a ratei de incidență a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea adoptării în 

timp util a măsurilor necesare pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-

2 la nivelul localităților/județului Constanța – 78 hotărâri; 

- Analizarea și aprobarea scenariilor de funcționare a cursurilor în unitățile de învățământ din 

județ pe baza propunerilor Inspectoratului Școlar Județean, pentru respectarea 

prevederilor legislative specifice – 50 hotărâri CJSU; 

- Analizarea situațiilor în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică în vederea adoptării 

măsurilor necesare carantinării următoarelor U.A.T.-uri: Saraiu, Lumina, Agigea; 

- Organizarea unei întâlniri cu reprezentanții unităților comerciale din județ (supermarket-

uri, hypermarket-uri, centre comerciale, etc.) în vederea transmiterii necesității implicării 

în luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 

în rândul populației.  

- Înaintarea răspunsurilor solicitate prin radiograme/adrese, analizarea situațiilor și 

comunicarea răspunsurilor solicitate pe diferite aspecte legate de prezența virusului SARS-

CoV-2 de către primării/instituții publice, agenți economici, cetățeni etc. -  43 adrese; 

- Colaborarea cu Direcția de Sănătate Publică în vederea actualizării listei Centrelor de 

Vaccinare la nivelul județului; 

- Colaborarea cu U.A.T.-urile din județ și monitorizarea permanentă a acțiunilor/măsurilor 

întreprinse pe teritoriul acestora având în vedere prevederile hotărârilor Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență; 

- Participarea la un număr de 9 videoconferințe în contextul pandemiei generate de COVID-

19. 

 

Acţiuni desfășurate pe linia prevenirii situațiilor de urgență: 
- Reactualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă prin 

Ordin al Prefectului. În anul 2021 au fost emise 9 ordine de reactualizare a Ordinului;  

- Monitorizarea permanentă a prognozelor meteorologice;  

- Monitorizarea permanentă a diagnozelor şi prognozelor hidrologice pentru Dunăre;  

- Asigurarea transmiterii de către Secretariatul tehnic permanent al Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) a atenţionărilor/avertizărilor la toate comitetele 

locale pentru situaţii de urgenţă din judeţ şi membrilor Comitetului Judeţean pentru situaţii de 

Urgenţă; 

- Transmiterea de adrese, la primirea atenționărilor meteorologice sau hidrologice, 

primăriilor din județ, de a dispune măsurile necesare pentru prevenirea producerii unor situaţii 

de urgenţă;  

- Colaborarea cu Secretariatul tehnic permanent al CJSU în vederea elaborării Planului 

de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului cald 2021;  

- Colaborarea cu Secretariatul tehnic permanent al CJSU în vederea elaborării Planului 

de măsuri pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice sezonului rece 2021-2022;  
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- Dispunerea adoptării măsurilor de pregătire pentru sezonul rece de către toate 

primăriile din județ – încheierea contractelor de deszăpezire, 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 2021-2022, s-au transmis adrese către toate primăriile din 

județ, Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța și Direcția Regională de 

Drumuri și Poduri; s-au centralizat informațiile primite de la instituțiile sus-menționate 

(informații privind contractele de deszăpezire încheiate, a utilajelor, a stocurilor de materiale 

antiderapante existente și a rezervelor de combustibili); s-au întocmit și comunicat răspunsurile 

conform solicitărilor Ministerului Afacerilor Interne; 

- Colaborarea cu Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 

generate de inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase, având ca efect producerea 

de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, 

poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră (conform ordinului 

comun nr. 459/78/2019), în vederea organizării și desfăşurării 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 10 mai – 04 iunie 2021. 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 hidrometeorologice periculoase, având ca efect producerea 

de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, 

poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră (conform ordinului 

comun nr. 459/78/2019) în vedere organizării și participării la acţiunea de verificare a 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 20-24 septembrie 2021. Procesul 

Verbal privind acţiunea de verificare realizată a fost supus spre aprobare Preşedintelui 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

- Participarea la 4 videoconferinţe organizate de către Ministerul Afacerilor Interne în 

vederea prevenirii situațiilor de urgență pe tema fenomenelor meteorologice. 

  

Acţiuni desfăşurate în timpul producerii unor situaţii de urgenţă: 

În anul 2021 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;  

- convocarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în şedinţe extraordinare. 
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Acţiuni desfăşurate după producerea situaţiilor de urgenţă: 

- 5 ordine de prefect pentru constituirea comisiilor de constatare şi evaluarea 

pagubelor produse în urma manifestării fenomenelor hidrometeorologice, formate din 

reprezentanţi ai: Instituției Prefectului – Județul Constanța, 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 a județului Constanța, în funcţie de pagubele raportate 

de către Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, prin rapoarte operative/adrese, astfel:  

- ca urmare a raportului operativ transmis de către primăria Horia, a fost emis Ordinul 

Prefectului nr. 110/04.02.2021 privind constituirea Comisiei de constatare şi evaluare a 

pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada de 27.01 

- 01.02.2021, în judeţul Constanţa; 

- ca urmare a rapoartelor operative transmise de către primăria Tuzla, a fost emis Ordinul 

Prefectului nr. 543/08.06.2021 privind constituirea Comisiei de constatare şi evaluare a 

pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada 29 mai – 

01 iunie 2021, în judeţul Constanţa.  

- ca urmare a rapoartelor operative transmise de către primăriile Crucea, Lumina, Horia și 

Topraisar a fost emis Ordinul Prefectului nr. 565/15.06.2021 privind constituirea Comisiei de 

constatare şi evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice 

manifestate în perioada 12-15.06.2021 în judeţul Constanţa;  

- ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada 23-25.06.2021, Comisia 

și-a continuat activitatea, având în vedere rapoartele operative transmis de către primăriile 

Peștera și Lipnița; 

- ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada 01-06.07.2021, Comisia 

și-a continuat activitatea, având în vedere rapoartele operative transmis de către primăriile 

Rasova, Adamclisi și Aliman; 

 - ca urmare a rapoartelor operative transmise de către primăriile Rasova, Saligny și Aliman, a 

fost emis Ordinul Prefectului nr. 612/12.07.2021 privind constituirea Comisiei de constatare şi 

evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice manifestate în în 

perioada 01-12.07.2021, în judeţul Constanţa; 

- ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice manifestate în data de 21.07.2021, Comisia și-

a continuat activitatea, având în vedere raportul operativ transmis de către primăria Rasova; 

- ca urmare a raportului operativ transmis de către primăria Ion Corvin, a fost emis Ordinul 

Prefectului nr. 756/31.08.2021 privind constituirea Comisiei de constatare şi evaluare a 

pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice manifestate în data de 

27.08.2021, 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; 

- colaborarea cu Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate 

de inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase, având ca efect producerea de 

inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări 

accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costierăcentralizarea pagubelor 

evaluate în vederea elaborării a 8 rapoarte de sinteză, care au fost aprobate de către 

Prefectul Judeţului Constanţa în calitate de Preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
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de Urgenţă şi transmise Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă și către Ministerul 

Afacerilor Interne. 

   

Acțiuni realizate în cazul alunecării de teren din comuna Cumpăna: 

- analizarea situației privind alunecarea de teren din comuna Cumpăna în 10 ședințe 

extraordinare ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și adoptarea a 4 hotărâri 

pentru dispunerea de măsuri necesare punerii în siguranță a zonei și a locuitorilor din imobilele 

afectate de alunecarea de teren, atât de către Primăria comunei Cumpăna, cât și de către C.N. 

Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța; 

- monitorizarea situației privind alunecarea de teren din comuna Cumpăna ca urmare a 

informărilot înaintate de către C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța; 

- colaborarea cu Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate 

de alunecări de teren și cutremure de pământ în vederea cunoașterii în timp util a situației 

concrete din teren; 

- monitorizarea bilunară a modului de îndeplinire a acțiunilor cuprinse în Planul de acțiuni 

elaborat de către C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța și Primăria Cumpăna, 

ca urmare a informărilor transmise de către Inspectoratul Județean în Construcții Constanța.   

 

 

H. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice  
 

Modalitățile în care prefectul a reglementat activitatea, instituțiile stabilite a conlucra, 

rezultate 

Prefectul județului Constanța a coordonat activitățile de asigurare a ordinii publice cu 

privire la respectarea măsurilor impuse de legislația specifică pentru prevenirea infectărilor cu 

Coronavirus, organizând un număr de 15 întâlniri cu comandanții Inspectoratului de Poliție al 

județului Constanța, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Inspectoratului pentru Situații de 

Urgență Dobrogea al județului Constanta, Gărzii de Coastă, Grupării de Jandarmi Mobilă Tomis. 

Rezultatele pe anul 2021 sunt 10.700 sancțiuni în valoare de 3.067.950 lei. 

 

 
 
Relația cu minoritățile Naționale  

 

1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a 
situației romilor 

 
 

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 la nivelul Instituției Prefectului Județul Constanța 

au fost actualizate componențele Grupului de Lucru Mixt și a Biroului Județean pentru Romi 

prin Ordinul Prefectului nr. 396/23.04.2021 privind reorganizarea BJR și Ordinul Prefectului nr. 

396/23.04.2021 privind reorganizarea GLM. 

I. În perioada menționată mai sus, la nivelul Instituției Prefectului – Județul Constanța 

au fost realizate următoarele activități în domeniul incluziunii cetățenilor români aparținând 

minorității rome: 

1. Prin intermediul CJCCI Constanța, ca urmarea a solicitării venite din partea ANR, 

în a doua jumătate a lunii ianuarie 2021, a fost derulată campania de informare, programare 

și monitorizare în rândul cetățenilor români aparținând minorității rome cu privire la vaccinarea 
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împotriva SARS-COV2. Datele solicitate de la u.a.t.-urile în care există un procent însemnat de 

cetățeni români aparținând minorității rome s-au referit la: 

- Barierele în accesarea platformei de vaccinare; 

- Numărul persoanelor fără acte de identitate; 

- Numărul persoanelor care nu dețin calitatea de asigurat; 

- Numărul persoanelor care nu sunt înscrise pe lista nici unui medic de familie; 

- Disponibilitatea personalului pentru informare (inclusiv în limba romani) în centrele de 

vaccinare. 

2. Adresă - răspuns către ANR referitor la identificarea în județ a comunităților care 

îndeplinesc simultan mai multe condiții: comunitate rurală, interetnică și existență unui grup 

semnificativ de romi în localitate; 

3. Colaborarea cu Consiliul Superior al Magistraturii pentru implementarea 

proiectului ”TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea 

comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” prin distribuirea, către toate primăriile din 

județul Constanța, a pachetului informativ ”Îmi cunosc drepturile?” 

4. Adresă - răspuns către Consiliul Județean Constanta  referitor la desemnarea 

din partea Instituției Prefectului Constanta a unui membru în Comisia pentru coordonarea 

implementării măsurilor necesarea pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din 

așezările informale; 

5. Adresă - răspuns către ANR referitor la furnizarea de informații cu privire la lista 

comunităților de romi din jud. Constanța, cu precizări legate de numărul de locuitori, accesul 

la apă potabilă și accesul la energie electrică;  

6. Participarea la videoconferinta organizată de ANR pe 8.04.2021 – referitor la 

Ziua Internațională a Romilor; 

7. Participare la videoconferinta organizată de ANR pe 20.04.2021, pe platforma 

zoom a reprezentanților BJR, cu tema „Întâlnire cu reprezentanții BJR din cadrul prefecturilor,  

funcționarea BJR și colectarea de date despre comunitățile de romi”; 

8. Participare la atelierul de lucru în sistem videoconferință organizat de Banca 

Monidială și ANR pe 16.06.2021 cu tema ”Prezentarea și testarea instrumentului de colectare 

de date online”; 

9. Participare la videoconferinta organizată de ANR pe 8 - 9.11.2021 – referitoare 

la cooperarea ANR-BJR în monitorizarea/evaluarea Strategiei Naționale de Incluziune a 

Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome 2015 – 2020. Cadrul instituțional existent : 

bariere și soluții. Stadiul adoptării noii Strategii. 

10. Participarea și diseminarea către membrii GLM și u.a.t.-uri a informațiilor despre 

seminarul informativ online organizat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de 

Operator al Programului ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” 

finanțat din granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021, din 27.07.2021, pentru depunerea de 

proiecte în cadrul apelului de proiecte ”Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”; 

11. Adresă - răspuns către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene  (MIPE) 

referitor la anumite date necesare implementării proiectului ”Platforma Națională de Bune 

Practici pentru Romi – II”: 

- catagrafierea comunităților de romi din punct de vedere calitativ; 

- crearea unei baze de date a proiectelor și analizelor regionale;  

- promovarea participării romilor prin oportunitatea unui stagiu pentru tinerii romi în cadrul 

Punctului Național pentru Romi din MIPE;  

12. Participarea la videoconferinta organizată de ANR pe 13.12.2021 – cu tema 

“Romii. Miturile urbane. Vaccinare”; adresabilitate: Birourile Județene pentru Romi, UAT-uri cu 

resurse umane rome -  Mediatori școlari și Experți locali pentru romi, Școli comunitare din 

comunități cu populație de romi semnificativă- Mediatori școlari pentru romi, Profesori de limba 
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romani; au participat ministrul sănătății, dr. Alexandru Rafila, secretarul de stat în MAI dr. Raed 

Arafat și președintele CNCAV col. Valeriu Gheorghiță. 

13. Continuarea colaborării cu Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul activității 

11 din proiectului TAEJ prin distribuirea, către 7 u.a.t.-uri cu comunități cu populație de romi 

semnificativă a materialelor sub forma de roll-up-uri cu informații despre: instituțiile din cadrul 

sistemului judiciar, orientarea justițiabilului în cadrul instanței de judecată, pachetul informativ 

despre drepturile grupurilor vulnerabile. 

14. S-a avut în vedere rezolvarea audiențelor și a petițiilor înaintate prefectului de 

către cetățenii de etnie romă din municipiu și județ. 

15. S-a menținut legătura cu conducerea și resursele umane implicate în acest 

domeniu de activitate în u.a.t.-urile din județ. 

II. În privința aspectelor prioritare pe care experții se vor concentra în anul 2022, 

considerăm că este importantă continuarea aplicrii integrate a măsurilor legate de educație, 

sănătate, ocuparea forței de muncă și locuire.  

III. Propuneri și sugestii privind direcțiile de acțiune pentru îmbunătățirea situației 

romilor la nivelul județului Constanța: 

 - Resursa umană de la nivelul u.a.t.-urilor este redusă numeric față de necesarul din 

teritoriu. Primăriile au nevoie de sprijin pentru pregătirea profesională și suportul financiar al 

acestui personal. 

 - Având în vedere că în anul 2022 se va efectua recensământul populației din România, 

este important ca în activitatea de recenzare cetățenii români aparținând minorității rome să 

fie încurajați să declare apartenența la această etnie prin conștientizarea avantajelor de care 

ar putea beneficia (locuri rezervate la licee și instituții de învățământ superior, acces la 

programe de pregătire profesională, acces la programe europene în vederea îmbunătățirea 

nivelului de trai etc).  

 - Implementarea unor programe care să fie adaptate unor situații specifice din județul 

Constanța legate de existența unor comunități sărace aparținând grupurilor etnice de religie 

musulmană, turci și tătari. 

 
 
2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea 
problemelor și implicarea pentru realizarea acestora  

 
Având în vedere contextul epidemiologic, în anul 2020, nu au mai putut fi organizate 

evenimente/manifestări comune cu organizațiile minorităților naționale. Consilierii minorităților 

naționale au derulat actiuni de indrumare referitoare la noutăți legislative și actele normative 

referitoare la prevenirea si limitarea infectiilor cu virusul SARS CoV-2. 

  

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 ulterioare  

 

În baza art. 6 din Legea 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, 

cu modificările şi completările ulterioare, Instituţia Prefectului – Judeţul Constanţa analizează 

trimestrial modul în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ. Grupul de lucru 

privind analiza modului în care este asigurată protecția unităților de învățământ din județul 

Constanța constituit în vederea monitorizării  acțiunilor derulate pentru asigurarea securității 
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unităților de învățământ este alcătuit din reprezentanți ai Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Constanţa, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Inspectoratului de Jandarmi 

Județean, Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Consiliului Judeţean Constanţa, Primăriei 

Municipiului Constanța. 

În anul 2021 au avut loc 4 întâlniri ale Grupului de lucru, (28.01.2021, 06.04.2021, 

02.07.2021, 12.10.2021) în care au fost prezentate activitățile derulate de cadrele didactice și 

psihologii şcolari pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei şcolare şi pentru 

prevenirea şi combaterea absenteismului/abandonului şcolar, precum și măsurile dispuse de 

către Inspectoratul de Poliţie Judeţean și Inspectoratul de Jandarmi Județean pentru derularea 

în condiţii de siguranţă a procesului instructiv-educativ și rezultatele obţinute pe linia prevenirii 

violenţei în mediul şcolar.  

În perspectiva deschiderii noului an de învăţământ preuniversitar, a fost întocmit 

Planul 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 în anul școlar 2021-2022, iar la 

nivelul fiecărei subunităţi/secţii de poliţie, Planul Local Comun de Acţiune.  

În vederea creșterii gradului de siguranță în cele 524 unități de învățământ  de pe raza 

județului Constanța, a fost întocmit Planul Teritorial Comun de Acţiune cu numărul 

23180/14.09.2021, plan ce a fost publicat pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Constanța 

și poate fi consultat accesând link-ul https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-

content/uploads/sites/39/2021/09/PLAN-TERITORIAL-COMUN-DE-ACTIUNE-2021.pdf.  În 

vederea evaluării măsurilor dispuse și a activităților desfășurate de către unitățile de 

poliție/jandarmerie/pentru situații de urgență am participat la cele 3 întâlniri organizate de 

Biroul de Siguranță Școalră din cadrul IPJ Constanța. 

 

 

2. Aplicarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023  

 

 

În anul 2021 au fost transmise 12 informări către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale cu privire la stadiul implementării Programului pentru școli  în județul Constanța.  

În anul 2021,Comisiei pentru implementarea în județul constanța a Programului pentru 

școli al României în perioada 2017-2023  i-au fost comunicate 7 informări cu privire la etapele 

procedurii de achiziție și distribuirea produselor către unitățile de învățământ. 

  

 

J. Alte activități 

1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control ce i-au fost solicitate prefectului 

de către ministere sau alte instituții ale administrației centrale 

✓ Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației care a solicitat 
Instituțiilor Prefectului:  

- asigurarea semnării de către autoritățile publice locale a actelor adiționale la 
contractele de finanțare pe Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL1 și PNDL2;   

- pregătirea aplicațiilor de către autoritățile publice locale pentru Programul Anghel 
Saligny; 

https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2021/09/PLAN-TERITORIAL-COMUN-DE-ACTIUNE-2021.pdf
https://ct.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/39/2021/09/PLAN-TERITORIAL-COMUN-DE-ACTIUNE-2021.pdf
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- comunicarea bazelor de date privind asociațiile intercomunitare și locuințele sociale, 
a utilizării Fondului de Solidaritate al UE ca suport financiar suplimentar în decontarea unor 
cheltuieli efectuate de România pentru limitarea efectelor epidemiei de coronavirus; 

- soluționarea problemelor care pot declanșa procedura de infringement pentru 
România, întrucât nu a fost dovedită îndeplinirea întocmai a obligațiilor prevăzute în Directiva 
Consiliului 91/271/EEC din 21.05.1991 privind epurarea apelor urbane reziduale. 

  
✓ Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care a transmis solicitări privind asistenții/ 

lucrătorii sociali angajați/contractați la nivelul UAT-urilor din județ, precum și implementarea 
unui proiect multi-instituțional sub coordonarea Instituției Prefectului. 

 
✓ Ministerul Românilor de Pretutindeni care a solicitat multianual instituțiilor 

prefectului organizarea campaniei “Informare acasă! Siguranță în lume”. 
 

✓ Secretariatul General al Guvernului care a solicitat sprijin în implementarea 
proiectelor SIPOCA. 
 

✓ Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care în afara implementării POAD, 
a solicitat sprijin pentru derularea diferitelor altor proiecte sau în scopul colectării de informații 
– de exemplu, cu privire la efectele produse la nivelul comunității, în zona de influență, de 
proiectul Modernizare ecluze. Echipamente și instalații. Faza 2 – Cod SMIS 121106, care 
constituie studiu de caz în cadrul activității de evaluare de impact POIM 2014-2020 din proiectul 
Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare POIM 
2014-2020, derulat de MIPE, prin completarea de anchete sociologice.  
 

✓ Avocatul Poporului, care a solicitat frecvent soluționarea unor cazuri pentru care se 
sesizează din oficiu, din lecturarea presei. 
 

✓ Ministerul Tineretului și Sportului, care a solicitat situații privind sumele alocate 
pentru activitățile sportive derulate în județ din bugetul UAT-urilor. 
 

✓ Agenția Națională pentru Romi, care solicită frecvent diverse statistici, rapoarte de 
activitate ale experților romi din județ, completarea de chestionare în tot județul, deși în unele 
prefecturi nu există experți romi. 
  

✓ Acțiune de verificare pe P.O.A.D. desfășurată la Primăria comunei Băneasa, ca urmare 
a sesizării primite de la M.D.L.P.A. și A.N.P.I.S. prin A.J.P.I.S. Constanța, care a efectuat, de 
asemenea, o verificare ulterioară la solicitarea punctuală a Instituției Prefectului Județul 
Constanța. 

 

 

2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării  Programului de Guvernare la nivelul 

județului Constanța  

În conformitate cu prevederile art.6, punctul 2 din Hotărârea de Guvern 906/2020 

pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ structurile de specialitate ale Instituției Prefectului 

întocmesc anual, planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare. 

În vederea elaborării Planului anual de acţiuni aferent anului 2021 pentru realizarea în 

judeţul Constanța a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, Instituția Prefectului a 

solicitat prin adresa 4747/22.02.2021 să transmită obiectivele și acțiunile tuturor serviciilor 



64 
 

publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte orgae ale administrației publice centrale din 

subordinea Guvernului organizate la nivel județean, autorităților publice locale, companiilor și 

regiilor naționale propuse pentru a fi realizate în vederea implementării Programului de 

Guvernare 2020-2024. 

În baza materialelor primite de la cele 43 de instituții și în urma analizării obiectivelor 

și direcțiilor de acțiune din programul de guvernare a fost întocmit Planului anual de acţiuni 

aferent anului 2021 pentru realizarea în judeţul Constanța a obiectivelor cuprinse în Programul 

de Guvernare cu precizarea intituțiilor responsabile, partenerilor, responsabililor și termenelor 

de realizare a actiunilor. Planul a fost structural pe 15 capitole și cuprinde 127 obiective 

generale, 261 obiective specifice și 950 acțiuni.  

 

CAPITOLUL I: FINANȚE PUBLICE având 3 obiective generale vizate de 6 instituții 

publice (Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanta, Birourile Vamale de Frontieră 

Constanța, Constanța Sud, Mihail Kogălniceanu și Mangalia, Consiliul Județean Constanța), 

respectiv: 

Obiectiv general 1: Simplificarea regulilor și debirocratizare, pentru a facilita conformarea 

voluntară și administrarea fiscală, 

Obiectiv general 2: Îmbunătățirea și creșterea colectării veniturilor din accize, taxe vamale 

și TVA, 

Obiectiv general 3: Flexibilizarea și eficientizarea bugetului prin perfecționarea procesului 

bugetar. 

 

CAPITOLUL II: INVESTIȚII ȘI FONDURI EUROPENE având 3 obiective generale 

vizate de 2 instituții publice (Consiliul Judeţean Constanţa și Agenția de Plăți și pentru 

Intervenție în Agricultură), respectiv: 

Obiectiv general 1: Creşterea ritmului anual de absorbţie a fondurilor europene în perioada 

2021-2023, aferente exerciţiului financiar 2014 – 2020,   

Obiectiv general 2: Pregătirea şi dezvoltarea unui portofoliu de proiecte mature pentru 

demararea cu celeritate a implementării în perioada 2021-2027, 

Obiectiv general 3: Implementarea Acordului de Parteneriat şi a Programelor Operaţionale. 

 

 CAPITOLUL III: ECONOMIE, ANTREPRENORIAT ȘI TURISM având 20 obiective 

generale vizate de  2 servicii publice deconcentrate (Agenția pentru Întreprinderi Mici și 

Mijlocii, Atragerea de Investiții și Promovarea Exportului Constanța, Comisariatul Județean 

pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța) și alte instituții publice, respectiv: 

Protecția Consumatorilor 

Obiectiv general 1: Digitalizarea și eficientizarea activităților de control din cadrul Autorității 

prin implementarea unui sistem informatic integrat care să permit raportarea și înregistrarea 

acțiunilor de control, precum și monitorizarea activității desfășurate de comisariatele teritoriale 

care să permită obținerea de informații în timp real, 

Obiectiv general 2: Demararea unor programe de informare privind: creșterea nivelului de 

cunoaștere privind drepturile și obligațiile consumatorilor, 

creșterea rolului de prevenție și consiliere a operatorilor economici în desfășurarea actului de 

control, 

Obiectiv general 3: Educația financiară în vederea dezvoltării unei piețe financiar – bancare 

dinamice și transparente, cu beneficii atât pentru consumator, cât și pentru instituțiile 

financiare implicate,  
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Obiectiv general 4: Protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona produse sau 

de a li se presta servicii care ar putea să le afecteze viaţa, sănătatea sau securitatea și interesele 

economice, 

Obiectiv general 5: Soluționarea cu celeritate a petițiilor consumatorilor și ale asociațiilor de 

consumatori, 

Obiectiv general 6: Creșterea nivelului de informare/educare a consumatorilor. 

 

IMM-URI și TURISM 

Obiectiv general 1:  Implementarea Programelor cu finanţare de la bugetul de stat 2021, 

Obiectiv general 2: Continuarea programelor de sprijin deja în derulare destinate revenirii 

economice post Covid19, 

Obiectiv general 3: Colaborarea cu autorităţile publice locale şi regionale, 

Obiectiv general 4: Valorificarea potențialului turismului și a patrimoniului natural și cultural 

în susținerea unei dezvoltări durabile a economiei naționale cu impact social și cultural și cu un 

aport valutar substanțial pentru economia națională prin atragerea de turiști străini, precum și 

punerea în valoare a obiectivelor de investiții, 

Obiectiv general 5: Realizarea Strategiei de marketing și promovare turistică pentru perioada 

2021 – 2025, 

Obiectiv general 6: Valorificarea creativității, a proprietății intelectuale și a patrimoniului 

cultural ca factor cheie de dezvoltare economică a județului, 

Obiectiv general 7: Dezvoltarea (Eco) Turismului și a industriei de ospitalitate, poziționarea 

ca destinație de turism ”verde” (durabil), 

Obiectiv general 8: Crearea unui cadru pentru managementul participative al destinațiilor de 

turism prin profesionalizarea managementului de destinație și prin parteneriat funcțional 

public-privat, 

Obiectiv general 9: Identificarea unor nișe de turism unde județul Constanța poate avea un 

avantaj comparativ, precum și sprijinirea celor care au potențial dar nu sunt recunoscute și 

susținute prin politici publice, în prezent (ex. turism medical/balnear, turism de conferințe, 

turism cultural, turism sportiv, de agrement etc.), 

Obiectiv general 10: Dezvoltarea formării în domeniul industriei de turism/ospitalitate prin 

impulsionarea învățământului dual și formarea profesională continuă de personal calificat, 

Obiectiv general 11: Susținerea realizării unei infrastructuri la nivel național de piste pentru 

biciclete, cu o prioritate de conectare la rețeaua europeană EuroVelo de trasee de bicicletă, 

Obiectiv general 12: Realizarea de pachete de măsuri de finanțare pentru administrația 

publică și sectorul privat: orașe inteligente, destinații turistice intelihente, ce pot suplimenta 

măsurile pentru orașele, cu măsuri dedicate turismului pe direcții ce țin de accesibilitate, servicii 

turistice și servicii auxiliare inteligente, atracții inteligente, monitorizare fluxuri turistice, 

Obiectiv general 13: Promovarea atracțiilor turistice locale/regionale/naționale în scopul 

valorificarii resurselor naturale și antropice pentru atragerea de turiști străini, 

Obiectiv general 14: Integrarea rutelor tematice naționale în rutele europene, trasee 

turistice pedestre, trasee montane, cicloturistice etc., monitorizarea și promivarea destinațiilor 

EDEN și a celor ecoturistice. 

 

CAPITOLUL IV: SECURITATE ENERGETICĂ având 4 obiective generale vizate de 7 

instituții publice (Uzina Termoelectrică Midia S.A, CNTEE ”Transelectrica” – SA, S.N. 

„Nuclearoelectrică” S.A., E-Distribuție Dobrogea SA, Oil Terminal S.A., S.N.T.G.N. TRANSGAZ 

S.A. Mediaș, Consiliul Județean Constanța), respectiv: 



66 
 

Obiectiv general 1: Asigurarea securității energetice în acord cu contextul european al unei 

viitoare piețe integrate, 

Obiectiv general 2: Transformarea societății într-un actor important la nivel regional, 

Obiectiv general 3: Dezvoltarea sistemului național de transport gaze naturale,  

Obiectiv general 4: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente și a utilizării, 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile clădirilor publice cu scopul sprijinirii tranziției 

către o economie cu emisii scăzute de carbon prin creșterea competitivității economice și 

îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale. 

 

CAPITOLUL V: MEDIU, APE ȘI PĂDURI având 7 obiective generale vizate de 4 

instituții publice (Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, Garda Națională de Mediu - 

Comisariatul Județean Constanța, Direcția Silvică Constanța și Administrația Bazinală de Apă 

Dobrogea – Litoral), respectiv: 

Obiectiv general 1: Combaterea schimbărilor climatice, 

Obiectiv general 2: Păduri, 

Obiectiv general 3: Managementul apelor și solului, 

Obiectiv general 4: Calitatea aerului și Protecția Atmosferei, 

Obiectiv general 5: Biodiversitate și arii protejate, 

Obiectiv general 6: Reciclare și economie circulară, 

Obiectiv general 7: Situri contaminate și chimicale. 

 

CAPITOLUL VI:  TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ având 10 obiective 

generale vizate de 3 companii/societăți naționale (C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. 

Constanța, C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, S.N. ”Aeroportul Internațional 

Mihail Kogălniceanu - Constanța” S.A.) și de către CNAIR - Direcția Regională Drumuri și Poduri 

Constanța, Consiliul Județean Constanța și Oficiul Județean de Poștă Română, respectiv: 

Obiectiv general 1: Creșterea calității infrastructurii rutiere de transport, de interes național, 

printr-un amplu program de întreținere curentă și periodică, implementat în perioada 2021-

2024, 

Obiectiv general 2: Dezvoltarea, modernizarea și digitalizarea infrastructurii rutiere, prin 

accelerarea programelor de investiții cu impact asupra creșterii gradului de absorbție a 

fondurilor europene nerambursabile alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 

2014-2020, Programul Operațional de Transport 2021-2027 și Programul Național de Reformă 

și Reziliență, prin realizarea unui număr de peste 1.000 km de autostrăzi și drumuri expres, 

Obiectiv general 3: Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în 

proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, 

Obiectiv general 4: Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, 

Obiectiv general 5: Creșterea atractivității/competitivității transportului feroviar prin 

îmbunătățirea calității serviciilor pentru călători în stațiile de cale ferată, concomitent cu 

îmbunătățirea siguranței în exploatare; Sporirea calității serviciilor de transport și sporirea 

calității siguranței circulației pe calea ferată, atât pentru călători, cât și pentru bunurile 

acestora, 

Obiectiv general 6. Îmbunătățirea siguranței traficului  feroviar pe rețeaua de cale ferată; 

creșterea eficienței activității de operare și întreținere a rețelei de cale ferată din România, 

Obiectiv general 7: Asigurarea condițiilor de navigație pe Dunăre Obiectiv general 8. 

Modernizarea infrastructurii porturilor maritime și fluviale, 

Obiectiv general 8: Modernizarea infrastructurii porturilor maritime și fluviale, 
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Obiectiv general 9: Continuarea procesului de dezvoltare și modernizare a infrastructurii 

aeroportuare, 

Obiectiv general 10: Îmbunătățirea standardelor și calității serviciilor oferite de către Poșta 

Română.  

 

CAPITOLUL VII: ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ având 8 obiective generale vizate de  

4 instituții publice (Direcția Județeană de Statistică Constanța, Agenția de Plăți și pentru 

Intervenție în Agricultură, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța și Consiliul 

Județean Constanța), respectiv: 

POLITICI MACROECONOMICE 

Obiectiv general 1: Asigurarea informațiilor statistice oficiale, corespunzător nevoilor 

naționale și Sistemului Statistic Național, în convergență cu Programul Statistic European, prin 

colectarea, procesarea, validarea şi transmiterea datelor pentru cercetările statistice anuale şi 

infra-anuale către INS - sediul central, conform Programului Statistic Naţional Anual 2021, 

Obiectiv general 2: Standardizarea și armonizarea cu normele europene a producției 

statistice prin extinderea utilizării surselor administrative de date și îmbunătăţirea calităţii 

datelor statistice colectate, 

Obiectiv general 3: Creșterea gradului de satisfacere a necesităților utilizatorilor de date 

statistice oficiale prin diseminarea informaţiilor statistice în condiţii de calitate şi eficienţă și 

perfecționarea profesională permanentă a personalului, 

Obiectiv general 4: Creșterea calității și accesului la serviciile publice, 

Obiectiv general 5. Etică, integritate, prevenirea corupției și transparență în administrația 

publică, 

Obiectiv general 6: Transparență și acces la informații pentru toți cetățenii, 

Obiectiv general 7: Cadastrarea sistematică a teritoriului,  

Obiectiv general 8: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient 

al resurselor. 

 

CAPITOLUL VIII: AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ având 28 de 

obiective generale vizate de 6 instituții publice (Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură, Direcția pentru Agricultură Județeană, Oficiul Judeţean pentru Finanţarea 

Investiţiilor Rurale, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Inspectoratul Teritorial pentru 

Calitatea Seminţelor şi a Materialului Saditor, Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice, 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanta): 

Obiectiv general 1: Modernizarea, restructurarea și creșterea competitivității fermelor, 

Obiectiv general 2: Sprijin pentru cooperare în vederea integrării producției pe lanțul 

agroalimentar, 

Obiectiv general 3: Corectarea deficitului balanței comerciale, 

Obiectiv general 4: Dezvoltarea agriculturii ecologice, 

Obiectiv general 5: Susținerea zonelor cu constrângeri natural, 

Obiectiv general 6: Creșterea competitivității în zootehnie, 

Obiectiv general 7: Combaterea schimbărilor climatice, 

Obiectiv general 8: Implementarea prevederilor programului de guvernare 2020 – 2024, 

Obiectiv general 9: Implementarea atribuțiilor și   responsabilităților D.A.J. Constanța, 

conform legislației de funcționare, 
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Obiectiv general 10: Promovarea unui sector agricole inteligent, rezilient si diversificat care 

sa asigure securitatea alimentara; consolidarea orientarii catre piata si cresterea 

competitivitatii; îmbunatatirea pozitiei fermierilor in lantul valoric, 

Obiectiv general 11: Strategia de gestionare a apei în agricultură, 

Obiectiv general 12: Abordarea strategică pentru creșterea efcienței sectoriale, 

Obiectiv general 13: Strategia de dezvoltare a infrastructurii, serviciilor și patrimoniului rural, 

Obiectiv general 14: Susținerea unui sistem agricol rezistent și diversificat, 

Obiectiv general 15: Consolidarea performanțelor pentru a devenii competitivi pe termen 

lung, 

Obiectiv general 16: Implementarea de tehnologii și procese inovatoare adaptate la nevoile 

fermierilor, 

Obiectiv general 17: Asigurarea resurselor umane și materiale pentru buna desfășurare a 

activității instituției, 

Obiectiv general 18: Monitorizarea calităţii solului, 

Obiectiv general 19: Implementarea şi asigurarea respectării prevederilor cadrului juridic şi 

a reglementărilor specifice activităţilor din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei 

alimentelor, cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene; asigurarea supravegherii şi 

controlului aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, la nivel judeţean, 

Obiectiv general 20: Asigurarea desfăşurării activităţilor sanitar-veterinare publice 

organizate la nivel judeţean, pentru realizarea obiectivelor Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, 

Obiectiv general  21: Asigurarea la nivel judeţean a implementării cerinţelor privind 

siguranţa alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către 

consumator şi asigurarea unui nivel înalt de protecţie a vieţii şi sănătăţii umane bazat pe analiza 

riscului, 

Obiectiv general 22: Protejarea, la nivel judeţean, a intereselor consumatorilor incluzând 

practici corecte în comerţul cu alimente, ţinând cont, atunci când este cazul, de protecţia 

sănătăţii şi bunăstării animalelor, a sănătăţii plantelor şi a mediului înconjurător; realizarea 

liberei circulaţii a alimentelor şi a hranei pentru animale, fabricate sau puse pe piaţă în 

conformitate cu principiile şi cerinţele generale prevăzute în legislaţia aplicabilă, 

Obiectiv general 23: Asigurarea la nivel judeţean a apărarării sănătăţii animalelor, protecţiei 

animalelor, prevenirii transmiterii de boli de la animale la om, a siguranţei alimentelor destinate 

consumului uman, salubritatăţii furajelor pentru animale şi protecţiei mediului, în raport cu 

creşterea animalelor, identificarea şi înregistrarea bovinelor, ovinelor, caprinelor, suinelor; 

ridicarea barierelor economice prin eradicarea bolilor care constituie obstacole în desfăşurarea 

comerţului, 

Obiectiv general 24: Dezvoltarea cooperării cu instituţiile statului, organizaţii 

nonguvernamentale, asociaţii publice şi private reprezentate la nivel teritorial, precum şi cu 

alte instituţii naţionale/internaţionale pe domeniul său de activitate, 

Obiectiv general 25: Coordonarea la nivel judeţean a activităţii în domeniul siguranţei şi 

calităţii alimentelor şi colaborarea cu alte autorităţi locale implicate, conform limitelor de 

competenţă legale, 

Obiectiv general 26: Implementarea şi operarea SNIIA pe întreg teritoriul României, astfel 

cum prevede legislaţia în vigoare, prin înregistrarea utilizatorilor, furnizorilor primari, 

furnizorilor secundari, mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, exploataţiilor, identificarea 

individuală a fiecărui animal şi înregistrarea fiecărei mişcări a acestuia, în vederea stabilirii 

trasabilităţii, 
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Obiectiv general 27: Ovinele, caprinele, suinele şi bovinele circulă pe teritoriul României 

numai dacă sunt identificate şi înregistrate potrivit  normelor sanitare veterinare şi însoţite de 

formulare/documente de mişcare şi de paşaport, în cazul bovinelor, precum şi de alte 

documente prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare, 

Obiectiv general 28: Utilizatorii SNIIA se supun procedurilor de înregistrare la direcţia 

sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti 

(DSVSA) în vederea obţinerii drepturilor de acces şi editare în SNIIA. 

 

CAPITOLUL IX: CERCETARE, INOVARE ȘI DIGITALIZARE având 1 obiectiv 

general vizat de Consiliul Județean Constanța, respectiv: 

Obiectiv general 1: Contribuirea la transformarea profundă a economiei, a administrației 

publice și societății, creșterea performanțelor și eficienței în sectorul public, prin crearea unor 

noi tipuri de valoare bazată pe digitalizare, inovații și tehnologii digitale. 

 

 CAPITOLUL X: MUNCĂ Și PROTECȚIE SOCIALĂ având 4 obiective generale vizate 

de 4 servicii publice deconcentrate (Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, Agenția 

Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța, Casa Județeană de Pensii Constanța 

și Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Constanța), respectiv:  

Obiectiv general 1: Dezvoltarea și modernizarea relațiilor de muncă prin adaptarea 

contractelor de muncă la noile realități/ tendințe economice și cerințe sociale, 

Obiectiv general 2: Eficientizarea politicii de ocupare și de stimulare a muncii, astfel încât să 

se ofere servicii competitive și adaptate realităților din piața muncii atât pentru angajatori, cât 

și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, 

Obiectiv general 3: Politici corecte și eficiente vizând pensiile, 

Obiectiv general 4: Asistență socială îndreptată către nevoile reale ale beneficiarilor. 

 

CAPITOLUL XI: SĂNĂTATE - având 9 obiective generale vizate de 3 instituții publice 

(Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, Casa Județeană de Asigurări Constanța, 

Consiliul Județean Constanța): 

Obiectiv general 1. Investiții în Sănătate, 

Obiectiv general 2. Reconfigurarea sustenabilităţii şi asigurarea unor standarde de calitate 

şi siguranţă în sistemul de sănătate, 

Obiectiv general 3. Dezvoltarea și menținerea unui sistem performant de asistență medicală 

de urgență, 

Obiectiv general 4. Prevenția Medicală, 

Obiectiv general 5. Ameliorarea continuă a calităţii serviciilor medicale şi îmbunătăţirea 

sănătăţii populaţiei, 

Obiectiv general 6. Resurse umane in sănătate, 

Obiectiv general 7. Digitalizare si E-sănătate, 

Obiectiv general 8. Dezvoltarea sistemului de sănătate la nivel național, regional și local, 

inclusiv prin dezvoltarea continuă a capacității instituționale, a autorității publice centrale și 

locale din domeniul sănătății, astfel încât acestea să își îndeplinească în mod eficient și eficace 

funcțiile specifice, 

Obiectiv general 9: Îmbunătăţirea accesului pacienţilor la un sistem public de sănătate 

modern şi eficient (asigurarea accesului fiecărui cetăţean la servicii medicale de calitate). 
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CAPITOLUL XII: EDUCAȚIE având 7 obiective generale vizate de 2 instituții publice 

(Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Consiliul Județean Constanța): 

Obiectiv general 1. Educația timpurie: Acces pentru toți copiii în creșe și grădinițe, 

Obiectiv general 2. Învățământ primar și secundar: Servicii educaționale de calitate pentru 

toți elevii, 

Obiectiv general 3. Ȋnvățământ profesional și vocațional: Rute profesionale și vocaționale 

pentru o societate emergent, 

Obiectiv general 4. Cariera didactică: Profesioniști în educație, 

Obiectiv general 5. Managementul unităților de învățământ: Management profesionist în 

fiecare unitate de învățământ, 

Obiectiv general 6. Infrastructura școlară, 

Obiectiv general 7. Reducerea și prevenirea abandonului școlar, precum și promovarea 

accesului egal la învățământul preșcolar, primar și gimnazial. 

 

CAPITOLUL XIII: TINERET ȘI SPORT având 12 obiective generale vizate de 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și Consiliul Județean Constanța, respectiv: 

Obiectiv general 1: Finanțare: creșterea finanțărilor și a accesului la finanțare în domeniul 

tineretului,   

Obiectiv general 2: Incluziune: includerea tinerilor cu posibilități reduse, 

Obiectiv general 3:  Infrastructură în domeniul tineretului, 

Obiectiv general 4: Formarea și dezvoltarea tinerilor, 

Obiectiv general 5: Dezvoltarea unui curriculum de activități de tineret tip animație socio-

educativă sau alte forme de învățare nonformală, 

Obiectiv general 6: Transparență decizională cu includerea tinerilor pe plan local și județean, 

Obiectiv general 7: Reformarea sistemului sportiv românesc prin redefinirea cadrului 

legislativ care să asigure participarea, practicarea, performanța și excelența sportive, 

Obiectiv general 8: Dezvoltarea sportului de masă – creșterea numărului de practicanți ai 

sportului de masă, 

Obiectiv general 9:  Sprijinirea sportului de performanță, 

Obiectiv general 10: Îmbunătățirea finanțării sportului, 

Obiectiv general 11: Finanțare: Programul Operational Asistenta Tehnica  (POAT), 

Obiectiv general 12: Crearea condițiilor optime de practicare a activitățiilor fizice la scara 

întregii populații. 

 

CAPITOLUL XIV: PATRIMONIU ȘI MINORITĂȚI având 5 obiective generale vizate 

de 2 instituții (Direcția Județeană pentru Cultură și Instituția Prefectului - Județul Constanța), 

respectiv: 

Obiectiv general 1: Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii,   

Obiectiv general 2: Parteneriat public-privat în domeniul culturii, 

Obiectiv general 3: Modernizarea muzeelor, depozitelor și laboratoarelor acestora, subliniind 

necesitatea unor centre regional de depozitare, conservare, cercetare și restaurare a 

patrimoniului arheologic,  

Obiectiv general 4: Dezvoltarea educaţiei artistice şi culturale la nivelul învăţământului 

preuniversitar, precum şi a cercetării ştiinţifice în domeniul patrimoniului la nivelul 

învăţământului universitar, 

Obiectiv general 5: Promovarea măsurilor cu privire la păstrarea, afirmarea și dezvoltarea 

identității etnice, culturale, religioase și lingvistice ale minorităților naționale. 
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CAPITOLUL XV: AFACERI  INTERNE având 6 obiective generale vizate de 5 

instituții (Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al Județului Constanța, Garda de 

Coastă, Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța, Inspectoratul de Poliție Județean 

Constanța și Consiliul Județean Constanța), respectiv: 

Obiectiv general 1: Adaptarea și modernizarea instituțiilor MAI, pentru a răspunde nevoilor 

cetățenilor și societății, într-un sistem coerent, guvernat de principii și responsabilitate, 

Obiectiv general 2: Consolidarea capacității de intervenție și de reacție a MAI, pentru 

impunerea respectării legii, 

Obiectiv general 3: Siguranța cetățeanului, 

Obiectiv general 4:  Creșterea performanței structurilor operative în îndeplinirea misiunilor 

Obiectiv general 5: Asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri, în domeniile de 

referință, 

Obiectiv general 6: Implementarea unui sistem modern de recrutare, formare și evoluție 

profesională a personalului MAI. 

După aprobarea Planului prin Hotărârea Colegiului Prefectural, acesta a fost publicat pe 

site-ul Instituției Prefectului la adresa https://ct.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/programe-si-

strategii/.  

Instituția Prefectului Județul Constanța a monitorizat trimestrial realizarea acțiunilor 

asumate de către instituțiile responsabile. Rapoartele trimestriale privind stadiul de realizare a 

obiectivelor din Planul anual de acţiuni aferent anului 2021, au fost postate pe site-ul instituției 

la adresa https://ct.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/programe-si-strategii/. 

Stadiul de implementare pe trimestrul IV al Planului anual de acțiuni aferent anului 

2021, pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, se află în 

lucru, urmând a fi încheiat ulterior. 

 

 

3. Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate – POAD 

 

 
POAD - ajutoare alimentare, produse de igienă - număr total de beneficiari pe 

județ, număr de pachete distribuite la nivelul județului: 
- 21.447 beneficiari, 21.447 x 2 = 42.894 pachete cu produse de igienă și 42.894 pachete cu 

alimente distribuite în cele două tranșe derulate în 2021. 

 

POAD - tichete sociale electronice, mese calde: 

- 5.528 carduri recepționate în luna noiembrie 2020, la care s-au adăugat: 127 carduri 

recepționate la 31.03.2021, 146 carduri la 12.05.2021, 231 la 30.08.2021, deci un total de 

6.032 carduri. Programul s-a desfășurat în perioada octombrie 2020 – iulie 2021. 

 

POAD - tichete educaționale: 

- 9.179 copii preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial identificați ca fiind eligibili. Prin 

OUG 72/2021 derularea programului s-a mutat la inspectoratele școlare județene. 

 

https://ct.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/programe-si-strategii/
https://ct.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/programe-si-strategii/
https://ct.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/programe-si-strategii/
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4. Alte activități 

Echipa locală de sprijin în vederea integrării străinilor care au dobândit 

protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a 

cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene de la nivelul județului Constanța. 

 

În vederea integrării sociale a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau 

un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, 

Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, la nivelul județului 

Constanța a fost constituita, prin ordin al prefectului, Echipa locală de sprijin în vederea 

integrării străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în 

România. În anul 2021 membrii echipei s-au intrunit în 3 ședinte (19.05.2021, 28.09.2021, 

16.12.2021), în cadrul cărora au fost analizate acțiunile derulate și măsurile dispuse în vederea 

integrării străinilor din județul Constanța, precum și dificultățile semnalate de către cetățenii 

străini în ceea ce priveşte accesarea la nivel local a drepturilor prevăzute de lege, proiectele 

implementate pentru integrarea străinilor, solicitările angajatorilor de fortă de muncă cu 

cetățeni străini și detalii privind accesul la educație al elevilor străini. 

 

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională - 

CLD este o  structură organizatorică creată în scop consultativ, pe lângă Inspectoratul şcolar, 

cu atribuţii în domeniul învăţământului profesional şi tehnic. 

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională are 

o structura multipartită în care sunt reprezentate, în mod echilibrat, autorităţile publice 

(Inspectoratul Şcolar, Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, primării, Agenţia Judeţeană 

pentru Ocuparea Fortei de Muncă), patronate, organizaţii sindicale reprezentative pentru 

domeniile economice pentru care se organizează formare profesională, prioritare în dezvoltarea 

locală şi regională şi organizaţii ale societăţii civile. 

În anul 2021 au avut loc 6 întâlniri ale membrilor Comitetului de Dezvoltare a 

Parteneriatului Social în care au fost discutate următoarele tematici: 

- Analiza si avizarea Proiectului cifrei de școlarizare pentru învătământul profesional și tehnic 

(invățământ liceal filieră tehnologică, învățământ profesional, învățământ dual, stagii de 

pregătire practică, învățământ posliceal) pentru anul școlar 2021-2022. 

- Avizarea solicitărilor de școlarizare in învățământul dual pentru anul școlar 2021-2022. 

- Planul anual de activitate al CLDPS în anul școlar 2021-2022; 

- Calendarul admiterii în invățământul profesional de stat și invățământul dual pentru anul 

școlar 2022-2023; 

- Stabilirea echipelor de monitorizare a implementării planurilor de acțiune a școlii (PAS). 
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Campanie de promovare a învățământului dual 

În vederea promovării învățământului dual în anul 2021 Instituția prefectului în 

parteneriat cu Inspectoratul școlar Județean Constanța a organizat 2 intâlniri, la Medgidia și 

Cernavodă, la care au participat reprezentanți ai unităților de învățământ în care se 

implementează acest sistem de studiu, agenții economici implicați, părinți și cadre didactice.  

În cadrul acestor întălniri au fost prezentate detalii privind modalitatea de implementare a 

invățământului dual, calendarul de implementare, beneficiile pentru elevi și agenții economici. 

 

Organizarea Zilei Instituției Prefectului  

Pentru marcarea Zilei Instituției Prefectului, în data de 02.04.2021, în parteneriat cu 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța și cu participarea reprezentanților Cercului de 

dezbateri Socrates al Colegiului Național Pedagogic Constantin Brătescu am organizat un joc 

de rol cu tema Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.  

 

 

V. SUPORT DECIZIONAL 

 

1. Manager public 

 În anul 2021, principalele activități desfășurate au avut în vedere următoarele: 

✓ Participarea la întocmirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Instituției 

Prefectului Județul Constanța; Elaborarea proiectului regulamentului; 

✓ Participarea la întocmirea Regulamentului Intern al Instituției Prefectului Județul 

Constanța; Elaborarea proiectului regulamentului; 

✓ Participarea la elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern / 

managerial pentru anul 2021; Formularea unei propuneri privind proiectul Programului; 

✓ Participarea la monitorizarea/evaluarea stadiului implementării la nivelul instituției a 

Planului de acțiuni cuprins în Programul de dezvoltare a sistemului de control 

intern/managerial la nivelul instituției. Întocmirea a 2 rapoarte semestriale privind 

stadiul realizării la nivelul instituției acțiunilor din plan;  

✓ Participarea la monitorizarea stadiului realizării obiectivelor stabilite și aprobate la 

nivelul instituției instituţiei prin Planul de acțiuni aferent Strategiei Instituției Prefectului 

Județul Constanța;; Întocmirea a 2 rapoarte semestriale privind stadiul realizării 

obiectivelor la nivelul instituției;  

✓ Îndrumarea metodologică pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial 

al instituției, precum și participarea la monitorizarea implementării sistemului de control 

intern/ managerial la nivelul instituției. În acest sens s-au realizat: 

- 150 acțiuni de îndrumare metodologică a reprezentanților serviciilor/ 

compartimentelor din cadrul instituției privind demersurile realizare pentru dezvoltarea SCIM 

(din care 90 în semestrul I și 60 în semestrul II), 

- 201 acțiuni de monitorizare, în colaborare cu reprezentanții serviciilor/ 

compartimentelor din cadrul instituției pentru elaborarea/actualizarea documentelor în 

domeniul SCIM (din care 83 în semestrul I și 118 în semestrul II). 
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Prin aceste acțiuni desfășurate pe linia îndrumării metodologice/monitorizării s-au avut 

în vedere următoarele: 

- organizarea și realizarea operaţiunii de autoevaluare la data de 31.12.2020, a 

sistemului de control intern / managerial, la nivelul ”compartimentelor”  din cadul instituţie; 

- completarea chestionarului de autoevaluare de către şefii/coordonatorii 

”compartimentelor”  şi de către alte persoane desemnate de domnul prefect în acest sens; 

- implementarea la nivelul fiecărui ”compartiment”  a acţiunilor din Planul de acţiuni 

cuprins în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat pentru 

anul 2021; 

- elaborarea la nivelul fiecărui ”compartiment” a Situaţiei trimestriale privind stadiul 

implementării Planului de acţiuni cuprins în Programul de dezvoltare a sistemului de control 

intern / managerial în anul 2021; 

- identificarea și gestionarea la nivelul instituției a riscurilor semnificative care pot afecta 

obiectivele generale ale instituției; 

- întocmirea documentelor pentru identificarea și gestionarea riscurilor la nivelul 

instituției (formulare de aleră la risc, fișe de urmărire a riscului); 

- întocmirea Registrului de riscuri la nivelul fiecărui ”compartiment”; 

- monitorizarea semestrială a implementării la nivelul ”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. 

600/2018; 

- actualizarea la nivelul fiecărui ”compartiment” din cadrul instituției a Inventarului 

activităților procedurabile; 

- actualizarea la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul instituției a  

Inventarului situațiilor generatoare de discontinuitate în activitate; 

- actualizarea la nivelul ”compartimentelor” din cadrul instituției a Planului de 

continuitate;  

- actualizarea la nivelul fiecărui ”compartimentelor” 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. 

 

✓ Asigurarea Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare SCIM: 

- realizarea demersurilor pentru întocmirea Ordinului prefectului privind actualizarea 

componenţei Comisiei de monitorizare; 

- întocmirea/actualizarea proiectului Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Comisiei de monitorizare; 

- elaborarea Informării privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi 

monitorizarea performanţelor la nivelul instituției, pe baza raportărilor întocmite nivelul 

compartimentelor; 

- pregătirea materialelor pentru organizarea și desfășurarea a 7 ședințe ale Comisie de 

monitorizare; întocmirea convocatoarelor și a proceselor verbale ale ședințelor; 

- realizarea demersurilor pentru întocmirea Ordinului prefectului privind aprobarea 

Programului de dezvoltare a sistemului de control intern / managerial pentru anul 2021; 

- realizarea demersurilor pentru întocmirea Ordinului prefectului privind desemnarea 

responsabililor cu riscurile la nivelul instituției; 

- formularea propunerii privind limita de toleranță la risc; întocmirea referatul privind 

profilul de risc și limita de tileranță la risc; 
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- elaborarea Registrului de riscuri la nivelul instituției; 

- întocmirea Planului de implementare a măsurilor de control a riscurilor la nivelul 

instituției; 

- elaborarea Planului de continuitate a activității la nivelul instituției; 

- realizarea demersurilor pentru întocmirea Ordinului prefectului privind reluarea 

procesului de inventariere la nivelul instituției, a funcțiilor sensibile; 

- elaborarea Inventarului activităților procedurale la nivelul instituției; 

- întocmirea Listei procedurilor aplicabile la nivelul instituției; 

- înregistrarea procedurilor în registrul de evidență a acestora și atribuirea codului unic 

pentru aceste proceduri; 

- elaborarea Situației semestriale privind stadiul implementării Planului de acțiuni 

cuprins în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial al Instituției 

Prefectului Județul Constanța; 

- elaborarea proiectului Analizei semestriale privind stadiul implementării Planului de 

acțiuni cuprins în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al 

Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa; 

- elaborarea unor note interne privind măsurile necesare pentru asigurarea 

implementării sistemului de control intern/managerial propriu instituției; 

- întocmirea şi transmiterea de raportări/ situații/ informări/ machete cu informații 

privind dezvoltarea/ implementarea sistemului de control intern/managerial. 

 

✓ Participarea la organizarea și desfășurarea operațiunii de autoevaluare a a stadiului 

implementării la data de 31.12.2021 a sistemului de control intern / managerial: 

- realizarea demersurilor pentru întocmirea ordinului prefectului privind declanşarea 

operaţiunii de autoevaluare a stadiului implementării la data de 31.12.2021 a sistemului de 

control intern / managerial;  

- formularea unei propuneri privind măsurile pentru organizarea şi realizarea operaţiunii 

de autoevaluare a stadiului de implementare la data de 31.12.2021 a sistemului de control 

intern/managerial la nivelul Instituției Prefectului Județul Constanța; 

- întocmirea Situaţiei centralizatoare privind rezultatele autoevaluării la data de 

31.12.2021 a sistemului de control intern / managerial; 

- elaborarea Situaţiei sintetice privind rezultatele autoevaluării la data de 31.12.20201 

a sistemului de control intern / managerial; 

- întocmirea proiectului Raportului prefectului asupra sistemului de control intern/ 

managerial la data de 31.12.2021.  

 

✓ Alte activități desfășurate: 

- participarea la întocmirea Raportului privind activitatea desfășurată în cadrul instituției 

în anul 2020; Elaborarea proiectului raportului; 

- participarea la întocmirea Planului specific de continuitate a activității Instituției 

Prefectului - Județul Constanța, pentru situația în care extinderea infecției cu COVID – 19 poate 

conduce la discontinuități în activitatea instituției; Elaborarea proiectului planului; Realizarea 

demersurilor pentru aprobarea planului prin ordin al prefectului; 

- realizarea demersurilor pentru actualizarea Ordinului prefectului privind componența 

Grupului Județean de Modernizare a Administrației Publice; 



76 
 

- sprijinirea înalților funcționari publici (prefecți și subprefecți) pentru elaborarea 

rapoartelor privind activitatea desfășurată de aceștia în anul 2020, în vederea evaluării 

performanţelor profesionale individuale ale acestora; întocmirea proiectelor pentru 3 rapoarte; 

- întocmirea/actualizarea a 2 proiecte de proceduri;  

- întocmirea de rapoarte, situații, sinteze, răspunsuri la adrese. 

 

 

2. Control intern managerial; Registru de riscuri; Proceduri. 

Numărul întâlnirilor de lucru, măsuri stabilite și monitorizarea lor, numărul riscurilor 

identificate, numărul activităților procedurale, numărul proceduri elaborate 

 

Control intern managerial 

În anul 2021, pe linia coordonării şi monitorizării dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial, Comisia de monitorizare a desfăşurat 7 întâlniri în cadrul cărora s-au 

realizat următoarele: 

- stabilirea măsurilor de organizare şi realizare a operaţiunii de autoevaluare a stadiului 

implementării la 31.12.2020 a sistemului de control intern/managerial propriu instituției, 

inclusiv a termenelor pentru aceste măsuri;  

- 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”;  

- identificarea eventualelor aspecte pentru care este necesară recurgerea la capacitatea 

de consiliere a auditului intern; 

- stabilirea termenului de completare de către „compartimente” a chestionarului de 

autoevaluare şi data transmiterii acestuia către Comisie; 

- analizarea proiectului Raportului asupra sistemului de control intern managerial la 

data de 31.12.2020; 

- analizarea/evaluarea stadiului implementării în semestrul II 2020 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 desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi 

monitorizarea performanţelor la nivelul Instituției Prefectului Județul Constanța; 

- analizarea/evaluarea stadiului implementării în semestrul II 2020 a activităților din 

Planul de acțiuni cuprins în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial 

la nivelul Instituției Prefectului Județul Constanța; 

- analizarea circumstanțelor/modului de gestionare a eventualelor abateri de la 

proceduri la nivelul instituției, în conformitate cu punctul 5.2.2.7, aliniatul 3 din Procedura de 

sistem privind elaborarea procedurilor la nivelul entităților publice MAI, cod PS-MAI-CCM-44; 

- identificarea riscurilor la nivelul instituției, în vederea evaluării acestora și elaborării 

Registrului de riscuri, în conformitate cu prevederile Procedurii de sistem privind 

managementul riscurilor la nivelul structurilor M.A.I., cod PS-MAI-CCM-06;  

- analizarea și avizarea de către Comisie a propunerii Secretariatului tehnic al Comisiei 

de monitorizare privind limita de toleranță la risc; 

- analizarea Formularelor de alertă la risc pentru riscurile semnificative, conform 

 
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.600 

/2018 pentru aprobarea Controlului intern/managerial al entitatilor publice 
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prevederilor punctului B.6. din Procedura de sistem PS-MAI-CCM-06, în vederea elaborării 

ulterioare a Registrului de riscuri și a Planului de implementare a măsurilor de control; 

- analizarea Planului de implementare a măsurilor de control a riscurilor la nivelul 

Instituției Prefectului Județul Constanța; 

- analizarea/evaluarea stadiului implementării în semestrul I 2021 a activităților din 

Planul de acțiuni cuprins în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial 

la nivelul Instituției Prefectului Județul Constanța; 

- analizarea/evaluarea stadiului realizării pentru semestrul I 2021, la nivelul instituţiei 

a obiectivelor cuprinse în Planul de acţiuni aferent strategiei instituţiei; 

- analizarea propunerilor de reformulare/formulare a unor obiectivele specifice  

cuprinse în Planul de acţiuni aferent strategiei instituţiei pentru perioada 2019-2020. 

 

Pe parcursul anului 2021, la nivelul fiecărui ”compartiment” din cadrul Instituției 

Prefectului Județul Constanța s-au realizat următoarele demersuri pentru dezvoltarea și 

implementarea sistemului de control intern/managerial propriu instituției: 

- întocmirea a Situaţiei trimestriale privind stadiul implementării Planului de dezvoltare 

a sistemului de control intern/ managerial; 

- întocmirea raportului privind stadiul realizării obiectivelor ce revin ”compartimentului” 

cuprinse în Planul de acțiuni aferent Strategiei Instituției Prefectului Județul Constanța; 

- monitorizarea semestrială a implementării Planului pentru asigurarea diminuării 

riscurilor asociate funcţiilor sensibile elaborat de către fiecare ”compartiment” din cadrul 

instituţiei; 

- actualizarea Inventarului activităților procedurale;  

- realizarea analizei intermediare referitoare la modul de implementare a Planului pentru 

asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile elaborat de către 

serviciul/compartimentul propriu – semestrul I 2021; 

- actualizarea Inventarului privind funcțiilor sensibile; 

- actualizarea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile; 

- actualizarea Inventarului privind documentele şi fluxul de date şi informaţii care intră 

şi ies din instituţie, a prelucrărilor care au loc, a destinaţiilor documentelor, precum și a 

documentului privind canalele de comunicare internă şi externă; 

- elaborarea Raportului anual privind managementul riscurilor și monitorizarea 

performanțelor; 

- actualizarea Inventarului situaţiilor generatoare de discontinuitate a activităţii la nivelul 

serviciilor/compartimentelor;  

- elaborarea Planului de continuitate a activității la nivelul serviciilor/compartimentelor. 

 

În luna ianuarie 2021 s-a organizat și desfășurat procesul de autoevaluare a stadiului 

implementării la data de 31.12.2020 a sistemului de control intern/managerial. Au 

fost identificate și aprobate Măsurile privind organizarea şi realizarea operaţiunii de 

autoevaluare la data de 31.12.2020 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 31.12.2020 a sistemului de control intern / managerial, pentru compartimentul propriu. 

S-au întocmit: Situația sintetică privind rezultatele autoevaluării la data de 31.12.2019 

a sistemului de control intern / managerial la nivelul instituției și Raportul conducătorului 
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instituției asupra sistemului de control intern/managerial la nivelul instituției la data de 

31.12.2019. 

Gradul de conformitate (cu cele 16 de standarde de control intern/managerial 

reglementate de Ordinul secretariatului general al guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea 

Controlului intern/managerial al entităţilor publice) al sistemului de control intern/managerial 

propriu instituției noastre, așa cum a rezultat din Situația sintetică privind rezultatele 

autoevaluării la data de 31.12.2020 (întocmită în luna ianuarie 2021) a sistemului de control 

intern/managerial propriu instituției a fost parțial conform la data de 31.12.2020, 

înregistrându-se 14 standarde implementate și 2 standarde parțial implementate (nr. 3 – 

Competenţa performanţa - datorită numărului redus de angajați din cadul instituției care au 

participat la cursuri de perfecționare, respectiv standardul nr. 9 – Proceduri – datorită 

procedurilor întocmite anterior la nivelul instituției, care necesită a fi elaborate/actualizate 

conform structurii unitare stabilite în Anexa 2B la Ordinul secretariatului general al guvernului 

nr. 600/2018 privind aprobarea Controlului intern/managerial al entităţilor publice.). Referitor 

la standardul nr. 16 - Audit Intern precizăm instituția are acces la capacitatea de audit 

reprezentată de Direcția de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și în 

acest sens, în anul 2021 a trimis la M.A.I. informațiile solicitate de D.A.P.I.. Postul de auditor 

existent în structura organizatorică a Instituţiei Prefectului Județul Constanța, a fost vacant pe 

parcursul anului 2021. 

În ceea ce privește cursurile de perfecționare, situația se prezintă astfel: au participat la 

cursuri 7 persoane angajate în cadrul instituției: 1 persoană – Structura de Securitate; 2 

persoane - Serviciul Permise; 1 persoană – Cancelaria prefectului; 1 persoană – Corpul Control; 

1 persoană – Serviciul Pașapoarte; 1 persoană – Secretarul general. 

 

 Funcții sensibile 

La nivelul instituției au fost identificate 89 funcții sensibile așa cum rezultă din 

Inventarul funcțiilor sensibile întocmit la nivelul fiecărui ”compartiment” din cadrul instituției. 

De asemenea s-a elaborat și Planului funcțiilor sensibile la nivelul fiecărui ”compartiment”. 

 

 Registrul riscurilor 

Au fost identificate 21 de riscuri semnificative care pot afecta obiectivele generale 

ale instituției. S-au întocmit formularele de alertă la risc pentru cele 21 riscuri identificate la 

nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul instituției. Pentru aceste riscuri au fost stabilite 

24 de activități de control (de minimizare) a riscurilor, pentru a fi implementate până la 

31.12.2021 la nivelul instituției. 

S-au întocmit Registrele de riscuri (generale) la nivelul serviciilor/compartimentelor, 

precum și Registrul de riscuri (generale) la nivelul instituției. 

Pe parcursul anului 2021 s-a realizat monitorizarea implementării măsurilor de 

gestionare a riscurilor și s-au întocmit documentele necesare pentru gestionarea riscurilor la 

nivelul instituției. 

La data de 31.12.2021, din cele 24 acțiuni de control stabilite la nivelul instituției, 

au fost realizate 22 activități iar pentru 2 activități nu a fost cazul realizării. 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 2021 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-a 

întocmit/actualizat Inventarul activităților procedurabile la nivelul fiecărui serviciu/compartiment 

precum și Inventarul activităților procedurabile la nivelul instituției, respectiv Lista procedurilor 

aplicabile la nivelul instituției.  

 În total la nivelul instituţiei au fost identificate și inventariate 143 activități 

procedurabile pentru care au fost întocmite 141 proceduri (din care, pentru 1 activitate 

procedurală, până la 31.12.2021 s-a întocmit și s-a transmis spre consultare proiectul procedurii, 

iar pentru 1 activitate procedurală urmează să fie întocmită procedura, în acest sens fiind 

aprobat termenul pentru anul 2022). De asemenea au fost stabilite și aprobate termene pentru 

actualizarea procedurilor (după caz)) astfel încât acestea să respecte structura minimală unitară, 

stabilită. 

 La nivelul instituţiei este întocmit Registrul de evidență a procedurilor. 

 

 

2. Etică și conduită 

 

A fost întocmită și transmisă către Agenția Națională a Funcționarilor Publici raportarea 

semestrială privind respectarea normelor de conduită a funcţionarilor publici la nivelul 

instituției, conform prevederilor legale. 

 

3. Protecția informațiilor clasificate 

 

 În ceea ce privește gestionarea informațiilor clasificate, la nivelul instituției s-au 

desfășurat următoarele demersuri: 

- procesarea, validarea și emiterea a 27 noi autorizații de acces la informațiile clasificate; 

- efectuarea inventarierii anuale a documentelor care conțin 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; 

- actualizarea, avizarea de către SJPI și aprobarea de către conducere a Planului de prevenire a 

scurgerii informațiilor clasificate pentru Instituția Prefectului si cele două servicii publice 

comunitare subordonate; 

- 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, însușirea temelor 

lunare de către toate persoanele din cadrul instituției care urmează să dețină acces la 

informațiile clasificate; 

- elaborarea și înaintarea către SJPI a documentației pentru elaborarea Strategiei de acreditare 

de securitate pentru două SIC-uri din cadrul instituției; 

- reacreditarea a două SIC-uri din cadrul instituției și obținerea certificatelor de acreditare; 



80 
 

 În anul 2021, au fost înregistrate 75 de documente secret de serviciu și 3 documente 

secrete de stat, nefiind semnalate disfuncționalități 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 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. 

Consilierul de integritate la nivelul Instituției Prefectului – Județul Constanța este 

desemnat prin Ordinul prefectului nr. 212/02.05.2019, 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. 

S-a realizat instruirea personalului din cadrul instituţiei în domeniul prevenirii şi 

combaterii corupţiei, astfel: 

- distribuirea către personalul instituţiei a 7 adrese privind cazurile de corupţie 

instrumentate de DGA. 

 

 

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

 

1. Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte 

 

Activitatea desfăşurată pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple 

In trimestrul I 2021, trei lucratori au fost delegati sa desfasoare activitati privind 

reprezentarea in cadrul Nucleului de Coordonare a Vaccinarii din cadrul Centrului Judetean de 

Coordonare si Conducere a Interventiei la nivelul judetului Constanta. 

Cu privire la mutarea arhivei serviciului in noul sediu situat in mun. Constanta, in Centrul 

Comercial Tomis Mall, precizam ca in trimestrul II 2021 s-a finalizat mutarea tuturor mapelor 

create incepand cu anul 1994. 

În contextul prevenirii raspandiri COVID-19, conform Dispozitiilor Directiei Generale de 

Pasapoarte, au fost respectate masurile corespunzatoare pentru ca activitatea de preluare a 

cererilor sa se realizeze exclusiv in baza programarilor online. Totodata, programul de audienta 

a fost asigurat prin intermediul unor mijoace de comunicare alternative. 

În trimestrul I 2021, potrivit prevederilor dispozitiei Directiei Generale de Pasapoarte 

nr. 2781199/4 din 05.05.2020, ca urmare a proiectului de relansare a activitatii, programul cu 

publicul s-a desfasurat pe intervalul orar 08.00 – 20.00. In vederea prevenirii raspandirii 

COVID-19 a crescut timpul alocat preluarii unei cereri de eliberare pasaport de la 7 minute la 

10 minute. 
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Datorita numarului mare de solicitari, in trimestrul II 2021, pentru eficientizarea 

activitatii la ghiseu, a scazut timpul alocat preluarii unei cereri de eliberare pasaport de la 10 

minute la 7 minute, mentinandu-se programul cu publicul pe intervalul orar 08.00 – 20.00. 

De asemenea, incepand cu luna septembrie 2021, lucrul cu publicul a revenit la 

programul initial, respectiv 08.30 – 16.30. 

De asemenea, in baza adresei Directiei Generale de Pasapoarte nr. 

2811047/7/15.07.2020, s-a procedat la monitorizarea si analizarea zilnica a dinamicii 

programarior in sensul asigurarii accesului cetatenilor la programarile on-line pentru depunerea 

cererilor de pe o zi pe alta. 

Sedintele cu intregul colectiv au fost realizate prin e-mail si prin prezenta fizica, in 

cuprinsul carora seful serviciului a acordat o atentie deosebita prelucrarii masurilor de prevenire 

a raspandirii COVID-19, precum respectarii masurilor de igiena. 

În anul 2021 numarul de cereri pentru eliberarea pasapoartelor a inregistrat o crestere 

fata de anul precedent. Astfel, au fost primite la ghiseele serviciului 50.929 cereri, 

remarcandu-se o crestere de 37,04% fata de cele 32.065 cereri primite in anul 2020. De 

asemenea, raportandu-ne la anul 2019 inca se constata o scadere fata de cele 66.591 cereri 

inregistrate in acest an. 

Dintre acestea, 46.413 au fost cereri pentru eliberarea pasapoartelor simple 

electronice si 4.516 cereri pentru eliberarea pasapoartelor simple temporare. cand au 

intervenit disfunctionalitati in functionarea retelei s-a procedat la preluarea cererilor in sistemul 

off-line. Din totalul cererilor depuse la ghiseul serviciului, doar 335 de cereri au fost preluate 

astfel. 

Cauza acestei scaderi consideram ca se regaseste in situatia epidemilogica in care se 

afla România, precum si a restrictiilor de călătorie în/din alte state.  

 

CERERI PRELUATE 

 

 

       În perioada analizata 93 persoane au solicitat audienta, 98 persoane au fost consiliate 

si au fost solutionate 14 petitii. 

Pentru a veni in intampinarea nevoilor cetatenilor si pentru asigurarea unui serviciu 

public de calitate, Directia Generala de Pasapoarte, in urma analizei efectuate la nivel de tara, 
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a dispus reducerea termenelor de eliberare a documentelor de calatorie de la 10 zile lucratoare 

la 5 zile lucratoare. 

Din categoria cererilor depuse la sediul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare ale 

Romaniei au fost transmise online serviciului nostru spre solutionare 12.185 cereri, care au 

fost verificate, aprobate si transmise mai departe la C.N.U.P.P.E, înregistrandu-se astfel o 

crestere de 41.22 % fata de cele 7.162 cereri aferente anului 2020, respectiv de 17.67 % fata 

de cele 10.032 cereri aferente anului 2019. 

 

 

În perioada analizata au fost primite la sediul serviciului 628 cereri pentru cetatenii 

romani cu domiciliul in strainatate, dintre care 21 pentru pasapoarte temporare si 607 pentru 

pasapoarte electronice. Remarcam in 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.P.    

În perioada analizata a fost emis un numar de 46.201 pasapoarte simple electronice, 

inregistrandu-se astfel o crestere de 67,1% fata de cele 27.649 pasapoarte simple electronice 

emise in aceeasi perioada a anului anterior, respectiv o scadere de 23.09 % fata de cele 60.073 

pasapoarte simple electronice emise in anul 2019. 

 

 

 

În perioada analizata serviciul nostru a emis 4.473 pasapoarte simple temporare, 

inregistrandu-se astfel o crestere de 10,49% fata de cele 4.004 pasapoarte simple temporare 

emise in aceeasi perioada a anului anterior, respectiv o scadere de 23.09 % fata de cele 

10.652 pasapoarte simple temporare emise in anul 2019. 
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Acest aspect se datoreaza modificarilor intervenite asupra Legii nr. 248/2005, intrate in 

vigoare la data de 20.07.2018, precum si datorita situatei epidemiologice la nivel global. In 

procesul personalizarii acestora s-au inregistrat 32 rebuturi tehnologice si 4 rebuturi de 

emitere. 

 

 
 

 

La ghiseul de eliberari documente au fost inmanate titularilor un numar total de 49.488 

documente de calatorie, dintre care: 4449 pasapoarte simple temporare si 45.039 pasapoarte 

simple electronice. De asemenea, prin curier au fost livrate la domiciliu un numar de 682 

pasapoarte simple electronice.  

În conformitate cu masura 87 din raportul Corpului de Control al Ministrului nr. 

478007/01.12.2017, in anul 2021 am procedat la verificarea documentelor de calatorie care nu 

au fost inmanate titularilor, fiind astfel anulate in total 161 pasapoarte, dintre care 16 de 

pasapoarte simple electronice si 145 pasapoarte simple temporare. 

De asemenea, au fost declarate pierdute, furate si deteriorate 4.100 pasapoarte, dintre 

care 4.072 au fost declarate pierdute, 6 furate si 22 deteriorate. Este de dorit ca lucratorii 

care desfasoara activitatea de primire a acestor cereri sa manifeste mai multa atentie in 

preluarea si acceptarea declaratiilor referitoare la circumstantele pierderii, furtului, deteriorarii 

pasapoartelor, precum si la constatarea si sanctionarea contraventiilor la regimul liberei 

circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu o corecta incadrare in lege si cu aplicarea unor 

amenzi corespunzatoare. 

Urmare contraventiilor constatate, au fost aplicate 587 amenzi contraventionale in 

valoare de 18.860 lei. 

 Cu privire la suspendarea dreptului la libera circulatie in strainatate in conformitate cu 

prevederile art. 40, lit.a) – c) din Legea nr. 248/2005, precizam ca in perioada analizata s-a 

constatat cu o creștere semificativa a volumului de munca. Analiza anilor anteriori demostreaza 

o creștere sustinuta, de la an la an, pe aceasta linie de munca, odata cu intrarea in vigoare a 

noului Cod Penal in luna februarie a anului 2014. Au fost primite de la organele competente 

5.647 comunicari cu privire la suspendarea dreptului la libera circulatie, in urma carora au fost 

implementate 2.243 restrictii de tip ”I” si inactivate 2.712 restrictii de acelasi tip. 

Personalul desemnat a procedat la desfasurarea activitatilor complexe ce ii revin in 

conformitate cu prevederile noului Cod de Procedura Penala, cu dispozitiile Directiei Generale 

de Pasapoarte si procedura de lucru pe aceasta linie. 

 Din cele 2.243 restrictii de tip ”I” implementate, 1.668 sunt pentru nedetinatori de 

pasapoarte valabile si 575 detinatori de pasapoarte valabile (pentru 276 de persoane, 

documentele de calatorie erau deja retrase anterior, cu prilejul dispunerii primelor masuri 
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restrictive). In 234 cazuri s-au desfasurat activitati specifice pentru retragerea documentelor 

de calatorie (deplasari la domiciliu, invitatii, colaborari cu organele de politie etc.). S-a reusit 

retragerea a 192 pasapoarte, iar in 66 situatii au fost intocmite procese verbale de constatare, 

care au fost comunicate ulterior organelor care au dispus masurile. Referitor la acest aspect, 

se recomanda lucratorilor care efectueaza deplasari in teren in scopul retragerii pasapoartelor 

mai multa atentie la completarea proceselor verbale, astfel incat sa consemneze corect, detaliat 

si fara omisiuni situatia constatata la domiciliile celor in cauza. 

 

 
 

 

În conformitate cu procedura de sistem PS-MAI-DGP nr. 21, intrata in vigoare la data 

de 24.12.2019, lucratorii Compartimentului „Restrictii” au procedat la inventarierea 

pasapoartelor retrase ca urmare a suspendarii exercitarii dreptului la libera circulatie a 

cetatenilor romani in strainatate. S-a constatat ca la data de 03.01.2022, in gestiunea fizica a 

S.P.C.P. Constanta, se regaseste un numar de 293 pasapoarte, cu mentiunea ca in I.D.I.S. 

erau implementate 294 restrictii active tip „R” (1 pasaport au fost inaintate spre pastrare catre 

Serviciile Publice Comunitare de Pasapoarte in raza carora cetatenii al caror drept a fost 

suspendat isi au domiciliul). De asemenea, in urma inventarierilor trimestriale, au fost trimise 

invitatii la domiciliu catre cetatenii romani al caror drept la libera circulatie nu mai este 

suspendat si al caror pasaport se afla in gestiunea S.P.C.P. In urma incetarii masurilor de 

suspendare a dreptului la libera circulatie si a invitatiilor trimise la domiciliu s-a procedat la 

inactivarea unui numar de 119 restrictii de tip „R”. 

 În cursul anului 2021 au fost primite de autoritatile competente 350 de comunicari de 

stabilire a domiciliului in Romania din strainatate. 

În perioada analizata, Directia Generala de Pasapoarte a procedat la implementarea 

restrictiei de tip „T” pentru 15 persoane carora le-a fost aprobata renuntarea la cetatenia 

romana sau care au pierdut cetatenia romana, precum si la inactivarea restrictiei „T” pentru 2 

persoane care au redobandit cetatenia romana. 

 În aceeasi perioada au fost primite si solutionate 539 cereri de prestari alte servicii, 

reprezentand cereri de eliberare a adeverintelor privind mentiuni din evidentele de pasapoarte, 

necesare solicitantilor la ambasade sau la alte institutii. 
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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 2020 activitatea desfăşurată pe linie de permise de conducere şi 

examinări auto în anul 2021, se prezintă astfel:  

   

Indicator 
 

2021 2020 

Permise de conducere emise 
 

32.020 31.906 

Candidaţi examinaţi la proba teoretica 
 

27.003 21.399 

Promovabilitate proba teoretică 
 

36,15% 37,05% 

Candidaţi examinaţi la proba practică 
 

19.679 16.251 

Promovabilitate la proba practică 
 

48,59% 48,91% 

 

 

 

Activitatea desfăşurată pe linie de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor 
 

Comparativ cu anul precedent activitatea desfăşurată în anul 2021 pe linie de 

înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor, se prezintă astfel:  

 

Indicator 
 

2021 2020 

Certificate de înmatriculare emise 51.708 46.328 

Autorizaţii pentru circulaţie provizorie emise 51.708 16.296 

Radieri 18.647 19.460 

 

 

VII. COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 

Cooperare interinstituțională  

 
- Cooperarea cu Structuri ale Ministerului Afacerilor Interne – 31 adrese 

- transmitere situație explicativă a proiectelor aplicate de Instituția Prefectului Județul 

Constanța în anul 2019, atât în calitate de aplicant – lead partner, cât și de partener. 

- solicitare obținerea calității de membru al Centrului de Inovare Digitală CiTyInnoHub 

– Digital Innovation Hub pentru instituție. 
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- adresă privind ne-eligibilitatea Instituției Prefectului Județul Constanța pentru 

programe de finanțare care să permită implementarea de proiecte de renovare a clădirilor, 

nu are drept de proprietate/administrare asupra vreunui imobil, prin urmare nu îndeplinește 

condițiile de eligibilitate.  

- transmitere propuneri și observații după analizarea proiectului final al Programului de 

Cooperare URBACT IV 2021 – 2027. 

- transmitere date solicitate privind implicarea Instituției Prefectului Județul Constanța 

în implementarea celor trei componente ale Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate – POAD, conform modelului de anexă primit și pentru perioada de referință 

indicată, mai 2020 – august 2021. 

- transmitere propuneri și observațiile rezultate din analizarea extrasului de draft – 

versiunea integrată preliminară 2 din august 2021 a Programului Interreg VI-A România-

Bulgaria 2021 – 2027, lansat în consultare publică până la data de 28 august 2021. 

- transmitere actualizare situație referitoare la proiectele aflate în gestiunea instituției 

noastre. 

- 5 participări la reuniuni lunare organizate în sistem videoconferință, de Direcția 

Fonduri Externe Nerambursabile, în vederea analizării activității desfășurate de către 

structurile MAI în domeniul fondurilor externe nerambursabile și corespondență pe această 

temă. 

- adresă privind accesarea de granturi pentru proiecte ROAID - Agenția de Cooperare 

Internațională pentru Dezvoltare. 

- adresă privind transmitere baze de date pentru elaborarea unui proiect al MAI. 

- transmitere propunere ca urmare a analizării primului draft de program INTERREG 

NEXT Marea Neagră, aflat în consultare publică până la data de 6 octombrie 2021. 

- transmitere adresa privind propuneri și observații asupra versiunii consolidate a 

proiectului Strategiei pentru Tranziția României spre Economia Circulară 2030 (ROCES). 

- transmitere propunere de proiect privind programul de finanțare Knowledge Sharing 

Program (KSP), prin care Ambasada Republicii Coreea în România prezintă disponibilitatea 

acestei țări de a împărtăși expertiza proprie în mai multe domenii. 

- transmitere set de întrebări completat conform indicațiilor specialiștilor din cadrul 

Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. 

- transmitere adresă privind serviciile sociale disponibile la nivel local. 

- transmitere concluzii rezultate din analiza documentelor aflate în consultare publică: 

Programul Operational Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID) 2021-2027, Programul 

Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 2021-2027.  

- transmitere observații și propuneri rezultate din analiza versiunii actualizate în luna 

noiembrie a Programului Operațional Regional Sud-Est, prezentată pentru consultare publică 

de Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est. 

- transmitere adresă necesar logistic, resurse umane și financiare pentru implementare 

POAD la nivelul județului Constanța. 

 

- Direcția Fonduri Externe Nerambursabile – 1 adresă 
- solicitare spre avizare a aplicării cererii de finanțare “EUROPE4U – FIND MORE”, în 

conformitate cu prevederile Procedurii PS DFEN – 01 privind activitatea de accesare a 

fondurilor externe nerambursabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 

- Direcția Generală Management Resurse Umane – 1 adresă 

https://www.adrse.ro/Documente/POR_2021/POR_SE_2021-2027_noiembrie_2021.pdf
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- comunicare date de contact ale persoanei căreia i-au fost repartizate atribuții în 

domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, conform modelului 

transmis. 

 
- Direcția Generală Logistică – 2 adrese 

- comunicarea la solicitare, a clădirilor aparținând structurilor M.A.I. din municipiul 

Constanța, care necesită cu prioritate renovare integrală și durabilă prin consolidare, 

retehnologizare etc. în vederea includerii acestora în obiectivele grupului de lucru constituit 

P.N.R.R. Planul Național de Reziliență și Redresare – Îmbunătățirea fondului construit. 

- revenire în completare pentru comunicarea informațiilor detaliate, astfel cum au fost 

primite, privitoare la clădirile propuse aparținând structurilor M.A.I. din municipiul Constanța, 

care dețin aceste clădiri în proprietate/administrare și care necesită cu prioritate renovare 

integrală și durabilă prin consolidare, retehnologizare etc 

 
- DGAESRI – 2 adrese 

- participare la instruirea online privitoare la activitatea de afaceri europene și relații 

internaționale, corespondență aferentă pe această temă. 

- transmitere informare semestrială referitoare la activitatea de relații internaționale 

desfășurată în cadrul Instituției Prefectului Constanța pe parcursul semestrului I al anului 

2021, conform prevederilor OMAI nr. 143/2015 privind activitățile de relații internaționale și 

de afaceri europene la nivelul M.A.I., cu modificările și completările aduse prin OMAI nr. 

20/2016. 

 
- Instituțiile Prefectului (județul Giurgiu, Iași, Ialomița, Bacău, Brașov, Harghita) – 6 adrese 

- la nivelul județului Constanța nu a fost înregistrat deficit, care să necesite preluarea 

de cantități suplimentare de ajutoare prin procedura de compensare între județe 

 
➢ Cooperarea cu Servicii Publice Deconcentrate – 15 adrese: 

- solicitare informații detaliate care să demonstreze maturitatea pentru fiecare din cele 

3 proiecte de la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Inspectoratul de Jandarmi 

Județean “Mihail Kogălniceanu” Constanța și Serviciul de Poliție Transporturi Maritime, 

transmise la MAI – DGL  în vederea includerii acestora în obiectivele grupului de lucru 

constituit P.N.R.R. Planul Național de Reziliență și Redresare – Îmbunătățirea fondului 

construit. 

- adresă către 5 SPD-uri (Inspectoratul General al Poliției de Frontieră - Garda de 

Coastă, Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor, Direcția pentru Agricultură Județeană Constanța, Autoritatea 

Națională Fitosanitară - Oficiul Fitosanitar Constanța) privind aplicarea prevederilor legale în 

contextul deschiderii liniei maritime RO-RO KARASU (Turcia) – CONSTANȚA (România), 

începând cu data de 04.02.2021. 

- adresă către 6 SPD-uri de invitare la o ședință de lucru (Inspectoratul General al 

Poliției de Frontieră - Garda de Coastă, Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, Direcția 

Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională Fitosanitară - 

Oficiul Fitosanitar Constanța, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi 

Maritime, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - Direcția Regională 

de Drumuri și Poduri Constanța), pentru identificarea soluțiilor corespunzătoare carențelor 

administrative și organizatorice, care pot avea impact negativ la nivel internațional asupra 

imaginii Portului Constanța, precum și asupra economiei românești. 
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- solicitare de la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare - Filiala Teritorială de 

Îmbunătățiri Funciare Constanța a termenilor de referință pentru proiectele din domeniul 

îmbunătățirilor funciare, finanțate din fonduri nerambursabile (europene sau 

guvernamentale), aflate în derulare la nivelul județului Constanța, precum și necesitățile de 

investiții identificate, care ar putea constitui propuneri de cereri de finanțare nerambursabilă 

în contextul art. 2 lit. (a) al OUG nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului 

național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliențĂ. 

- transmiterea către AJPIS Constanța - Comisia județeană în domeniul egalității de 

șanse între femei și bărbați a Manualului Drepturilor Omului pentru Autoritățile Locale și 

Regionale – vol.1 Combaterea Discriminării, elaborat la nivelul Congresului Autorităților 

Locale și Regionale din cadrul Consiliului Europei. 

- transmiterea către DGASPC a informației privitoare la aplicația mobilă dedicată 

persoanelor cu deficiență de auz/ handicap auditiv, primită de la Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale, cu rugămintea de a asigura diseminarea acesteia la nivelul celor cărora le este 

destinată.  

- solicitare la DSVSA a comunicării stadiului re - operaționalizării liniei de tip RO-RO 

Karasu – Constanța din punctul de vedere al solicitărilor primite pentru eliberarea buletinelor 

de analiză sanitar-veterinară. 

- solicitare de la DSVSA a unei prezentări cât mai complete a activității DSVSA Constanța 

privitoare la importurile și exporturile derulate la nivelul porturilor maritime în perioada 01 

ianuarie – 30 iunie 2021. 

- adresă către ITM Constanța referitor la o petiție. 

- adrese către AJPIS și DGASPC Constanța referitor la o petiție. 

- informare privind ultimul apel din actuala perioadă de programare dedicat domeniului 

preuniversitar, gestionat de EEA4edu din Granturile SEE și Norvegiene, transmisă către 

Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Constanța, Casa Corpului Didactic Constanța. 

- informare transmisă către Inspectoratul Școlar Județean privind oportunitatea, pentru 

unitățile de învățământ din județ, de a aplica pe Programul de Granturi pentru finanțarea 

proiectelor din domeniul educației, susținut de Fundația Nouă ne pasă. 

 
➢ Cooperare Culte religioase din județul Constanța, recunoscute oficial în România, potrivit 

prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă – 8 adrese la 8 culte 
- solicitare sprijin în identificarea personalului clerical reprezentant pentru aplicarea HG 

nr. 1031/2020 și care prevede vaccinarea personalului care desfășoară activități în domenii 

cheie, esențiale, în vederea pregătirii celei de-a doua etape a Strategiei de vaccinare 

împotriva COVID-19 în România. 

 
➢ Cooperarea cu autorități ale administrației publice locale (Consiliu Județean Constanța,  

primării) – 15 adrese 
- informare asupra oportunității de aplicare pe schema de granturi mici (SGS-

1) ”Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități” 

finanțat în cadrul Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, lansat de 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile 

SEE 2014-2021. 

- invitarea ordonatorilor principali de credite, respectiv a 25 de primari din județ,  

pentru a semna și ștampila actele adiționale de prelungire a perioadei de finanțare pentru 
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obiectivele de investiții aprobate la nivelul UAT-urilor din județul Constanța și incluse în 

Programul național de dezvoltare locală PNDL, etapa a I-a, care nu au fost finalizate până la 

31.12.2020, în vederea prelungirii perioadei de contractare de la 2015 – 2020 la 2015 – 2022 

sau de diminuare a valorii finanțării acordate din bugetul ministerului. 

- transmiterea Manualului Drepturilor Omului pentru Autoritățile Locale și Regionale – 

vol.1 Combaterea Discriminării, elaborat la nivelul Congresului Autorităților Locale și 

Regionale din cadrul Consiliului Europei. 

- transmitere spre informare, către toate primăriile, a materialului privind lansarea 

sesiunii de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor de stat “Servicii de 

silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor“ aferentă submăsurii 15.1.Plăți pentru 

angajamente de silvomediu din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 

2014–2020. 

- informare către toate primăriile asupra oportunității dedicate UAT-urilor care 

sunt proprietari ai terenului şi clădirii/ansamblului de clădiri în care funcționează unități de 

învățământ şi pe care le administrează prin organe deliberative, de a obține finanțare pentru 

lucrări de construcții, instalații și lucrări de intervenție conexe prin Programul „Casa Eficientă 

Energetic” - Școli și grădinițe, lansat de Administrația Fondului pentru Mediu. 

- transmitere adresă către Primăria Tuzla privind situația semnalată cu SC RAJA SA. 

- informarea tuturor utilizatorilor de terenuri agricole privitor la măsurile de mediu și 

climă din PNDR, prin care se acordă plăți compensatorii fermierilor care furnizează comunității 

servicii publice adoptând practici agricole prietenoase cu mediul, prin intermediul primăriilor. 

- transmitere la CJC a Situației solicitate privind persoanele defavorizate - număr de 

beneficiari pe categorii de persoane defavorizate conform art. 3, alin. (1) al OUG 84/2020, 

aferent UAT-urilor din județul Constanța.  

- transmitere la toate primăriile din județ și la CJC a unei informări privind schema de 

granturi mici Acces la finanțare – 2021, apel dedicat autorităților publice locale, ce are în 

vedere acordarea de fonduri nerambursabile pentru elaborarea documentațiilor tehnice 

necesare realizării de investiții sociale, în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai în comunitățile 

sărace, izolate, marginalizate.   

- transmitere la toate primăriile din județ a informației privitoare la aplicația mobilă 

dedicată persoanelor cu deficiență de auz/ handicap auditiv, primită de la Ministerul Muncii 

și Protecției Sociale, cu rugămintea de a asigura diseminarea acesteia la nivelul celor cărora 

le este destinată, prin intermediul structurii/funcționarului cu atribuții de asistență socială din 

cadrul primăriei.  

- adresă către primăriile Ostrov, Băneasa, Oltina cu privire la impactul generat de 

reducerea traficului feribotului aparținând SC Ostrovit SA asupra locuitorilor comunelor 

Ostrov, Băneasa și Oltina, ca urmare a restricțiilor de trecere impuse de statul bulgar prin 

vama Ostrov – Silistra pentru vehiculele având peste 3,5 tone. 

- adresă către Primăria Municipiului Constanța - Direcția dezvoltare și fonduri europene 

pentru a avea în vedere la actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Zonei 

Metropolitane Constanța, următoarele obiective privitoare la clădiri aparținând structurilor 

M.A.I. din municipiul Constanța, deținute în proprietate/administrare și care necesită cu 

prioritate renovare integrală și durabilă prin consolidare, retehnologizare etc. 

- adresă către toate primăriile din județ având în vedere publicarea în MO nr. 

910/22.09.2021 a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 

95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, precum și 

faptul că fiecare UAT va avea prealocată finanțare minimă pentru cel puțin un proiect eligibil, 



90 
 

în limita sumelor prevăzute în cadrul acestor norme, cu solicitare de comunicare a obiectivelor 

de investiții pentru care va fi valorificată această resursă. 

- adresă către Primăria Băneasa privitor la controlul efectuat ca urmare a unei petiții pe 

POAD. 

 

➢ Cooperarea cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (POAD) – 12 adrese 
- solicitare de la 21 primării din județ a modului de întreprindere a unor demersuri 

pentru asigurarea furnizării de mese calde către beneficiarii finali într-un cadru organizat 

- solicitare de la toate primăriile de transmitere a listelor cu beneficiarii finali care au 

primit tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde 

- 3 raportări transmise la MIPE-DIPOAD privitoare la livrările - recepțiile de cutii cu 

ajutoare constând în produse de igienă – tranșa 3, efectuate la nivelul județului Constanța 

- transmitere situație finală privitoare la recepțiile de pachete cu ajutoare constând în 

produse de igienă – POAD tranșa 3 

- solicitare de la toate primăriile a măsurilor avute în vedere în vederea îmbunătățirii 

gradului de absorbție a finanțării europene derulate prin programul POAD mese calde. 

- 2 raportări privitoare la livrările - recepțiile de cutii cu ajutoare constând în alimente 

– tranșa 2, efectuate la nivelul județului Constanța. 

- adresa către toate primăriile din județ pentru pregătirea livrărilor de pachete cu 

ajutoare tranșa 3 alimente și 4 igienă. 

- transmitere la MIPE DIPOAD a întregii documentații aferente derulării POAD 2021 

tranșa 3 alimente și tranșa 4 igienă la nivelul celor 69 UAT-uri din județul Constanța. 

- transmitere la MIPE DIPOAD a documentelor centralizatoare pentru fiecare categorie 

de ajutoare distribuite la nivelul județului Constanța prin POAD 2021 (produse de igienă - 

tranșa 4 și produse alimentare – tranșa 3) 

 

➢ Cooperarea cu regii /societăți /persoane juridice – 3 adrese 
- adresă către Sea Container Services SRL, Constanta South Container Terminal SRL 

privitor la rezolvarea problemelor majore ridicate în vederea fluidizării traficului RO - RO din 

Portul Constanța 

- informare înaintată către Fondul Român de Dezvoltare Socială privind transmiterea 

către toate UAT-urile rurale sau mici urbane din județ, având populație sub 20.000 locuitori, 

informațiile privitoare la apelul Acces la finanțare – 2021 

- situația semnalată de Primăria Tuzla, apărută ca urmare a lucrărilor efectuate la 

rețeaua de canalizare veche și nouă de către contractantul societății SC regia autonomă 

județeană de apă SA Constanța, respectiv de către SC Alex Building SA. 

 

➢ Coloperatea cu alte instituții publice pentru soluționarea unor petiții, solicitări formulate 
în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – 5 adrese. 
- 1 solicitare pe legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

actualizată. 

- 4 petiții (3 pe POAD). 

 

 

Relații internaționale 

 

La nivelul instituției, desfășurarea relațiilor internaționale s-a concretizat în 16 activități 

(primiri delegații străine sau participări la evenimente cu invitați străini). 
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VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

Informarea instituțiilor publice asupra oportunităților.  

 

În anul 2021, la nivelul instituției s-a realizat informarea instituțiilor publice asupra 

oportunităților de finantare din FEN și FGN, astfel: 10 informări realizate, din care 6 FEN și 4 

FGN. 

 

 

 

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

 

1. Informare și relații publice  

 
În ceea ce priveşte asigurarea accesului la informaţiile de interes public, pe parcursul 

anului 2021 au fost înregistrate şi soluţionate în termenul legal 14 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 2021 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 2021. În perioada de referinţă, 

activitatea de relaţii cu publicul s-a desfăşurat conform programului de lucru aprobat. 

Cetățenii au fost lămuriți cu privire la aspectele semnalate referitoare la aplicarea legilor 

cu caracter reparatoriu sau în legătură cu restricțiile dispuse la nivel central sau local în vederea 

combaterii răspândirii efectelor pandemiei, în măsura în care aceste probleme au intrat în 

competența de soluționare a Instituției Prefectului. 

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, primire în audiență și 

consiliere a cetățenilor 

 

        În anul 2021 au fost înregistrate 1.151 petiții din care: 997 au reprezentat diferite 

cereri, 134 au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate abuziv 

de regimul comunist, 17 au fost reveniri, 3 au vizat alte aspecte (propuneri și scrisori de 

mulțumire).  



92 
 

Din totalul de 1.151  petitii, 58 petitii au fost primite de la Guvernul României, 9 de la 

Administrația Prezidențială, 2 de la Parlamentul României, 26 de la alte instituții de stat; 225 

de la persoane juridice, 802 de la persoane fizice, 18 de la mass-media, 11 petiții au fost 

anonime; 581 de petiții au fost transmise prin email și 5 prin fax. 

        Petițiile au fost soluționate astfel: 821 soluționate pozitiv, 174 soluționate negativ, 93 

au fost redirecționate către alte instituții, 15 petiții sunt în curs de soluționare, 48 petiții au 

fost clasate direct.  

      Referitor la activitatea de consiliere a cetățenilor, telefonic sau la sediu au fost îndrumate 

345 de persoane cu privire la aspecte privind măsurile dispuse în vederea prevenirii răspândirii 

virusului SARS CoV-2, probleme în legătură cu procesul de vaccinare, soluționarea unor cereri 

la care autoritățile locale nu au răspuns, precum și probleme din sfera fondului funciar. 

      În ceea ce privește activitatea de audiență au fost preaudiate 27 de persoane, 

prezentându-se în audiențe 22 de persoane. Regimul audiențelor a fost limitat în contextul 

pandemiei, cetățenii fiind consiliați să se adreseze telefonic sau în scris cu privire la eventualele 

solicitări, fapt pentru care a fost înregistrată o creștere de 40% a numărului pe petiții transmise 

prin e-mail față de anul anterior. 

  

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 2021 au fost primite (din partea cetăţenilor români şi străini) şi 

soluționate, un număr de 1806 cereri pentru apostilarea a 2577 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.  
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X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE /PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A 

ACTIVITĂȚII 

Dificultăți întâmpinate 

 

- comunicarea dificilă cu autoritățile administrației publice locale, și anume: 

nerespectarea termenelor stabilite, oferirea de date eronate care necesită clarificări 

ulterioare; 

- alocarea de fonduri insuficiente Instituției Prefectului Județul Constanța, pentru 

pregătirea/perfecționarea personalului din cadrul instituției. Astfel, pe parcursul anului 

2021, au participat la cursuri de formare 7 persoane angajate în cadrul instituției: 1 persoană 

– Structura de Securitate; 2 persoane - Serviciul Permise; 1 persoană – Cancelaria prefectului; 

1 persoană – Corpul Control; 1 persoană – Serviciul Pașapoarte; 1 persoană – Secretarul 

general; 

- creșterea semnificativă a volumului de muncă raportat la personalul angajat 

în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate Resurse Umane, Achiziții Publice și Administrativ,  

Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate Situații De Urgență și Afaceri 

Europene și al Serviciului juridic și aplicare acte normative cu caracter reparatoriu; 

- personal insuficient raportat la volumul de solicitări din partea cetățenilor 

(Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor); 

- 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- 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. 

 

 

Propuneri de eficientizare a activității  

 

- scoaterea la concurs a funcțiilor vacante în cel mult 6 luni de la eliberare (Serviciul 

Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor); 

- alocarea de către Ministerul Afacerilor Interne a unor fonduri suficiente, 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. 
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XI  OBIECTIVE 2022 

 

În ceea ce priveşte anul 2022 la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa se va 

urmări realizarea următoarelor obiective generale:  

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

respectarii legii la nivelul judetului; 

- 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; 

- 3. Creșterea gradului de protecție a informațiilor clasificate gestionate la nivelul 

instituției; 

- 4. Consolidarea capacităţii instituţionale în activitatea de verificare a legalităţii actelor 

administrative emise/adoptate de autorităţile publice locale; 

- 5. Eficientizarea procesului de monitorizare a modului de exercitare de către primari, 

respectiv preşedintele consiliului judeţean a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia 

în numele statului; 

- 6. Creşterea capacităţii de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor; 

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

gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

- 8. Întărirea capacităţii de sprijinire a acţiunilor desfăşurate de către solicitanţii din 

judeţ în vederea creşterii absorbţiei fondurilor externe nerambursabile; 

- 9. Gestionarea eficientă a relaţiilor internaţionale; 

- 10. Creşterea  calităţii serviciilor publice desfăşurate în cadrul Instituţiei Prefectului;  

- 11. Verificarea dosarelor depuse de cetăţeni pe legile proprietăţii;  

- 12. Creşterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorităţilor naţionale; 

- 14. Îmbunătăţirea gestiunii publice; 

- 15. Asigurarea realizării eficiente a achiziţiilor publice; 

- 16. Creşterea vizibilităţii Instituţiei Prefectului; 

- 17. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public; 

- 18. Gestionarea eficientă a resurselor umane; 

- 19. Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial al instituţiei; 

- 20. Continuarea realizării măsurilor în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei; 

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

 

 
XII. 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, a Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

și altor legi.  

Activitatea desfăşurată în anul 2021 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, a cărui implementare a fost monitorizată pe 

parcursul întregului an.  

Obiectivele generale ale instituției pentru anul 2021 au vizat:  
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- 1. Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local, prin supravegherea 

respectarii legii la nivelul judetului; 

- 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; 

- 3. Creșterea gradului de protecție a informațiilor clasificate gestionate la nivelul 

instituției; 

- 4. Consolidarea capacităţii instituţionale în activitatea de verificare a legalităţii actelor 

administrative emise/adoptate de autorităţile publice locale; 

- 5. Eficientizarea procesului de monitorizare a modului de exercitare de către primari, 

respectiv preşedintele consiliului judeţean a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în 

numele statului; 

- 6. Creşterea capacităţii de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor; 

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

gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

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

în vederea creşterii absorbţiei fondurilor externe nerambursabile; 

- 9. Gestionarea eficientă a relaţiilor internaţionale; 

- 10. Creşterea  calităţii serviciilor publice desfăşurate în cadrul Instituţiei Prefectului;  

- 11. Verificarea dosarelor depuse de cetăţeni pe legile proprietăţii;  

- 12. Creşterea gradului de monitorizare a problematicii specifice minorităţilor naţionale; 

- 14. Îmbunătăţirea gestiunii publice; 

- 15. Asigurarea realizării eficiente a achiziţiilor publice; 

- 16. Creşterea vizibilităţii Instituţiei Prefectului; 

- 17. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public; 

- 18. Gestionarea eficientă a resurselor umane; 

- 19. Dezvoltarea sistemului de control intern / managerial al instituţiei; 

- 20. Continuarea realizării măsurilor în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei; 

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

La începutul anului 2021 numărul total de posturi aprobate pentru structura 

Instituţiei Prefectului -Judeţul Constanţa era de 52 astfel: 

- 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.  

Începând cu data  10.05.2021 a fost reorganizată structura Instituţiei Prefectului -

Judeţul Constanţa și modificată organigrama rezultând următoarea structură de posturi: 

- 3 posturi demnitari; 

- 1 post înalt funcţionar public 

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

- 33 funcţii publice de execuţie, 

- 11 posturi personal contractual.  

Numărul total de posturi ocupate la începutul anului 2021 era de 46 de posturi, 

iar numărul de posturi vacante era de 6 posturi. 

Din structura Instituţiei Prefectului-Judeţul Constanţa mai fac parte: 

Serviciul public comunitar de paşapoarte Constanța: 11 ofiţeri de poliţie (din care 1 şef 

serviciu), 14 agenţi de poliţie. 
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Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor al 

județului Constanța: 7 ofiţeri de poliţie (1 şef serviciu), 22 agenţi de poliţie şi 23 funcţii personal 

contractual. 

Pe parcursul anului 2021 au participat la cursuri de perfecționare 7 persoane angajate 

în cadrul instituției: 1 persoană – Structura de Securitate; 2 persoane - Serviciul Permise; 1 

persoană – Cancelaria prefectului; 1 persoană – Corpul Control; 1 persoană – Serviciul 

Pașapoarte; 1 persoană – Secretarul general. 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 2021, bugetul aprobat al instituției a fost de  10.685.000 lei  din care 

5.501.000 lei reprezintă activitatea curentă la Capitolul 51.01.01.03 "Autorităţi publice",  

5.096.000 lei reprezintă activitatea curentă  la Capitolul 61.01.50 "Ordine publică și siguranţă 

naţională", iar restul de 88.000 lei reprezentă “Asistență socială pentru familie și copii la 

Capitolul 68.01.06. 

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.  

Achiziţiile de produse şi prestări servicii s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile 

Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile și completările ulterioare și 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. 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 18 contracte achiziţie publică. S-a utilizat Sistemul 

Electronic de Achiziţii Publice pentru realizarea a 235 achiziții directe de produse și servicii. 

În anul 2021, dotarea cu aparatură IT a fost îmbunătățită prin achiziționarea 

următoarelor: 1 stație de lucru și 2 imprimante multifuncționale. 

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 12 autoturisme.  

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

activități periodice și de sine stătătoare, dar și activități spontane generate de gestionarea 

pandemiei de Covid, activități abordate atât în vizite punctuale – la sediul instituțiilor – cât și 

în videoconferințe, pentru o mai rapidă și eficientă soluționare. 

Atât activitătile periodice cât și cele spontane s-au derulat atât în format fizic cât și în 

format online (funcție de măsurile impuse de distanțare socială) și au constat într-o serie de 

ședințele de lucru/ întâlniri desfășurate 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.  

Au fost întocmite și trimise în mass-media locală și centrală, un număr total de 380 de 

comunicate de presă dintre care peste 90% au avut legătură cu măsurile și acțiunile luate 

în contextul pandemic.  
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În același timp, au fost acordate peste 100 de precizări și informări de presă și   

s-au desfășurat aproximativ 150 de interviuri și conferințe/declarații de presă, care s-

au concretizat în materiale de presă realizate de jurnaliști, în toate mediile: TV, radio, presă 

scrisă, online, bloguri. 

Principala modalitate prin care s-a transmis informația către presă a fost grupul 

de Whatsapp, unde peste 120 de jurnaliști din Constanța, au fost prezenți, din toate 

zonele media. 

În ceea ce privește acțiunile de control dispuse de Prefectul județului, s-au realizat 4 

acțiuni privind: sprijin, îndrumare și control la Primăria comunei Tortoman; sprijin, îndrumare 

și control Primăria comunei Castelu; respectarea normelor legale referitoare la organizarea si 

desfășurarea activităților la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța; preavizul de 

întrerupere a livrării de energie termică către Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice 

Constanța 

Referitor la acțiunile de îndrumare, verificare și monitorizare, s-au realizat 6 

acțiuni privind: respectarea prevederilor legale referitoare la implementarea și actualizarea 

Registrului Agricol Național și al Registrului Electronic Național de Nomenclatură Stradală, de 

către unitățile administrativ teritoriale din județ; obligativitatea adoptării hotărârilor consiliilor 

locale pentru stabilirea cuantumului burselor școlare și numărul acestora; activitățile și datele 

prelucrate în cadrul Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției Constanța; 

asigurarea serviciilor de salvare acvatică – salvamari pentru sezonul estival 2021; întârzierea 

plăților cu câte 2-3 luni pentru indemnizațiile de susținere a solicitanților măsurilor active 

aplicabile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei generate de virusul SARS-COV-

2 pe durata stării de alertă; acțiunile întreprinse pe parcursul anului 2021, respectiv stadiul 

acțiunilor de verificare și control privind construcțiile neautorizate și activitatea de alimentație 

publică în zona de faleză și plajă a U.A.T. Comuna Tuzla. 

De asemenea, la nivelul Corpului de Control s-au întreprins o serie de demersuri pentru  
soluționarea a 5 petiții. Au mai fost înaintate prefectului peste 46 de informări referitoare la 
acțiunile de îndrumare, verificare și monitorizare. 

S-au desfășurate 6 acțiuni de îndrumare, verificare și monitorizare privind: 

- respectarea prevederilor legale referitoare la implementarea și actualizarea Registrului 

Agricol Național și al Registrului Electronic Național de Nomenclatură Stradală, de către 

unitățile administrativ teritoriale din județ;  

- obligativitatea adoptării hotărârilor consiliilor locale pentru stabilirea cuantumului 

burselor școlare și numărul acestora; 

- activitățile și datele prelucrate în cadrul Centrului Județean de Conducere și 

Coordonare a Intervenției Constanța; 

- asigurarea serviciilor de salvare acvatică – salvamari pentru sezonul estival 2021; 

- întârzierea plăților cu câte 2-3 luni pentru indemnizațiile de susținere a solicitanților 

măsurilor active aplicabile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei generate de 

virusul SARS-COV-2 pe durata stării de alertă; 

- stadiul acțiunilor de verificare și control privind construcțiile neautorizate și activitatea 

de alimentație publică în zona de faleză și plajă a U.A.T. Comuna Tuzla; 

În urma acțiunilor de control/verificare efectuate, s-au stabilit măsurile cu termene 

concrete pentru remedierea deficiențelor constate și s-au întocmit 37 informări adresate 

prefectului referitoare la acțiunile de îndrumare, verificare și monitorizare. 

De asemenea s-au realizat alte 5 verificări privind petițiile alocate spre rezolvare și   

s-a participat la 5 ședințe de lucru. 
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 Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de 

aplicare a actelor normative a avut în vedere următoarea tematică:  

- Tehnica legislativă în condițiile Legii nr. 24/2000; 

-  Exercitarea dreptului de proprietate publică a unităților administrativ- teritoriale; 

- Exercitarea dreptului de proprietate privată a unităților administrativ- teritoriale 

- Aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului și respectarea 

legislației în domeniul disciplinei în construcţii; 

- Atribuirea sau schimbarea de denumiri a unor obiective de interes local, conform 

dispozițiilor O.U.G. nr. 63/2002; 

- Finanțării nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul local, 

în conformitate cu Legea nr.350/2005; 

- Acordarea burselor de ajutor social, de merit și de studiu în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare 

- Atribuțiile și funcționarea consiliilor locale. 

S-au dispus o serie de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. 

 S-au verificat 6.956 hotărâri adoptate de consiliile locale și consiliul județean, precum 

și 23.796 dispoziții emise de primari și de președintele consiliului județean. De asemenea s-

au luat o serie de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate ca urmare a verificării 

legalității actelor administrative și a modului de aplicare a actelor normative.  

A fost declanşată procedura prealabilă pentru un număr de 933 de acte 

administrative emise/adoptate de către autoritățile administrației publice locale. 

Față de cele menționate mai sus 33 de acte administrative au făcut obiectul 

acțiunilor în fața instanței de contencios administrativ. 

Referitor la controalele dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate 

la instituția prefectului, s-au efectuat la sediul primăriilor din județ, activități de control cu 

următoarea tematică: activitatea unor secretarului general al unității administrativ teritoriale 

(Tuzla, Tortoman, Castelu); activitatea secretarului general pe linia comunicării actelor 

administrative (Deleni, Ciocârlia și Amzacea, Hârșova ); verificarea atribuțiilor stipulate în 

cuprinsul art. 243 alin.1 din OUG nr. 57/2019 în sarcina secretarului general (Murfatlar); 

coordonarea și verificarea de către secretarul general al unității-administrativ-teritoriale a 

modului de completare și ținere la zi a Registrului Agricol (Tortoman, Castelu). 

În anul 2020 au avut loc un număr de 35 acțiuni de îndrumare a secretarilor generali 

ai unităților administrativ teritoriale din județ ce au avut în vedere informări, aplicarea unor 

măsuri, precum și a unor acte normative. 

În ceea ce privește reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele 

judecătorești, în anul 2021 au fost înregistrate un număr total de 214 acțiuni în care 

Instituția Prefectului, Prefectul Județului și Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de 

Proprietate asupra Terenurilor Constanța au calitatea de reclamanți, respectiv pârâți având ca 

obiect: 

- anularea actelor administrative emise/adoptate de către autoritățile administrației 

publice locale; 

- anularea autorizațiilor de construire, acțiuni formulate ca urmare a sesizării Prefectului 

județului în temeiul rapoartelor de control întocmite de către reprezentanții Inspectoratului 

Județean în Construcții Constanța; 

- contestații la executare/validare poprire; 

- anularea ordinului emis de către prefect prin care s-a constatat încetarea de drept, înainte 

de termen a mandatului de consilier local și declararea acestuia ca vacant; 
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-  stabilirea unor drepturi de natură salarială; 

- fondul funciar, plata nedatorată, răspunderea civilă delictuală, revizuirea, 

plângerea contravențională, stabilirea de daune ș.a. 

În cursul anului 2021 s-au desfășurat o serie de actiuni în fața instanței de contencios 

administrativ în care prefectul are calitate procesuală activă.  

În ceea ce privește activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual 

și/sau normativ, din totalul de 1.001 de ordine ale prefectului emise în cursul anului 2021, 

un număr de 653 de ordine au avut caracter individual și un număr de 348 ordine au 

avut caracter normativ. Dintre acestea 14 ordine au fost emise de către prefect în calitate 

de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și 8 ordine au fost emise 

pentru constituirea comisiilor mixte de verificare. Nu a fost cazul emiterii unor ordine prin care 

să se stabilească măsuri cu caracter tehnic și/sau de specialitate.  

În cursul anului 2021 nu au fost depuse sezizări la Comisia de disciplină pentru 

funcționarii publici. 

Comisia de disciplină pentru secretarii unităţilor administrativ-teritoriale din 

Judeţul Constanţa a primit 13 sesizări. În cursul anului de referință, au fost soluționate 11 

sesizări, pentru celelalte urmând ca în anul 2021 să se continue procedura de cercetare 

administrativă. 

S-au desfășurat 6 ședințe ale Comisiei Judeţene Constanţa de atribuire 

denumiri, au fost adoptate 18 hotărâri și s-au emis 17 avize favorabile și 1 aviz favorabil.   

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 11 şedinţe, emiterea a 204 hotărâri ale 

comisiei și semnarea a 337 titluri de proprietate. Au fost emise 518 ordine de  prefect în 

baza art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, și au fost soluționate 137 petiții ce au avut ca obiect acest domeniu. 

 În cursul anului 2021, în cadrul Biroului Județean Constanța pentru urmărirea 

aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 au fost primite, în vederea verificării, 6 acte 

administrative emise de autoritățile administrației publice locale, în vederea emiterii avizului 

de legalitate. Urmare a verificărilor efectuate în cursul anului 2021, au fost emise 3 avize de 

legalitate dosarele aferente acestora fiind transmise la Autoritatea Națională pentru 

Restituirea Proprietăților și 3 dosare au fost returnate către unitățile administrativ teritoriale 

în vederea transmiterii către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților potrivit 

competențelor legale. 

Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate s-a efectuat prin 

utilizarea unui sistem lunar de raportare, pe baza unei machete care a cuprins ca indicatori: 

- activități realizate în luna precedentă, 

- activități existente în planul lunii viitoare, 

- greutăți întâmpinate, care necesită acțiunea coordonată a mai multor instituții publice. 

Un număr de 22 instituții au înaintat cu regularitate raportul întocmit pe macheta 

stabilită, iar prefectul a primit pe parcursul anului 2021 un număr de 11 informări atât privind 

stadiul raportărilor primite cât și problemele întâmpinate. 

În ceea ce privește situația avizării proiectelor de buget și a situațiilor financiare 

pe parcursul anului 2021, 4 instituții publice au înaintat pentru avizare proiectele de buget 

și/sau execuțiile financiare, toate fiind avizate de prefect.  
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Colegiului Prefectural, care la sfârșitul anului 2021, era constituit din reprezentanți de 

la 30 instituții publice, din care 11 instituții sunt servicii publice deconcentrate, a desfăşurat 

14 şedinţe, în cadrul cărora s-au adoptat 5 hotărâri.  

În cadrul ședințelor lunare 13 instituții au prezentat rapoarte de activitate, iar 17 

instituții au prezentat 34 informări. De asemenea, au fost transmise instituției noastre un număr 

de 264  rapoarte lunare de activitate de către servicii publice deconcentrate. Centralizarea 

rapoartelor primite de la instituții au făcut obiectul a 12 rapoarte lunare, vizate de către 

prefect. 

În anul 2021, Comisia de Dialog Social a desfășurat 10 ședințe de lucru. După 

fiecare ședință s-aa transmis minute și informări către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, cu 

privire la tematica și conținutul dezbaterilor. 

Tematica ședințelor a avut în vedere printre altele: situația forței de muncă din județul 

Constanța, activitatea desfășurată de către reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă 

și concluziile desprinse în urma controalelor, 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. 

A avut loc 5 pichetări ale Instituției Prefectului, care au vizat printre altele: 

subfinanțarea sectorului feroviar românesc, lipsa investițiilor în infrastructura feroviară și în 

materialul rulant, decizia Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de a desființa Agenția 

Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, lipsa sumelor necesare desfășurării activității 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (implicit a sumelor 

necesare plății salariilor). 

Întrucât reprezentații organizațiilor județene de pensionari din cadrul Comitetului 
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice nu dispun de 
suportul tehnic necesar realizării acestor întâlniri în sistem electronic, în anul 2021 ședințele au 
fost suspendate.    

În ceea ce privește serviciile comunitare de utilități publice, prin Proiectul 

„Monitorizarea și evaluarea integrată a performanței serviciilor publice” implementat de către 

Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării și Administrației 

Publice și cu Patronatul Serviciilor Publice s-a dezvoltat platforma SALT prin intermediul căreia 

s-au colectat date la nivel național, fiind derulate trei sesiuni de colectare date (2017, 2018 și 

2020). 

 A avut loc monitorizarea programelor de permanență asigurate de Regia Autonomă 

Județeană de Apă Constanța S.A. prin informările periodice primite de la Dispeceratul Avarii 

RAJA. S-au monitorizat întreruperile programate în furnizarea energiei electrice prin 

informările periodice primite de la Biroul de Presă E-Distribuție Dobrogea. 

 A fost monitorizat conflictul dintre Electrocentrale S.A. (fostul C.E.T.), Termoficare 

(fostul R.A.D.E.T.), S.N.T.G.N. Transgaz, R.A.J.A. SA și Primăria Municipiului Constanța. 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit în 127 ședințe, din 

care 2 ședințe ordinare și 125 ședințe extraordinare., fiind adoptate 161 hotărâri. 

Pe linia gestionării situațiilor de urgență au fost emise 14 ordine de prefect și au fost 

întocmite și aprobate 7 planuri: 

- Planul de măsuri pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice 
sezonului cald 2021; 

- Planul de măsuri pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare 
gestionării situaţiilor de urgenţă, pe anul 2021; 

  - Planul județean de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului 
rece 2021-2021; 
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  - Planul de cooperare privind accesul în incinta Portului Constanța în situații de urgență; 
   - Planul Alb pentru organizarea sistemului spitalicesc din județul Constanța în contextul 

pandemiei Covid-19; 
  - Planul de reziliență al județului Constanța faţă de recrudescenţa COVID-19; 
   - Planul Alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple la Spitalul Orășenesc 

Cernavodă, revizuit. 
Au fost întreprinse acțiuni și dispuse o serie de măsuri în contextul pandemiei 

generate de noul Coronavirus SARS-CoV-2 printre care:  

- Studiul legislației adoptate, în vederea aplicării prevederilor acestora la nivel județean 

(Legi, Hotărâri de Guvern, Hotărâri CNSU, Ordine ale Comandantului Acțiunii, Ordonanțe de 

Urgență, Ordine ale ministerelor cu atribuții specifice etc.); 

- Continuarea activității Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției; 

- Convocarea membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (106 ședințe 

desfășurate fizic și în sistem electronic cu adoptarea a 131 hotărâri) în vederea stabilirii 

măsurilor necesare pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, în 

conformitate cu legislația adoptată; 

- Convocarea factorilor decizionali de la nivelul Direcției de Sănătate Publică, Serviciului 

Județean de Ambulanță, unităților spitalicești din județul Constanța, structurilor Ministerului 

Afacerilor Interne în vederea analizării situației generate de prezența noului Coronavirus la 

nivel județean; 

- Actualizarea centrelor de vaccinare la nivelul județului Constanța – 1 hotărâre CJSU; 

- Actualizarea Planului Alb pentru organizarea sistemului spitalicesc din județul Constanța 

în contextul pandemiei Covid-19, elaborat de către Direcția de Sănătate Publică a județului 

Constanța - 1 hotărâre CJSU; 

- Aprobarea Planul de reziliență al județului Constanța faţă de recrudescenţa COVID-19 

- 1 hotărâre CJSU; 

- Analizarea zilnică a ratei de incidență a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea adoptării 

în timp util a măsurilor necesare pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-

2 la nivelul localităților/județului Constanța – 78 hotărâri; 

- Analizarea și aprobarea scenariilor de funcționare a cursurilor în unitățile de învățământ 

din județ pe baza propunerilor Inspectoratului Școlar Județean, pentru respectarea prevederilor 

legislative specifice – 50 hotărâri CJSU; 

- Analizarea situațiilor în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică în vederea adoptării 

măsurilor necesare carantinării următoarelor U.A.T.-uri: Saraiu, Lumina, Agigea; 

- Organizarea unei întâlniri cu reprezentanții unităților comerciale din județ 

(supermarket-uri, hypermarket-uri, centre comerciale, etc.) în vederea transmiterii necesității 

implicării în luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-

CoV-2 în rândul populației.  

- Înaintarea răspunsurilor solicitate prin radiograme/adrese, analizarea situațiilor și 

comunicarea răspunsurilor solicitate pe diferite aspecte legate de prezența virusului SARS-CoV-

2 de către primării/instituții publice, agenți economici, cetățeni etc. -  43 adrese; 

- Colaborarea cu Direcția de Sănătate Publică în vederea actualizării listei Centrelor de 

Vaccinare la nivelul județului; 

- Colaborarea cu U.A.T.-urile din județ și monitorizarea permanentă a acțiunilor/măsurilor 

întreprinse pe teritoriul acestora având în vedere prevederile hotărârilor Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență; 

- Participarea la un număr de 9 videoconferințe în contextul pandemiei generate de 

COVID-19. 
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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 5 

ordine de prefect pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor 

hidrometeorologice.  

De asemenea s-au realizat o serie de acțiuni în cazul alunecării de teren din comuna 

Cumpăna (analiza situației în 10 ședințe extraordinare ale CJSU și adoptarea a 4 hotărâri pentru 

dispunerea măsurilor necesare punerii în siguranță a zonei și a locuitorilor din imobilele 

afectate). 

În ceea ce privește asigurarea ordinii și liniștii publice, Prefectul județului 

Constanța a coordonat activitățile de asigurare a ordinii publice cu privire la respectarea 

măsurilor impuse de legislația specifică pentru prevenirea infectărilor cu Coronavirus, 

organizând un număr de 15 întâlniri cu comandanții Inspectoratului de Poliție al județului 

Constanța, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

Dobrogea al județului Constanta, Gărzii de Coastă, Grupării de Jandarmi Mobilă Tomis. 

Rezultatele pe anul 2021 sunt 10.700 sancțiuni în valoare de 3.067.950 lei. 

Referitor la implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a 

situației romilor s-au derulat o serie de activități printre care: derularea campaniei de 

informare, programare și monitorizare în rândul cetățenilor români aparținând minorității rome 

cu privire la vaccinarea împotriva SARS-COV2; colaborarea pentru implementarea proiectului 

”TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice 

la nivelul sistemului judiciar”, alături de Consiliul Superior al Magistraturii – 2 acțiuni; 

diseminarea către membrii GLM și u.a.t.-uri a informațiilor despre seminarul informativ online 

organizat de Fondul Român de Dezvoltare Socială, pentru depunerea de proiecte în cadrul 

apelului de proiecte ”Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”; realizarea demersurilor 

pentru soluționarea a 4 adrese precum și rezolvarea audiențelor și a petițiilor înaintate 

prefectului de către cetățenii de etnie romă din județ; participarea la 5 videoconferințe. 

S-a avut în vedere aplicarea prevederilor Legii nr.35/2007 privind creșterea 

siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare.  

S-au desfășurat 4 întâlniri ale Grupului de lucru privind analiza modului în care este 

asigurată protecția unităților de învățământ din județul Constanța.  

De asemenea s-a întocmit: Planul 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 în anul școlar 2021-2022, iar la 

nivelul fiecărei subunităţi/secţii de poliţie, Planul Local Comun de Acţiune.  

În vederea derulării Programului pentru școli al României în perioada 2017-

2023, a fost emis un ordin al prefectului pentru actualizarea Comisiei pentru implementarea 

în județul Constanța a Programului pentru școli al României. Comisia s-a întrunit într-o ședință 

de lucru și i-au fost comunicate 7 informări cu privire la etapele procedurii de achiziție și 

distribuirea produselor către unitățile de învățământ. S-au transmis către Ministerul Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale 12 informări cu privire la stadiul implementării Programului pentru școli 

în județul Constanța.  

În ceea ce privește participarea la efectuarea acțiunilor de control ce i-au fost 

solicitate prefectului de către ministere sau alte instituții ale administrației 
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centrale, s-au realizat demersuri pentru soluționarea solicitărilor formulate de: Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul 

Românilor de Pretutindeni, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene, Avocatul Poporului Ministerul Tineretului și Sportului, Agenția Națională 

pentru Romi, A.N.P.I.S. 

Referitor la modul de aplicare la nivelul județului Constanța a Programului de 

Guvernare, a fost întocmit Planul anual de acțiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare. Prin acțiunile cuprinse în plan spre a fi îndeplinite, au fost 

antrenate 43 de servicii publice deconcentrate și instiuții publice. În anul 2021, Planul 

de acțiuni a fost structurat pe 15 capitole, având 127 obiective generale, 261 obiective 

specifice și 950 acțiuni. S-a monitorizat trimestrial realizarea acțiunilor asumate de către 

instituțiile responsabile. Rapoartele trimestriale privind stadiul de realizare a obiectivelor din 

Planul anual de acţiuni aferent anului 2021, au fost postate pe site-ul instituției la adresa 

https://ct.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/programe-si-strategii/. 

Stadiul de implementare pe trimestrul IV al Planului anual de acțiuni aferent anului 

2021, pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, se află în 

lucru, urmând a fi încheiat ulterior. 

Pe parcursul anului 2021, la nivelul județului Constanța au fost implementate etape 

diferite din fiecare componentă a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate: 

- POAD - ajutoare alimentare, produse de igienă: 21.447 beneficiari, 42.894 
pachete cu produse de igienă și 42.894 pachete cu alimente distribuite în cele două tranșe 
derulate în 2021. 
  - POAD - tichete sociale electronice, mese calde: 6.032 carduri. Programul s-a 

desfășurat în perioada octombrie 2020 – iulie 2021. 

  - POAD - tichete educaționale: 9.179 copii preșcolari și elevi din ciclul primar și 

gimnazial identificați ca fiind eligibili. Prin OUG 72/2021 derularea programului s-a mutat la 

inspectoratele școlare județene. 

  De asemenea s-au desfășurat și alte activități: 

- 3 ședinte ale Echipei locale de sprijin în vederea integrării străinilor care au dobândit 

protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei 

Elveţiene de la nivelul județului Constanța; 

- 6 întâlniri ale membrilor Comitetului de Dezvoltare a Parteneriatului Social; 

-2 intâlniri pentru promovarea învățământului dual în anul 2021, în parteneriat cu 

Inspectoratul școlar Județean Constanța; 

- marcarea Zilei Instituției Prefectului, în data de 02.04.2021, în parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Județean Constanța și cu participarea reprezentanților Cercului de dezbateri Socrates 

al Colegiului Național Pedagogic Constantin Brătescu. 

În anul 2021, pe linia coordonării şi monitorizării dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial, Comisia de monitorizare a desfăşurat 7 întâlniri.  

Au fost întreprinse o serie de măsuri pentru dezvoltarea și implementarea 

sistemului de control intern/managerial la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare:  

-  Emiterea a 5 ordine ale prefectului din care: 1 ordin al prefectului pentru 

organizarea şi realizarea operaţiunii de autoevaluare a stadiului implementării la 31.12.2021 a 

sistemului de control intern/managerial propriu instituției; 1 ordin pentru actualizarea 

https://ct.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/programe-si-strategii/
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componenţei Comisiei de monitorizare; 1 ordin al prefectului pentru actualizarea responsabililor 

cu riscurile desemnați la nivelul instituției; 1 ordin pentru elaborarea Programului de dezvoltare 

a sistemului de control intern/managerial propriu instituției pentru anul 2021; 1 ordin privind 

reluarea procesului de inventariere la nivelul instituției, a funcțiilor sensibile.  

- Monitorizarea (lunară/trimestrială, semestrială – după caz) 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 2021, Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de monitorizare, 

Registrul de riscuri; Planul de implementare a măsurilor de control a riscurilor; Inventarul 

activităților procedurale, Lista procedurilor aplicabile, Planul de continuitate, Informarea privind 

managementul riscurilor și monitorizarea performanțelor; 

- Elaborarea la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul instituţiei a unor 

documente: situaţia trimestrială privind stadiul implementării Programului de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial, raportul semestrial privind stadiul realizării obiectivelor 

la nivelul serviciului/compartimentului propriu; analiza intermediară semestrială privind  

implementarea Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile 

elaborat la nivelul serviciului/compartimentului propriu – semestrul I 2021, Raportul anual 

privind managementul riscurilor și monitorizarea performanțelor. 

- Actualizarea la nivelul serviciilor/compartimentelor din cadrul instituţiei a Inventarului 

activităților procedurabile, Inventarul activităților procedurale, Inventarul situaţiilor generatoare 

de discontinuitate a activităţii, Planul de continuitate a activității; registrul de riscuri; 

Inventarului situaţiilor generatoare de discontinuitate a activităţii, Inventarul privind funcțiilor 

sensibile; 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 anul 2021 s-a realizat autoevaluarea stadiului implementării la data de 

31.12.2020 a sistemului de control intern/managerial. S-au întocmit Situația sintetică 

privind rezultatele autoevaluării la data de 31.12.2020 a SCIM la nivelul instituției și Raportul 

conducătorului instituției asupra SCIM la nivelul instituției la data de 31.12.2020. Sistemul de 

control intern/managerial propriu instituției a fost parțial conform la data de 31.12.2020, 

înregistrându-se 14 standarde implementate și 2 standarde parțial implementate (nr. 3 – 

Competenţa performanţa - datorită numărului redus de angajați din cadul instituției care au 

participat la cursuri de perfecționare, respectiv standardul nr. 9 – Proceduri – datorită 

procedurilor întocmite anterior la nivelul instituției, care necesită a fi elaborate/actualizate 

conform  structurii unitare stabilite în Anexa 2B la Ordinul secretariatului general al guvernului 

nr. 600/2018 privind aprobarea Controlului intern/managerial al entităţilor publice.).  

Postul de auditor existent în structura organizatorică a Instituţiei Prefectului Județul 

Constanța, a fost vacant pe parcursul anului 2021, dar instituția noastră a beneficiat de 

capacitatea de audit reprezentată de D.A.P.I. din cadrul M.A..,În acest sens, în anul 2021 
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instituția noastră a trimis la M.A.I. toate informațiile solicitate de D.A.P.I.. 

În cursul anului 2021, pe linia îndrumării metodologice pentru dezvoltarea 

sistemului de control intern /managerial s-au realizat: 

- 150 acțiuni de îndrumare metodologică a reprezentanților serviciilor/ 

compartimentelor din cadrul instituției pentru elaborarea/actualizarea documentelor în 

domeniul SCIM, (din care 90 în semestrul I și 60 în semestrul II). 

- 201 acțiuni de monitorizare, în colaborare cu reprezentanții serviciilor/ 

compartimentelor din cadrul instituției privind demersurile realizare pentru dezvoltarea SCIM 

(din care 83 în semestrul I și 118 în semestrul II). 

La nivelul instituției au fost identificate 89 funcții sensibile așa cum rezultă și din 

Inventarul funcțiilor sensibile întocmit la nivelul fiecărui ”compartiment” din cadrul instituției. 

De asemenea s-a elaborat și Planului funcțiilor sensibile la nivelul fiecărui ”compartiment”. 

În ceea ce privește managementul riscurilor, au fost identificate 21 de riscuri care 

pot afecta obiectivele generale ale instituției și s-au stabilit 24 de măsuri pentru 

controlul/gestionarea acestor riscuri, din care 22 activități iar pentru 2 activități nu a fost cazul 

realizării.  S-au elaborat documentele necesare pentru gestionarea riscurilor la nivelul 

instituției, inclusiv Registrul de riscuri generale nivelul serviciilor/compartimentelor și la 

nivelul instituției.  

 În ceea ce privește elaborarea/actualizarea procedurilor nivelul instituției, pe 

parcursul anului 2021 a fost reluat procesul de inventariere a activităţilor desfăşurate la nivelul 

fiecărui element structural. În total au fost identificate și inventariate 143 activități 

procedurabile și au fost întocmite 141 proceduri (din care, pentru 1 activitate procedurală, 

până la 31.12.2021 s-a întocmit și s-a transmis spre consultare proiectul procedurii, iar pentru 

1 activitate procedurală urmează să fie întocmită procedura, în acest sens fiind aprobat termenul 

pentru anul 2022). De asemenea au fost stabilite și aprobate termene pentru actualizarea 

procedurilor (după caz)) astfel încât acestea să respecte structura minimală unitară, stabilită. 

La nivelul instituţiei este întocmit Registrul de evidență a procedurilor. 

 În ceea ce privește etica și conduita funcționarilor publici, a fost întocmită și transmisă 

către A.N.F.P. raportarea semestrială privind respectarea normelor de conduită a funcţionarilor 

publici la nivelul instituției, conform prevederilor legale. 

A fost întocmit și aprobat Planul de control asupra măsurilor privitoare la 

protecția scurgerii informațiilor clasificate la nivelul instituției noastre. În anul 2021, la 

nivelul la nivelul structurilor din cadrul instituției noastre au fost înregistrate 75 documente 

secret de serviciu și 3 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. S-a realizat instruirea personalului din cadrul instituţiei în domeniul 

prevenirii şi combaterii corupţiei ca urmare a distribuirii a 7 adrese privind cazurile de 

corupţie instrumentate de DGA. 

În cursul anului 2020 numărul de cereri pentru eliberarea pasapoartelor a înregistrat 

o scădere față de anul trecut. Astfel, au fost primite la ghișeele serviciului 50.929 cereri, 

remarcându-se o crestere de 37,04 faţă de cele 32.065 cereri primite în anul 2020.  

S-au emis 46.201 pasapoarte simple electronice, (cu 67,1% mai mult față de anul 

2020) și 4.473 pasapoarte simple temporare (cu 10,49% mai mult față de anul anterior).  

În perioada analizată au fost emise 32.020 permise de conducere. Au fost examinaţi 

la proba teoretica 27.003 candidați, procentul de promovabilitate fiind de 36,15%. La proba 

practică au fost examinați 19.679 candidați, procentul de promovabilitate fiind de 48,59%. 
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În ceea ce privește activitatea de înmatriculare și evidență a vehiculelor, s-au emis 

51.708 certificate de înmatriculare, 51.708autorizatii provizorii de circulatie și au fost 

18.647 radieri. 

Cooperarea interinstituțională s-a realizat prin acțiuni ( 101 adrese) ce au avut în 

vedere cooperarea cu: autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației 

publice locale, serviciile publice deconcentrate.  

La nivelul instituției, desfășurarea relațiilor internaționale s-a concretizat în 16 

activități (primiri delegații străine sau participări la evenimente cu invitați străini). 

S-au realizat informarea instituțiilor publice asupra oportunităților de finantare din FEN 

și FGN, astfel: 10 informări realizate, din care 6 FEN și 4 FGN.  

S-a asigurat accesul la informaţiile de interes public, pe parcursul anului 2021 fiind 

înregistrate şi soluţionate în termenul legal 12 solicitări în baza Legii nr.544/2001 privind 

informaţiile de interes public. Nu s-au înregistrat reclamaţii administrative în acest sens. 

În ceea ce privește activitatea de soluționare a petițiilor, în anul 2021 au 

fost înregistrate 1.151 petiții din care: 997 au reprezentat diferite cereri, 134 au fost cereri 

privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate abuziv de regimul comunist, 

17 au fost reveniri, 3  au vizat alte aspecte (propuneri și scrisori de mulțumire). 

        Din totalul de 1.151  petitii, 58 petitii au fost primite de la Guvernul României, 9 de la 

Administrația Prezidențială, 2 de la Parlamentul României, 26 de la alte instituții de stat; 225 

de la persoane juridice, 802 de la persoane fizice, 18 de la mass-media, 11 petiții au fost 

anonime; 581 de petiții au fost transmise prin email și 5 prin fax. 

 

 

        Petițiile au fost soluționate astfel: 821 soluționate pozitiv, 174 soluționate negativ, 93 

au fost redirecționate către alte instituții, 15 petiții sunt în curs de soluționare, 48 petiții au 

fost clasate direct.  

În ceea ce privește activitatea de audiență au fost preaudiate 27 de persoane, 

prezentându-se în audiențe 22 de persoane.  

Au fost primite (din partea cetăţenilor români şi străini) şi soluționate, 1.806 

cereri pentru apostilarea a 2577 de acte oficiale administrative. 

Pe parcursul anului s-au identificat o serie dificultăți: 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 

raportat la personalul angajat; personal insuficient; alocarea de fonduri insuficiente pentru 

pregătirea/perfecționarea personalului din cadrul instituției. 

Propuneri de eficientizare a activității: 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 suficiente pentru cursuri de 

perfecționare; scoaterea la concurs a funcțiilor vacante în cel mult 6 luni de la eliberare (Serviciul 

Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor). 

În ceea ce priveşte anul 2022 la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Constanţa se va 

urmări realizarea următoarelor obiective generale:  

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

respectarii legii la nivelul judetului; 




