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CAPITOLUL I. INTRODUCERE
I.1. Legislație de bază
Atribuţiile ce revin prefectului în calitate de reprezentant al guvernului în teritoriu
Pentru perioada actuală, reforma în administraţia publică trebuie să răspundă unei
duble cerinţe: armonizarea legislaţiei României cu cea a Uniunii Europene şi satisfacerea
nevoilor cetăţenilor, exigenţe ce necesită, cu predilecţie, efortul general de îmbunătăţire a
managementului, a capacităţii administrative şi a modului în care este organizat întregul
sector public. În acest context prefectul devine un actor esenţial al schimbării, care trebuie
să se angajeze în realizarea reînnoirii şi a unui stat modern şi deschis parteneriatului.
Pentru realizarea unui sistem modern al managementului sectorului public şi în vederea
accelerării procesului de reformă, se impune creşterea rolului instituţiei prefectului,
modernizarea acestui segment al administraţiei publice presupunând îndeplinirea, în condiţii
de eficienţă şi transparenţă, a obiectivelor şi a principalelor prerogative conferite prefectului
de Constituţie şi legea organică, precum şi îmbunătăţirea cadrului care să asigure
prefectului instrumentele necesare.
Faptul că prefectul este reglementat în secţiunea consacrată administraţiei publice
locale, alături de consiliul local, primar şi consiliul judeţean, nu trebuie să inducă ideea că el
reprezintă o autoritate a administraţiei publice locale. Raţiunea pentru care legiuitorul a
găsit de cuviinţă să-l plaseze în această parte a legii fundamentale rezidă tocmai din rolul pe
care îl îndeplineşte, acela de autoritate care veghează asupra legalităţii activităţii
desfăşurate de organele autonome locale, acţionând ca reprezentant al Guvernului la nivel
judeţean şi garant al respectării ordinii şi liniştii publice, rol pe care doctrina îl evocă prin
sintagma consacrată de tutelă administrativă.
Autoritatea prefectului se manifestă, cu precădere, în instaurarea şi menţinerea
echilibrului între unitatea statului, descentralizarea şi deconcentrarea administraţiei publice.
Ţinând seama de competenţele conferite prefectului de Legea fundamentală şi de legislaţia
actuală în vigoare, putem aprecia că rolul esenţial al prefectului este acela de liant între
autorităţile centrale şi cetăţeni, asigurând, în acelaşi timp, puntea de legătură între
administraţia publică centrală şi cea locală prin crearea unei platforme permanente de
dialog.
În numele Guvernului, prefectul militează pentru promovarea, în colaborare cu
organismele ce deţin rolurile-cheie la nivel central şi local, a unor politici responsabile
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desfăşurând, în acest sens, o activitate susţinută de sprijinire a punerii în aplicare a
legislaţiei naţionale, în aşa fel încât dezvoltarea economică a judeţului să urmeze o cale
sustenabilă.
Atribuţiile de bază ale prefectului sunt conferite de Constituţia României, art. 123 şi
dezvoltate în Legea nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului.
În vederea exercitării atribuţiilor conferite prin lege, prefectul dispune de un aparat
propriu de specialitate, organizat conform H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi
ale Legii nr.340/2006 privind prefectul şi instituţia prefectului.
Subprefectul judeţului Tulcea îndeplineşte, în numele prefectului, atribuţii în domeniul
conducerii operative a instituţiei prefectului, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori
sarcini stabilite de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.
Începând cu 05 iulie 2019 a intrat în vigoare Ordonanța de urgența a Guvernului
României nr.57/2019 privind Codul administrativ, act normativ care abrogă Legea
nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului și care în partea a IV a instituie noi
reglementări vizând prefectul,instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate.
În vederea exercitării atribuţiilor conferite prin lege, prefectul dispune de un aparat
propriu de specialitate, organizat conform H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi
ale Legii nr.340/2006 privind prefectul şi instituţia prefectului, act normativ care în temeiul
art. 626 din Ordonanța de urgența a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul
administrativ,a rămas în vigore și după abrogarea Legii nr.340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, până la intrarea în vigoare a unei noi hotarâri cu același obiect de
reglementare, care urmează să fie adoptată în temeiul nolui Cod administrativ.
Subprefectul judeţului Tulcea îndeplineşte, în numele prefectului, atribuţii în domeniul
conducerii operative a instituţiei prefectului, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege ori
sarcini stabilite de Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect.
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I.2. Structura organizatorică
PREFECT
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SUBPREFECT
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Prefectului

Prefectural

Audit
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Comunitar

Comunitar

Conducere Institutii
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Informare
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Relaţii cu Autorităţi Publice

Control Legalitate

Contencios Administrativ
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Compartiment 4/6

Strategii şi Programe Guvernamentale

Şef serviciu

Situaţii de Urgentă

Compartiment 5/5

Informatică

Afaceri Europene

Relaţii Internationale

Compartiment 4/4

Şef serviciu

Servicii Publice Deconcentrate și S.C.U.P.

Paşapoartelor

vehiculelor

Serviciul

CAPITOLUL II. OBIECTIVE STRATEGICE
La nivelul Instituției Prefectului Județul Tulcea, prin activitatea comisiei S.C.I.M., dar
și prin consultarea colectivului, au fost stabilite următoarele 13 obiective generale, vizând
activitatea celor 5 servicii:
- Asigurarea la nivelul județului a aplicării și respectării legii și ordinii publice;
- Conducerea eficienta a instituţiilor deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe
ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale;
- Realizarea politicilor naţionale de afaceri europene şi a planului de măsuri pentru
intensificare a relaţiilor externe;
- Asigurarea reprezentării Guvernului, a primului-ministru, prefectului și a serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice
locale din subordinea Guvernului;
- Asigurarea realizării în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare

și

monitorizarea realizării în teritoriu a reformei instituționale, a modernizării instituțiilor și
autorităților publice;
- Aplicarea măsurilor necesare pentru menținerea unui climat de pace socială,
asigurarea comunicării cu toate nivelurile instituționale și sociale și pentru prevenirea
tensiunilor sociale;
- Asigurarea comunicării interne și externe, a colaborării cu toate instituțiile

și

autoritățile publice din județ, creșterea transparenței și a calității serviciilor acordate
cetățenilor;
- Organizare şi desfăşurarea în bune condiții a activităţii pentru situaţii de urgenţă,
precum şi pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter
militar;
- Exercitarea controlului de tutelă administrativă;
- Creșterea eficienței aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu;
- Gestionarea resurselor instituţiei cu eficienta, eficacitate si economicitate;
- Eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
- Regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi
al plăcilor cu numere de înmatriculare.
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CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE
III.1. Eficientizare structurală
În anul 2019, în cadrul instituției prefectului au avut loc următoarele modificări în
structura posturilor repartizate:
- 2 posturi de

consilier juridic, grad profesional debutant, au fost transformate în

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în urma obținerii calificativului
”corespunzător” în Rapoartele de evaluare a perioadei de stagiu a funcționarilor publici
debutanți, conform Ordinului ministrului afacerilor interne nr. II/955/18.04.2019 privind
repartizarea numărului și structurii posturilor în anul 2019 pentru Ministerul Afacerilor
Interne, capitolul bugetar 51.01. - "Autorități publice și acțiuni externe";
- urmare a transferului, în interes de serviciu, a unui consilier juridic, clasa I, grad
profesional superior, din cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ Compartiment control legalitate, contencios administrativ și relații cu autorități publice, la
Primăria Municipiului Tulcea, postul vacant a fost transformat în post corespunzător
funcției de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant.
III.2. Gestionarea resurselor umane
Activitatea de gestiune a resurselor umane a avut în vedere prioritățile pentru
atingerea obiectivelor specifice, prin utilizarea eficientă a resurselor umane alocate.
Eficientizarea ( Gestionarea)utilizării resursei umane a presupus:
- redistribuirea sarcinilor de serviciu conform pregătirii și experienței acumulate;
- participarea la cursuri de pregătire profesionale și instruiri;
- organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor rămase vacante.
Pentru anul 2019, pentru activitatea specifică, instituția a avut repartizat un număr
de 44 de posturi, din care 37 de funcții publice și 7 funcții contractuale de execuție, din
care 42 posturi ocupate și 2 posturi vacante.
În anul 2019, funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului- Județul Tulcea au
fost desemnați în comisiile de concurs de recrutare/promovare, respectiv comisii de
soluționare a contestațiilor,organizate la nivelul județului, în calitate de reprezentanți
A.N.F.P. sau reprezentanți ai instituției prefectului, după cum urmează:
- din cadrul Serviciului Conducere Instituții Deconcentrate și Afaceri Europene –în 70 de
comisii de concurs;
9

- din cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ – în 128 de comisii de concurs;
- din cadrul Serviciului financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ și
achiziții publice – în 32de comisii de concurs.
Din

cadrul

aparatului

propriu

au

participat

la

cursurile

de

formare/perfecționare/convocări de specialitate:
- 1 înalt funcționar public – prefect;
- 2 funcționari din cadrul Serviciului financiar contabilitate, resurse umane, salarizare,
administrativ și achiziții publice;
- 1 funcționar din cadrul Serviciului Conducere Instituții Deconcentrate și Afaceri
Europene;
- 2 funcționari din cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ;
- 2 persoane - personal contractual din cadrul Cancelariei prefectului.
Dintre cursurile de perfecționare/formare la care au participat funcționarii din cadrul
instituției, 2 cursuri au fost organizare de structurile Ministerului Afacerilor InterneCentrul Multifuncțional de Pregătire Schengen, 1 curs în parteneriat cu Expert Diplomatic
Management , 1 curs de Asociația Universitară Columna, iar 1 curs a fost organizat de
Institutul Național de Administrație.
La nivelul Instituției Prefectului- Județul Tulcea, în anul 2019, au fost organizate
următoarele concursuri de recrutare:
- concurs de recrutare a 1 post corespunzător funcției publice de execuție de consilier
juridic, clasa I, grad profesional debutant, post vacant în cadrul Serviciului juridicși
contencios administrativ- Compartiment aplicare acte cu caracter reparatoriu și procese
electorale;
- concurs de recrutare a 1 post corespunzător funcției publice de execuție de auditor,
clasa I, grad profesional superior, post vacant în cadrul Compartimentului Audit intern.
În urma concursurilor de recrutare s-au ocupat un număr de 2 funcții publice de execuție.
În urma evaluării activităţilor profesionale ale funcţionarilor publici şi ale
personalului contractual, în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor publici, a
H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, în anul 2019 a fost organizat un concurs de promovare în grad
profesional - 1 post corespunzător funcției publice de execuție de consilier, grad
profesional superior, în cadrul Serviciului conducere instituții deconcentrate și afaceri
europene - Compartimentul servicii publice deconcentrate și S.C.U.P., situații de urgență,
strategii și programe guvernamentale.
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La sfârșitul anului 2019, la nivelul instituției, erau vacante următoarele posturi:
- un post corespunzător funcției publice de execuție de consilier juridic, grad profesional
debutant;
- un post corespunzător funcției contractuale de șofer I.
Pentru anul 2019, la nivelul serviciilor publice comunitare, respectiv Serviciul Public
Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple și

Serviciul Public

Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor, instituția a avut
repartizat un număr de 22 de posturi, din care 21 pentru funcționari publici cu statut
special și 1 funcție contractuală de execuție.
În cursul anului 2019, au intervenit următoarele modificări în structura personalului
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple:
- 1 funcționar public cu statut special a fost numit în funcția de ofițer I, urmare a
definitivării în profesie;
- 1 funcționar public cu statut special a fost numi tîn funcția de ofițer principal II,
urmare a promovării concursului în vederea ocupării postului vacant;
- 1 funcționar public cu statut special a fost încadrat, pe o perioadă de stagiu de 6 luni,
în funcția de agent de poliție;
- cu prilejul Zilei poliției Române- 25 Martie 2019, un funcționar public cu statut special
din cadrul Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple a
fost avansat în grad profesional următor.
La

nivelul

Serviciului

Public

Comunitar

Regim

Permise

de

Conducere

și

Înmatricularea Vehiculelor, în cursul anului 2019, au intervenit următoarele modificări în
structura personalului:
- 2 funcționari publici cu statut special au fost mutați, în interesul serviciului, de la
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
Galați la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor Tulcea, începând cu data de 01.06.2019;
- 1 funcționar public cu statut special a fost promovat în funcția de agent principal de
poliție.
La sfârșitul anului 2019, la nivelul serviciilor publice de interes comunitar: Serviciul
Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple și Serviciul Public
Comunitar RegimPermise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor, activitatea se
desfășoară cu un număr de 19 funcționari publici cu statut special și 1 persoană încadrată
în funcția contractuală de execuție.
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În urma evaluăriiactivităților profesionale, din cadrul serviciilor publice comunitare
au fost promovați în funcție 5 funcționari publicicu statut special.
Activitatea de resurse umane
La nivelul compartimentului de resurse umane s-au desfășurat activități pe linia
resurselor umane și a sănătății și securității în muncă.
Activitatea desfășurată a implicat în principal:
- actualizarea dosarelor profesionale conform prevederilor H.G. nr.423/2004 privind
dosarele profesionale, obligatorii (C,F,H,I) din dosarele profesionale;
- întocmirea ordinelor prefectului privind salarizarea personalului din cadrul instituției;
- actualizarea Registrului de evidență a personalului contractual;
- întocmirea rapoartelor periodice către A.N.F.P în vederea actualizării bazei de date
privind funcţionarii publici (H.G. nr.553/2009), întocmirea și transmiterea

Planului de

ocupare a funcţiilor publice pentru pe anul 2018;
- transmiterea Planului privind pregătirea profesională;
- evidența și transmiterea declarațiilor de avere și de interese;
- actualizarea și transmiterea lunară către ordonatorul de credite a Statului de personal.
În cursul anului au fost întocmite raportări lunare/trimestriale către Direcția
Generală Management Resurse Umane, precum și lucrările specifice de evaluare
personal, adeverinţe salarizare, evidenţă militară a personalului, programare şi efectuare
concedii, dări de seamă, statistice referitoare la gestiunea resurselor umane desfăşurată
pe activităţi de administraţie publică şi siguranţă naţională (S1,S2,LV) solicitate de
Institutul Naţional de Statistică.
Pe linia sănătății și securității în muncăs-au avut în vedere următoarele: instruirea
periodică a personalului, actualizarea fișelor de S.S.M, organizarea ședințelor comitetului
de securitate și sănătate în muncă. Au fost întocmite Fişele de identificare a factorilor de
risc profesional pentru toate locurile de muncădin cadrul instituției, conform Anexei nr. 3
la H.G. 335/2007privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, au fost reevaluate riscurile
la care este supus personalul instituției și a fost revizuit Planul de prevenire și protecție
privind securitatea și sănătatea în muncă pentru anul 2020.
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III.3. Utilizarea resurselor financiare
În anul 2019, bugetul total alocat Instituţiei Prefectului- Judeţul Tulcea de
către ordonatorul principal de credite a fost de 10.677 mii lei , pentru desfăşurarea
activităţilor curente şi a celor specifice

pentru desfăşurarea celor trei

referendumuri

naţionale , structurat astfel :
- pentru desfăşurarea activităţii curente - 5.905 mii lei
- pentru desfăşurarea activităţilor specifice referendumurilor - 4.658 ,56 mii lei
În cursul anului ,în bugetul instituției, s-au alocat fonduri în sumă de 902 mii lei ,
reprezentând finanțări din fonduri externe nerambursabile şi contribuţie bugetul de stat ,
pentru implementarea activităților proiectelor ” Flood-serv – Public Flood Emergency and
AwarnessSERVice” şi a proiectului ” Management performant al situaţiilor de urgenţă în
folosul comunităţilor locale din Delta Dunării”.
Procentul general al execuţiei bugetare la 31.12.2019 este de 92,23 %, în
următoarea structură de cheltuieli:
mii lei
Denumire indicator

Buget

Plaţi

aprobat

efective

Buget – total /Structură şi activităţi

%

Cheltuieli
efective

11.465

10.574,10

92.23

10.601,74

4.289

4.269,07

99,54

4.298,27

cheltuieli personal

3.303

3.290,79

99,63

3.308,07

cheltuieli materiale

921

914,44

99,29

946,25

cheltuieli de capital

60

59,06

100,00

39,17

despagubiri civile

5

4,78

100,00

4,78

recuperării cheltuieli ani precedenti

-

5,53

-

1.626

1.621,92

99,75

1.610,18

1.543

1.542,16

99,95

1.542,16

83

79,76

96,10

68,02

1. Autorităţi executive - activitate
curentă

Referendum

pentru

alegerea

-

membrilor în Parlamentul European şi
Referendum pe tema justiţiei
cheltuieli personal
cheltuieli materiale
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Referendum

pentru

alegerea

3.032

2.996,65

98,83

2.975,19

2.846

2.835,55

99,63

2.835,55

186

161,10

86,61

139,64

114

59,44

52,14

47,55

24,94 100,00

20,73

Preşedintelui României
cheltuieli personal
cheltuieli materiale
2.Fonduri externe nerambursabile Orizont 2014-2020 Sursa D
2.1 Fonduri externe nerambursabile-

25

Orizont 2014-2020 Sursa A- contribuţie
naţională
3.Fonduri externe nerambursabile -

763

5,15

1,00

5,35

4.Ordine Publica şi siguranţă naţională

1.616

1.596,93

98,55

1.644,47

cheltuieli personal

1.492

1.476,93

98,99

1.510,49

124

120

96,78

109,62

POPAM sursa A

cheltuieli materiale
cheltuieli de capital

24,36

recuperării cheltuieli ani precedenti

-

4,32

La nivelul instituției, evidența financiar - contabilă, de

execuție bugetară și

salarizare este organizată, întocmită și condusă la nivel de capitole de cheltuieli şi pe
destinaţia bugetului alocat astfel încât să se poată asigura în permanență evidenta si
modul de utilizare a

creditelor bugetare alocate pentru fiecare capitol bugetar şi

acţiune/activitate precum şi de evidenţă a patrimoniul aferent acestora.
În desfășurarea activității, personalul din cadrul instituției, cu atribuții în acest
domeniu, a avut în vedere:
- respectarea principiilor contabile;
- ținerea la zi a evidenței contabile și a execuției bugetare;
- respectarea transmiterii în termen către ordonatorul de credite și Ministerul Finanțelor
a tuturor raportărilor solicitate;
- efectuarea inventarierii patrimoniului;
- actualizarea procedurilor de lucru.
Utilizarea creditelor bugetare a fost precedată de o evaluare atentă a fiecărei
categorii de cheltuieli, asigurându-ne de respectarea principiilor unei bune gestiuni
financiare, a unui management financiar sănătos, urmărind în special economia şi
eficienţa cheltuielilor. S-a urmărit totodată ca rezultatele obţinute să fie corespunzătoare
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-

resurselor utilizate, făcându-se eforturi pentru minimizarea resurselor, concomitent cu
maximizarea efectelor.
Au fost aplicate procedurile privind respectarea regulilor privind execuţia bugetară a
cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata, reguli ce au în vedere
încadrarea cheltuielilor în creditele bugetare aprobate la toate subdiviziunile clasificaţiei
bugetare.
Nu au existat angajamente legale neplătite aferente acestui exerciţiu bugetar.
III.4. Activitatea de achiziții publice
-

activitatea de achiziţii publice , în anul 2019 , a vizat în principal desfășurarea

următoarele activități:
-

întocmirea ”Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2019”estimat şi

modificat în funcţie de rectificările bugetare;
-

iniţierea contractării produselor, serviciilor şi lucrărilor, pe baza proceselor-verbale, a

strategiilor de contractare şi a notelor justificative şi

încheierea contractelor/comenzilor

în termenul legal, pentru achiziţiile publice efectuate ;
-

asigurarea şi urmărirea publicării în SICAP ,în termenul legal, a anunţurilor de atribuire

a contractelor de achiziţii publice;
-

urmărirea respectării prevederilor legale privind achiziţiile publice, punerea în aplicare

a noii legislatii privind achizitiile publice (Legea nr. 98/2016 cu modificari, HG nr.
395/2016

cu

modificari),

păstrarea

confidenţialităţiiconţinutuluidocumentaţiilor

de

atribuire cât şi a altor documente specifice;
-

achiziţiile au fost efectuate distinct , pe capitole de cheltuieli şi pentru pentru fiecare

acţiune respectiv : pentru desfăşurarea

activităţii curente , a activităţilor necesare

desfăşurării scrutinurilor electorale , investiţii şi achiziţii pentru desfăşurarea activităţilor
cu finanţare externă nerambursabilă .
-

s-au efectuat un număr de 246 achiziţii publice directe și contracte subsecvente.

-

principalele achiziții efectuate au vizat:

-

rechizite de birou şi papetărie în valoare de 35,42 mii lei;

-

stampile cu text (alegeri) în valoare de 3,73 mii lei;

-

abonamente ziare, reviste, anunțuri etc., în valoare de 5,44 mii lei;

-

servicii poștale în valoare de 10,80 mii lei;
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-

obiecte de inventar de natura echipamentelor I.T., echipamente electronice și

electrocasnice etc., în valoare de 52,19 mii lei;
-

investitii (licente pentru echipamente IT) in valoare de 59,06 mii lei;

-

consumabile necesare funcţionării echipamentelor IT, servicii de reparare si întreţinere

pentru aparatura tehnică de calcul, de protectie antivirus si de securitate, în valoare de
52,41 mii lei;
-

diverse produse electrice, articole sanitare etc., în valoare de 4,27 mii lei;

-

piese de schimb, pneuri, materiale de întreținere iarna etc. pentru funcționarea

autoturismelor din parcul auto, în valoare de 9,98 mii lei;
-

reparaţii curente auto, întreţinerea și revizia autoturismelor din parcul auto, în valoare

de 27,11 mii lei;
-

carburanţi (sub formă de imprimate la comandă) pentru autoturismele din parcul auto

în valoare de 56,62 mii lei;
-

asigurări auto în valoare de 12,69 mii lei;

-

servicii de transport naval si rutier (alegeri) în valoare de 22,76 mii lei;

-

servicii de curăţenie în birouri și pentru parcul auto în valoare de 46,16 mii lei;

-

produse de curăţenie în valoare de 2,98 mii lei;

-

diverse lucrări și materiale pentru întreținere sediu în valoare de 6,86 mii lei;

-

diverse servicii pentru buna funcţionare în valoare de 34,17 mii lei;

-

servicii contractate urmare a unor acorduri cadru incheiate la nivel de MAI ( telefonie

fixa, telefonie mobila, semnatura electronica si energie electrica) în valoare de 76,82 mii
lei.
În anul 2019, la nivelul institutiei, s-a aflat in derulare şi Proiectul “Management
Performant al situaţiilor de urgenţă în folosul comunitatilor locale din Delta Dunarii”
finanţat 90 % din fonduri externe şi 10% contribuţie naţională , pentru care au fost
achizitionate servicii de publicitate in valoare de 6,15 mii lei.
III.5. Asigurarea resurselor logistice, IT şi comunicaţii
Resursele logistice, necesare desfășurării activității, au fost asigurate din dotarea de
care instituția dispune din anii precedenți și prin utilizarea bugetului alocat în acest sens
în anul 2019 la Titlul II Bunuri și servicii.
S-a continuat acțiunea de înlocuire a calculatoarelor care aveau instalat vechiul
sistem de operare Windows XP, care constituiau puncte de vulnerabilitate în configurația
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informatică a instituției, deoarece firma Microsoft nu mai oferă upgrade-uri încă din anul
2014. Astfel, în cursul anului 2019 s-au achiziționat 10 calculatoare noi, cu sistem de
operare Windows 10.
Deoarece din luna ianuarie 2020 firma Microsoft nu mai oferă asistență nici pentru
sistemul de operare Windows 7, s-au achiziționat 20 licențe de sistem de operare
Windows 10, pentru a face upgrade pe vechile sisteme.
Pentru desfășurarea în bune condiții a activităților în cadrul compartimentelor
instituției, s-au achiziționat 4 imprimante multifuncționale, cu funcții de scanare,
imprimare, multiplicare.
De asemenea, în anul 2019 s-au achiziționat 36 licențe Microsoft Office 2019, în
vederea asigurării suportului necesar pentru activitatea zilnică, obținerea de rezultate
profesionale și productivitate maximă, în condiții stabile.
Pentru a evita unele disfuncționalități în utilizarea echipamentelor IT sau deteriorării
acestora datorate întreruperilor energiei electrice și fluctuațiilor de tensiune, s-a
achiziționat un număr de 6 UPS-uri și 2 stabilizatoare.
În vederea creșterii siguranței, rapidității și fiabilității în funcționare a centralei
telefonice, rezistența la intemperii

și coroziune, s-au

achiziționat echipamente

(mediaconvertoare şi switch-uri) care au permis transferul datelor de la conexiunea pe
cupru la fibra optică.
S-a urmărit gestionarea cu responsabilitate a bunurilor materiale aflate în
patrimoniul instituţiei, asigurarea integrităţii lor, preocuparea în achiziţionarea unor
bunuri strict necesare desfăşurării în condiţii normale şi eficiente a activităţii.

17

CAPITOLUL IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE
COMPETENŢĂ
IV.1. Cancelaria prefectului
Cancelaria Prefectului îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 340/2004,
republicată. În perioada vizată, Cancelaria Prefectului a îndeplinit obiectivele şi sarcinile
stabilite de lege, precum şi cele atribuite prin Ordin al Prefectului, dezvoltând o
comunicare eficientă şi operativă.
Conform atribuţiilor ce revin acestui compartiment, în perioada 01.01.201931.12.2019, s-au desfăşurat o serie de acţiuni pentru promovarea activităţii prefectului şi
a Instituţiei Prefectului precum şi a evenimentelor de interes public.

IV.1.1. Agenda prefectului

În ceea ce priveşte asigurarea condiţiilor necesare organizării şi desfăşurării
şedinţelor şi întâlnirilor de lucru ale prefectului membrii cancelariei s-au implicat în
pregătirile necesare pentru organizarea de întâlniri cu autorităţile locale, cu mediul de
afaceri, cu parlamentarii judeţului, vizitarea unor obiective economice şi a unor potenţiale
resurse de investiţii, acestea concretizându-se în:
- întâlniri de lucru ale prefectului cu reprezentanţii marilor societăţi comerciale ale
judeţului şi parlamentarii de Tulcea pentru promovarea unor măsuri de sprijin economic;
- întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai pescarilor şi crescătorilor de animale din judeţul
Tulcea;
- întâlnire cu transportatorii şi operatorii turistici din judeţul nostru;
- Intalnire de lucru cu Directia Agricola Tulcea, A.P.I.A si Finantele Publice, privind
calamitatile in agricultura;
- participare la sesiuni de consultări publice organizate de unităţi administrative
teritoriale din judeţul nostru sau de instituţii publice;
- s-a asigurat înregistrarea, soluţionarea şi transmiterea corespondenţei/petiţiilor,
specifică acestei structuri, adresate Instituţiei Prefectului;
- împreună cu prefectul şi cu subprefectul, consilierii prefectului au participat la
videoconferinţele organizate de Ministerul Afacerilor Interne şi de alte ministere de resort.
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IV.1.2. Organizarea activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă la prefect

Prefectul judeţului Tulcea a manifestat deschidere faţă de cetăţeni, acordând
săptămânal audienţe, conform unui program prestabilit sau ori de câte ori a fost solicitat.
În această perioadă, s-au înregistrat 63 audienţe şi 774 petiţii, înaintate de cetăţeni,
autorităţi sau alte instituţii. Intervenţiile înregistrate în perioada la care ne raportăm au
vizat, în principal, refacerea proprietăţilor agricole pe fostele amplasamente, contestaţii
privind aplicarea legilor fondului funciar, retrocedări de imobile şi acordarea de
despăgubiri, soluţionarea unor probleme sociale, punerea în executare a unor hotărâri
judecătoreşti, precum şi contestaţii referitoare la hotărâri ale comisiei judeţene de fond
funciar sau hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.

IV.1.3.Reprezentarea prefectului la manifestări culturale, artistice şi educative

Prefectul judeţului a fost însoţit sau reprezentat de consilieri la manifestări culturale,
artistice şi educative, organizate la nivel judeţean, cum ar fi: lansări de carte, vernisaje şi
expoziţie de artă plastică, manifestări prilejuite de ziua unei instituţii de învăţământ,
atestări documentare ale bisericilor şi mănăstirilor din judeţ, sau alte evenimente.
Prefectul judeţului a participat sau a fost reprezentat la zile naţionale sau
internaţionale organizate la nivel judeţean dintre care amintim: Ziua Unirii, Ziua
Independenţei României, Ziua Poliţiei Române, Ziua Veteranilor de Război din România,
Ziua Eroilor, Ziua Europei, Ziua Mediului, Ziua Pompierilor, Ziua Dunării, Ziua Drapelului
Naţional, Ziua Poliţiei de Frontieră, Ziua Imnului Naţional, Ziua Internaţională a
Persoanelor Vârstnice, Ziua Dobrogei, Ziua Naţională a României.
- Participare la ceremonii de livrare a navelor de constructii subacvatice proiectate de
VARD;
- Participare la “Ziua școlii” din mai multe localități ale judeţului Tulcea;
- Întâlnire cu elevi câștigători ai diverselor concursuri naţionale;
- Participare la Gala Topului județean al firmelor - editia a XXVI-a;
- Participare la lucrările Consiliului Euroregiunii “Dunărea de Jos”;
- Participare la şedinţe de lucru, lansări de proiect, evenimente organizate de serviciile
deconcentrate din judeţul Tulcea;
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- Participare la evenimente organizate de comunitatea evreiească, ruşilor-lipoveni,
turcilor, aromânilor, elenilor, etc;
- Participări la diverse gale sportive, gale organizate de voluntari, participări la concerte
cu tradiție locală, spectacole aniversare, inaugurări de monumente, lansări de carte,
festivităţi de deschidere a unor festivaluri naţionale sau internaţionale de tradiţie,
olimpiade şcolare etc.

IV.1.4 Alte sarcini încredinţate de prefect

- au fost preluate radiogramele transmise de Ministerul Afacerilor Interne şi Guvernul
României prin Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi s-a monitorizat îndeplinirea
măsurilor dispuse de către prefect, cu privire la realizarea sarcinilor încredinţate de
structurile superioare;
- zilnic, s-a procedat la informarea prefectului în legătură cu situaţia meteo din judeţ şi
din zona Dobrogea şi s-au transmis, la consiliile locale, dispoziţiile date de prefect cu
privire la măsurile de prevenire a efectelor nedorite, datorate de condiţiile meteorologice
nefavorabile;
- consilierii s-au ocupat de consemnarea activităţilor zilnice ale prefectului prin realizarea
agendei de lucru a prefectului;
- impreuna cu prefectul au participat la verificarea bazalor de deszapezire ale Direcţiilor
drumurilor judeţene şi naţionalede pe raza judeţului Tulcea;
- cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, consilierii prefectului au pregătit daruri colindătorilor.

IV.1.5. Activitatea Biroului de presă

Întărirea procesului de comunicare în cadrul Instituţiei Prefectului se bazează, în
mare măsură, pe întreţinerea unor canale de comunicare eficace şi pe eficientizarea
fluxurilor informaţionale, care vin în întâmpinarea tendinţelor de evoluţie a societăţii, de
creştere a volumului de activitate şi a ritmului de modificare legislativă.
Pe parcursul perioadei de raportare, activitatea prefectului şi a Instituţiei Prefectului
a fost făcută publică prin postarea activităţilor şi a evenimentelor pe site-ul oficial al
instituţiei, prin informarea scrisă a mass-mediei locale şi prin intermediul conferinţelor de
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presă, cu o totală transparenţă, de către Biroul de Presă al Instituţiei Prefectului ce
funcţionează în cadrul Cancelariei Prefectului.
Conform atribuţiilor ce revin acestui compartiment, în perioada 01.01.201931.12.2019, s-au desfăşurat o serie de acţiuni pentru promovarea activităţii prefectului şi
a Instituţiei Prefectului, precum şi a evenimentelor de interes public. Activităţile au fost
reflectate în mass-media locală (presa scrisă, mijloace audiovizuale), postate pe site-ul
instituţiei şi pe reţeaua de socializare Facebook. Astfel, printr-o comunicare eficientă cu
mass-media, opinia publică a fost informată constant şi în timp real asupra aspectelor
legate de activitatea proprie sau a serviciilor publice deconcentrate. Totodată,
documentele de interes public au fost afişate la sediul instituţiei într-un spaţiu accesibil
publicului.
În toată această perioadă s-a considerat comunicarea ca fiind cheia identificării
problemelor actuale dar mai ales a cauzelor care le-au generat, precum şi faptul că
vizibilitatea rezultatelor depinde foarte mult de conştientizarea rolului instituţiei şi
asumarea acestui rol de fiecare angajat în parte.
Principala modalitate de comunicare cu mass-media privind acţiunile derulate de
prefect, subprefect şi de aparatul de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului, s-a
realizat prin informări periodice transmise presei, de către Biroul de presă al instituţiei.
Relaţia cu presa este considerată ca fiind foarte bună din punctul de vedere al
reflectării activităţii Instituţiei Prefectului, în acest sens neexistând înregistrate situaţii
conflictuale şi nici campanii de presă care să scoată în evidenţă cazuri de natură să
creeze o imagine negativă a activităţii desfăşurate în anul 2019, aceasta fiind bazată pe o
abordare corectă şi o colaborare transparentă.
În anul 2019, pe lângă Instituţia Prefectului s-au acreditat 17 jurnalişti, din cadrul a
13 instituţii de presă locale şi centrale, care menţin legătura cu purtătorul de cuvânt al
instituţiei în vederea documentării privind activitatea desfăşurată de Instituţia Prefectului.
Prin intermediul Biroului de presă, Instituţia Prefectului a facilitat accesul massmedia la toate evenimentele organizate la nivelul instituţiei, precum: şedinţele Colegiului
Prefectural, Comitetului Consultativ pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, Comisiei de
Dialog Social, vizite ale delegaţiilor sau oficialităţilor sau alte acţiuni publice.
În acest context, activitatea Biroului de presă al Instituţiei Prefectului - Judeţul
Tulcea s-a materializat prin următoarele:
- monitorizarea zilnică a presei locale şi centrale;
- reflectarea imaginii prefectului şi a instituţiei prefectului în presa locală şi centrală;
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- consemnarea activităţilor zilnice ale prefectului în agenda de lucru a prefectului ce se
regăseşte pe site-ul oficial al instituţiei, fiind publică şi accesibilă tuturor celor interesaţi şi
actualizarea constantă a secţiunii dedicată informării publice de pe pagina web a
Instituţiei Prefectului;
În cursul acestui an au fost organizate conferinţe de presă şi întâlniri cu
reprezentanţii mass-media, ca urmare a unor evenimente de interes public. În cadrul
conferinţelor de presă susţinute, au fost prezentate informaţii de larg interes pentru
cetăţenii judeţului, ocazie cu care prefectul a dat curs întrebărilor jurnaliştilor.

IV.1.6. Comunicate de presă, alocuţiuni

- comunicarea către mass-media a informaţiilor de presă, a buletinelor informative şi a
comunicatelor de presă. În perioada supusă evaluării au fost transmise mass-mediei
locale un număr de 25 comunicate de presă şi 32 informări de presă, 10 conferințe de
presă și 24 alocuțiuni;
- pe site-ul instituţiei, în decursul anului au fost evidenţiate în imagini, evenimentele
reprezentative la care a participat prefectul. Pe parcursul anului 2019, prefectul şi
subprefectul au acordat interviuri sau au avut intervenţii, în direct, în cadrul unor emisiuni
derulate la posturile de radio.

IV.2. Corpul de control al prefectului
Corpul de control la nivelul Instituției Prefectului Județul Tulcea nu a fost constituit.
Eventualele sesizări s-au făcut prin comisii constituite prin Ordin al prefectului.
IV.3. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios
administrativ

IV.3.1. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de
aplicare a actelor normative în acțiuni planificate

Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative adoptate şi emise de către
autorităţile publice locale şi judeţene la nivelul judeţului Tulcea, transmise prefectului, s-a
efectuat de către consilierii juridici din cadrul Serviciului juridic şi contencios
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administrativ-Compartimentul control legalitate, contencios administrativ şi relaţii cu
autorităţile publice respectiv

Compartimentul aplicare acte cu caracter reparatoriu şi

procese electorale.
Repartizarea atribuţiilor de verificare a legalităţii actelor administrative pe consilieri
juridici, respectiv pe unităţi administrativ-teritoriale a fost realizată iniţial prin Ordinul nr.
1 din 03.01.2018 emis de Prefectul Judeţului Tulcea iar începând cu 01.04.2019 prin
Ordinul nr. 187 din 29.03.2019.
Exercitarea atribuţiilor conferite prin lege prefectului în legătură cu verificarea
legalităţii actelor autorităţilor administraţiei publice locale este reglementată prin
Procedura Internă P.O.02.01 din 12.12.2017.
În intervalul 01 ianuarie- 31 decembrie 2019 au fost adoptate/emise şi comunicate
de către autorităţile administraţiei publice locale, prin intermediul secretarului unităţii
administrativ teritoriale, conform prevederilor legale, un număr total de 19.517 acte
administrative repartizate astfel:
- 195 hotărâri adoptate de către Consiliul Judeţean Tulcea.
- 426 dispoziţii emise de către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.
- 4.481 hotărâri adoptate de către Consiliile Locale ale unităţilor administrativ teritoriale
(municipiul , oraşe şi comune) din judeţul Tulcea.
- 14.415 dispoziţii emise de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale (municipiul
Tulcea, orașe și comune) din judeţul Tulcea.
Din totalul actelor administrative comunicate, precizate anterior, au fost verificate
până în prezent un număr de 18.116 (cca. 92,82%), fiind în curs de verificare, în acest
moment, un număr de 1.401 ( 7,18%).
Cele 1.401 acte administrative în curs de verificare sunt, în marea lor majoritate,
acte adoptate sau emise în a doua jumătate a lunii decembrie 2019 şi comunicate
Instituţiei Prefectului după 15.01.2019 până în prezent.
Dintre actele administrative verificate au fost apreciate ca fiind adoptate/emise cu
încălcarea prevederilor legale un număr de 90 de acte din totalul de 18.116 (aprox.
0,5%).
Dintre cele 90 acte administrative apreciate ca fiind nelegale, 50 sunt hotărâri
adoptate de către consiliile locale iar 40 sunt dispoziţii emise de către primar.
Principalele elemente de nelegalitate identificate la data verificării au fost
următoarele :
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a) Nerespectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi a
prevederilor O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale și a prevederilor O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, în ceea ce priveşte:
- administrarea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale;
- adoptarea hotărârilor fără majoritatea prevăzută de lege;
- convocarea consiliilor locale;
- desfăşurarea şedinţelor fără cvorumul prevăzut de lege;
- validarea sau constatarea încetării de drept a mandatului de consilier/viceprimar;
- delegarea atribuţiilor primarului către viceprimar.
b) Încălcarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, ale
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii și ale O.U.G nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
c) Nerespectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative;
d) Nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
e) Nerespectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii.
f) Nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente

şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului

funciar nr. 18/1991 cu toate modificările şi completările ulterioare.
Precizăm că pentru un număr de 4 acte administrative au fost introduse acţiuni la
instanţa de contencios administrativ, dosarele aflându-se în diferite faze procesuale iar 86
au fost revocate de către emitent ca urmare a exercitării recursului graţios.
Deşi, în conformitate cu dispoziţiile art.3 alin.1 din Legea nr.554/2004 a
contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare, prefectul poate
ataca direct în faţa instanței de contencios administrativ actele apreciate ca fiind
nelegale, practica a demonstrat că prin utilizarea procedurii prealabile (recursul graţios)
litigiul poate fi evitat, autoritatea publică emitentă sau deliberativă fiind mai interesată săși revoce actul decât să-i fie anulat de către instanță, pe de-o parte, iar pe de altă parte
autorităţii administraţiei publice i se conferă posibilitatea de a reveni asupra actului
apreciat ca nelegal, dovedind buna credinţă.
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Precizăm că activitatea de verificare a legalității actelor administrative comunicate în
anul 2019, a presupus și elaborarea, la solicitarea autorităților locale emitente, a 52
"avize de legalitate".
Comparativ cu anul 2018, se constată o scădere a numărului actelor administrative
adoptate de autorităţile publice locale şi o creștere a numărului actelor apreciate ca fiind
nelegale (90 acte considerate nelegale în 2019 faţă de 72 în cursul anului 2018), raportat
la numărul de acte verificate până la data întocmirii prezentului raport.
De regulă au fost constatate deficienţe în activitatea de comunicare a actelor
administrative, în domeniul respectării procedurilor de elaborare a proiectelor actelor
administrative, respectiv de avizare pentru legalitate a dispoziţiilor şi hotărârilor cu
precădere la acele U.A.T.-uri unde funcţia de secretar este vacantă. Au mai fost
semnalate aceleaşi neregularităţi şi la alte autorităţi publice locale unde funcţia

de

secretar este ocupată de un titular, dar aceste situaţii au fost izolate.
În exercitarea atribuţiilor conferite instituţiei prefectului prin Legea nr. 161/2003
referitoare la stabilirea incompatibilităţilor unor aleşi locali şi funcţionari publici, s-au
realizat verificări la nivelul autorităţilor locale. Un obiectiv important al controalelor
efectuate la sediile autorităţilor locale a fost verificarea respectării regimului conflictului
de interese şi al incompatibilităţilor de către aleşii locali, dar şi de către funcţionarii publici
din cadrul autorităților administratiei publice locale.
În intervalul vizat (ianuarie - decembrie 2019), Agenția Națională de Integritate a
înaintat către Instituția Prefectului –Județul Tulcea următoarele documente:
- adresa nr. 2216/G/II/28.01.2019, în revenire la adresa nr. 39780/G/II/01.11.2018,
prin care aduce la cunoștință faptul că va efectua evaluarea respectării regimului juridic al
conflictelor de interese și incompatibilități pe durata exercitării demnitățiilor și funcțiilor
publice privind pe domnul Pasăre Dumitru, consilier local in cadrul Consiliului local al
comunei Grindu, în conformitate cu dispozițiile art. 11 din Legea nr. 176/2010, urmând a
comunica soluția dispusă în cauză;
- adresa nr. 3154/G/II/01.02.2019 prin care se comunică faptul că potrivit Raportului de
evaluare nr. 3145/G/II/01.02.2019, domnul Camburi Constantin, primar al comunei
Beidaud, județul Tulcea, a încălcat dispozițiile art. 87 alin.1 lit. c, d, si g din Legea nr.
161/2003, urmând a lua măsurile legale ce se impun după rămânerea definitivă a
acestuia. Raportul ANI a fost contestat la Curtea de Apel Constanța și a făcut obiectul
dosarului nr. 114/36/2019 - finalizat în fond, prin respingerea cererii de chemare în
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judecată formulată de reclamantul Camburi Constantin împotriva Raportului de evaluare
al ANI nr. 3145/G/II/01.02.2019;
- adresa nr. 3160/G/II/01.02.2019 prin care se comunică faptul că potrivit Raportului de
evaluare nr. 3142/G/II/01.02.2019, doamna Lența Maria, primar al comunei Valea
Nucarilor, județul Tulcea, a încălcat dispozițiile art. 87 alin. 1 lit. d din Legea nr.
161/2003, urmând a lua măsurile legale ce se impun după rămânerea definitivă a
acestuia. Raportul ANI a fost contestat la Curtea de Apel Constanța și face obiectul
dosarului nr. 131/36/2019 - în prezent suspendat;
- adresa nr. 3636/G/II/06.02.2019 prin care se comunică faptul că lucrarea nr.
38591/S/II/21.10.2015 privind pe domnul Statache Ion, fost consilier local in cadrul
Consiliului local Ceatalchioi, judetul Tulcea, a fost clasata în temeiul art.11 din Legea nr.
176/2010;
- adresa nr. 20519/G/II/05.07.2019 prin care se comunică faptul că lucrarea nr.
38593/S/II/21.10.2015 privind pe domnul Poh Ștefan, fost secretar al comunei
Ceatalchioi a fost clasată;
- adresa nr. 32211/G/II/04.10.2019 prin care se comunică faptul că potrivit Raportului
de evaluare nr.15544/G/II/30.05.2019 s-a apreciat că doamna Năstase Maria, consilier
local pentru mandatul 2012-2016 al orașului Sulina, județul Tulcea s-a aflat în stare de
incompatibilitate în perioada menționată. Prin adresa înregistrată la Instituția Prefectului
Județul Tulcea sub nr. 13665/16.10.2019, se comunică ANI faptul că doamna Năstase
Maria nu mai este ales local din data de 25.06.2016 când i-a încetat mandatul la termen;
- adresa nr. 43249/G/II/02.12.2019 prin care se comunică faptul că Raportul de
evaluare nr. 17177/G/II/29.04.2015, prin care s-a constatat nerespectarea regimului
juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese de către numitul Panait Mișa,
primarul comunei Carcaliu, județul Tulcea, a rămas definitiv ca urmare a Deciziei nr.
4732/15.10.2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Prin adresa
înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Tulcea sub nr. 68/07.01.2020, s-a
comunicat ANI că domnul Panait Mișa nu mai ocupă, în prezent, nicio funcție de
demnitate publică.
Referitor la aleșii locali care au contestat rapoartele ANI, situația se prezintă astfel:
1. GOGOAȘĂ MARIAN EMIL, primar comuna Valea Teilor – Prin raportul de Evaluare nr.
24814/G/II/21.07.2017 s-a apreciat de către A.N.I. că acesta s-a aflat în stare de
incompatibilitate în perioada 01.06.2015-04.05.2016, deoarece a deținut simultan atât
funcția de primar dar a avut și calitatea de angajat cu contract individual de munca în
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cadrul unei societăți comerciale, încălcând, astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din
Legea nr. 161/2003.
Raportul A.N.I. nr. 24814/G/II/21.07.2017 a fost atacat în contencios la Tribunalul
București - dosar nr. 30548/3/2017 - fiind declinat către Curtea de Apel București iar în
prezent se afla pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, având ca termen de judecată
19.01.2022.
2. BĂLAN MARIA , actual viceprimar și fost consilier local al orașului Sulina, județul
Tulcea. S-a apreciat că aceasta s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 iunie
2012 – 25 aprilie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de consilier local și de asistent
medical comunitar în aparatul propriu al Consiliului Local Sulina, județul Tulcea, încălcând
astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
Raportul A.N.I. (nr. 47223/G/II/15.11.2016) a fost atacat în contencios la Tribunalul
București - dosar nr. 45288/3/2016 - fiind declinat către Curtea de Apel București, care
prin decizia civila nr. 635/2018, a respins acțiunea ca neîntemeiată. În prezent, dosarul
se afla pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, având ca termen 01.10.2020.
3. BĂLAN STELIAN, fost consilier local și actual primar al comunei Turcoaia, județul
Tulcea. În perioada exercitării mandatului de consilier local, Agenția Națională de
Integritate a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese în
materie administrativă prin Raportul de evaluare nr. 11803/G/II/18.03.2016, încălcânduse, astfel, dispozițiile art. 46, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 precum și dispozițiile art.
75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.
Raportul A.N.I. a fost inițial atacat în contencios la Tribunalul București (ds.
13483/3/2016), ulterior fiind declinată competența în favoarea Curții de Apel București –
în prezent dosarul se află la Înalta Curte de Casație și Justiție, având ca termen
21.05.2020.
4. DĂNILĂ ILIE - consilier local și viceprimar comuna I.C. Brătianu -

s-a

dispus

încetarea mandatului prin HCL nr. 23/19.04.2019 ca urmare a adresei ANI nr.
7214/G/II/13.03.2019.

IV.3.2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la instituția
prefectului judetului Tulcea care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața
locului
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În anul 2019 la Instituția Prefectului Județului Tulcea nu a fost înregistrată nicio
sesizare care să necesite efectuarea de verificări la fața locului.

IV.3.3. Instruirea secretarilor unităților administrativ- teritoriale cu privire la
aplicarea actelor normative nou apărute

În ceea ce privește activitatea desfăşurată de secretarii unităţilor administrativteritoriale, în cazurile în care au fost constatate anumite nereguli, consilierii juridici au
stabilit măsuri şi au impus termene în vederea remedierii neregulilor, fiind transmise
operativ către autorităţile publice locale, urmând ca aceastea să informeze Instituţia
Prefectului în legătură punerea în aplicare a respectivelor măsuri.
În

scopul

îmbunătăţirii

standardelor

profesionale

ale

secretarilor

unităţilor

administrativ-teritoriale, au fost organizate periodic activităţi de îndrumare metodologică,
respectiv:
- Organizarea de întruniri pe baza tematicii de control;
- Comunicarea în teritoriu a unui număr de 29 circulare cu privire la diferite acte
normative, situaţii juridice ori cerinţe ale organelor ierarhice superioare;
- Participarea secretarilor, alături de primari, la şedinţele Colegiului Prefectural;
- Acordarea de audienţe şi asistenţă juridică cu privire la diferite situaţii/ speţe;
- Monitorizarea şi evaluarea continuă a activităţii secretarilor

prin solicitarea de

informaţii şi rapoarte pe domenii diverse de activitate;
- Invitarea şi participarea secretarilor la şedinţele Comisiilor judeţene constituite în
scopul aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu.
Totodată, precizăm că în cursul anului 2019, au fost efectuate un număr de 4
controale la sediul autorităților publice locale (Măcin, C.A.Rosetti,Nalbat și Valea Teilor).

IV.3.4. Reprezentarea instituției prefectului la instanțele judecătorești

Activitatea de reprezentare în instanţă a Prefectului, Instituției Prefectului și a
Comisiilor organizate pe lângă Instituția Prefectului, în temeiul unor legi speciale cu
caracter reparatoriu, s-a realizat prin intermediul consilierilor juridici din cadrul Serviciului
Juridic și Contencios Administrativ.
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Evidenţa acțiunilor în care Prefectul, Instituţia Prefectului și Comisiile organizate pe
lângă Instituția Prefectului, în temeiul unor legi speciale cu caracter reparatoriu au
calitatea procesuală de reclamant sau pârât, precum și a termenelor de judecată

în

fiecare cauză, s-a ţinut în Registrul electronic general de evidenţă a proceselor la
instanţele judecătoreşti. Acesta cuprinde următoarele informaţii:
- numărul de dosar atribuit de instanţă, codul instanței şi anul
- data înregistrării la instanță a cererii de chemare în judecată
- părţile
- obiectul acţiunii
- soluția instanței de fond (numărul și data hotărârii judecătorești)
- soluția instanței în căile de atac (numărul și data sentinței)
strămutări/observații.
La nivelul anului 2019, au fost înregistrate pe rolul instanțelor de judecată 187 litigii
în care Prefectul, Instituţia Prefectului - judeţul Tulcea și Comisiile organizate pe lângă
Instituția Prefectului, în temeiul unor legi speciale cu caracter reparatoriu au fost parte,
după cum urmează:
a) 172 litigii civile si penale
b) 15 litigii contencios administrativ.
a) Pentru cele 172 litigii civile si penale, situația este următoarea: 156 litigii fond funciar,
întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1997, Legii nr. 247/2005, din
care 59 sunt dosare înregistrate în anul 2019 iar 97 sunt dosare înregistrate anterior
anului 2019.
Dintre aceste 156 litigii de fond funciar, 109 litigii se află în prezent pe rolul
instantelor de judecată, 1 dosar s-a perimat, pentru 1 dosar reclamantul a renunțat la
judecată și 45 litigii au fost finalizate în cursul anului 2019.
În ceea ce priveşte soluţiile pronunţate în cele 45 de dosare de fond funciar
finalizate în cursul anului 2019, în 28 dosare soluţia a fost favorabilă Comisiei judeţene
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea iar în 17
dosare soluția a fost în favoarea reclamanților. Aceste dosare au avut ca obiect
reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament, modificarea suprafeţei
atribuite, îndreptarea unor erori materiale (după ce titlurile de proprietate au intrat în
circuitul civil) cu privire la nume, amplasament teren, etc, anularea hotărârilor Comisiei
judeţene de fond funciar Tulcea, în majoritatea dosarelor nefiind solicitate cheltuieli de
judecată.
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- 1 litigiu având ca obiect fals intelectual;
- 2 litigii având ca obiect pretenții;
- 1 litigiu având ca obiect contestație la executare;
- 1 litigiu întemeiat pe dispozițiile Legii nr. 544/2001;
- 1 litigiu având ca obiect acțiune în constatare;
- 4 litigii întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001;
- 1 litigiu întemeiat pe dispoziţiile Legii nr. 9/1998;
- 2 litigiii privind domeniul public;
- 1 litigiu având ca obiect încuviințare poprire;
- 1 litigiu de muncă (compensare chirie).
De asemenea, 1 dosar se află în faza de cercetare penală.
b) Pentru cele 15 litigii de contencios administrativ, situația este următoarea: 3 litigii
privind anulare acte administrative, întemeiate pe art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 și
12 litigii privind anulare acte administrative (anulare permise auto) .
Litigiile generate de aplicarea legilor fondului funciar au ca obiect:
a) anulare titluri de proprietate, emise în baza legilor fondului funciar: acţiunile de
anulare a titlurilor de proprietate, au fost promovate de către titularii dreptului de
proprietate sau de către terţi, în contradictoriu cu Comisia judeţeană pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea, în vederea reconstituirii
dreptului lor de proprietate pe vechiul amplasament, modificarea suprafeţei atribuite,
îndreptarea unor erori materiale (după ce titlurile de proprietate au intrat în circuitul civil)
cu privire la nume, amplasament teren, etc.
b) anularea hotărârilor Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Tulcea: în principal, sunt contestate în instanţă hotărârile Comisiei
judeţene de fond funciar prin care au fost soluţionate plângerile formulate de solicitanţi în
baza Legii nr. 247/2005 precum şi Hotărârile de validare a documentaţiilor întocmite de
Comisiile locale de fond funciar.
c) anularea ordinelor emise de prefect conform prevederilor art. 36 din Legea fondului
funciar nr.18/1991 şi ale art. 34 din Legea nr. 1/2000.
d) obligaţia de a face (punere în posesie şi emitere titlu de proprietate).
e) acţiuni în constatare/revendicare/succesiuni.
În materie de fond funciar, de regulă, soluţiile de admitere care s-au pronunţat s-au
datorat administrării de probatorii suplimentare în faţa instanţei de judecată, de natura
expertizelor judiciare, a probei cu martori şi a înscrisurilor – care au determinat
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modificarea soluţiei adoptate de Comisia judeţeană de fond funciar, ce a format obiectul
litigiului.
Pentru situaţiile în care s-a apreciat a fi netemeinică sau nelegală soluţia pronunţată
de instanţa de judecată, au fost promovate căi de atac, în conformitate cu prevederile
codului de procedură civilă.
În materia contenciosului administrativ, prefectul şi-a exercitat prerogativele de
tutelă administrativă asupra actelor emise de autorităţile publice locale cu încălcarea
dispoziţiilor legale în vigoare.
Referitor la litigiile menţionate anterior, consilierii juridici care îşi desfăşoară
activitatea la nivelul instanţelor de judecată au pregătit apărările în fiecare cauză,
elaborând şi formulând acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii. De asemenea, au
fost promovate căi de atac şi s-au exercitat mijloacele legale de apărare a drepturilor şi
intereselor instituţiei, cu respectarea termenelor și cerințelor legale prevăzute de Codul
de procedură civilă.
În cauzele în care s-a impus formularea unor pretenţii împotriva cererilor depuse de
către reclamanţi, au fost depuse în termen cereri reconvenţionale, situaţii în care
Prefectul sau Instituţia Prefectului au dobândit calitatea de reclamanţi intimaţi.
Cu sprijinul colectivului de lucru al Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor a fost pregătit în vederea depunerii, în toate
cauzele, probatoriul necesar susţinerii întâmpinărilor formulate, ocazie cu care au fost
înaintate, cu celeritate şi actele solicitate de instanţele de judecată.
Ori de cate ori s-a impus, s-a avut în vedere participarea la şedinţele de judecată,
prilej cu care s-a răspuns la excepţiile invocate, formulându-se, după caz, concluzii
verbale sau scrise la încheierea dezbaterilor judiciare.
Pentru instrumentarea cauzelor, consilierii juridici urmăresc în mod permanent şi
studiază noile apariţii legislative prin intermediul Monitorului Oficial, precum şi prin
programul legislativ computerizat.

IV.3.5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și / sau normativ

La nivelul Instituției Prefectului județului Tulcea, activitatea de emitere a ordinelor
este reglementată de Procedura operațională P./O. – S2

- 09/25.10.2019, procedură

elaborată în conformitate cu Legea nr.24/2000 (republicată). Normele de tehnică
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legislativă se aplică, în mod corespunzător şi la elaborarea şi adoptarea ordinelor cu
caracter individual şi a celor prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de
specialitate, precum şi în cazul ordinelor emise de prefect în calitate de preşedinte al
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. În conformitate cu dispoziţiile art. 275,
alin.1 din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ nr. 57/05.07.2019, "pentru
îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau
normativ".
Redactarea proiectelor de ordin ale prefectului este precedată, în funcţie de
importanţa şi complexitatea acestora, de o activitate de documentare şi analiză tehnicojuridică pentru cunoaşterea temeinică a domeniilor şi activităţilor care urmează să fie
reglementate. Proiectul de ordin este însoţit de documentul care justifică necesitatea
emiterii ordinului, respectiv de referatul de aprobare.
Pot iniţia proiecte de ordine ale prefectului funcţionarii publici, funcţionarii publici cu
statut special şi personalul contractual din cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea
care au stabilită această activitate ca atribuţie de serviciu prin fişa postului.
De asemenea, pot iniţia proiecte de ordine ale prefectului personalul Direcţiei Generale de
Paşapoarte şi cel al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor
din cadrul

Ministerului Afacerilor Interne, în

conformitate

cu

prevederile

H.G

nr.1693/2004, respectiv H.G.nr.1767/2004.
În mod excepţional, în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în acte normative
specifice, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte
organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul
judeţului pot iniţia proiecte de ordin cu caracter tehnic ori de specialitate sau de
constituire a unor comisii în domeniul specific de activitate.
Iniţiatorii

proiectelor

de

ordin

pot

solicita

pentru

documentare

informaţii

suplimentare de la Serviciul juridic şi contencios administrativ din cadrul Instituţiei
Prefectului judeţului Tulcea precum şi de la alte autorităţi sau instituţii publice, în funcţie
de obiectul de reglementare specific proiectului. Șeful serviciului juridic și contencios
administrativ sau înlocuitorul acestuia avizează pentru legalitate toate ordinele emise de
către prefect, indiferent de natura acestora.
Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică în condiţiile legii. Ordinul
prefectului care conţine dispoziţii normative, devine executoriu numai după ce a fost adus
la cunoştinţă publică.
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Ordinele cu caracter individual şi ordinele clasificate, emise de prefect, sunt supuse
regimului de publicare şi devin executorii de la data comunicării către persoanele
interesate.
Ordinele emise de prefect, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoştinţă şi sunt
executorii.
Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată Ministerului Afacerilor Interne.
Ministerul Afacerilor Interne poate propune Guvernului anularea ordinelor emise de
prefect, dacă le considera nelegale sau netemeinice.
Subprefectul contrasemnează ordinele emise de catre prefect, pe care trebuie să le
pună în aplicare subprefectul precum și acelea care au fost inițiate de structuri care se
afla în subordinea sau coordonarea acestuia.
Ordinele cu caracter individual pot fi semnate de subprefect, dacă aceste atribuții iau fost delegate de prefect, în conformitate cu procedura de lucru privind activitatea de
delegare și subdelegare de atribuții/competențe în cadrul Instituției Prefectului jud.
Tulcea.
În perioada 01.01.2019-31.12.2019, Prefectul judeţului Tulcea a emis un număr de
480 ordine din care 477 cu caracter individual şi 3 cu caracter normativ, ordinele cu
caracter individual structurate după cum urmează:
- 1 ordin emis privind eliberarea din funcţie a unui primar;
- 8 ordine privind constatarea încetării de drept a unor mandate ale aleşilor locali din
judeţ;
- 140 ordine emise în aplicarea art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată;
- 1 ordin privind atribuirea în proprietate a izlazului comunal;
- 23 ordine privind constituirea unor comisii în temeiul unor legi speciale;
- 17 ordine privind constituirea unor comisii interne;
- 192 ordine privind probleme de personal;
- 95 ordine cu caracter divers.

IV.3.6. Activitatea desfășurată de comisia de disciplină

În anul 2019, Comisia de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de
soluționare a sesizărilor privitoare la faptele funcționarilor publici din cadrul Instituției
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Prefectului – Județul Tulcea nu a fost sesizată cu privire la niciun fapt care să constituie
abatere disciplinară.
Comisia de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de soluționare a
sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităților administrativ-teritoriale din județul
Tulcea, a fost sesizată, pe rolul său fiind înregistrate , în anul 2019, 2 cauze:
1. Sesizarea înregistrată la Instituția prefectului județului Tulcea sub nr. 7538/30.05.2019
(în Registrul Comisiei de Disciplină având nr. 1/CD/30.05.2019), întocmită de către unul
dintre consilierii locali din Isaccea, ce avea ca obiect neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu
de către secretarul orașului Isaccea, jud. Tulcea, fapta care ar fi putut constitui abatere
disciplinară, conform Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici și Legii nr.
7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici. Comisia de Disciplină, legal
sesizată, a analizat plângerea iar în baza probelor administrate, a audierii persoanei care
a formulat sesizarea și la care s-a făcut referire, a propus primarului orașului Isaccea
sancționarea disciplinară a d-nei secretar a orașului Isaccea cu mustrare scrisă în
condițiile art. 77, alin. 3, lit a din Legea nr. 188/1999, întocmind în acest sens raportul nr.
1/51/CD/27.11.2019,

care

a

fost

comunicat

primarului

prin

adresa

nr.

1/56/CD/27.11.2019.
2. Sesizarea înregistrata la Instituția Prefectului Jud. Tulcea sub nr. 9298/8.07.2019 (în
Registrul Comisiei de Disciplina având nr. 2/CD/8.07.2019), sesizare întocmită de către
primarul comunei I.C. Brătianu, jud. Tulcea, ce avea ca obiect neîndeplinirea atribuțiilor
de serviciu de către secretarul comunei I.C. Brătianu, jud. Tulcea, faptă care ar fi putut
constitui abatere disciplinară, conform OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. În
acest sens, Comisia de Disciplină, legal sesizată, a analizat sesizarea iar în baza probelor
administrate, a audierii persoanei care a formulat plângerea precum și în baza cererii de
clasare nr. 2/CD/48/13.11.2019, formulată de persoana care a depus sesizarea – domnul
primar al comunei I.C. Brătianu, a decis clasarea, întocmind în acest sens raportul nr.
2/555/CD/27.11.2019,

care

a

fost

comunicat

primarului

prin

adresa

nr.

2/60/CD/27.11.2019.

IV.3.7. Activitatea desfășurată de comisia judeațeană de atribuire de denumiri

În temeiul art. 3 din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de
denumiri, prin Ordinul Prefectului nr.248/2014, s-a constituit Comisia Judeţeană de
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Atribuire de Denumiri Tulcea, activitatea de secretariat tehnic fiind asigurată de
Compartimentul aplicare apostilă, informare şi relaţii publice.
În anul 2019 Comisia judeţeană a primit spre soluţionare o propunere, pe care a
analizat-o și aprobat-o în ședința din data de 28.08.2019, respectiv: atribuirea denumirii
de ”MIHALCEA C. GHEORGHE” Căminului Cultural al comunei Dăeni, județul Tulcea.

IV.3.8. Activitatea de contencios administrativ

În materia contenciosului administrativ, prefectul şi-a exercitat prerogativele de
tutela administrativa asupra actelor emise de autorităţile publice locale cu încălcarea
dispoziţiilor legale în vigoare.
Așa cum am arătat anterior, la nivelul anului 2019, au fost înregistrate pe rolul
instanțelor de judecată 15 litigii de contencios administrativ în care Prefectul și Instituţia
Prefectului - judeţul Tulcea au fost parte, situația acestor dosare prezentându-se astfel:
- 3 litigii privind anulare acte administrative, intemeiate pe art. 3 alin. 1 din Legea nr.
554/2004;
- 12 litigii privind anulare acte administrative.
IV.4.Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu

IV.4.1. Aplicarea legilor fondului funciar

În domeniul aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu, Serviciul Juridic și
Contencios Administrativ a desfășurat, în cursul anului 2019, activități periodice pentru
aplicarea următoarelor legi:
- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată și completată;
- 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;
- Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi
unele măsuri adiacente;
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- 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;
- Legea nr. 9/1998 republicata, 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;
- Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor
români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în
Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10
februarie 1947;
- Legea nr. 10/2001 republicata, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
În perioada 01.01.2019-31.12.2019, activitatea Comisiei județene pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea s-a concretizat prin
desfăşurarea a 8 şedinţe, în plenul cărora au fost adoptate un număr de 492 hotărâri şi
ulterior emiterea a 725 titluri de proprietate (din care 176 duplicate, 512 titluri noi emise
în anul 2019 și titluri de proprietate rectificate și rescrise iar 37 titluri rectificate prin
referate ale Grupului tehnic de lucru).
În vederea finalizării aplicării Legii nr. 18/1991 şi a Legii nr. 1/2000, Comisia
județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea s-a
întrunit în ședințe de lucru, în plenul şedinţelor fiind analizate şi monitorizate:
- situaţiile deosebite nou apărute cu care se confruntă colectivul de lucru şi comisiile
locale, în aplicarea legilor fondului funciar;
- conflictele ivite între comisiile locale, pe de o parte şi A.D.S., pe de altă parte, precum
şi între comisiile locale şi titularii dreptului de proprietate.
S-au analizat propunerile înaintate de comisiile locale cu privire la atribuirea în
proprietate de terenuri intravilane, în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea
nr.18/1991 republicată, Comisia judeţeană adoptând în acest sens un număr de 452
hotărâri. Precizăm că 411 au fost hotărâri de admitere, fiind emise titluri de proprietate
pentru terenurile aferente caselor de locuit iar 41 de hotărâri au fost de respingere.
De asemenea, au fost verificate şi revalidate documentaţiile întocmite de comisiile
locale conform anexei 14 din H.G. nr.890/2005 pentru 1 (un) izlaz comunal fiind emise
ordinul prefectului privind trecerea în proprietatea privată a izlazului validat – partial 36

pentru comuna Topolog.
Un capitol aparte în aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991 îl constituie
atribuirea în proprietate a terenurilor de stat, pe care sunt amplasate locuinţe proprietate
personală şi care au fost date în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei
construcţiei, ori în cazul cumpărării de la stat a unor locuinţe. De asemenea, terenurile
preluate de stat în baza art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea
teritoriului şi a localităţilor urbane şi rurale, trec în proprietatea actualilor proprietari ai
dreptului de folosinţă a terenului, proprietari de locuinţe, conform dispoziţiilor art. 36 din
Legea nr. 18/ 1991.
În acest sens, în anul 2019 au fost redactate 140 ordine ale prefectului prin care sau atribuit în proprietate terenuri din intravilan pentru solicitanţii din municipiu, oraşele şi
comunele de pe raza judeţului Tulcea.
În aplicarea Legii nr. 247/2005, Comisia judeţeană de fond funciar a desfăşurat
următoarele activităţi:
- actualizarea cadrului organizatoric de aplicare a legii;
- asigurarea instruirii şi controlului comisiilor locale;
- verificarea legalităţii propunerilor făcute de comisiile locale şi validarea sau invalidarea
acestora respectând limitele impuse de Legea nr.165/2013.;
- soluţionarea contestaţiilor formulate de cetăţeni împotriva măsurilor stabilite de comisiile
locale.
Instruirea comisiilor locale de fond funciar s-a făcut în mai multe moduri, respectiv:
- prin invitarea preşedinţilor şi a secretarilor comisiilor locale de fond funciar din judeţ în
plenul şedinţelor Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Tulcea;
- prin transmiterea către comisiile locale a mai multor circulare în scopul îndrumării şi
informării cu privire la dispoziţii legale şi proceduri noi;
- prin acordarea de asistenţă juridică de către consilierii juridici din cadrul Instituţiei
Prefectului, comisiilor locale de fond funciar.
Monitorizarea aplicării legilor proprietății funciare de către comisiile locale şi
depunerea documentaţiilor la Comisia Judeţeană Tulcea a fost realizată prin intermediul
unui corp de îndrumare şi control format din consilieri juridici din cadrul Instituţiei
Prefectului, precum şi prin intermediul raportărilor transmise de comisiile locale la
solicitarea comisiei judeţene şi a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
Urmând procedura stabilită de către ANRP prin adresele nr. 246/SPCI/06.04.2015,
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nr. 2273/SPCI/11.09.2015 și nr. 1341/SPCI/23.09.2015 și a circularei Comisiei Județene
de Fond Funciar Tulcea nr. 10417/19.10.2015, Comisia locală de fond funciar Sarichioi a
solicitat Comisiei Județene de Fond Funciar, majorarea rezervei de teren disponibil în
vederea retrocedării.
Pe lângă acestea, în cursul anului 2019, Comisia judeţeană, prin Grupul tehnic de
lucru, a soluţionat un număr de 285 petiţii şi 13 audienţe ale cetăţenilor, formulate cu
privire la reconstituirea dreptului de proprietate privată, precum şi a altor sesizări
referitoare la aplicarea legilor fondului funciar.
De asemenea, în intervalul vizat au fost transmise instanţelor de judecată
documentele

solicitate

din

arhiva

comisiei

judeţene

necesare

în

soluţionarea

numeroaselor procese având ca obiect plângeri formulate conform art.53 din Legea
nr.18/1991 republicată.
Pe rolul instanţelor de judecată, în cursul anului 2019 au fost înregistrate 156
dosare în care Comisia Judeţeană de fond funciar Tulcea a fost citată ca parte în proces
(59 inregistrate in cursul anului 2019 si 97 inregistate anterior anului 2019), din care 47
de dosare au fost finalizate iar 109 de litigii se află pe rol.
Serviciul juridic şi contencios administrativ a asigurat reprezentarea în justiţie în
litigiile având ca obiect aplicarea legilor proprietăţii funciare. Litigiile generate de
aplicarea legilor proprietăţii funciare au avut ca obiect:
a) anulare titluri de proprietate, emise în baza legilor fondului funciar: acţiunile de
anulare a titlurilor de proprietate au fost promovat de către titularii dreptului de
proprietate sau de către terţi în contradictoriu cu Comisia judeţeană pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea, în vederea reconstituirii
dreptului lor de proprietate pe vechiul amplasament, modificarea suprafeţei atribuite,
îndreptarea unor erori materiale (după ce titlurile de proprietate au intrat în circuitul civil)
cu privire la nume, amplasament teren, etc.
b) anularea hotărârilor Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Tulcea: în principal, sunt contestate în instanţă hotărârile Comisiei
judeţene de fond funciar prin care au fost soluţionate plângerile formulate de solicitanţi în
baza Legii nr. 247/2005 precum şi hotărârile de validare a documentaţiilor întocmite de
Comisiile locale de fond funciar.
c) anularea ordinelor emise de prefect conform prevederilor art. 36 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991 şi ale art. 34 din Legea nr. 1/2000;
d) obligaţia de a face (punere în posesie şi emitere titlu de proprietate);
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e) acţiuni în constatare/revendicare/succesiuni, care în subsidiar vizau solicitarea de
anulare sau modificare a unor titluri de proprietate.
În materia fondului funciar, de regulă, soluţiile de admitere care s-au pronunţat s-au
datorat administrării de probatorii suplimentare în faţa instanţei de judecată, de natura
expertizelor judiciare, a probei cu martori şi a înscrisurilor – care au determinat
modificarea soluţiei adoptate de Comisia judeţeană de fond funciar, ce a format obiectul
litigiului.
Pentru situaţiile în care s-a apreciat a fi netemeinică sau nelegală soluţia pronunţată
de instanţa de judecată, au fost promovate căi de atac, în conformitate cu prevederile
codului de procedură civilă.
Cu sprijinul colectivului de lucru al Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor a fost pregătit în vederea depunerii, în toate
cauzele, probatoriul necesar susţinerii întâmpinărilor formulate, ocazie cu care au fost
înaintate, cu celeritate şi actele solicitate de instanţele de judecată.

IV.4.2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în
mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

Ca urmare a acţiunilor de organizare, îndrumare şi control pe care le-am efectuat,
dintre cele 51 de primării din judeţul Tulcea, un număr de 49 au finalizat aplicarea acestei
legi.
În anul 2019, a fost soluţionată 1 notificare, dosarul fiind comunicat ANRP
București. De asemenea, pe rolul instanțelor de judecată au fost înregistrate 4 dosare,
din care 2 dosare au fost finalizate iar 2 sunt încă pe rol.
Activitatea pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 a mai constat si în soluţionarea unui
număr de 2 petiţii ale beneficiarilor actului normativ respectiv.

IV.4.3.Aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicării tratatului
dintre românia și bulgaria, semnat la craiova la 7 septembrie 1940

În anul 2019, activitatea Comisiei de aplicare a Legii nr. 9/1998 s-a concretizat în
desfășurarea unei ședințe (ianuarie 2019), fiind emisă hotărârea nr. 2630/30.01.2019
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privind admiterea cererii nr.289/11.04.2006.
Activitatea Comisiei Judeţene pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 a mai constat în
soluţionarea unui număr de 8 petiţii. Pe rolul instanței -

Tribunalul Constanța - se află

înregistrat un dosar.

IV.4.4. Aplicarea Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii
cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau
rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa

Statistic, aplicarea Legii nr. 290/2003 la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţului
Tulcea se prezintă la 31.12.2019, astfel :
-

total dosare constituite în baza Legii nr. 290/2003 - 115

-

dosare soluționate și comunicate Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților -

115.
Având în vedere datele prezentate, apreciem că aplicarea Legii nr. 290/2003 la
nivelul județului Tulcea este finalizată.
IV.5.Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate

IV.5.1.Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate

În conformitate cu prevederile art.13, alin.(1) lit.a) din H.G. nr.460/2006 pentru
aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004, cu modificările și completările ulterioare,
precum și a prevederilor art.7 alin.(1) lit.a) din anexa la Ordinul Prefectului
nr.45/28.01.2014 privind Regulamentul de funcționare a Colegiului prefectural al județului
Tulcea, seviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale organizate la nivelul județului Tulcea au transmis, conform
solicitării Instituției Prefectului, informări privind activitatea desfașurată.
Informările au fost lunare și au cuprins referiri la problemele specifice fiecărui
serviciu public deconcentrat în domeniul său de activitate (realizări, deficiențe, măsuri).
Acestea au fost sintetizate de către Serviciul Conducere Instituții Deconcentrate și Afaceri
Europene sub forma unor Rapoarte lunare (în anul 2019 au fost în număr de 12),
prezentate Prefectului și ulterior analizate semestrial în cadrul Colegiului Prefectural.
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În urma acestor analize nu s-au impus măsuri în vederea îmbunătățirii activității
serviciilor deconcentrate. De menționat că discuțiile operative purtate în mod constant de
prefect și persoanele care asigură conducerea serviciilor publice deconcentrate
preîntâmpină multe din deficiențele care ar putea apărea în funcționare sau comunicare,
atât la nivel intern cât și extern. Ca și deficiențe identificate putem menționa: lipsa de
personal datorat blocării posturilor, nemulțumiri referitoare la salarizarea și acordarea de
sporuri unor categorii de personal din administrația publică.
Din totalul celor 44 servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte
organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul județului Tulcea,
componente ale Colegiului Prefectural, obiectul monitorizării a fost realizat pentru
un număr de 23 servicii, restul fiind structuri subordonate sau servicii fără
personalitate juridică.

IV.5.2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor şi a situaţiilor financiare
privind execuţia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate

În conformitate cu dispoziţiile art.8 din Legea nr.340/2004 privind prefectul și
instituția prefectului, precum și art.254, lit.b), din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale
celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului au
obligația să transmită prefectului proiectul de buget și situațiile financiare privind execuția
bugetară. Avizele prefectului se înaintează conducătorului instituției ierarhic superioare
serviciului public deconcentrat.
În ceea ce privește activitatea de examinare a situațiilor financiare privind execuția
bugetară, întocmite de cele 44 servicii publice ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, au fost analizate situațiile
financiare trimestriale transmise de: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială,
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția de Protecție a Mediului,
Direcția Județeană pentru Cultură, Direcția Județeană de Statistică, Direcția Agricolă
Judeţeană, Direcția Județeană pentru Sport şi Tineret, Direcția de Sănătate Publică,
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Casa Județeană de Pensii,
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea
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Seminţelor şi a Materialului Săditor, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul
Școlar Județean, Oficiul Judeţean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice.
Din analiza efectuată a rezultat că situaţiile financiare au fost întocmite în
conformitate cu O.M.F.P. nr.640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi
a unor raportări financiare lunare în anul 2019.
Avizele consultative au fost emise în baza analizei și propunerilor specialiștilor din
cadrul serviciului conducere instituţii deconcentrate şi afaceri europene.

IV.5.3. Activitatea Colegiului Prefectural

Colegiul Prefectural al judeţului Tulcea şi-a desfăşurat activitatea în baza Legii
nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată şi modificată şi a H.G.
nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului (capitolul 3 şi anexa 3) și a OUG nr.57/5 iulie 2019 privind Codul
Administrativ.
În anul 2019, au avut loc 11 şedinţe, în cadrul cărora au fost prezentate diverse
teme, dintre care amintim:
- Informări privind acţiunile de control și măsurile întreprinse în perioada sărbătorilor de
iarnă 2018-2019;
- Rezultatele activităţii de colectare a veniturilor bugetare înregistrate în anul 2018, la
nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Tulcea;
- Starea sistemului de asistenţă socială în judeţul Tulcea;
- Pregătirea maşinilor şi utilajelor agricole folosite în campania agricolă de primăvară;
Întreţinerea culturilor agricole însămânţate în toamna anului 2018; Verificarea
periodică a stării de vegetaţie a culturilor semănate în toamnă;
- Fundamentarea planului de şcolarizare al unităţilor de învăţământ din judeţul Tulcea,
pentru anul şcolar 2019-2020;
- Asistenţa medicală acordată în baza cardului european (CEASS)/formularelor europene
(asistenţă devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE,
Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene) a persoanelor asigurate din
România cât şi titularilor cardului european/formularelor europene emise de unul din
aceste state, în timpul şederii temporare pe teritoriul României, în anul 2018;
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- Pregătirea terenului pentru începerea campaniei de însămânţări de primăvară – discuit
şi procurarea de inputuri: seminţe, pesticide, îngrăşăminte;
- Prezentarea actelor normative derulate în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, prin care se acordă sprijin financiar fermierilor în anul 2019;
- Informare privind modul de derulare a proiectelor aflate în implementare şi noutăţi
privind oportunităţi de proiecte noi;
- Analiza activităţilor desfăşurate cu ocazia sărbătorilor pascale, conform „Planului pentru
asigurarea ordinii publice şi protecţiei stării de sănătate a populaţiei în perioada
premergătoare şi în timpul sărbătorilor pascale”;
- Modul de îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea referitoare la
organizarea şi participarea la campanii de informare şi conştientizare a populaţiei;
- Prezentarea Planului de măsuri pentru sezonul estival de către Poliţia Rutieră din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea;
- Raportul cu privire la acţiunea tematică de control referitoare la conformitatea şi modul
de etichetare şi publicitate a laptelui de consum şi a produselor lactate;
- Activitatea desfăşurată de ANIF – Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea privind
irigaţiile;
- Siguranţa elevilor şi a personalului didactic în unităţile de învăţământ de pe raza
judeţului Tulcea;
- Organizarea controalelor oficiale în zonele de interes turistic din judeţul Tulcea în
perioada sezonului estival 2019;
- Analiza activităţilor de asigurare/restabilire a ordinii publice la nivelul judeţului Tulcea,
executate în anul 2018;
- Desfăşurarea Programului de Sprijin a produselor deficitare: Tomate în spaţii protejate
şi a Programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii;
- Prezentarea noilor prevederi legislative privind obligaţiile administraţiei publice locale în
domeniul gestionării deşeurilor;
- Verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind conformitatea, modul de
comercializare şi modul de etichetare a produselor alimentare comercializate sub formă
congelată;
- Prezentarea Planului de măsuri pentru sezonul estival de către Poliţia Rutieră din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea;
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- Măsuri întreprinse de DSVSA Tulcea în vederea prevenirii apariţiei cazurilor de
toxiinfecţie alimentară în unităţile de alimentaţie publică, în perioada sezonului estival
2019;
- Începerea campaniei agricole de recoltare a culturilor însămânţate în toamnă.
Întreţinerea culturilor agricole însămânţate în primăvara anului 2019, tratamente de
combatere a bolilor şi dăunătorilor;
- Raport de sinteză privind modul cum au fost gestionate situaţiile de urgenţă, generate
de inundaţiile din perioada aprilie-iunie 2019;
- Analiza informaţiilor lunare privind activitatea serviciilor publice deconcentrate;
- Stadiul implementării Planului de acţiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în
Programul de guvernare;
- Pregătirea unităţilor de învăţământ pentru începutul anului şcolar 2019/2020;
- Siguranţa elevilor şi a personalului didactic în unităţile de învăţământ de pe raza
judeţului Tulcea;
- Informare privind calitatea aerului în judeţul Tulcea;
- Control pentru verificarea respectării prevederilor legale, conformitatea şi etichetarea,
prezentarea şi publicitatea sucurilor din fructe şi a băuturilor răcoritoare;
- Informare privind starea de sănătate a populației județului Tulcea;
- Pregătirea pentru sezonul de iarnă;
- Informare privind stadiul realizării Programului de supraveghere, prevenire control și
eradicarea bolilor la animale în anul 2019;
- Desfășurarea campaniei agricole de însămânțări de toamnă și desfășurarea Programului
de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii;
- Informare privind măsurile de siguranță la construcțiile hidrotehnice pentru prevenirea
inundaților la nivelul județului Tulcea;
- Activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute pe linia prevenirii şi combaterii ilegalităţilor
din domeniul piscicol în Delta Dunării;
- Măsuri de siguranţă în unităţile şcolare;
- Stabilirea

acţiunilor

comune

ale

serviciilor

publice

deconcentrate

implicate

în

desfăşurarea corespunzătoare a sărbătorilor de iarnă (Crăciun şi Anul Nou).
În baza materialelor prezentate în perioada ianuarie-decembrie 2019, s-au efectuat
analize complexe, s-au făcut propuneri de soluţionare a deficienţelor şi problemelor şi sau elaborat proiecte şi programe, cu responsabilităţi pentru autorităţile şi instituţiile
publice.
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Pe parcursul anului 2019, Colegiul Prefectural a adoptat 3 hotărâri, după cum
urmează:
- Hotărârea nr. 1 privind aprobarea „Planului pentru asigurarea ordinii publice şi
protecţiei stării de sănătate a populaţiei în perioada

premergătoare şi în timpul

sărbătorilor pascale”.
- Hotarârea nr. 2 privind aprobarea „Planului de măsuri în vederea asigurării condițiilor
necesare pentru deschiderea în bune condiții a anului școlar 2019-2020”.
- Hotarârea nr. 3 privind aprobarea „Planului județean de măsuri pentru asigurarea
ordinii, liniştii publice şi protecţiei stării de sănătate a populaţiei în perioada
premergătoare şi în timpul sărbătorilor de iarnă”.
În anul 2019, din componența Colegiului Prefectural au făcut parte 44 servicii
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice
centrale organizate la nivelul județului Tulcea, ultima actualizare fiind făcută prin ordinul
prefectului nr.276 din 10 iulie 2019. Pentru cele 11 şedinţe din anul 2019, în cadrul
cărora a fost analizată activitatea a 39 servicii, convocarea membrilor s-a realizat prin
ordine de prefect. Pe lângă primarii celor 51 de unități administrativ-teritoriale de la
nivelul județului care au fost invitaţi trimestrial la şedinţele de Colegiu Prefectural mai
avem și 5 invitați permanenţi, urmărindu-se astfel crearea unei legături mai strânse cu
serviciile publice deconcentrate, în vederea unei colaborări eficiente şi utile.
Modul de realizare a măsurilor dispuse prin hotărârile Colegiului Prefectural au fost
monitorizare de funcționari publici ai Serviciului conducere instituții deconcentrate și
afaceri europene, în acest sens fiind înaintate prefectului un număr de 12 informări.

IV.5.4. Activitatea Comisiei de Dialog Social a județului Tulcea

În anul 2019, Comisia de Dialog Social și-a desfășurat activitatea în limitele
atribuțiilor prevăzute de Legea nr.62/2011 - Legea dialogului social, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, de Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările
şi completările ulterioare și de Regulamentul privind funcţionarea Comisiei de Dialog
Social la nivelul județului Tulcea.
Scopul ședințelor de dialog social a vizat, în principal:
- asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, organizaţiile patronale
şi organizaţiile sindicale, care să permită o informare reciprocă, permanentă asupra
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problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali,
în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;
- consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă
natură cu caracter economico-social;
- alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice asupra cărora partenerii
sociali au convenit să discute.
Comisia de Dialog Social a avut în componenţa sa 18 membri, din care 5
reprezentanți din partea patronatelor, 5 reprezentanți ai sindicatelor și 8 reprezentanți ai
autorităților locale, ultima actualizare realizându-se prin Ordinul Prefectului nr. 275 din
09.07.2019.
Tematica propusă în cadrul ședințelor a oferit partenerilor posibilitatea de a se
informa reciproc, iar cu ajutorul reprezentanților Instituției Prefectului – Judeţul Tulcea au
fost comunicate permanent autorităților centrale date
privind modul în care s-au desfășurat relațiile de
parteneriat, insistându-se pentru găsirea unor soluții
în situațiile în care competențele autorităților locale
nu s-au ridicat la nivelul de decizie necesar să
intervină (ex. corespondența între Ministerul Educației
Naționale,

Ministerul

Muncii

și

Justiției

Sociale,

patronate și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea referitoare la
solicitarea derogării privind aplicarea actelor normative pentru înscrierea la formarea
profesională).
Transparenţa şedinţelor Comisiei de Dialog Social a fost asigurată prin invitarea
reprezentanţilor mass-media, prin afişarea pe site a ordinii de zi și a comunicatelor de
presă ulterioare ședințelor.
Pe parcursul anului 2019, Comisia de Dialog Social a judeţului Tulcea s-a întrunit
într-un număr de 5 şedinţe, activitatea fiind întreruptă în intervalul desfășurării
Alegerilor Europarlamentare și Alegerilor Prezidențiale 2019.
Temele propuse spre dezbatere au fost:
- Informare din partea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea cu privire la:
- Planul de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat profesional, liceal
(filiera tehnologică), postliceal și pentru învățământul dual, pe calificări și număr
de cursanți, pentru anul școlar 2019-2020;
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- Cifra abandonului și cifra transferurilor preconizată pentru anul școlar 2019-2020;
- Cifra absolvenților învățământului preuniversitar de stat profesional, liceal (filiera
tehnologică) și postliceal, pe calificări, pentru anul 2019.
- Informare din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea cu
privire la:
- Cifra cererilor de forță de muncă pe calificări solicitate de angajatori în decursul
anului 2018;
- Cifra cererilor de forță de muncă pe calificări, onorată în decursul anului 2018.
- Informare din partea Poliției Locale Tulcea cu privire la principalele aspecte ale
activității acestei instituții în anul 2018 (măsuri de prevenire a infracționalității, acțiuni de
combatere a infracționalității, comparație cu anul 2017 în ceea ce privește rata
infracționalițății și tot ceea ce conducerea instituției a întreprins pentru siguranța
cețățenilor aflați în anul 2018 în municipiul Tulcea).
- Dinamica câștigurilor medii salariale nete reale din județul Tulcea, începând cu anul
2016 până în prezent.
- Aprecierea eficienței dialogului social la nivel județean și propuneri în vederea
îmbunătățirii activității acestei comisii.
- Raport cu privire la măsurile stabilite pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare pe
timpul sezonului cald și a perioadelor caniculare. Concluziile și măsurile stabilite în urma
controalelor efectuate.
- Gestionarea serviciilor medicale paraclinice (analize de laborator și alte servicii oferite
de laboratoarele de analize medicale) efectuate în relaţie contractuală cu Casa de
Asigurări de Sănătate.
- Prezentarea modificărilor legislative în sistemul public de pensii, aplicabile începând cu
01.09.2019.
- Puncte de vedere privind neacordarea voucherelor de vacanță pentru anii 2018 și 2019
salariaților de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și de la Centrul de Sănătate.

IV.5.5. Acțiuni de protest

În anul 2019 la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea au fost înregistrate
două acțiuni de protest, astfel:
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- 18.02.2019 – Sindicatul Solidaritatea Sanitară Tulcea a pichetat sediul instituției,
principala revendicare a fost cu privire la scăderile semnificative ale veniturilor față de
luna ianuarie, scăderi datorate limitării la plafonul de 30% prevăzut de Legea salarizării
nr.153/2017;
- 27.02.2019 – notă de protest a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în
Retragere – filiala Tulcea, care făcea referire la drepturile pensionarilor militari.
Toate revendicările solicitate în acțiunile de protest mai sus menționate au fost
comunicate instituțiilor competente, spre analiză și rezolvare.

IV.5.6. Activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice fost
organizat şi a funcţionat conform H.G. nr.499/2004, ultima componenţă nominală a
comisiei fiind aprobată prin Ordinul Prefectului nr.274 din 09.07.2019. Din comisie fac
parte 5 reprezentanți ai asociațiilor de pensionari organizate la nivelul județului Tulcea, 6
reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate, 2 invitați permanenți, respectiv,
reprezentanţi ai Consiliului Județean Tulcea și ai Primăriei municipiului Tulcea și alți
invitați, funcție de temele abordate.
În perioada supusă evaluării, principalele obiective vizate în activitatea Comitetului
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice au fost:
- asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă
asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice;
- organizarea şi susţinerea sistemului de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice;
- modalități de prevenire a infracțiunilor în vederea menținerii siguranței;
- gestionarea serviciilor medicale paraclinice.
În anul 2019, au avut loc 7 şedinţe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, în cadrul cărora au fost supuse dezbaterii
următoarele tematici:
- Analiza modului în care noua lege a pensiilor influențează viața și activitatea
pensionarilor și a persoanelor vârstnice care nu au pensie socială de stat;
- Informare cu privire la modul de acordare a subvențiilor în transportul public local
tuturor categoriilor de beneficiari (pensionari, elevi, studenți, șomeri, alte categorii) în
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municipiul Tulcea. Influența evoluției punctului de pensie în anul 2019 asupra acordării
acestor subvenții/facilități;
- Măsuri întreprinse de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Tulcea
pentru protejarea persoanelor vârstnice în raport cu contractele încheiate cu societățile
de telefonie mobilă, cablu, bănci;
- Situația privind infecțiile acute respiratorii la nivelul județului Tulcea și măsurile
întreprinse în vederea prevenirii acestora;
- Informare privind acordarea biletelor de tratament balnear în anul 2019, pentru
pensionari;
- Informare privind noutățile legislative referitoare la declarațiile fiscale privind încasarea
veniturilor din alte surse (chirii, terenuri, alte surse, etc.);
- Informare privind măsurile stabilite pentru prevenirea îmbolnăvirilor, toxiinfecțiilor
alimentare pe timpul sezonului cald și al perioadelor caniculare;
- Raport privind implementarea programelor naționale referitoare la starea generală de
sănătate a populației (locațiile pentru efectuarea analizelor periodice prin aceste
programe, periodicitatea, măsuri coercitive prevăzute, etc.);
- Raport cu privire la măsurile stabilite pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare pe
timpul sezonului cald și a perioadelor caniculare. Concluziile și măsurile stabilite în urma
controalelor efectuate;
- Gestionarea serviciilor medicale paraclinice (analize de laborator și alte servicii oferite
de laboratoarele de analize medicale) efectuate în relaţie contractuală cu Casa de
Asigurări de Sănătate.
În luna aprilie a fost omagiată Ziua Veteranilor de război, într-un cadru festiv,
prin participarea Garnizoanei Tulcea și a instituțiilor și autorităților publice de la nivelul
județului și municipiului.
„Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice” a fost marcată în data de 1
octombrie, printr-o serie de activități destinate acestora și desfășurate conform unui
program bine stabilit.
În funcţie de problemele ridicate, au fost invitaţi reprezentanţi ai unor instituţii care
au răspuns punctual la solicitările persoanelor vârstnice şi s-au făcut propuneri de
rezolvare a problemelor prezentate.
Acest comitet are un caracter consultativ, neavând mijloacele necesare pentru a
influența întregul spectru de nevoi al acestei categorii de persoane, dar prin desfășurarea
acestei activități într-un cadru organizat considerăm că o parte din aspectele semnalate
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și-au găsit rezolvarea, reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Tulcea continuând pe
viitor să urmărească respectarea cadrului legal privind promovarea, respectarea și
garantarea drepturilor persoanelor vârstnice.
IV.6. Acțiuni pentru urmarirea programului de guvernare la nivelul județului
În baza Programului de Guvernare 2018-2020 aprobat prin Hotărârea nr.1/2018 a
Parlamentului României, pentru acordarea încrederii Guvernului, s-a întocmit „Planul de
acțiuni pe anul 2019 pentru realizarea în județul Tulcea a obiectivelor cuprinse în
Programul de guvernare 2018-2020”.
Documentul menționat mai sus a fost întocmit în urma consultării unui număr de 44
servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei
publice centrale organizate la nivelul judeţului, precum şi a celor 51 unități administrativteritoriale și a urmărit centralizarea unor indicatori estimați ce au avut în vedere totalul
investițiilor, programele și proiectele în lucru pentru perioada aferentă, respectiv anul
2019.
Acești indici cantitativi au fost corelați cu obiectivele principale care se regăsesc în
prioritățile Guvernului României, inserate în Programul de Guvernare aprobat de către
Parlament și se axează pe următoarele domenii: economie – investiții, turism, politici
publice în domeniul muncii și justiției sociale, educație, cercetare, politici în domeniul
sănătății, politici regionale, agricultură și dezvoltare rurală, politici de ape, mediu și
păduri, politici pentru infrastructura de transport, cultură, tineret și sport.
În vederea urmăririi gradului de realizare a acestui plan județean, dar și ca urmare a
solicitării Ministerului Afacerilor Interne, s-a întocmit și transmis, în baza machetei
comunicate, lucrarea semestrială „Priorități – obiective principale și Planul de acțiuni
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2018-2020, aprobat
prin Hotărârea Parlamentului nr.1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului și stadiul
realizării în semestrul al II-lea al anului 2018 și semestrul I 2019” la nivelul județului
Tulcea, prin consultarea serviciilor publice, primăriilor, Consiliului Județean Tulcea, dar și
a unor agenți economici.
Din informațiile primite, facem mențiunea unor proiecte diverse desfășurate la nivel
județean pe parcursul anului 2019. Conform datelor transmise de primăriile din judeţ și
de Consiliul Județean Tulcea, următoarele proiecte se află în diverse stadii de
implementare:
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proiecte în curs de implementare în comuna Văcăreni, privind construirea unei baze

sportive și amenajarea unui parc pentru tineret în valoare de 115,504 mii euro;


proiecte în implementare în comuna Văcăreni, privind construirea unei grădinițe

(139,835 mii euro) și a unui centru comunitar sanitar (153,353 mii euro);


proiect de înființare a sistemului de distribuție gaze naturale în comuna Greci, județul

Tulcea - 1588 mii euro;


proiecte de extindere și modernizare a sistemului de iluminat public stradal în

comunele Greci, Mihail Kogălniceanu, Mahmudia și Sfântu Gheorghe;


proiecte privind modernizarea/reabilitarea rețelelor edilitare în orașul Babadag și

comunele Turcoaia, Beștepe, Greci, Horia, Murighiol, Niculițel și Somova;


proiecte de extindere/reabilitare a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a

apei uzate în comunele Carcaliu, Frecăței, Cerna, Grindu, Jijila, Mihail Kogălniceanu,
Mahmudia, Murighiol, Sarichioi, Văcăreni, Valea Nucarilor, precum și în municipiul Tulcea;


proiecte de investiții în rețeaua rutieră a drumurilor orăşeneşti din orașul Babadag și a

celor comunale din comunele Casimcea, Turcoaia, Slava Cercheză, Beștepe, Carcaliu,
Ceatalchioi, Ciucurova, Frecăței, Cerna, Greci, Hamcearca, Jijila, Mihail Kogălniceanu,
Mahmudia, Maliuc, Mihai Bravu, Murighiol, Niculițel, Nufăru, Pardina, Sarichioi, Smârdan,
Somova, Stejaru și Văcăreni;


un proiect de investiții în derulare la nivelul comunei Pardina, cu privire la

termoizolarea locuințelor - 9 clădiri în curs de reabilitare, proiect în valoare de 225 mii
euro;
Am fost informați de Consiliul Județean Tulcea că în perioada următoare vor fi
lansate procedurile de achiziții publice pentru proiectul „Reabilitare și extindere
funcțională UPU. Spitalul Județean de Urgență Tulcea” și va începe execuția lucrărilor
pentru proiectul „Stații de epurare și reabilitare rețele de canalizare – Spitalul Județean
de Urgență Tulcea”, pentru care s-a semnat contractul de finanțare.
Conform datelor transmise de instituția menționată mai sus, următoarele investiții
sunt momentan în execuție, sau sunt proiecte în diverse stadii de implementare care
vizează drumurile județene și centura ocolitoare a orașului: traseul Stejaru - Cerna (DJ
222B), tronsonul Valea Teilor - Nicolae Bălcescu (DJ229), reabilitare Ceamurlia de Sus Sarighiol de Deal (DJ222), reabilitare Horia - Hamcearca - Nifon (DJ222A), Tulcea - Chilia
Veche (DJ222N), tronsoanele Niculițel și Turda - Sarichioi (DJ229), traseul Enisala –
Babadag - Slava Rusă (DJ223A), traseul Traian - Peceneaga - Ostrov - Dăeni - Făgărașu
Nou (DJ222F), traseul Vișina - Ceamurlia de Sus (DJ222), Int DN22E - Grindu, traseul
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Baia - Ceamurlia de Sus (DJ 222B), modernizare podețe DJ222G Dăeni - Făgărașu Nou,
DJ222H - Turcoaia, DJ222L - Carcaliu, DJ222F - limita județ Constanța, traseul Enisala Sălcioara - Vișina.
IV.7.Managementul situațiilor de urgență
Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă, obiectiv strategic asumat de
instituţia noastră pentru anul 2019, a presupus o abordare cuprinzătoare a actului de
management al urgenţelor la nivel judeţean, iar acţiunile desfăşurate premergător, pe
timpul manifestării situaţiilor de urgenţă şi cele post-eveniment au fost susţinute de
componentele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, sub directa coordonare a
Prefectului ȋn calitate de preşedinte al acestei structuri.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, a cărui componenţă a fost
actualizată prin O.P. nr.55/11.02.2019, nr.286/16.07.2019 şi nr.459/17.12.2019 şi-a
desfăşurat activitatea ȋn baza „Planului de activităţi al CJSU pentru anul 2019”,
întrunindu-se ȋn 20 şedinţe (2 ordinare şi 18 extraordinare) ȋn cadrul cărora au fost
adoptate 27 hotărâri.

Pe parcursul anului 2019, activităţile desfăşurate de Comitetul Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au vizat eficientizarea acţiunilor de
prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, ȋn vederea menţinerii sub control a
riscurilor curente şi particulare şi asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor
umane. Colaborarea între structurile şi instituţiile responsabile cu gestionarea situaţiilor
de urgenţă a presupus iniţierea unor măsuri, în funcţie de specificul fiecărui risc
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gestionat, evitându-se astfel perturbări semnificative ale vieţii comunităţilor şi activităţilor
socio-economice.
Ȋn cadrul şedinţelor trimestriale ale Colegiului Prefectural extins la care au fost
invitaţi să participe toţi primarii U.A.T. din judeţ şi reprezentanţi ai altor instituţii publice,
primarilor le-au fost prezentate elemente de interes şi de noutate pe diverse teme
specifice situaţiilor de urgenţă (25.03.2019, 24.06.2019, 30.09.2019 şi 16.12.2019).
Activităţile de prevenire au reprezentat o prioritate pentru toate instituţiile şi
structurile cu atribuţii ȋn domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă astfel ȋncât, prin
conjugarea eforturilor, s-a reuşit diminuarea riscurilor potenţial generatoare de situaţii de
urgenţă la nivelul judeţului.
În scopul realizării obiectivelor propuse, CJSU Tulcea elaborează, în fiecare an, un
plan de activitate, care stabilește activităţile necesar a fi desfăşurate, instituţiile
responsabile şi termenele de realizare a acestora. În acest context, au fost întocmite,
aprobate şi implementate 7 planuri, dintre care consemnăm:
- Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea pentru
anul 2019;
- Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul judeţului Tulcea;
- Planul judeţean pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare
necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2020;
- Planul de măsuri privind activităţile necesar a fi organizate şi desfăşurate de
către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea pentru perioada sezonului
rece 2019-2020;
- Planul de măsuri în situaţii de caniculă al Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Tulcea;
- Planul de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă specifice
provocate de cutremure şi/sau alunecări de teren al judeţului Tulcea;
- Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019.
În perioada analizată, la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Tulcea au fost luate măsurile necesare pentru prevenirea sau diminuarea pierderilor
generate de ninsori viscolite, temperaturi extreme (caniculă, ger), ploi torenţiale, incendii,
inundaţii şi băltiri, etc., în acest sens fiind emise 21 Ordine ale Prefectului.
Din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă, anul 2019 a debutat printr-o iarnă
normală, cu temperaturi specifice acestei perioade şi cu ninsori slabe din punct de vedere
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cantitativ, continuând cu o primăvară normală din punct de vedere al precipitaţiilor şi cu
o vară cu temperaturi situate puţin peste limitele normale.
Ȋn debutul iernii nu s-au ȋnregistrat probleme deosebite care să afecteze circulaţia
pe drumurile publice sau pe Dunăre, alimentarea cu energie electrică sau cu apă potabilă,
vremea fiind excesiv de caldă sub aspect meteorologic pentru această perioadă din an, cu
precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Singurul fenomen înregistrat la
sfârşitul lunii ianuarie l-a reprezentat ploaia îngheţată, existând pericolul formării de polei
pe şosea, pe trotuare sau pe liniile de înaltă tensiune.
Ȋn timpul manifestării codurilor GALBEN sau PORTOCALIU, s-au efectuat verificări
privind starea drumurilor precum şi intervenţia autorităţilor locale pentru deszăpezirea
sectoarelor de drum afectate.
Autorităţile publice locale au fost informate cu privire la fenomenele vizate,
solicitându-li-se să monitorizeze cu atenţie evoluţia fenomenelor şi să fie pregătite pentru
a lua măsurile ce se impun, în orice moment, pentru limitarea efectelor negative ale
fenomenelor meteorologice. Ca urmare, au fost executate verificări cu privire la modul de
ȋndeplinire a măsurilor dispuse şi s-a solicitat primăriilor transmiterea rapoartelor de
informare operativă pe durata situaţiilor excepţionale, zilnic şi ȋn dinamică.
Pe parcursul întregii perioade de ninsori şi polei s-a acţionat pentru deszăpezire şi
combaterea poleiului pe întreaga reţea de drumuri publice, atât cu utilajele de
deszăpezire ale administratorilor drumurilor naţionale şi judeţene cât şi cu utilaje
aparţinând primăriilor, precum şi cu forţe şi mijloace ale unităţilor M.A.I. (Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, Inspectoratul de Poliţie),
fiind acordată o atenţie deosebită asigurării accesului ambulanţelor, mijloacelor de
intervenţie ale ISU, ENEL, precum şi transporturilor speciale, transporturilor de alimente.
Pentru a preîntâmpina punerea în pericol a vieţii pacienţilor cu dializă, a gravidelor aflate
ȋn ultima lună de sarcină şi a celor ȋnregistrate cu probleme, s-a luat decizia aducerii din
timp a lor de la domiciliu şi/sau netrimiterea acestora înapoi la domiciliu, în situaţiile în
care circulaţia rutieră pe traseele respective se desfăşura cu dificultate.
La sesizarea oricărui blocaj ȋn care au fost implicate mijloace auto sau persoane, din
cauza zăpezii şi a viscolului, s-a intervenit cu promptitudine, fără a fi semnalate şi
consemnate cazuri de accidente, răniri sau pierderi de vieţi omeneşti.
Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au acţionat pentru deszăpezire
(deblocarea drumurilor şi a arterelor de acces, degajarea zăpezii din curţi, etc.) atât cu
54

utilajele proprii, cât şi cu utilaje închiriate, puse la dispoziţie de către diverşi operatori
economici.
Nu s-au înregistrat consecințe asupra procesului de învăţământ, cursurile şcolare
desfășurând-se în condiţii optime.
Ȋn cursul lunilor ianuarie şi noiembrie s-au efectuat verificări ȋn teren privind
capacitatea de intervenţie a firmelor de deszăpezire, respectiv, stocurile de
carburant şi material antiderapant existente ȋn bazele de intervenţie ale societăţilor care
asigură viabilitatea sectoarelor de drumuri naţionale şi judeţene, dar şi modul ȋn care sunt
pregătite utilajele de intervenţie pentru lucrările de deszăpezire. Totodată, la toate
unităţile administrativ-teritoriale din judeţ au fost verificate stocurile şi
utilajele necesare intervenţiei pe timpul iernii, conform Planului operativ de acţiune

pe timpul iernii 2018-2019 respectiv, 2019-2020.
Încă din luna ianuarie s-au făcut demersuri constând în proiecte de Hotărâri de
Guvern pentru alocarea de fonduri în vederea realizării unor lucrări de consolidare a
digurilor sau a malurilor, precum şi pentru realizarea unor investiţii noi, în zonele cu
probleme (Pardina, Ceatalchioi şi Nufăru), care nu au fost promovate.
Deficitul de precipitaţii precum şi perioada prelungită caracterizată de temperaturi
extreme ȋnregistrate pe raza judeţului Tulcea au determinat apariţia secetei, fenomen
meteorologic care a avut consecinţe grave asupra culturilor agricole înfiinţate
pe raza a 41 unităţi administrativ-teritoriale din judeţ, concretizate în pagube
materiale ȋnsemnate şi care a afectat producţiile agricole ȋn procente de peste 30%.
Prin O.P. nr.119/14.03.2019 şi O.P. nr.120/14.03.2019, O.P. nr.270/08.07.2019 şi
nr.271/08.07.2019, respectiv, O.P. nr.413/29.10.2019 şi O.P. nr.414/29.10.2019 au fost
constituite comisii mixte de specialişti pentru constatarea şi evaluarea pagubelor. La
finalizarea acţiunilor de verificare, la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă au fost dispuse măsurile necesare pentru îndepărtarea pagubelor produse de
secetă, CJSU fiind convocat ȋn şedinţă extraordinară de Instituţia Prefectului – Judeţul
Tulcea ȋn zilele de 16 aprilie respectiv, 09 august şi 23 decembrie ȋn cadrul cărora s-au
adoptat hotărârile nr.6, nr.7, nr. 20, nr.21, nr.26 şi nr.27.
Pagubele produse la culturile agricole de fermierii de pe raza celor 41 U.A.T.-uri au
fost estimate la o valoare totală de 69.613,173 mii lei, suprafața totală afectată fiind
de 82.311,21 ha, procentul de calamitare cuprins între 31% - 100%, conform
proceselor verbale întocmite de comisiile judeţene de specialişti. Principalele culturi
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calamitate au fost: cereale păioase (orz, orzoaică de toamnă, grâu, grâu dur, triticale),
rapiţă, mazăre de toamnă, floarea soarelui şi porumb.
Pentru pagubele în agricultură au fost transmise Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale toate procesele verbale de calamitate și situația centralizatoare pentru
analiză și punct de vedere.
La solicitarea CLSU C.A. Rosetti, CJSU a adoptat Hotărârea nr.8 din 15.05.2019, prin
care s-a constatat necesitatea executării în regim de urgenţă a lucrărilor de decolmatare
a canalelor Letea şi Sidor, de pe raza comunei C.A. Rosetti, pe o lungime totală de 6,2
km, afectate de nivelul scăzut al apelor. Prin H.G. nr.299/23 mai 2019, a fost aprobată
suma de 4.006 mii lei pentru realizarea lucrărilor de decolmatare.
Pentru menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică în perioada sezonului
estival, s-a procedat la punerea ȋn aplicare a PLANULUI GENERAL DE MĂSURI pentru

creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor şi asigurarea climatului de ordine publică pe
timpul sezonului estival (01.06-15.09.2019), aprobat de ministrul afacerilor interne.
Ca urmare a atenționărilor hidrologice cod GALBEN şi cod PORTOCALIU emise de
către Administraţia Naţională de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor pentru intervalul
05.06.2019 – 15.06.2019, respectiv, 15.06.2019/ora 06.00 – 17.06.2019/ora 16.00,
fenomenele vizate constând în creşteri importante de niveluri şi debite pe Dunăre, cu
depășirea cotelor de apărare, s-au dispus măsuri specifice de gestionare a efectelor
fenomenelor hidrometeorologice şi de limitare a efectelor negative ale acestora, de către
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă.
Odată cu creşterea continuă a debitelor şi a cotelor apelor Dunării, care a culminat
cu înregistrarea unui debit mare la Isaccea - de 13450 mc/s (în perioada 15-18.06.2019),
s-au înăsprit restricţiile de circulaţie introduse, respectiv, au fost instituite restricții de
viteză şi tonaj pentru circulaţia autovehiculelor pe Digul şosea Măcin - Smîrdan (DN 22,
E87) şi pe drumul judeţean DJ 222N, trecere Bac-Ceatalchioi (Hotărârile CJSU
nr.11/11.06.2019 şi nr.12/14.06.2019).
Căpitănia Zonală Tulcea a emis Avizul pentru Navigatori nr. 59559/06.06.2019, prin
care s-au instituit restricții de viteză pe Dunăre până la limita producerii valurilor, în
vederea protejării digurilor, a construcțiilor hidrotehnice şi a navelor aflate în staționare
sau operare.
Restricțiile au fost ridicate progresiv, în raport de evoluţia nivelului apelor Dunării, până la
sfârşitul lunii iulie.
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Având ȋn vedere fenomenele meteorologice deosebite şi creşterea cotelor apelor
Dunării pe tot sectorul românesc, la nivelul Consiliului Judeţean Tulcea s-a dispus
constituirea unui stoc de materiale necesare pentru intervenirea, ȋn timp optim, ȋn cazul
producerii unor situaţii de urgenţă şi s-au monitorizat ȋn permanenţă punctele critice
localizate ȋn digurile de apărare împotriva inundaţiilor a localităţilor arondate mai multor
comune.
Pentru prevenirea apariţiei unor pagube, pe toată durata depășirii cotelor de
apărare (luna iunie) situaţia lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor de la Dunăre a
fost monitorizată permanent de structurile implicate ȋn gestionarea situaţiilor de urgenţă,
prin inspecţii şi verificări ale lucrărilor hidrotehnice şi cele din Delta Dunării.
Pentru consolidarea punctelor critice apărute la digurile de apărare împotriva
inundaţiilor, autorităţile locale, în multe situaţii cu sprijinul financiar al Consiliului
Judeţean Tulcea (în baza Hotărârilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă), au
intervenit cu saci cu pământ, folie, geotextil, în scopul evitării producerii unor inundaţii.
Enumerăm aici comunele Mahmudia, Beştepe, Ceatalchioi, Murighiol. Se adaugă măsurile
întreprinse de S.G.A. şi A.N.I.F. la lucrările de apărare aflate în administrarea acestora.
Ȋn perioadele supuse codului PORTOCALIU, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul
Tulcea dar şi a tuturor U.A.T.-urilor din judeţ, a fost instituit serviciul de permanenţă,
astfel ȋncât toate solicitările venite din partea cetăţenilor au fost preluate ȋn timp util şi
rezolvate cu maximă operativitate.
Deşi judeţul Tulcea a fost puternic afectat de fenomene meteorologice periculoase
specifice sezonului rece (temperaturi negative extreme), nu s-au înregistrat victime
umane sau pagube materiale importante, iar cooperarea structurilor implicate s-a
desfăşurat în cele mai bune condiţii pentru limitarea şi înlăturarea efectelor determinate
de situaţiile de urgenţă.
Informări privind intervenţiile şi măsurile ȋntreprinse de CJSU precum şi de Instituţia
Prefectului au fost transmise către Ministerul Afacerilor Interne/Departamentul pentru
Situaţii de Urgenţă şi au fost făcute publice, prin mijloacele de informare ȋn masă,
respectiv: presa scrisă şi audiovizuală, reţele de socializare, pagina de internet proprie.
O acţiune de mare importanţă desfăşurată la nivelul judeţului a constituit-o

Programul acţiunii de verificare a modului ȋn care au fost salubrizate cursurile de apă şi
au fost realizate şi ȋntreţinute şanţurile şi rigolele ȋn localităţi, pentru asigurarea
secţiunilor de scurgere a apelor mari, aprobat de Ministerul Apelor şi Pădurilor. Prin acest
program, la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă au fost
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instituite măsuri de prevenire a inundaţiilor din scurgeri de pe versanţi, prin
efectuarea lucrărilor de ȋndepărtare a depozitelor de deşeuri şi de material lemnos de pe
malurile şi din albiile cursurilor de apă din intravilanul localităţilor, cu deosebire din
secţiunile de scurgere ale podurilor şi podeţelor. Ȋn vederea ducerii la ȋndeplinire a
activităţilor prevăzute ȋn Program, a fost constituită o Comisie judeţeană numită prin O.P.
nr.106/01.03.2019.

Acţiunea

a

avut

ca

finalitate

încheierea

procesului-verbal

nr.2908/08.05.2019, iar deficienţele constatate şi consemnate în procesul-verbal au fost
remediate ulterior, conform măsurilor dispuse de comisie şi în termenele stabilite de
aceasta.
Ploile abundente din vara anului 2019 au afectat infrastructura stradală în mai multe
localităţi, au avariat poduri şi au distrus o casă. Refacerea provizorie a drumurilor din
localităţile afectate s-a realizat prin efortul autorităţilor locale, iar pentru constatarea şi
evaluarea pagubelor produse au fost constituite comisii de specialişti care s-au deplasat
în teren pentru verificări.
Astfel,

comisiile

mixte

constituite

prin

O.P.

nr.253/21.06.2019,

O.P.

nr.289/19.07.2019 şi O.P. nr.320/06.08.2019, în urma verificărilor efectuate în teren, au
evaluat pagubele produse în 13 localităţi situate pe raza a 8 U.A.T.-uri (Turcoaia, Ostrov,
Horia, Beştepe, Sarichioi, V.Nucarilor, Frecăţei, M.Kogălniceanu), acestea constând în: 1
casă distrusă, 3 poduri avariate şi 7,747 km străzi şi drumuri comunale afectate, cu o
valoare totală a costurilor de reabilitare/reconstrucţie în cuantum de 1.139,288 mii lei.
În vederea refacerii infrastructurii afectate de calamităţile naturale produse în anul
de referinţă, au fost înaintate proiecte de HG pentru alocarea fondurilor necesare, care
nu au fost promovate.
Ca urmare a menţinerii cotelor ridicate ale Dunării pe perioadă îndelungată, care au
menţinut un nivel ridicat al pânzei freatice, prin O.P. nr.288/19.07.2019 a fost constituită
o comisie judeţeană pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse la Şcoala
Gimnazială din localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea, de tasarea şi/sau prăbușirea
terenului aflat în vecinătatea imobilului. Primăria Comunei Chilia Veche a făcut
demersurile necesare în vederea obţinerii fondurilor destinate efectuării lucrărilor de
reabilitare şi consolidare a imobilului „Şcoala Gimnazială din localitatea Chilia Veche”,
propuse în procesul-verbal nr.241/22.07.2019, întocmit de Comisia judeţeană, conform
procedurilor legale.
Deficitul de precipitaţii precum şi perioada prelungită caracterizată de temperaturi
extreme ȋnregistrate pe raza judeţului Tulcea au determinat apariţia secetei, fenomen
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meteorologic care a avut consecinţe grave asupra alimentării cu apă a populaţiei din
localitatea Măgurele, comuna Topolog, judeţul Tulcea. În perioada martie-iulie 2019, din
cauza lipsei acute de precipitații și a scăderii nivelului pânzei freatice, nu s-a mai putut
asigura funcționarea rețelei publice de alimentare cu apă, acest aspect necesitând forarea
unor puțuri care să asigure debitul necesar acoperirii nevoilor populației.
Drept urmare, comisia mixtă constituită prin O.P. nr.315/01.08.2019, s-a deplasat în
zonă în scopul verificării şi constatării necesităţii suplimentării surselor de apă, în vederea
acoperirii nevoilor populaţiei din localitatea Măgurele. Urmare verificărilor, s-a constatat
existenţa a 76 fântâni afectate, numărul locuitorilor afectaţi de seceta hidrologică
ridicându-se la 312. La nivel local s-au dispus măsuri de asigurare a apei potabile pentru
strictul necesar consumului casnic, aceasta fiind transportată zilnic cu cisterna. La nivelul
CJSU s-au făcut demersurile necesare transmiterii, către forurile superioare, a
documentelor ce reflectau situaţia critică şi deficitară a sistemului de alimentare cu apă al
localităţii Măgurele, în vederea alocării fondurilor necesare suplimentării surselor de
alimentare cu apă a populaţiei.
Având în vedere Hotărârea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Măcin
nr.1/23.10.2019, prin care sesizează iminența producerii de avarii, surpări sau prăbuşiri
ale locuinţelor, precum şi distrugerea rețelelor de utilităţi şi a infrastructurii rutiere ca
urmare a creşterii valorilor de trafic greu pe reţeaua rutieră interioară a oraşului Măcin,
generate de necesitatea executării lucrărilor de construcţie a podului suspendat peste
Dunăre în zona Brăila, CJSU Tulcea a hotărât solicitarea unui sprijin financiar de la
Guvernul

României,

în

vederea

realizării

obiectivului

de

investiţii

Dezvoltarea

infrastructurii rutiere privind eliminarea traficului greu din oraşul Măcin. Prin H.G.
nr.775/28.10.2019, a fost alocată suma de 28.819 mii lei din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, bugetului
local al oraşului Măcin, judeţul Tulcea, pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere privind
eliminarea traficului greu din oraşul Măcin prin realizarea investiţiei „Reabilitarea şi

extinderea drumului de exploatare DE406".
De asemenea, având în vedere problemele apărute la infrastructura drumului
comunal DC 24, CJSU a adoptat Hot. nr.25/23.10.2019 prin care s-a solicitat alocarea
sumei de 1.350 mii lei din fondurile Consiliului Judeţean Tulcea pentru reabilitarea
acestuia.
În toată această perioadă s-a menținut starea de alertă declarată prin Hotărârea
CJSU nr.79/03.07.2018 privind evoluţia virusului pestei porcine africane la porcii
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domestici cât şi la porcii mistreţi, precum și în ferme comerciale de pe raza judeţului
Tulcea.
Urmare debitelor mari înregistrate la Dunăre, corelate cu precipitațiile căzute în
această perioadă, ce au determinat creşteri bruşte ale nivelelor apei din reţeaua de
canale de desecare, suprafeţe cu luciu de apă şi băltiri, precum și a faptului că pentru
perioada următoare s-au prognozat creșteri importante ale debitelor Dunării, ne-am
confruntat cu acumulări de apă ȋn exces, fapt pentru care s-au făcut demersuri pentru
urgentarea punerii în funcţiune a 7 staţii de pompare administrate de ANIF, pentru
evacuarea apei din amenajările Ostrov, Măcin – 23 August şi Amenajarea 23 August –
Isaccea, conform Hotărârii CJSU nr. 9/05.06.2019.
O acţiune de mare importanţă în domeniul situaţiilor de urgenţă care s-a
derulat ȋn perioada 09.09.2019-29.11.2019 a fost acţiunea de verificare a stării tehnice şi

funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare ȋmpotriva inundaţiilor, de pe
râurile interioare şi de la Dunăre din judeţul Tulcea, indiferent de deţinător. Rezultatele
verificărilor au fost consemnate ȋn procesul-verbal nr.5981/27.09.2019 ȋntocmit de Grupul
de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
cuprinzând şi deficienţele constatate şi a fost elaborat un plan de măsuri de remediere,
cu responsabilităţi şi termene pentru realizarea acestora.
Sezonul de iarnă 2019-2020 a debutat cu temperaturi specifice acestei
perioade. Intrarea ȋn sezonul de iarnă coroborată cu posibilitatea apariţiei unor fenomene
meteo extreme pe fondul răcirii accentuate a vremii, a impus aplicarea măsurilor cuprinse
ȋn Dispoziţia nr.I/1542 din 24.12.2019, privind adaptarea măsurilor din competenţa

structurilor MAI, contextualizat evenimentelor specifice sărbătorilor de iarnă şi sezonului
rece aprobată de Secretarul de stat al MAI, precum şi cele cuprinse în Planul de măsuri
privind activitățile necesare a fi organizate de către Comitetul Județean pentru Situații de
Urgență Tulcea pentru perioada sezonului rece 2019-2020, elaborat de CJSU Tulcea.
În cursul anului 2019 au fost organizate 5 exerciţii de simulare a unor situaţii
de urgenţă, cu implicarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea,
astfel:
-

sub coordonarea ABA-DL/SGA Tulcea, în data de 12 iunie s-a desfăşurat un

exerciţiu de simulare în vederea verificării modului de funcţionare a fluxului informaţional
meteorologic şi hidrologic de avertizare-alarmare a populaţiei, a modului de conlucrare a
tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii.
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Zona de desfăşurare: bazinul hidrografic pârâul Taiţa, U.A.T-urile Nalbant, Horia şi
Hamcearca;
-

sub coordonarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului

Tulcea, s-au desfăşurat patru exerciţii astfel:
- în luna martie, un exerciţiu de conducere cu forţe în teren pentru antrenarea
structurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă determinate de cutremur, în orașul
Măcin;
- în luna iunie, un exerciţiu de conducere cu forţe în teren pentru antrenarea
structurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă determinate de incendiu la o unitate
hotelieră, în localitatea Crișan;
- în luna septembrie, exerciţiu de conducere cu forţe în teren pentru antrenarea
structurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă pentru limitarea şi înlăturarea
urmărilor unui accident pe căi de transport în care sunt implicate substanțe
periculoase, în zona Două Cantoane;
- în luna noiembrie, exerciţiu de conducere fără acţiune în teren pentru
antrenarea structurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă pentru limitarea şi
înlăturarea urmărilor generate de înzăpeziri – DN secundar 22D Cerna-Măcin.
Pentru a asigura cunoaşterea de către toţi membrii Comitetelor Locale pentru
Situaţii de Urgenţă şi a reprezentaţilor obiectivelor economice sursă de risc, a sarcinilor şi
atribuţiilor ce le revin premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă,
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Judeţului Tulcea a organizat şi
desfăşurat în anul 2019, 22 antrenamente de înştiinţare.
Pe parcursul ȋntregii perioade a fost monitorizată permanent prezenţa la cursurile de
pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă destinate personalului cu funcţii de conducere
din administraţia publică locală, conform „Planului de pregătire ȋn domeniul situaţiilor de

urgenţă ȋn anul 2019”, organizate la Centrul zonal Bacău, fiind transmise adrese de
atenționare asupra obligativităţii prezenței la aceste cursuri.
În ceea ce priveşte numărul informărilor transmise la Ministerul Afacerilor Interne cu
privire la principalele probleme identificate ȋn gestionarea situaţiilor de urgenţă, în
perioada la care ne raportăm au fost transmise 38 adrese.

Centrul local de combatere a bolilor
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La începutul lunii iunie 2018, în județul Tulcea a fost confirmat virusul Pestei Porcine
Africane (PPA). Într-un interval de timp foarte scurt, s-a constatat difuzarea explozivă a
virusului PPA, existând riscul major al răspândirii bolii pe întreg teritoriul României și a
producerii unor pagube importante în economia națională, cu implicații asupra securității
alimentare.
Pentru a evita repetarea acestei situații deosebit de grave, încă din primele zile ale
anului 2019, Instituția Prefectului – Județul Tulcea a inițiat, organizat și coordonat mai
multe activități care vizau stingerea focarelor de PPA și eradicarea bolii în județul nostru,
respectiv:


convocarea ședinței CLCB – ULD în data de 10.01.2019 pentru a analiza evoluția PPA

în perioada sezonului rece și pentru a stabili măsurile care se impun. Am solicitat
elaborarea și adoptarea unui Plan de măsuri corespunzător acestui obiectiv;


prin Decizia nr.1/25.02.2019 a fost adoptat Planul de măsuri privind stingerea focarelor

și eradicarea pestei porcine africane în județul Tulcea;


în data de 04.03.2019 s-a realizat instruirea reprezentanților celor 51 de Unități Locale

de Sprijin din județ (primari și secretari);


în perioada 12 martie 2019 – 20 martie 2019 au fost organizate ședințe de instruire a

Unităților Locale de Sprijin și întâlniri cu cetățenii la sediile autorităților locale.
Referitor la această activitate, menționăm următoarele:


scopul acestei acțiuni a fost de instruire și informare, atât a reprezentanților

autorităților publice locale cât și a cetățenilor cu privire la stingerea focarelor și eradicarea
pestei porcine africane în județul Tulcea;


Instituția Prefectului – Județul Tulcea a constituit 5 echipe mixte care s-au deplasat la

sediile tuturor primăriilor de pe raza județului Tulcea;


au fost organizate 51 de ședințe și întâlniri, la care au participat un număr de 1627

cetățeni și reprezentanți ai autorităților locale;


a fost elaborat un material informativ de către D.S.V.S.A. Tulcea prin care s-a urmărit

atenționarea populației cu privire la măsurile de profilaxie și combatere a bolii în caz de
reapariție a focarelor de PPA. Materialul a fost distribuit în aproximativ 14.000 de
exemplare.
În perioada analizată, la nivelul judeţului Tulcea au fost închise un număr de 585 de
focare.
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Începând cu luna martie, în judeţul Tulcea au evoluat alte 14 noi focare, respectiv în
localităţile Traian-1, Slava Cercheză-1, Izvoarele-4, Horia-2, Nicolae Bălcescu-2, Slava
Rusă-1, Dorobanţu-1, Războieni-1, Visterna-1, din care 13 au fost închise.
În cursul anului 2019, componenţa Centrului Local de Combatere a Bolilor a fost
actualizată prin Ordinul Prefectului nr.303/24.07.2019.
IV.8.Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii
publice
În cursul anului 2019, activitatea instituţiilor cu atribuţii în domeniu s-a axat pe
consolidarea instituţională ce a avut ca obiectiv eficientizarea activităţilor şi misiunilor
destinate creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor atât în mediul rural cât şi în mediul
urban, dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu alte instituţii, comunităţi locale şi societatea
civilă dar şi creşterea gradului de încredere a cetăţenilor în instituţii.
Eforturile conjugate ale întregului personal au contribuit la realizarea
unui climat organizaţional optim, orientat spre obţinerea de rezultate care să
statueze rolul de garant al securităţii sociale şi ordinii şi liniştii publice pe care
cele două instituţii şi le-au asumat.
Acţiunile şi activităţile desfăşurate pentru gestionarea problematicii din domeniul
ordinii publice au presupus un volum important de muncă, cu implicarea conjugată a unui
număr însemnat de instituţii, de multe ori într-un timp foarte scurt şi cu asumarea unor
riscuri şi responsabilităţi considerabile dar, datorită bunei colaborări interinstituţionale,
acţiunile executate s-au desfăşurat în condiţii foarte bune.
Gestionarea şi monitorizarea cazurilor semnalate pe parcursul anului 2019 s-a
realizat într-o manieră eficientă, în folosul cetăţenilor judeţului Tulcea şi a presupus o
colaborare permanentă a Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea cu Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Tulcea şi cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea dar şi cu
administraţiile publice locale.
De asemenea, IJJ Tulcea şi IPJ Tulcea dar şi subunităţile subordonate, în calitatea
lor de structuri specializate, au executat misiuni de prevenire în vederea gestionării şi
asigurării ordinii publice, din zona lor de competenţă.
Acțiunile și activitățile desfășurate pe linie de ordine publică de către structurile cu
atribuții în domeniu au fost aduse la cunoștința prefectului județului Tulcea, prezentate și
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dezbătute în cadrul ședințelor Colegiului Prefectural, fiind adoptate în acest sens 3
hotărâri, după cum urmează:
1. Hotărârea nr.1 privind aprobarea „Planului pentru asigurarea ordinii publice şi

protecţiei stării de sănătate a populaţiei în perioada

premergătoare şi în timpul

sărbătorilor pascale”;
2. Hotărârea nr.2 privind aprobarea „Planului de măsuri în vederea asigurării condiţiilor

necesare pentru deschiderea în bune condiţii a anului şcolar 2019-2020”;
3. Hotărârea nr.3 privind aprobarea „Planului judeţean de măsuri pentru asigurarea

ordinii, liniştii publice şi protecţiei stării de sănătate a populaţiei în perioada
premergătoare şi în timpul sărbătorilor de iarnă”.
Monitorizarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean
Tulcea pentru asigurarea ordinii publice, în anul 2019
În perioada de referință, pe linie de ordine publică au fost executate 3.543 misiuni
din care 125 misiuni de asigurare a ordinii publice la evenimente cultural artistice,
sportive, religioase, de protest 154 de activități specifice desfăşurării procesului electoral
pentru alegerea Președintelui României în anul 2019, 2.093 misiuni de menținere a
ordinii publice în sistem integrat şi 96 misiuni executate în cooperare/colaborare cu alte
instituții, în urma acestor misiuni rezultând un număr de 1.039 sancțiuni contravenționale.
Dintre misiunile cele mai importante de asigurare a ordinii publice, menționăm:
- asigurarea ordinii

publice

pe

timpul

desfășurării

manifestării

cultural-artistice

Sărbătoarea Teilor, în localitatea Luncavița;
- asigurarea ordinii publice pe timpul desfășurării Festivalului Internaţional al Păstoritului
în localitatea Sarighiol de Deal;
- asigurarea ordinii publice pe timpul desfășurării Festivalului Peștișorul de Aur în
municipiul Tulcea;
- asigurarea ordinii publice pe timpul desfășurării Festivalului Internaţional al Bărcilor cu
Vâsle „Rowmania Fest”;
- asigurarea ordinii publice pe timpul desfășurării competiției sportive „Delta Rowmania
Triatlon”;
- asigurarea ordinii publice pe timpul desfășurării Festivalului Borșului Lipovenesc, în
localitatea Jurilovca;
- asigurarea ordinii publice pe timpul sărbătoririi Zilelor municipiului Tulcea.
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Pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale în domeniile de competență ale
jandarmeriei (silvic, piscicol, ordine publică), în perioada evaluată au fost executate 34
de acțiuni punctuale. Personalul de specialitate din cadrul structurii de prevenire şi
combatere a faptelor antisociale, a desfășurat activități criminalistice cu ocazia întocmirii
unui număr de 183 constatări de fapte penale, dintr-un număr total de 139 dosare
instrumentate de către agenții constatatori din cadrul I.J.J. Tulcea, întocmindu-se 51
planșe fotografice cu 550 fotografii judiciare şi 6 înregistrări video reprezentând aspecte
de la fața locului.
Monitorizarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Tulcea pentru asigurarea ordinii publice, în anul 2019
În perioada aprilie-noiembrie, la nivelul inspectoratului au fost implementate 3
programe de prevenire și anume: Programul de prevenire a violenței în familie,
Programul de prevenire a delincvenței juvenile și victimizării minorilor şi Programul de
prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului, structurat pe 2 module (prevenirea
furturilor din autoturisme și prevenirea furturilor din locuințe, curți și gospodării).

a) Programul de prevenire a violenței în familie - aspecte semnificative :
- în perioada noiembrie-decembrie s-a desfășurat campania „Spune NU violenței
domestice”. În cadrul acesteia, CAPC a desfășurat 8 activități în unitățile de învățământ
din municipiul Tulcea și o activitate în colaborare cu Inspectoratul Școlar și Palatul
Copiilor Tulcea, la care au participat 250 de elevi din liceele municipiului Tulcea. S-a
pornit de la ideea că violența din familie are o influență majoră asupra copiilor, aceștia
manifestându-se cu violență în şcoală. De aceea s-a considerat important ca elevii să
cunoască ce este violența domestică, manifestările acesteia, cauzele ce o determină și cel
mai important să încerce să înțeleagă și să conștientizeze consecințele ce decurg din
manifestările violente atât în familie cât și la școală și în societate.
Totodată au fost transmise recomandări preventive și au fost discutate și aspecte
referitoare la legislația în domeniu.
În cadrul campaniei au fost afișate 70 de materiale preventive în unitățile de
învățământ, la sediile unităților de poliție și au fost distribuite un număr de 725 de
materiale în cadrul activităților desfășurate.
- în perioada aprilie – noiembrie 2019 au fost realizate, de către structurile de ordine
publică și prevenire, un număr total de 1.154 activități privind prevenirea violenţei în
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familie (acestea cuprinzând atât activitățile informativ - preventive prinse ca și indicatori
în acest program, dar şi activitățile de patrulare în zone de risc, stările conflictuale
identificate și aplanate, etc.).

b) Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor – aspecte
semnificative:
- programul de prevenire a delincvenței juvenile și victimizării minorilor a fost
implementat începând cu luna aprilie a anului 2019. În perioada aprilie-noiembrie 2019
au fost realizate, de către structurile de ordine publică și prevenire, un număr de
1.020 activități preventive pe acest

aproximativ

domeniu

(acestea

fiind

reprezentate de activități preventive în unitățile școlare, patrulări în perimetrul școlilor și
controale în baruri, în vederea prevenirii absenteismului școlar și a consumului de băuturi
alcoolice de către minori, acțiuni în locuri frecventate de minori, participări la ședințe cu
părinții, întâlniri cu cadrele didactice) având ca beneficiari 10881 de elevi;
- în cursul anului s-au desfășurat mai multe campanii de prevenire a delincvenței
juvenile și victimizării minorilor, precum: „Școala siguranței TEDI”, „Săptămâna prevenirii
criminalității”, „Împreună pentru o comunitate mai sigură”, „10 pentru Siguranță”. În
cadrul acestor campanii au fost prezentate aspecte privind siguranța rutieră, siguranța
copiilor în

unitățile

școlare

și

la domiciliu, siguranța pe

internet,

prevenirea

comportamentului violent în rândul minorilor, prevenirea traficului de minori, prevenirea
consumului de etnobotanice și droguri;
- pe parcursul anului au fost organizate și susținute mai multe activități preventive în
colaborare cu: Inspectoratul Județean de Jandarmi Tulcea, Inspectoratul pentru Situații
de Urgență „Delta” al Judeţului Tulcea, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere
Antidrog Tulcea, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional
Constanța, Palatul Copiilor Tulcea, Centrul Multifuncțional „Sofia”.

c) Programul de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului, structurat pe 2 module
(prevenirea furturilor din autoturisme și prevenirea furturilor din locuințe) – aspecte
semnificative:
S-a urmărit o bună informare a cetăţenilor din judeţul Tulcea cu privire la măsurile
antivictimale pe care şi le pot lua pentru prevenirea infracțiunilor ce fac obiectul
prezentului program, orientarea activităților în funcție de evoluția situației operative,
concentrarea acțiunilor preventive în funcție de sesizările primite, identificarea și
informarea cu precădere a persoanelor cu risc crescut de victimizare.
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Pe parcursul anului s-au desfășurat mai multe campanii de prevenire a furturilor din
locuințe și autoturisme: „Săptămâna prevenirii criminalității”, „Împreună pentru o
comunitate mai sigură”, iar în luna decembrie a fost lansată campania „Hoții îți invadează
intimitatea”, campanie care se va desfășura până în luna februarie 2020.
În perioada aprilie – noiembrie 2019 au fost realizate, de către structurile de ordine
publică și investigații criminale, 3.156 activități preventive privind furturile din
locuinţe și furturile din autoturisme (acestea cuprinzând atât activitățile informativepreventive, dar şi activitățile de patrulare şi verificare stradală în zone de risc).

IV.8.1. Relația cu minoritățile naționale

Pentru implementarea obiectivelor Strategiei Guvernului României de incluziune a
cetățenilor români aparținând minorității rome, în cadrul Instituției Prefectului – Județul
Tulcea funcționează Biroul Județean pentru Romi (B.J.R.)
În cursul anului 2019, Biroul Judeţean pentru Romi a monitorizat ducerea la
îndeplinire a măsurilor cuprinse în Planurile de măsuri sectoriale şi a sprijinit elaborarea
planurilor locale de acţiune în comunităţile cu număr semnificativ de romi din judeţ.
În perioada la care ne raportăm, activitatea Biroului Judeţean pentru Romi (B.J.R.)
s-a desfăşurat sub directa coordonare a prefectului în calitate de preşedinte al Grupului
de Lucru Mixt (G.L.M.).
Conform prevederilor Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor
români aparținând minorității rome, la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea a fost
reorganizat Grupul de Lucru Mixt (G.L.M.) prin Ordinul Prefectului nr.118/07.03.2019,
prin care a fost completată componența G.L.M. cu reprezentanți ai Direcției de Protecție
și Asistență Socială Tulcea.
Totodată, în cadrul acestui ordin, din partea instituțiilor publice cu responsabilități în
acest domeniu au fost nominalizați pentru a face parte din Grupul de Lucru Mixt atât
membri titulari, cât și membri supleanți. Ulterior, componența Grupului de Lucru Mixt a
fost actualizată prin Ordinul Prefectului nr.294/23.07.2019.
Principalele teme discutate în anul 2019, în cadrul ședințelor Grupului de Lucru Mixt
pentru implementarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români
aparținând minorității rome, au fost următoarele:
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- prezentarea Raportului anual de progres înregistrat în implementarea Planului
Județean de Măsuri în anul 2019;
- analizarea și adoptarea Planului Județean de Măsuri pentru anul 2019, pentru aplicarea
H.G. nr.18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a
cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, aprobat prin
Ordin al Prefectului;
- analizarea şi prioritizarea principalelor nevoi ale comunităţii de romi din municipiul
Tulcea şi din judeţ şi identificarea unor soluţii de rezolvare a acestora;
- diverse probleme cu care se confruntă membrii G.L.M. în activitatea curentă;
- propuneri ale ONG-urilor și ale liderilor comunității rome;
- identificarea unor soluții cu privire la abandonul școlar și a integrării cetățenilor români
de etnie romă atât în sistemul educațional, cât și din punct de vedere social;
- măsuri de prevenire şi educaţie a populaţiei de etnie romă în spiritul respectării legilor;
- propunerea unor soluții privind punerea în legalitate cu documente a cetățenilor
români aparținând etniei rome;
- propuneri privind ocuparea locurilor de muncă de către cetățeni români de etnie romă,
elaborarea unor campanii anti-discriminare în acest sens;
- păstrarea ordinii și liniștii publice în anumite zone cu probleme, identificarea unor
soluții astfel încât să fie promovată respectarea legii, spiritul civic cetățenesc;
- identificarea unor soluții astfel încât copii de etnie romă să fie înscriși în sistemul de
învățământ și să poată urma o specializare care să le permită, ulterior, încadrarea pe
piața muncii;
- situația generală a sănătății, nivelul de trai, respectarea unor norme de igienă, accesul
la diverse servicii sociale a membrilor comunitățiii rome din județ;
- existența unei colaborări între instituții în scopul reducerii și prevenirii abandonului
școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământ;
- identificarea unor modalități de a preîntâmpina anumite probleme care pot apărea în
cazul copiilor care sunt lăsați în grija rudelor mai în vârstă de către părinții care pleacă în
străinătate pentru o anumită perioadă, aici referindu-ne la vaccinare, lipsa actelor de
identitate, a înscrierii la școală, rezolvarea unor probleme de sănătate, care necesită
prezența unui tutore;
- analiza măsurii privind recenzarea copiilor care trebuie cuprinşi în învăţământul
obligatoriu şi de identificare a copiilor de vârstă şcolară care nu au frecventat școala sau
au abandonat din diferite motive;
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- acordarea de consultanță reprezentanților serviciilor publice deconcentrate, delegaților
comunităților locale cu privire la întocmirea rapoartelor, a informărilor, asistență tehnică,
etc.
În cadrul ședinței din data de 21.03.2019 organizată la Primăria Orașului Babadag, a
fost luată decizia ca autoritățile locale din oraș, împreună cu Inspectoratul Școlar
Județean Tulcea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Tulcea și
un reprezentant al comunității rome să desfășoare o activitate de informare cu privire la
obligativitatea de a merge la școală.
Astfel, conform informațiilor primite de la Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, în
perioada 4-8 aprilie 2019, au fost constituite două echipe de lucru cu reprezentanți ai
Inspectoratului Școlar Județean, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională,
Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea,
Primăria Orașului Babadag, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului
Tulcea și reprezentanți ai Asociației Partida Romilor Pro-Europa Tulcea.
Vizita de lucru în comunitatea de romi din orașul Babadag a avut ca scop informarea
și consilierea familiilor în vederea înscrierii în sistemul educațional și a avut drept rezultat
înscrierea unui număr de 23 copii în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020.
Totodată, din datele primite de la Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, reiese faptul că
au fost vizitate 80 de familii de etnie romă care au copii de vârstă preșcolară și școlară.
La nivelul județului Tulcea sunt localităţi în care trăiesc comunităţi compacte de
romi, în care ponderea populației de romi reprezintă un procent mai mare de 5% din
totalul populației, fapt ce îndreptățește existența unui expert local rom angajat la nivelul
primăriei, atribuții în acest sens având asistenții sociali și referenții. Aceste localități sunt:
Tulcea, Babadag, Măcin, Isaccea, Ciucurova, Niculiţel, Mihail Kogălniceanu, Beidaud,
Casimcea, Ceamurlia de Jos, Valea Teilor.
În anul 2019, față de anul precedent, nu au existat modificări în ceea ce privește
numărul de angajați în instituţii din judeţul Tulcea care au atribuții pentru implementarea
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii
rome, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.18/14.01.2015.
Așadar,

la

nivelul

unităților

administrativ-teritoriale

din

județ,

majoritatea

funcționarilor din cadrul primăriilor desfășoară această activitate prin cumul de funcții, pe
lângă alte activități având și atribuții în implementarea planurilor locale de acţiune.
În ceea ce privește mediatorii sanitari de la nivelul județului, situația a rămas
neschimbată comparativ cu anul anterior, şi deși pentru municipiul Tulcea au fost 3 locuri
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în curs de ocupare, acestea au rămas vacante. Astfel, la nivelul județului Tulcea activează
13 mediatori sanitari comunitari.
Din informațiile furnizate în mod constant de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea,
reiese faptul că în județul Tulcea nu sunt mediatori școlari care să fie angajați de unitățile
școlare, mai ales în cele cu o pondere de peste 25% elevi de etnie romă. Există totuși
mediatori școlari angajați de către primării și alte instituții din județ. Totodată, spre
sfârșitul anului 2019, în județul Tulcea și-au desfășurat activitatea 4 profesori de limba
maternă rromani, care se predă în 4 unități școlare, respectiv: Școala Profesională
„Danubius” Tulcea, Școala Gimnazială „Nichifor Ludovig” Niculițel, Liceul Teoretic
„Constantin Brătescu” Isaccea și Școala Gimnazială Ciucurova – câte o oră pe săptămână
la clasele a VI-a și a VII-a.
Referitor la monitorizarea implementării măsurilor din aria de competenţă a
serviciilor publice deconcentrate, pe linia incluziunii cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome, menţionăm că toate instituţiile cu atribuţii în implementarea Strategiei
au transmis, lunar/trimestrial rapoartele de progres corespunzătoare perioadei de
referinţă.
Urmare informațiilor transmise de către serviciile deconcentrate, se desprind
următoarele concluzii legate de domeniile de acțiune regăsite mai jos:
• educație:
- se bucură de o atenție deosebită din partea autorităților abilitate, permanent sunt
consiliate persoane și familii în vederea continuării studiilor prin programe
alternative educaționale (A Doua Șansă și Frecvență Redusă), proiectele existente la
nivel județean, precum și în vederea înscrierii copiilor la grădiniță și clasa
pregătitoare;
- în cadrul județului Tulcea se derulează programe de tip Școală după școală
(proiectul ACCED), susținute prin fonduri europene;
- în toate unitățile școlare din județ s-au realizat planurile de măsuri privind
prevenirea segregării, astfel nu au existat cazuri de segregare în unitățile școlare;
- au fost desfășurate diverse acțiuni și a fost încheiat un protocol de colaborare în
vederea

sprijinirii

copiilor/tinerilor

romi

pentru

prevenirea

și

combaterea

absenteismului și abandonului școlar, dar și a prevenirii discriminării în școli;
- reducerea cazurilor de abandon școlar prin acțiuni de consiliere a părinților,
acordarea unor facilități, campanii de informare.
• sănătate:
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- cu sprijinul mediatorilor sanitari au avut loc campanii de informare cu privire la
igiena personală, a alimentației și a spațiului de locuit, campanii cu privire la
necesitatea vaccinării, campanii privind importanța asigurărilor de sănătate și
înscrierii la medicul de familie;
- sprijinirea înscrierii cetățenilor de etnie romă la medicul de familie, pentru a
beneficia de serviciile medicale prevăzute de legislația în vigoare;
- accesul la servicii medicale de sănătate, în ceea ce privește prevenția/înscrierea
la medicul de familie este influențat de lipsa actelor de identitate, dar și de lăsarea
copiilor în grija unor rude fără forme legale, de plecarea la muncă în străinătate a
părinților; situația asigurărilor sociale de sănătate este influențată de neplata
contribuției de asigurări sociale de sănătate (lipsa angajării), cu efect asupra
calității/numărului serviciilor medicale;
- identificarea principalelor boli cu care se confruntă comunitățile de romi și
derularea campaniilor de vaccinare la nivelul comunităților defavorizate.
• locuire:
- sprijinirea familiilor de romi de către instituțiile abilitate în vederea rezolvării
problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor și locuințelor;
- asigurarea accesului la sistemul public de utilități, reabilitarea drumurilor,
legalizarea locuințelor sunt probleme specifice comunităților de romi, dar și a altor
comunități sărace din județ.
• ocupare:
- organizarea constantă a unor burse a locurilor de muncă, în cadrul cărora au
participat și au fost angajate persoane de etnie romă;
- consilierea și informarea permanentă a comunităților de romi, încurajarea
participării persoanelor de etnie romă la programe de formare profesională;
- acțiuni de sprijinire a primei experiențe în muncă, a formării profesionale și la
locul de muncă, eliminarea barierelor, inclusiv a discriminării la integrarea în muncă;
- sprijinirea acțiunii și monitorizarea acesteia de repartizare și ocupare a locurilor
special alocate pentru romi;
- cu privire la angajarea de mediatori școlari/sanitari, asistenți medicali comunitari,
experți locali, autoritățile au manifestat disponibilitatea unor noi angajări, dar
totodată au evidențiat insuficiența alocărilor bugetare, lipsa unor posturi, precum și
dificultatea de a angaja resurse umane noi, interesul insuficient acordat pe alocuri
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acestui segment de activitate sau lipsa pregătirii profesionale pe un anumit
domeniu.
În ceea ce privește sectorul cultură, se remarcă un interes în creștere pentru
păstrarea și promovarea tradițiilor specifice acestei minorități prin târguri cu produse
specifice, dar și prin diverse proiecte, festivaluri și activități desfășurate la nivel județean.
Instituțiile cu atribuții în aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome au avut în vedere inițierea demersurilor
necesare astfel încât persoanele de etnie romă să fie informate cu privire la legislația în
domeniu, să ofere sprijin pentru întocmirea actelor de identitate, dar și pentru angajare,
precum și să ofere un grad de protecție socială în cazul categoriilor vulnerabile și
defavorizate.
IV.9. Activităţi pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative

IV.9.1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în
unităţile de învăţământ, cu modificările ulterioare

Pe întreg parcursul anului 2019, s-a acordat o importanţă deosebită asupra modului
în care a fost asigurată protecţia unităţilor de învăţământ la nivelul judeţului Tulcea. Au
fost solicitate şi centralizate informaţii primite de la instituţiile implicate în asigurarea
protecţiei unităţilor de învăţământ, unde s-a urmărit aplicarea Dispoziţiei comune nr.
I/1068/2016 privind intensificarea măsurilor din competenţa structurilor M.A.I. în scopul
creşterii gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic/auxiliar în incinta şi în
zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.
În acest sens, au fost centralizate informaţii referitoare la autorizaţiile sanitare de
funcţionare, autorizaţiile de securitate la incendii, precum şi sumele alocate pentru
creşterea gradului de siguranţă a unităţilor de învăţământ, pentru anul şcolar 2018-2019,
respectiv 2019-2020.
În cadrul şedinţelor Colegiului Prefectural la care sunt invitaţi să participe, pe lângă
şefii serviciilor deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei
publice centrale organizate la nivelul județului şi primarii comunelor din judeţ, periodic
sunt dezbătute tematici cu privire la creşterea gradului de siguranţă a elevilor din unităţile
de învăţământ.
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Prin Ordinul prefectului nr.378 din 23.09.2019 a fost reevaluat şi aprobat Sistemulcadru de asigurare a protecţiei unităţilor şcolare, a siguranţei elevilor şi a personalului
didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar în conformitate cu Legea nr.35/2007,
cu aplicabilitate pe o perioadă de 1 an de la data semnării lui şi poate fi prelungită,
pentru o perioadă egală cu cea pentru care a fost elaborat dacă nici una dintre părţile
semnatare nu are iniţiativa întocmirii unui alt Sistem-cadru.
De asemenea, la nivelul judeţului este aprobat de prefect şi însuşit de toate
instituţiile cu atribuţii în domeniu, Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea
gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile
în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza
judeţului Tulcea. Pe această temă au loc întâlniri lunare în cadrul Inspectoratului
Județean de Poliție Tulcea, unde sunt analizate și dezbătute toate problemele privind
siguranța unităților de învățământ.

IV.9.2. Aplicarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023

Programul „Cornul și laptele” se adresează preşcolarilor din grădiniţele de stat şi
private şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat şi prevede
acordarea zilnică de lapte (UHT şi pasteurizat) sau produse lactate (din lapte fermentat
care conţin cel puţin 90% din greutate lapte tratat termic: iaurt simplu, lapte bătut, sana
sau chefir) în cantităţi de 200 ml, produse de panificaţie (cornuri sau batoane şi produse
derivate: covrigi simpli sau biscuiţi uscaţi) în ambalaje de 80 g/unitate și fructe, respectiv
mere.
În cursul anului 2019, produsele aferente programului guvernamental au fost
furnizate şi distribuite în unitățile de învățământ din județul Tulcea conform contractelor
încheiate de Consiliul Judeţean Tulcea, respectiv :
- contractul subsecvent de furnizare produse de panificaţie, încheiat cu S.C. Cristian
Impex S.R.L.;
- contractul subsecvent de furnizare produse lactate, încheiat cu S.C. Deltalact S.A.;
- contractul subsecvent de furnizare fructe, încheiat cu S.C. New logistic Expert S.R.L.
În perioada aferentă, s-au dispus măsuri pentru continuarea acțiunilor de
monitorizare a procesului de aprovizionare, asigurarea condiţiilor de primire, recepţie şi
distribuire în condiţii igienico- sanitare a produselor lactate şi de panificaţie, respectarea
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indicatorilor de calitate a acestora, dar şi a procesului tehnologic, cu sprijinul Direcţiei de
Sănătate Publică Judeţeană Tulcea, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor Tulcea şi al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Tulcea,
conform competenţelor legale. Nu au fost înregistrate deficienţe majore.
În anul 2019, componența Comisiei judeţene pentru implementarea Programului

pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 la nivelul județului Tulcea a fost
actualizată prin Ordinul Prefectului nr.322/07.08.2019.
Comisia menționată mai sus este coordonată de prefect și are în componenţă
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Tulcea, Inspectoratului Şcolar Judeţean, Direcţiei
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţiei de Sănătate Publică,
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor, Direcţiei pentru Agricultură şi Unităţii Fitosanitare Tulcea.
Membrii Comisiei au fost convocaţi pentru a participa la întruniri ori de câte ori a
fost nevoie. Astfel, în cadrul unei şedinţe care a avut loc la Instituţia Prefectului – Judeţul
Tulcea în data de 22.08.2019, s-a discutat despre continuarea distribuției de mere în
unitățile școlare din județ, propunere care a fost susținută de toți membrii comisiei. În
acest sens, au fost prezentate punctele de vedere în favoarea opțiunii prezentate mai
sus, precum termenul de păstrare, condițiile de distribuție și preferințele copiilor, puncte
de vedere ce au fost bazate pe rațiuni de ordin practic.
Totodată, ca urmare a exprimării votului, membrii comisiei au decis în unanimitate
ca pentru anul școlar 2019/2020, în unitățile de învățământ din județul Tulcea, pe lângă
distribuția merelor, să fie adoptate măsurile educative aferente precum: organizarea unor
excursii la ferme pentru școlile defavorizate, organizarea zilelor tematice privind consumul
de mere, săptămâna legumelor și a fructelor donate sau concursul național SNAC, între
școli, în funcție de fondurile alocate.
Spre sfârșitul anului școlar 2018/2019, au fost implementate cu succes în unitățile
de învățământ, cu asistență din partea Inspectoratului Școlar Tulcea, măsuri educative
care au avut ca scop promovarea unei alimentații sănătoase în rândul elevilor. Astfel, la
nivelul județului Tulcea, un număr de 11.011 elevi au beneficiat de implementarea
măsurilor educative prin participarea la următoarele activități:
- 54 de vizite la ferme;
- 126 concursuri tematice;
- 128 activități de grădinărit desfășurate la nivelul județului;
- 164 concursuri tematice de promovare a unei alimentații sănătoase;
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- 260 zile tematice;
- 205 alte activități extracurriculare, extrașcolare de promovare a unei alimentații
sănătoase, inclusiv din cadrul Programului Școala Altfel;
- 194 activități desfășurate în cadrul curriculumului.
De asemenea, pe parcursul anului 2019, Programul-pilot de acordare a unui suport

alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de
stat, s-a derulat în condiții optime la nivelul singurei unități de învățământ din județ care
a beneficiat de acest program, respectiv Școala Gimnazială Ceatalchioi.
Instituția Prefectului – Județul Tulcea a monitorizat permanent desfășurarea
programului guvernamental „Cornul și Laptele”, cât și a programului-pilot „O masă caldă”,
prin raportările primite de la instituțiile cu atribuții în domeniu, dar și prin organizarea
întrunirilor și facilitarea dialogului dintre membrii Comisiei judeţene pentru implementarea

Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 la nivelul județului Tulcea,
când acest lucru a fost necesar pentru luarea unor decizii.
IV.10. Alte activităţi

IV.10.1. Participarea la efectuarea acţiunilor de control în domeniul situaţiilor de
urgenţă

Pe parcursul anului 2019, pe teritoriul judeţului Tulcea s-au înregistrat fenomene
hidrometeorologice periculoase (precipitaţii sub formă de averse în cantităti însemnate
având caracter torenţial însoţite de furtuni, viituri, etc.) care au determinat producerea
unor calamităţi naturale constând în eroziuni ale malurilor Dunării, pagube produse în
infrastructură, la culturile agricole sau la digurile de apărare.
Pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale, la nivelul Comitetului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au fost constituite, prin Ordin al Prefectului, comisii
judeţene privind constatarea şi evaluarea pagubelor, care au întreprins acţiuni de
verificare şi control în localităţile afectate.
Deficienţele constatate şi măsurile dispuse pentru remedierea acestora, au fost
consemnate în procese-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor întocmite de
comisiile judeţene constituite în acest scop, conform ANEXEI 1.
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IV.10.2.Implementarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

Din perspectiva POAD, anul 2019 a fost un an de consolidare a reglementărilor
interne în vederea asigurării unei monitorizări și implementări cursive a programului, dar
și de evaluare a seriilor de distribuție a ajutoarelor alimentare din anii 2014 şi 2016. În
acest sens, Instituția Prefectului – Județul Tulcea a înaintat Ministerului Fondurilor
Europene o serie de propuneri pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr.784/2018
privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate,
dintre care consemnăm câteva al căror impact este semnificativ, respectiv:
- în Anexa 8 a Caietului de Sarcini, adresele de livrare și numărul de beneficiari să se
completeze cu formularea „la nivelul anului 2018”;
- întocmirea unei machete unice de listă inițială/suplimentară de distributie, care să fie
utilizată atât de serviciile deconcentrate ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială, de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului cât și de primării,
pentru beneficiarii menţionaţi în H.G. nr.784/2018.
Totodată, ca urmare a modificărilor aduse Hotărârii de Guvern nr.799/2014, au fost
derulate, cu sprijinul autorităților publice locale și a Agenției Județene pentru Plăți și
Inspecții Sociale, două acţiuni de identificare a beneficiarilor din judțul Tulcea,
raportându-se astfel, un număr final de 9.559 persoane care îndeplinesc criteriile de
eligibilitate. Față de anii precedenți, când categoriile de beneficiari POAD erau în număr
de 8 și însumau 32.383 de persoane (beneficiari de venit minim garantat şi de alocație
pentru susținerea familiei, trei categorii de pensionari, o categorie de șomeri, o categorie
de persoane cu handicap și persoane fără venit), în anul 2019, numărul acestor categorii
a suferit o fluctuație, stabilizându-se la 3 (beneficiari de venit minim garantat, beneficiari
de ajutor și persoane aflate în situații de risc).
Menționăm faptul că a existat o comunicare permanentă cu reprezentanții
Ministerului Fondurilor Europene, prin Serviciul Implementare POAD, dar și la nivel local,
cu membrii grupului de lucru, pentru furnizarea informațiilor necesare pregătirii
distribuției de pachete. Activitatea de îndrumare a beneficiarilor a constat într-o
permanentă comunicare cu primăriile, pentru asigurarea înțelegerii unitare a obligațiilor
ce le revin în procesul de implmenetare a programului.
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IV.10.3. Procese electorale desfășurate în cursul anului 2019

În cursul anului 2019 s-au desfășurat trei procese electorale: alegerile pentru
membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, referendumul național din
26 mai 2019 precum și alegerile pentru Președintele României.
Prin ordine ale prefectului județului Tulcea au fost constituite Comisiile tehnice
județene precum și grupurile tehnice de lucru, acestea îndeplinind rol de coordonare a
activităților în perioada desfășurării proceselor electorale.
Toate acţiunile desfăşurate s-au încadrat în termenele stabilite prin actele normative
în vigoare la data desfășurării proceselor electorale şi programele calendaristice specifice
fiecărui tip de alegeri.
S-a asigurat dotarea sediului Birourilor electorale județene și buna funcționare a
acestora, în activitatea biroului fiind implicați, în calitate de personal tehnic auxiliar a
birourilor electorale judetene, funcționari publici din cadrul Instituției Prefectului județului
Tulcea.
Au fost demarate și s-au desfășurat în condiții de legalitate procedurile legale de
achiziţii publice pentru toate bunurile şi serviciile necesare proceselor electorale, atât
pentru birourile electorale județene cât și pentru birourile secțiilor de votare şi s-a dispus
tuturor structurilor implicate în asigurarea ordinei şi siguranţei publice pe timpul
desfăşurării activităţilor electorale menţionate anterior, asigurarea pazei sediilor secţiilor
de votare, a transportului materialelor necesare votării, şi în general, a măsurilor de
menţinere a ordinii publice pe toată perioada desfăşurării alegerilor.
La nivelul judetului Tulcea au fost organizate și au functionat 204 sectii de votare,
din care 53 în municipiul Tulcea.
Numărul de alegători înregistraţi pe listele electorale în judeţul Tulcea a fost de
195.399 alegatori cu drept de vot (pentru alegerile europarlamentare și referendum) și
194.149 alegători cu drept de vot pentru alegerile prezidențiale. Pentru alegerile
prezidențiale, iar numărul total de buletine de vot primite a fost de 1.072.586, respectiv
214.971 buletine de vot pentru alegerile europarlamentare, 214.971 buletine de vot
pentru Referendum întrebarea nr. 1 şi 214.971 buletine de vot pentru Referendum
întrebarea nr. 2 și 427.673 pentru alegerile prezidentiale (turul I și turul II).
Potrivit actelor normative în vigoare, organizarea și desfășurarea proceselor
electorale din 2019 au presupus derularea mai multor activități în care a fost implicat
77

personalul tehnic auxiliar reprezentat de funcționari publici din cadrul Instituției
Prefectului județului Tulcea. Dintre acestea amintim:
- asigurarea sediului și dotarea birourilor electorale județene;
- stabilirea dimensiunii ștampilelor de control ale birourilor electorale de circumscripție
județene şi ale secțiilor de votare, care au fost folosite la alegerile desfășurate în anul
2019 prin ordin al prefectului;
- instituirea măsurilor de pază și protecție la sediul birourilor electorale județene;
- anunțarea cu cel putin 24 de ore înainte, prin mass- media, a datei la care au avut loc
desemnarea judecătorilor în birourilor electorale județene, în ședință publică, prin tragere
la sorți, direct pe funcții;
- completarea birourilor electorale județene cu reprezentanții Autorității Electorale
Permanente și reprezentanții partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianțelor politice sau electorale dintre acestea care participă la
alegeri;
- aducerea la cunoștința publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare, precum și
a sediilor acestora;
- -participarea la ședința de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor
de votare din județ și a locțiitorilor acestora de către Autoritatea Electorală Permanentă,
prin tragere la sorți;
- participarea la ședința de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de
votare din județ și a locțiitorilor acestora

organizată de

Autoritatea Electorală

Permanentă precum și sprijinirea acestei instituții în vederea bunei organizări a ședințelor
de instruire;
- asigurarea sediilor birourilor electorale ale secțiilor de votare de catre primari, cu
sprijinul prefecților;
- completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții partidelor
politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor politice sau
electorale dintre acestea;
- comunicarea către primari a componenței birourilor electorale ale secțiilor de votare de
către președintele biroului electoral județean, prin intermediul prefectului;
- întocmirea graficelor de distribuire precum și distribuirea către președinții birourilor
electorale ale secțiilor de votare a buletinelor de vot, a ștampilelor de control și a
ștampilelor cu mențiunea "VOTAT", a listelor electorale, a formularelor pentru încheierea
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proceselor-verbale, a formularelor listelor electorale suplimentare și a celorlalte materiale
necesare desfășurării procesului electoral;
- preluarea materialelor rezultate ca urmare a desfășurării proceselor electorale:
buletinele de vot întrebuințate precum și păstrarea în termenul prevăzut de lege, a
listelor electorale de către prefect (în cazul alegerilor europarlamentare).

IV.10.4. Activitatea privind elaborarea proiectelor de acte normative

În ceea ce priveşte activitatea de elaborare a proiectelor de acte normative, prin
Ordinul Prefectului nr. 129/25.03.2019 s-a procedat la reorganizarea Structurii unice cu
atribuţii de elaborare, primire şi înregistrare a proiectelor de acte normative, denumită
Comisie tehnică privind elaborarea, primirea şi înregistrarea proiectelor de acte normative
sau a proiectelor de documente de politici publice a Instituţiei Prefectului - Judeţul
Tulcea, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 561/2009, constituită la nivelul Instituţiei
Prefectului - Judeţul Tulcea prin Ordinul Prefectului nr. 374/13.08.2009.
În anul 2019 au fost elaborate la iniţiativa Instituţiei Prefectului, în conformitate cu
prevederile art.1, alin.(1), lit. c) din Hotărârea de Guvern nr. 561/2009 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,
precum şi a altor documente, în vederea adoptării/ aprobării, dar şi în colaborare cu
Consiliul Judeţean Tulcea, în conformitate cu dispoziţiile art.6, alin.(2), lit. n) din
Hotărârea de Guvern nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004
privind prefectul şi instituţia prefectului un număr de 19 proiecte de acte normative.
În raport de obiectul sau domeniul de reglementare, actele normative iniţiate se
clasifică astfel:
a) 6 proiecte de Hotărâri de Guvern privind reglementarea sau modificarea statutului
juridic al unor imobile;
b) 13 proiecte de Hotărâri de Guvern privind alocarea unor sume în bugetele autorităţilor
locale/judeţene, în scopul realizării unor investiţii de interes public, respectiv:
- lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale/refacerea infrastructurii și
obiectivelor socio-economice afectate de fenomenele hidrometereologice periculoase;
- stabilirea serviciului public pentru transportul pasagerilor și al mărfurilor între
localitățile din Delta Dunării și municipiul Tulcea;
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- finanțarea cheltuielilor urgente necesare continuității serviciului public de
distribuție a agentului termic în municipiul Tulcea.
În acelaşi context, este de reţinut faptul că Serviciul juridic și contencios
administrativ a acordat sprijin autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea
propunerilor de acte normative din sfera de competenţă a acestora.
Proiectele hotărârilor de guvern au fost pregătite şi redactate cu stricta respectare a
dispoziţiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, a Hotărârii de Guvern nr. 561/2009 pentru aprobarea
Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,
precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, precum şi a precizărilor
formulate de către Direcţia Generală Juridică din cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor

(circularele

nr.

993/25.09.2009,

73/15.01.2010

şi

adresele

nr.

150669/18.09.2012 şi nr. 152591/ 18.10.2012) și Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (adresele nr. 122764/23.02.2015 și nr. 81392/02.11.2015).
Instituţia Prefectului - Judeţul Tulcea a colaborat cu autorităţile publice centrale,
prin comunicarea unor propuneri privind modificarea sau completarea unor legi sau
Hotărâri de Guvern. Proiectele au fost promovate prin intermediul Ministerului Afacerilor
Interne respectiv Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, o parte din
acestea fiind finalizate prin emiterea de acte normative: Hotărârea de Guvern nr.
775/2019, Hotărârea de Guvern. nr. 971/2019, Hotărârea de Guvern nr. 975/2019,
Hotărârea de Guvern nr.977/2019.

IV.10.5. Sinteza activităţii privind pregătirea şi planificarea rechiziţiilor de bunuri şi a
prestărilor de servicii în interes public, la nivel judeţean, în anul 2019

Activitatea privind pregătirea şi planificarea rechiziţiilor de bunuri şi prestări de
servicii în interes public s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/1997
privind rechiziţiile de bunuri şi prestări de servicii în interes public, republicată, a H.G. nr.
219/2005 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 132/ 1997 şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei mixte de rechiziţii.
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Planificarea rechiziţiilor de bunuri şi prestări de servicii în interes public se realizează
din timp de pace, anual, prin Planul de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes
public.
Pentru stabilirea cantităţilor de bunuri rechiziţionabile funcţionează Comisia mixtă de
rechiziţii care are constituit, pentru îndeplinirea atribuţiilor, un Secretariat tehnic în cadrul
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a judeţului Tulcea.
Preşedintele Comisiei mixte de rechiziţii reprezintă comisia în relaţiile cu autorităţile
şi instituţiile publice, precum şi cu operatorii economici şi celelalte persoane juridice şi
fizice care au responsabilităţi privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes
public.

IV.10.5.1.Pregătirea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Comisiei mixte de
rechiziţii

Rechiziţia de bunuri materiale şi prestări de servicii în interes public reprezintă
măsura excepţională prin care organele autorităţii publice împuternicite prin lege, obligă
operatorii economici, instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice la cedarea
temporară a unor bunuri mobile sau imobile.
Comisia mixtă de rechiziţii a judeţului Tulcea a fost actualizată prin Ordinul
prefectului nr. 121 din 14.03.2019.
Activităţile privind buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor Comisiei mixte de
rechiziţii a judeţului Tulcea au fost executate de Secretariatul tehnic constituit în cadrul
Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a judeţului Tulcea.
Şedinţele Comisiei mixte de rechiziţii în anul 2019 au avut loc:
- pentru semestrul I în data de 27.03.2019;
- pentru semestrul II în data de 06.11.2019.
În şedinţa Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Tulcea din 27.03.2019 s-au
analizat propunerile privind repartiţia de bunuri rechiziţionabile pe garnizoane, stabilirea
imobilelor pentru cartiruire s-au cazare şi s-au analizat operatorii economici pentru
activitatea de prestări de servicii în interes public. S-au făcut propuneri pentru stabilirea
Comisiei de verificare a existentului şi stării tehnice a bunurilor rechiziţionabile.
A fost adoptată Hotărârea nr. 43/27.03.2019 prin care s-a aprobat proiectul
„Planului de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public, în anul 2019 ”. S-a
81

stabilit Comisia de verificare a existentului şi stării tehnice a bunurilor rechiziţionabile şi sau aprobat deficitele şi excedentele de bunuri rechiziţionabile.
Secretariatul tehnic al Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Tulcea a înaintat, în
copie, hotărârea adoptată şi a comunicat în extras, Planul de rechiziţii de bunuri şi
prestări de servicii în interes public, Centrului Militar Judeţean Tulcea cu adresa nr.
175/TL din 02.04.2019 pentru celelalte bunuri rechiziţionabile, Statului Major al Forţelor
Navale cu adresa nr. 176/TL din 02.04.2019 şi Statului Major al Forţelor Aeriene cu
adresa nr. 177/TL din 02.04.2019.
În data de 06.11.2019, a avut loc şedinţa Comisiei mixtă de rechiziţii a judeţului
Tulcea. În şedinţa Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Tulcea din 06.11.2019 s-a
actualizat „Lista cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare

estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabilă pe anul 2020”.
S-au adoptat Hotărârea nr. 44 din 06.11.2019 prin care s-a aprobat actualizarea
„Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării

fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabilă pe anul 2020 ” în vederea
stabilirii de către Comisia Centrală de Rechiziţii a preţurilor necesare estimării fondurilor
folosite la plata despăgubirilor acestora.
Secretariatul tehnic al Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Tulcea a înaintat
hotărârea prin care s-a aprobat actualizarea „Listei cu preţurile principalelor bunuri

consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor
acestora, valabilă pe anul 2020”, Comisiei Centrale de Rechiziţii prin adresa nr. 635/TL
din 12.11.2019.
Secretariatul tehnic al Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Tulcea a primit tot
sprijinul tehnic, material şi financiar de la autorităţile administraţiei publice locale pentru
crearea bazei de date necesare pregătirii minuţioase a şedinţelor Comisiei mixte de
rechiziţii.
Membrii Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Tulcea au răspuns afirmativ la toate
solicitările Secretariatului tehnic şi au tratat cu seriozitate şi simţ de răspundere toate
activităţile Comisiei mixte de rechiziţii.
Comisia mixtă de rechiziţii a judeţului Tulcea şi-a desfăşurat activitatea în plen şi
fiecare membru a contribuit cu date şi informaţii specifice domeniului său de activitate,
pentru ridicarea gradului de asigurare şi creşterea viabilităţii Planului de rechiziţii de
bunuri şi prestări de servicii în interes public, pe anul 2019.
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Secretariatul tehnic al Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Tulcea cu sprijinul
membrilor comisiei, a colaborat cu unităţile Forţelor Sistemului Naţional de Apărare
privind întocmirea cererilor de rechiziţii, în conformitate cu Nomenclatorul bunurilor
rechiziţionabile, ceea ce a dus la întocmirea unui Plan de rechiziţii de bunuri şi prestări de
servicii în interes public, viabil.

IV.10.5.2.Întocmirea şi punerea în aplicare a Planului de rechiziţii de bunuri şi
prestări de servicii în interes public

Pentru întocmirea bazei de date privind existentul şi starea bunurilor rechiziţionabile
s-au solicitat date de la 195 operatori economici, 51 autorităţi ale administraţiei publice
locale şi 19 instituţii publice.
În urma prelucrării datelor obţinute, Secretariatul tehnic al Comisiei mixte de
rechiziţii a întocmit „Situaţia centralizatoare a bunurilor rechiziţionabile” care reprezintă
documentul pe baza cărora au fost analizate cererile de rechiziţii de bunuri şi prestări de
servicii în interes public.
Cererile de rechiziţii întocmite de unităţi ale Forţelor Sistemului Naţional de Apărare
au fost centralizate de Centrul Militar Judeţean Tulcea şi înaintate Comisiei mixte de
rechiziţii a judeţului Tulcea.

Nu au existat cereri de rechiziţii ale instituţiilor publice,

operatorilor economici şi autorităţilor administraţiei publice locale.
Secretariatul tehnic al Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Tulcea a centralizat
cererile de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public ale instituţiilor
publice, autorităţilor administraţiei publice locale, operatorilor economici şi Statului Major
al Forţelor Navale şi împreună cu centralizatorul pe garnizoane de la Centrul Militar
Judeţean, a totalizat necesarul pe judeţ de bunuri rechiziţionabile şi personal pentru
prestări de servicii.
Repartiţia bunurilor prevăzute a se rechiziţiona s-a efectuat în ordinea priorităţilor,
începând cu asigurarea cererilor primite de la Centrul Militar Judeţean Tulcea pentru
Forţele Sistemului Naţional de Apărare, cererea Statul Major al Forţelor Navale şi pentru
administraţia publică locală.
După priorităţi pentru repartiţia bunurilor s-a ţinut cont de următoarele:
- dispunerea în teritoriu a garnizoanelor din care au fost solicitate cereri de rechiziţii;
- dispunerea în teritoriu a proprietarilor de bunuri rechiziţionabile;
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- termenele de punere la dispoziţie a resurselor solicitate;
- reducerea distanţelor şi căilor de acces dintre beneficiarul rechiziţiei şi proprietarul
bunului respectiv.
Imobilele incluse în Planul de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes
public au fost identificate şi stabilite de beneficiari şi nominalizate în cererile de rechiziţii
de bunuri şi prestări de servicii în interes public.
Cererile de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public au fost
asigurate: 100% imobile, 93% mijloace auto, 95% utilaje de construcţii şi 100% prestări
de servicii. Menţionăm, că în baza dispoziţiilor Comisiei Centrale de Rechiziţii nr. 2/2013 şi
nr. 3/2019 s-au repartizat bunuri rechiziţionabile la Brăila, Teleorman şi Bucureşti (în
limita existentului la nivelul judeţului Tulcea), unde s-au înregistrat deficite.
Au fost stabilite obligaţii de rechiziţii pentru 18 operatori economici şi instituţii
publice care asigură clădiri şi terenuri pentru Forţele Sistemului Naţional de Apărare, 10
instituţii publice, 179 operatori economici care asigură mijloace auto pentru Forţele
Sistemului Naţional de Apărare, 14 operatori economici care asigură prestări servicii
pentru Forţele Sistemului Naţional de Apărare.
Extras din Planul de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public a fost
comunicat cu adresă semnată de preşedintele Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului
Tulcea şi de secretarul Comisiei mixte de rechiziţii, şeful Structurii Teritoriale pentru
Probleme Speciale a judeţului Tulcea, persoanelor juridice cărora li s-au stabilit obligaţii
de rechiziţii şi prestări de servicii în interes public.
Membrii Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Tulcea dacă nu în mod direct, prin
reprezentanţi, au contribuit la întocmirea proiectului Planului de rechiziţii de bunuri şi
prestări de servicii în interes public:
- reprezentantul Centrului Militar Judeţean Tulcea a participat la întocmirea întregului
proiect al Planului de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public;
- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă „Delta” Tulcea, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea, au trimis
reprezentanţi (ofiţeri din compartimentul mobilizare) la Structura Teritorială pentru
Probleme Speciale a judeţului Tulcea;
- reprezentantul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Tulcea a pus la dispoziţie situaţia
operatorilor economici în activitate;
- reprezentantul Statului Major al Forţelor Navale a participat la repartiţia mijloacelor de
transport naval din baza de date furnizate de Autoritatea Navală Română.
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Membrii Comisiei Mixte de Rechiziţii au răspuns afirmativ la toate solicitările
Secretariatului Tehnic al Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Tulcea.
În cadrul dezbaterii privind adoptarea măsurilor pentru creşterea viabilităţii Planului
de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public, pe anul 2019 s-au stabilit
sarcini de rechiziţii persoanelor juridice proprietari de bunuri rechiziţionabile, excepţie
făcându-se doar la motociclete.

IV.10.5.3. Activitatea de planificare şi modul de colaborare cu autorităţile locale şi
instituţiile publice a Comisiei mixte de rechiziţii în cazul prevenirii, localizării şi
înlăturării urmărilor unor dezastre.

Secretariatul Tehnic al Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului Tulcea a informat
autorităţile publice locale şi operatorii economici asupra posibilităţii declarării stării de
alertă pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale, care poate să impună apelarea la
rechiziţii de bunuri în scopul prevenirii, localizării şi înlăturării urmărilor unor dezastre.
Acest lucru se face ca ultimă alternativă la care se poate apela, deoarece nu mai există o
altă cale de a mobiliza resursele necesare restabilirii situaţiei iniţiale sau ameliorării
consecinţelor dezastrului, drept pentru care pot înainta la Secretariatul Tehnic al Comisiei
mixte de rechiziţii cereri de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii, în interes public,
anual, pentru a le putea fi repartizate bunurile solicitate.
În Planul de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii, în interes public pe anul 2018,
nu sunt repartizate bunuri rechiziţionabile pentru această situaţie, deoarece nu au fost
solicitări de asigurare a acestora din partea autorităţile publice locale şi instituţiilor publice
şi nu au fost evenimente care să impună folosirea acestora.
Cu toate acestea, Secretariatul Tehnic al Comisiei mixte de rechiziţii a judeţului
Tulcea a identificat şi constituit o bază de date cu potenţiali furnizori de bunuri
rechiziţionabile, alţii decât cei care furnizează aceste bunuri pentru Forţele Sistemului
Naţional de Apărare, prevăzute în Planul de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii, în
interes public pe anul 2019, pentru a fi puse la dispoziţie, la cererea Comitetului judeţean
sau local pentru situaţii de urgenţă prin ordin al prefectului, în cazul apariţiei unor
dezastre. Pentru situaţiile în care căderile masive de zăpadă şi viscolul afectează
transportul şi activitatea curentă a cetăţenilor judeţului a fost întocmită o bază de date cu
utilaje care pot acţiona la deszăpezire şi la deblocarea drumurilor. Această bază de date a
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fost pusă la dispoziţia Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă la cererea
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” Tulcea

CAPITOLUL V. SUPORT DECIZIONAL
V.1. Controlul intern managerial; registrul riscurilor; registrul procedurilor
Activităţile care s-au derulat în anul 2019 în domeniul controlului intern/managerial
constituie un real suport pentru buna organizare și funcționare a Instituției Prefectului –
Județul Tulcea. În acest sens, au fost desfășurate activitățile specifice acestui domeniu,
anul de raportare fiind unul de consolidare a celor 16 standarde.
În anul de referință, actualizarea componenței comisiei de monitorizare a
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial a constat în înlocuirea
persoanei care ocupă funcția de subprefect al județului Tulcea, asigurând coordonarea
comisiei.

Actualizarea

comisiei

s.c.i.m.

s-a

realizat

prin

Ordinul

Prefectului

nr.278/11.07.2019.
Conducerea Instituției Prefectului – Județul Tulcea și-a propus operaționalizarea Planului

de dezvoltare a sistemului de control intern managerial nr.4203/S1/26.03.2019, prin
analizarea pe parcursul unui număr de 6 şedinţe s.c.i.m., a celor 16 standarde în
conformitate cu O.S.G.G. 600/2018 și cu Ordinul nr.84/2017 privind sistemul de control

intern managerial în Ministerul Afacerilor Interne.
În vederea creșterii capacității de anticipare a eventualelor erori și slăbiciuni care
pot afecta obiectivele specifice, precum și pentru a le valorifica în lecții, conducerea
instituției a actualizat și analizat în mod constant atât Registrul riscurilor, cât și Registrul

procedurilor. În Registrul riscurilor nr.12371/19.09.2019 din anul supus raportării, sunt
inventariate 13 riscuri, fiecare dintre șefii serviciilor instituției identificând și gestionând
cel puțin un risc. Asociat registrului de riscuri, există și un Plan de măsuri de control al
riscurilor, nr.12372/19.09.2019.

Un document integrant al Registrului riscurilor îl

reprezintă Registrul riscurilor de corupție din gestiunea și evidența ofițerului de
integritate.
Registrul procedurilor existent la nivelul instituției a fost constituit pentru prima dată
în anul 2019, acesta cuprinzând procedurile operaționale elaborate la nivelul instituției,
precum și procedurile de sistem elaborate la nivelul M.A.I. și asumate de angajații vizați
de domeniul acestora.
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Din punct de vedere statistic, situația activităților desfășurate în acest domeniu la
nivelul perioadei de raportare, prezintă următoarele date:
- 6 întâlniri de lucru;
- măsuri stabilite în urma ședințelor comisiei Sistem control intern managerial
- realizarea Planului de Management al Instituției Prefectului – Județul Tulcea pentru
anul 2019, corelat cu obiectivele instituției - ședința din data de 18.01.2019;
- avizarea situației sintetice a rezultatelor autoevaluării s.c.i.m. existent la data de
31.12.2018 la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea și avizarea raportului anual ședința din data de 23.01.2019;
- aprobarea Programului de dezvoltare a s.c.i.m. pentru anul 2019 - ședința din data de
22.03.2019;
- aprobare Plan de management pentru anul 2019, aprobare Registrul de riscuri
actualizat și Planul de măsuri de control al riscurilor 2019 - ședința din data de
12.09.2019;
- demarare operațiune autoevaluare s.c.i.m. 2019 - ședința din data de 12.12.2019:
- 13 riscuri identificate;
- 31 funcții sensibile identificate;
- 51 activități procedurabile;
- 27 proceduri operaționale;
- 14 proceduri de sistem.

V.2. Audit intern
V.2.1. Misiunile de audit public intern realizate:
În

cursul

anului

2019

au

fost

efectuate

1

misiuni

de

audit

de

regularitate/conformitate, misiune realizată pentru trei domenii distincte de activitate și
anume:
- Domeniul 1 „Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate”
- Domeniul 2 „Serviciul Juridic”
- Domeniul 3 „Gestionarea Patrimoniului”
Aceste domenii au fost examinate din perspectiva respectării ansamblului

principiilor, regulilor procedurale și metodologice care le sunt aplicate.
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Misiunea a fost realizată de auditori din cadrul Ministerului Afacerilor InterneDirecția de Audit Public Intern Serviciul 2 Audit Public Intern pentru Instituțiile Prefectului
și alte Structuri ale MAI de către: Bezeriță Luciana, Roșculete Dinu Laurențiu Constantin
si Scornea Felicia Ioana; cu ordinul de serviciu nr 396.155/20.05.2019. Misiunea s-a
desfăsurat in perioada 03.06.2019-19.07.2019 pentru perioada 01.06.2016-31.05.2019.
Datorită functionării compartimentului de audit la nivelul instituției

fără auditor,

planul de audit public intern a fost realizat intr-o proportie mai mică.
V.2.2.Propuneri pentru îmbunătătirea activitătii de audit intern
Pentru creşterea nivelului de conştientizare a importanţei pe care auditul îl are în
bunul mers al instituţiei, propun ca gradul de implementare a recomandărilor auditorului
să fie luat în considerare la evaluarea profesională anual la nivelul structurilor auditate, ca
un criteriu de performanţă .Activitatea de audit intern poate fi imbunătatita în special
prin efectuarea de cursuri de perfecționare profesionala si convocari de specialitate.
V.3. Etică și conduită
Pentru Standardul 1- Etica și conduita, în conformitate cu prevederile Ordinului
600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice,
Instituția Prefectului Județul Tulcea a elaborat prin Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ, Codul de etica si integritate, aprobat prin Ordinul de prefect nr. 162/2018,
discutat in prealabil

la nivelul comisiei s.c.i.m. și cu consultarea

întregului colectiv.

Ulterior aprobării, Codul a fost transmis tuturor angajaților și asumat de aceștia prin
semnătură. Totodată, prin Ordinul Prefectului nr. 3/2018, a fost nominalizată persoana
care ocupă funcția de Consilier de etică la nivelul instituției. Pentru o bună integrare a
normelor de etică și integritate, Consilierul de etică a elaborat o tematică și un plan anual
de instruire, care se adresează funcţionarilor publici din instituție, funcţionarilor publici cu
statut special și personalului contractual.
V.4. Protecţia informaţiilor clasificate
Referitor la activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate precizăm următoarele:
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- a fost asigurată activitatea de gestionare a documentelor clasificate create în cadrul
Instituției Prefectului – Județul Tulcea sau primite de aceasta;
- s-a realizat inventarierea documentelor clasificate emise şi primite de instituţie, pe
clase şi niveluri de secretizare;
- în conformitate cu Planul de pregătire a personalului care are acces la documente
clasificate, au fost efectuate şedinţe de instruire a angajaţilor care deţin autorizaţii de
acces la aceste documente, completându-se corespunzător fişele individuale de
pregătire pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;
- în conformitate cu Planul unic de control pe linia protecţiei informaţiilor clasificate,
aprobat de Direcţia Generală de Protecţie Internă, a fost efectuat un control intern pe
această temă;
- corespondenţa cu Serviciul Judeţean de Protecţie Internă Tulcea şi cu Direcţia
Generală de Protecţie Internă pe linia protecţiei informaţiilor clasificate.
Activitatea cu privire la asigurarea securităţii datelor şi tehnologia informaţiei a
vizat:
- asigurarea bunei funcţionări a sistemelor de calcul, service hardware şi software;
- întocmirea specificațiilor tehnice și a caietelor de sarcini pentru achiziţionarea
echipamentelor electronice;
- asigurarea suportului tehnic pentru angajaţii instituţiei pe linie de IT;
- stabilirea şi implementarea politicilor de securitate, verificarea şi întreţinerea
sistemelor clasificate din cadrul instituţiei;
- informarea periodică a personalului instituției în vederea prevenirii, detectării şi
remedierii unor vulnerabilităţi care pot apărea în sistemul informatic, pentru a asigura
continuitatea activităţii şi reducerea riscului;
- instalarea pe echipamentele de calcul din instituție a unor aplicaţii cu licenţă validă,
care provin numai din surse sigure şi care nu prezintă risc de securitate cibernetică;
- instalarea unei soluţii complete de securitate ce oferă protecţie de tip antivirus,
antimalware, antispam și antiphishing, pentru prevenirea atacurilor informatice,
filtrarea aplicaţiilor potenţial periculoase și blocarea lor înainte ca acestea să cauzeze
modificări asupra sistemului;
- corespondenţa pe linie de IT cu Direcţia pentru Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei din MAI;
- corespondenţa pe linie de IT şi gestionarea documentelor clasificate cu Direcţia
Generală de Protecţie Internă;
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- elaborarea procedurilor interne pe linie de IT.
V.5. Prevenirea şi combaterea corupţiei. Analizarea riscurilor la corupție și
monitorizarea lor
Activitatea de combatere a corupţiei în Instituția Prefectului – Județul Tulcea se
desfăşoară în baza Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020 şi a Ordinului
ministrului afacerilor interne nr.72/2017 privind aprobarea Planului de integritate pentru
implementarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în perioada 2017-2020 a
Strategiei naţionale anticorupţie.
La nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea, a fost desemnat consilierul de
integritate şi a fost constituit Grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei.
Membrii Grupului a fost instruiţi de reprezentantul Serviciului Judeţean Anticorupţie
Tulcea, cu privire la modul de întocmire a Registrului de riscuri de corupţie pentru anul
2019.
A fost întocmit Registrul riscurilor de corupție pentru anul 2019, fiind identificate
riscurile de corupţie pentru fiecare compartiment din cadrul instituției.
În data de 20.10.2019, la invitația Primăriei municipiului Tulcea, 5 funcționari publici
din cadrul instituției au participat la campania de informare, consultare şi participare
activă, organizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei culturi privind prevenirea
corupției la nivelul autorităților publice locale”.
În anul 2019, reprezentantul Serviciului Judeţean Anticorupţie Tulcea, a realizat 2
sesiuni de instruire anticorupţie, la care au participat 14 salariați ai instituţiei.
La solicitarea Direcţiei Generale Anticorupţie, au fost transmise semestrial rapoarte
de progres şi indicatorii de evaluare, în baza Strategiei Naţionale Anticorupţie.
În anul 2019, a existat un incident de integritate la Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.
Conform adresei Parchetului de pe Lângă Tribunalul Tulcea din data de 28.06.2019,
un agent de poliție a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârșirea
infracțiunilor de trafic de influență și luare de mită, procesul penal fiind în desfășurare.
În acest context, au fost puse la dispoziţia Serviciului Județean Anticorupție Tulcea
documentele prevăzute la art.2.2 din procedura privind evaluarea incidentelor de
integritate în cadrul structurilor M.A.I. din O.M.A.I. 62/2018.
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Analizând documentele transmise, Serviciul Județean Anticorupție Tulcea, a transmis
Raportul vizitei de evaluare a incidentului de integritate privind pe agentul de poliție din
cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Tulcea, solicitând comunicarea stadiului implementării măsurilor
adoptate cu privire la acest incident de integritate, până pe data de 01 februarie 2020.
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CAPITOLUL VI . SERVICII PUBLICE COMUNITARE
VI.1. Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea Şi Evidenţa Paşapoartelor
Simple
Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Tulcea
şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare, a sarcinilor stabilite în fişa postului şi a Dispoziţiei de zi pe
unitate.
Activitatea de emitere, evidenţă paşapoarte şi probleme de migrări, în anul 2019, sa concretizat în realizarea următorilor indicatori:
1.

Total cereri primite la ghişeu - 12105, din care:
- 2219 cereri paşapoarte simple temporare
- 9718 cereri paşaport electronic preluate la judeţul de domiciliu
- 168 cereri pentru persoane care au domiciliul în alt judeţ

2.

Total cereri aprobate în 2019 - 16131, din care:
- 3152 cereri de aprobat, preluate la MDOC
- 1042 cereri de aprobat, preluate la alt SPCEEPS

3.

Stabilirea domiciliului în România - 65 cereri ;

4.

Renunţare la cetăţenia română - 1

5.

Cereri refuzate – 3

6.

Paşapoarte temporare emise, total - 2201

7.

Paşapoarte înmânate titularilor, total - 11716, din care:
- 2220 paşapoarte temporare
- 9064 paşapoarte electronice
- 818 livrate prin curier
Paşapoarte rebutate: total - 60
Au fost declarate: 546 paşapoarte pierdute, 2 furate, 10 deteriorate, 5459 anulate,

27 recuperate.
Cetăţenii au fost informaţi prin publicarea pe site-ul serviciului şi la avizier, a datelor
de interes privind documentele necesare obţinerii paşaportului, taxele şi modul de plată,
precum şi posibilitatea programării on-line.
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Pentru reducerea timpului de aşteptate la depunerea cererii, pentru persoanele care
nu au avut programare on-line, s-au distribuit bonuri de ordine pentru ziua în curs, în
paralel cu informarea şi verificarea documentelor necesare depunerii cererii.
Activitatea s-a desfăşurat permanent la cele 3 ghişee (2 de primiri cereri şi 1 de
eliberare paşapoarte). Pentru situaţii de solicitare a paşaportului în regim de urgenţă, cei
în cauză au fost primiţi în audienţă zilnic, de către conducerea serviciului. În perioada
iunie - septembrie s-a constatat o creştere a numărului de solicitări, în mare parte din
cauza obţinerii cu întârziere a certificatelor de naştere transcrise în registrele stării civile
pentru copii născuţi în străinătate.
Au fost urmărite permanent atât cererile primite prin oficiile consulare şi misiunile
diplomatice ale României în străinătate cât şi cele din ghişeu, pentru validarea şi
aprobarea acestora în termenul cel mai scurt.
De asemenea, serviciului nostru i-au fost redirecţionate, în vederea aprobării, un
număr semnificativ de cereri depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României de către cetăţenii români care au solicitat stabilirea domiciliului în străinătate,
cereri a căror soluţionare este de competenţa Serviciului Public Comunitar pentru
Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Bucureşti.
VI.1.1.Structura restricţii
COMUNICĂRI

PRIVIND

SUSPENDAREA

DEPTULUI

LA

LIBERA

CIRCULAŢIE

ÎN

STRĂINĂTATE
Motivul suspendării:
-

169 - instituit măsuri preventive – C.P.P

-

105 - mandat de executare a pedepsei închisorii

-

100 – ordin de dare în urmărire – art. 493 C.P.P.

-

28 – suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

-

9 alte motive (măsuri educative)

-

1 internat în centru de detenţie.
Număr de persoane care fac obiectul suspendării, total - 327, dintre care:

- 169 sunt nedeţinători de paşaport
- 122 au paşapoarte expirate
- 36 cu paşapoarte valabile din care 13 paşapoarte au fost retrase - menţiunea
R – activ
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- 11 paşapoarte au fost retrase anterior
- 12 paşapoarte nu au fost recuperate (cetăţenii fiind plecaţi în străinătate)
În perioada analizată ne-au fost comunicate de către misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale României, prin intermediul Direcţiei Generale de Paşapoarte, şi s-au
efectuat menţiunile corespunzătoare în evidenţe pentru un număr de: 150 de persoane
arestate, 31 decedaţi, 14 minori depistaţi neînsoţiţi în străinătate, 6 persoane internate în
spital în străinătate.
Avem o bună colaborare cu organele de poliţie solicitându-le sprijin pentru
recuperarea paşapoartelor persoanelor restricţionate, domiciliate la distanţe mari faţă de
reşedinţa de judeţ, precum şi în cazul identificării familiilor persoanelor decedate,
accidentate sau ale minorilor depistaţi neînsoţiţi în străinătate, în vederea informării şi
obţinerii deciziei/acordului privind repatrierea.
VI.1.2. Activitatea structurii de informatică
Pentru funcţionarea aparaturii la parametri optimi şi remedierea cu operativitate a
disfuncţionalităţilor apărute în procesul de soluţionare a cererilor, lucrătorul din cadrul
compartimentului informatic a aplicat corespunzător dispoziţiile şi procedura de lucru,
ţinând permanent legătura telefonică cu specialiştii din Direcţia Generală de Paşapoarte –
Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Activităţi desfăşurate în cursul anul 2019:
- s-a efectuat mentenanţa lunară la laminator şi imprimantă;
- s-a înlocuit 1 echipament cititor de documente
- a fost înlocuită imprimanta TRIGENION de la completul de tipărire
- a fost reparat imprimanta SAMSUNG de la ghişeul 1 de primire cereri
- a fost instalată noua staţie de eliberare – WINDOUWS 10
- au fost rezolvate cu operativitate 2 incidente de comunicaţii
- a fost instalat noul patch de tipărire
- s-a întocmit şi transmis zilnic situaţia cu indicatori.
Au fost puse în aplicare toate dispoziţiile venite de la Direcţia Generală de
Paşapoarte, pe această linie, urmărindu-se ca toate menţiunile care se fac în evidenţe să
fie conform metodologiei de lucru.
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VI.1.3. Activitatea de secretariat
În anul 2019 activitatea de secretariat s-a desfăşurat conform actelor normative în
vigoare.
În perioada analizată au fost înregistrate: un număr total de 5378 documente, din
care 284 documente cu caracter secret de serviciu, 4096 lucrări care intră sub incidenţa
Regulamentului UE 2016/679 şi 989 lucrări cu caracter nesecret referitoare la ordine şi
dispoziţii primite de la Direcţia Generală de Paşapoarte şi Instituţia Prefectului Tulcea.
Nu au fost primite ordine şi dispoziţii cu caracter normativ.
Multiplicarea documentelor clasificate a fost efectuată cu respectarea Ordinului nr.
S/353/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.
Au fost dactilografiate 281 documente ce conţin informaţii clasificate.
S-au întocmit fişele de pregătire individuală în domeniul informaţiilor clasificate,
trimestrial, pentru toţi lucrătorii.
Datorită

disponibilităţii

de

comunicare

a conducerii

serviciului,

precum

şi

promptitudinii lucrătorilor de la ghişeu în relaţiile cu publicul, cetăţenii prezenţi la ghişeu
au fost lămuriţi cu privire la eventuale aspecte semnalate, astfel că în perioada de
referinţă nu au fost înregistrată cereri de primire în audienţă.
Au fost primite 7 petiţii care a fost soluţionată cu operativitate .
Conform dispoziţiei Direcţiei Generale de Paşapoarte nr. 2292042/6/02.02.2016,
trimestrial a fost verificat modul de păstrare şi asigurare a legitimaţiilor de serviciu şi
sigiliilor din metal, de către cadrele serviciului, rezultatul verificării raportându-se la
Direcţia Generală de Paşapoarte.

VI.1.4. Pe linie de gestiune
Gestiunea serviciului este ţinută conform Instrucţiunilor M.A.I. nr. 1031/29.11.1999,
a Procedurii de lucru nr. 81/02.02.2016, de către un lucrător desemnat prin Ordinul al
Prefectului nr. 19/03.02.2016.
In activităţile zilnice, gestionarul urmăreşte ca prevederile procedurilor de lucru să
fie respectate întocmai de către toţi lucrătorii cu activităţi pe linie de personalizare a
paşapoartelor temporare şi de membrii comisiilor.
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Paşapoartele sunt predate săptămânal – în ziua de luni, către confecţie, iar cele
neutilizate sunt retrase în ziua de vineri pe bază de bon de predare/retragere. Sunt
asigurate măsuri de securitate a depozitării blanchetelor şi foliei.
La primirea materialelor cu regim special s-a efectuat recepţia acestora, conform
procedurii de lucru, acordându-se o atenţie deosebită verificării numărului de blanchete şi
folie securizată precum şi a seriilor acestora, înscrise în documentele de însoţire, de către
comisia de recepţie
Lunar s-a efectuat inventarierea tuturor materialelor existente atât în depozit cât şi la
utilizatori, de către comisia de inventariere şi nu s-au constatat diferenţe între stocul
scriptic şi cel faptic.
De menţionat că există o bună colaborare cu Serviciul financiar din cadrul Instituţiei
Prefectului, lunar efectuându-se confruntarea evidenţei tehnic – operative şi cantitativ –
valorică.
De menţionat că există o bună colaborare cu Serviciul financiar din cadrul Instituţiei
Prefectului, lunar efectuându-se confruntarea evidenţei tehnic – operative şi cantitativ –
valorică.
VI.1.5. Pe linia pregătirii continue
Pregătirea continuă s-a desfăşurat conform planului anual întocmit la nivelul
serviciului şi aprobat de către Instituţia Prefectului.
Perfecţionarea pregătirii cadrelor în această

perioadă a avut ca scop sporirea

competenţei profesionale urmărindu-se astfel creşterea randamentului în îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu, cu respectarea legilor şi procedurilor de lucru.
O atenţie deosebită am acordat însuşirii şi aplicării, de către cadrele serviciului, a
prevederilor Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în
străinătate cu noile modificările şi completările ulterioare, actelor normative privind
combaterea corupţiei în rândul funcţionarilor publici şi asigurarea transparenţei în
activitatea M.A.I.
In procesul de pregătire a cadrelor s-a considerat prioritar însuşirea şi aplicarea
corectă a tuturor modificărilor aplicaţiei IDIS şi a procedurilor de lucru actualizate pe
toate liniile de muncă.
Lunar au avut loc şedinţe de pregătire profesională, conform planului anual de
pregătire continuă, ocazie cu care

s-au dezbătut diverse speţe apărute în activitatea
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practică precum şi procedurile operaţionale. La pregătirea în domeniul Schengen, ofiţerul
desemnat cu activitatea pe această linie s-a ocupat de prezentarea temelor precum şi de
testarea trimestrială a cadrelor.
Este de notificat faptul că personalul serviciului s-a implicat cu mult profesionalism
în activitate, conform fişei postului, manifestând dorinţa de pregătire continuă, pentru
fixarea informaţiilor în mod corect, astfel încât sarcinile trasate să fie îndeplinite cu
operativitate şi cu respectarea legii.
Toate cadrele au studiat legislaţia în vigoare şi-au completat fişa de pregătire
individuală în domeniul informaţiilor clasificate.
Şeful serviciului a acţionat permanent pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului
de corupţie în rândul efectivului, nu s-au înregistrat cazuri de abateri în acest sens,
problematică ce rămâne permanent în atenţie prin:
- cunoaşterea subordonaţilor;
- respectarea fişei postului de către toţi lucrătorii;
- respectarea programului de lucru cu publicul şi a procedurii de lucru privind activitatea
de ghişeu;
- la fiecare şedinţă şeful serviciului subliniază problematica actului de corupţie şi
necesitatea raportării operative a cazurilor de corupţie de care avem cunoştinţă;
- afişarea la intrarea în sediul serviciului, în locuri vizibile, a unor materiale de informare
a populaţiei prin care fiecare cetăţean este rugat să nu încurajeze corupţia;
- colaborarea bună cu toate structurile în domeniu, în scopul prevenirii actelor de
corupţie.
O preocupare constantă o reprezintă adoptarea celor mai eficiente metode de
colaborare şi comunicare internă, de cooperare externă cu serviciile judeţene de
paşapoarte, cu structurile de poliţie şi cu cetăţenii.
VI.1.6. Starea şi practica disciplinară
Şeful serviciului a urmărit realizarea unui climat de muncă colegial, de respect şi
întrajutorare, repartizarea judicioasă a activităţilor pentru fiecare lucrător - având în
vedere numărul acestora, astfel încât sarcinile să fie îndeplinite în timp util, fără a se
înregistra restanţe.
Nu au fost cazuri de lucrători sancţionaţi disciplinar.
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VI.2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare
a Vehiculelor
VI.2.1. Prezentare

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule
Tulcea a fost înfiinţat in temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 83 / 2001 privind infiintarea ,
organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta
pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si
inmatriculare avehiculelor si a H.G.nr.1767 / 2004 privind modul de organizare si
functionarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a
vehiculelor, ca un aparat de specialitate al administratiei publice locale, fiind organizat ca
si un serviciu in cadrul Prefecturii judetului Tulcea .
Serviciul Public Comunitar organizeaza si executa activitatile in baza dispozitiilor
obligatorii
pe care seful serviciului le emite pentru toate liniile de munca, aflandu-se sub directa
subordonare a
Prefectului judetului Tulcea.
Trebuie menţionat faptul că în perioada 01.01-01.06.2019, serviciul nostru şi-a
desfăşurat activitatea cu doar 8 lucrători, singurul ofiţer încadrat fiind şeful serviciului.
Celorlalţi doi ofiţeri li s-au aprobat rapoartele de mutare la IPJ Tulcea.
Prin OMAI nr. I/1842/11.06.2019, s-a aprobat suplimentarea ştatului de funcţii cu
un indicator de agent principal, la poziţia 3b, în cadrul compartimentului Regim Permise
de Conducere si Examinări.În ciuda demersurilor iniţiate, în vederea ocupării postului prin
mutarea în interesul serviciului a ASA Razem Cătălin Daniel, din cadrul IPJ Tulcea, până la
sfârşitul perioadei analizate, nu s-a reuşit acest lucru.
Conform prevederilor Ordinului Prefectului nr. 430/11.11.2019, privind aprobarea
organigramei şi a ştatului de organizare, structura organizatorica a serviciului este
următoarea :
1.Conducerea serviciului public comunitar ;
2.Compartiment Regim Permise de Conducere si Examinări ;
3. Compartiment Înmatriculări si Evidenţa a Vehiculelor Rutiere;
4.Compartiment Informatic.
La această dată structura serviciului nostru se prezintă astfel:
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Structura

OFIŢERI

Conducere
Compartiment

permise

AGENŢI

PERSONAL

TOTAL

POSTURI

CONTRACTUAL

POSTURI

VACANTE

1

0

0

1

0

1

4

0

5

1

1

2

0

3

0

0

0

1

1

0

3

6

1

10

1

de

conducere si examinări
Compartiment înmatriculări
Compartiment informatică

TOTAL

Pentru îndeplinirea competenţelor suntem sprijiniţi de personalul S.C. RA APPS,
pentru care s-au stabilit atribuţii de execuţie în ceea ce priveşte introducerea datelor,
achiziţii de imagine şi programarea la examen, agenţii casieri care desfăşoară activităţi
din competenţa compartimentului înmatriculări şi evidenţa vehiculelor, şi personalul
Atelierului de confecţionat plăci cu numere de înmatriculare care desfăşoară activităţi pe
linie de arhivă.
În urma analizelor efectuate la nivelul conducerii instituţiei s-a dispus ca începând
cu data de 01.11.2017, toate activităţile să se desfăşoare doar în baza unor programări
online, folosindu-se Portalul pus la dispoziţie de către Direcţia Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti.
În perioada analizată managementul serviciului s-a concentrat pe îndeplinirea la
standarde ridicate a tuturor atribuţiilor principale aşa cum sunt stabilite prin OG 83/2001,
cu modificările ulterioare şi oferirea de servicii publice de calitate, astfel încât prin
folosirea judicioasă a personalului avut la dispoziţie să putem satisface toate pretenţiile
cetăţenilor.
VI.2.2. Activităţi desfăşurate
Activităţi
Total activităţi auditate de sistemul
informatic
Total documente emise ( PC, CI, AP)
Documente/lucrător

2019

2018

393 942

380 671

27 515

27 988

3057/lucrător 2798/lucrător
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+/+ 13
271
- 473

A. Pe linie de înmatriculări
2017

2018

+/-

Certificate de Înmatriculare emise

13 130

13 307

- 177

Înscrieri

4 762

4 889

- 127

Transcrieri

7 599

7 787

- 188

Radieri

1 652

1 192

+ 460

Autorizaţii provizorii emise

3 052

3 410

- 358

Dovezi tipărite

13 130

13 307

- 177

La data de 30.12.2019 valoarea parcului auto al judeţului este

de 77828 cu o

creştere de 5 163 vehicule faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
În ultimii trei ani de zile parcul auto la nivelul judeţului Tulcea s-a modificat în mod
constant crescător cu o medie de 5 050 de unităţi.
Evoluţia parcului auto este influenţată şi de :
- lipsa unor persoane juridice deţinătoare de mari parcuri auto, la nivelul judeţului. La
nivelul judeţului există doar 12 916 (17%) vehicule înmatriculate la solicitarea unor
persoane juridice;
- deşi autoritatea locală identifică vehicule abandonate pe domeniul public, nu s-a emis
nicio dispoziţie de radiere;
- vehiculele foarte vechi, scoase din uz şi radiate din evidenţele fiscale în baza unor
declaraţii notariale nu pot fi radiate din evidenţele noastre deoarece nu pot fi depuse
documentele justificative ( documentul de predare la o unitate autorizată pentru
dezmembrare, CIV, etc);
- vehiculele înmatriculate pe numele unor persoane decedate ori societăţi comerciale
dizolvate ori în procedura falimentului nu pot fi radiate din oficiu.
- Pentru perioada analizată se constată următoarele:
- creşterea continuă a parcului auto. Din păcate această creştere nu este corelată şi cu
dezvoltarea infrastructurii rutiere ( lucrări de sistematizare a traficului, parcări, piste
pentru biciclişti, etc);
- scăderea nesemnificativă a numărului de certificate de înmatriculare emise, faţă de
anul trecut. Trebuie avut în vedere şi faptul că la nivelul judeţului în anul 2018 s-a
înregistrat un maxim istoric. După creşterile semnificative din anii 2012 (8278 solicitări),
2013 (8134 solicitări) determinate în special de posibilitatea înmatriculării vehiculelor fără
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timbrul de mediu, în baza unor sentinţe judecătoreşti, ulterior, numărul acestora a scăzut
semnificativ;
- scăderea numărului de autorizaţii provizorii emise . Acest aspect este o consecinţă
logică a se pot emiterii autorizaţiilor direct, pe o perioadă de 90 de zile;
- creşterea numărului de radieri. Se datorează numărului de vouchere acordate în cadrul
programului „RABLA”. Creează o presiune foarte mare pe lucrători deoarece numărul de
solicitări este influenţat de programul respectiv şi condiţiile impuse de acesta. De
asemenea se constată o creştere pe final de an, generată de dorinţa proprietarilor de a
nu mai plăti taxele fiscale şi în anul următor, potrivit Codului Fiscal, pentru vehicule vechi,
dezmembrate sau nu;
- parcul auto se măreşte în proporţie covârşitoare cu autovehicule uzate.
Din punct de vedere al performanţelor obţinute pe această linie, se constată
realizarea tuturor obiectivelor stabilite la începutul anului, astfel:

OBIECTIV 2019
soluţionarea cererilor pentru
eliberarea certificatelor de
înmatriculare
soluţionarea cererilor pentru
eliberarea autorizaţiilor de
circulaţie provizorie

CRITERIU DE
PERFORMANŢĂ

REALIZĂRI

- emiterea a cel puţin 10 000

- emiterea a 13 130certificate de

certificate de înmatriculare

înmatriculare

- emiterea a cel puţin 2 500
de autorizaţii

- emiterea a 3 052 de autorizaţii

soluţionarea cererilor de

- radierea a cel puţin 1 000

- radierea a 1 652de

radiere din circulaţie

de autovehicule

autovehicule

pentru înmatriculare max. 5
zile
Termene scurte de

pentru transcriere max. 14

programare on-line

zile
pentru autorizare provizorie

pentru înmatriculare 1 zi
pentru transcriere 1 zi
pentru autorizare provizorie 1 zi

max. 10 zile
Emiterea corectă a
documentelor

marja de rebut a
documentelor să nu
depăşească 4 ‰
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rebut certificate de înmatriculare
2,81 ‰

Pe linie de examinări:
2019

2018

Şcoli auto

26

31

- Persoane examinate proba teoretică:

10 032

8 657

4 542

4 343

(45,28%)

(50,17%)

- Respinşi proba teoretică

5 490

4 314

- Persoane examinate proba practică:

8 097

7 855

4 396

4 510

(54,29%)

(57,42%)

3 701

3 345

13 587

12 169

4 396

4510

(32,35%)

(37,0%)

Oprire examinare

26

71

- 45

Retragere dosar

15

14

+1

Media candidaţi examinaţi/lucrător

1350/an

1 128/an

- Admişi proba teoretică:

- Admişi proba practică:
-Respinşi proba practică

-

TOTAL persoane examinate
d.c. - admis

+/-

+1
375
+ 199
+1
176
+ 242

- 114

+ 356
+1
418
- 114

Se desprind următoarele concluzii:
- a crescut atât numărul examinărilor la proba practică, dar a scăzut procentul de
promovabilitate;
- promovabilitatea la proba teoretică a scăzut semnificativ;
- din punct de vedere al promovabilităţii la proba practică ne situăm pe locul 21 la nivel
naţional, peste media naţională ;
- din punct de vedere al numărului de candidaţi examinaţi la proba practică, la nivel
naţional ne aflăm pe locul 36 ( Caraş Severin, Ialomiţa , Mehedinţi, Satu Mare, Brăila, şi
Covasna)
- din punct de vedere al promovabilităţii la proba teoretică ne situăm pe locul 32 la nivel
naţional, sub media naţional;
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- din punct de vedere al numărului de candidaţi examinaţi la proba teoretică, la nivel
naţional ne aflăm pe locul 40 ( Călăraşi şi Covasna).
S-a înregistrat o singură contestaţie cu privire la examinarea pentru obţinerea
permisului de conducere la proba practică.

Numitul Ardeiaş Ilie, a contestat proba

practică susţinută la data de 26.02.2019 cu examinatorul ASA Armeanu Ionuţ. S-a dispus
respingerea contestaţiei, ca nefondată.
În urma controalelor inopinate desfăşurate la proba practică, sau cu ocazia verificării
şi validării rezultatelor de la examen nu s-au constatat nereguli.
S-au desfăşurat trei şedinţe trimestriale ale Comisiei de siguranţă rutieră. Potrivit
disp. DRPCIV nr. 782197/25.08.2015 s-a stabilit faptul că şeful serviciului organizează, la
cererea celor interesaţi, întâlniri de lucru în fiecare a doua zi de luni din fiecare lună.
Din punct de vedere al performanţelor obţinute pe această linie, se constată
realizarea tuturor obiectivelor stabilite la începutul anului, astfel:
OBIECTIV
organizarea permanentă a
examenelor pentru
obţinerea permiselor de
conducere, în condiţiile

CRITERIU DE PERFORMANŢĂ
- 7 000 de candidaţi examinaţi
la proba teoretică
- 7 500 de candidaţi examinaţi
la proba practică

legii

REALIZĂRI
- 10 032 candidaţi
examinaţi la proba
teoretică;
- 8 097 candidaţi examinaţi
la proba practică

soluţionarea cererilor
pentru eliberarea

- emiterea a cel puţin 10 000

- emiterea a 11 333

permiselor de conducere,

de permise

permise de conducere

în condiţiile legii
- pentru proba teoretică max.
Termene scurte de

30 zile

- proba teoretică 8 zile

programare on-line

- pentru proba practică max.

- proba practică 9 zile

45 zile
Emiterea corectă a
documentelor

- marja de rebut a
documentelor să nu
depăşească 4 ‰

rebut permise de
conducere 1,41 ‰

Pe linie permise de conducere:
2019
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2018

+/-

Dovezi tipărite

6 899

6 761

+ 138

Permise editate

11 333

11 271

+ 62

din care în urma examinării

4 434

4 429

+5

preschimbate model vechi

14

29

- 15

preschimbare PC străin

331

250

+ 81

TOTAL posesori permise de conducere

71 719

69 621

+ 2098

48

47 984

849(68,12%)

(68,92%)

22

21 637

870(31,88%)

(31,08%)

- din care bărbaţi

femei

VI.2.3. Informatică
Există numeroase disfuncţionalităţi în utilizarea aplicaţiei RESPER:
- nu se răspunde la mesaje;
- nu toate ţările pentru care se pot preschimba permisele sunt conectate la această
aplicaţie;
- Grecia afişează detaliile permisului foarte greu, doar în urma unor verificări succesive;
- nu se pot face verificări în Irlanda. Răspunsurile succesive sunt “Not found” ;
există foarte multe excepţii de la regulă, generate de modul de funcţionare al aplicaţiei în
diferite state.
Au existat numeroase incidente în funcţionarea serverului central, fapt ce a generat
imposibilitatea soluţionării cererilor în ghişee.
Aplicaţia EUCARIS:
- există întreruperi în funcţionarea acesteia, fapt pentru care solicitarea de înmatriculare
nu poate fi soluţionată în ghişeu;
- Franţa nu funcţionează de cel puţin 2 luni, timp în care am oprit de la înmatriculare 5
autovehicule;
- în 2019, am înregistrat 49 de solicitări de verificare, din care 24 pentru lipsa
documente de înmatriculare străine, 20 pentru neconcordanţe şi 5 vehicule pentru care
nu se pot efectua verificări în Franţa. Dintre acestea au fost soluţionate doar 8, din care
într-o situaţie proprietarul a depus documentul de înmatriculare lipsă.
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Au existat numeroase situaţii în care nu se încarcă situaţiile candidaţilor de la ARR.
Deoarece la nivelul serviciului se lucrează doar cu programări online, iar timpii de
soluţionare a cererilor sunt de 5 minute, în asemenea situaţii nu putem aştepta
remedierea situaţiilor, fapt pentru care cetăţenii sunt nevoiţi să facă altă programare,
aspect care crează o stare de nemulţumire.
Există numeroase situaţii în care imaginile preluate în timpul examenului sunt
neclare sau lipsesc de pe anexa de examen. Deasemenea există situaţii în care numele
examinatorului nu apare pe anexă.

VI.2.4. Documente rebut

DOCUMENTE REBUT

2019

2018

Documente emise

27 515

21 587

Nr. total rebuturi

54 (1,96‰)

51 (2,36‰)

37 buc.

34 buc

(2,81‰)

(3,31‰)

eroare operator

37

34

eroare sistem

0

0

16 buc.

17 buc

(1,41‰)

(1,93‰)

eroare operator

12

17

eroare sistem

4

0

Autorizaţii provizorii

1(0,32‰)

0

+/-

+3

Din care
Certif.de înmatriculare

Permise de conducere

+3

-1

+1

Din punct de vedere statistic, rezultatele obţinute de către serviciul nostru
comparativ cu cele din anul 2018 sunt prezentate in anexele 1-4 la prezentul material.
VI.2.5. Pregătirea continuă a personalului
În perioada analizată nu au fost depistate aspecte negative care să conducă la
declanşarea unor cercetări prealabile, atenţionări ori informarea altor instituţii. Cu ocazia
analizelor săptămânale s-au dispus măsuri punctuale de îmbunătăţire a activităţii.
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Nu au existat cazuri de pierdere/furt a legitimaţiilor de serviciu. În prezent există doi
lucrători cărora nu li s-au eliberat legitimaţii de serviciu ca urmare a mutării, respectiv
avansării în gradul următor.
Nu s-au înregistrat reclamaţii cu privire la modul de comportament al lucrătorilor.
La nivelul serviciului s-au desfăşurat un număr de 36 de controale interne de către
şeful serviciului sau şefii de compartimente cu privire la corectitudinea documentelor
emise, fără a se constata abateri de natură a atrage răspunderea lucrătorilor.
Cu o frecvenţă săptămânală se desfăşoară şedinţe de analiză şi prelucrări ordine sau
dispoziţii.
Cu o frecvenţă săptămânală se desfăşoară şedinţe de analiză şi prelucrări ordine sau
dispoziţii.
Nu s-au organizat şedinţe de tragere cu armamentul, la care să fim convocaţi de
către IPJ Tulcea.
Nu s-au desfăşurat şedinţe de pregătire sportivă. Principalul motiv îl constituie lipsa
timpului necesar, programările online fiind făcute pentru toate zilele lucrătoare. De
asemenea nu există un spaţiu disponibil, destinat acestor activităţi şi nici fondurile
necesare închirierii unuia.
Grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei este stabilit la nivelul Instituţiei
prefectului prin Ordinul nr.172/2014, din partea serviciului fiind nominalizat şeful
serviciului.
Prin Ordinul prefectului nr. 72/16.03.2017, s-a înfiinţat comisia de stabilire şi inventariere
a funcţiilor sensibile, din componenţa căreia face parte şi şeful serviciului, în calitate de
membru.
Pregătirea în domeniul siguranţei şi securităţii muncii se face la nivelul Instituţiei
prefectului, persoana desemnată fiind un lucrător din afara serviciului.
Pentru pregătirea în domeniul informaţiilor clasificate s-a întocmit planul de
pregătire şi fişe de pregătire individuală pe niveluri de secretizare, conform autorizaţiilor
valabile la nivelul serviciului.
VI.2.6. Starea disciplinară
În perioada analizată, la nivelul serviciului nu s-au înregistrat sesizări sau reclamaţii
cu privire la modul de comportament al lucrătorilor, iar controalele desfăşurate de şeful
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serviciului nu au depistat aspecte negative care să conducă la declanşarea unor cercetări
prealabile, atenţionări ori informarea altor instituţii.
La data de 01.11.2018, ASA Armeanu Ionuţ, a fost reţinut pentru 24 de ore. Prin
încheierea Tribunalului Tulcea nr. 29/JDL/02.11.2018, dată în dosarul 1516/88/2018, s-a
respins propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea referitoare la măsura
arestului la domiciliu, s-a dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile,
dar

nu s-a stabilit nicio restricţie referitoare la sarcinile de serviciu. Prin Ordinul

prefectului nr. 300/23.11.2018, s-a dispus punerea la dispoziţie a lucrătorului, începând
cu data de 12.11.2018. Prin adresa Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea nr.
1/P/2019 din data de 28.06.2019, am fost informaţi despre faptul că

ASA Armeanu

Ionuţ, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea a trei infracţiuni de
trafic de influenţă şi o infracţiune de luare de mită.
Prin adresa DRPCIV nr. 974948/19.04.2016 am fost informaţi că în urma verificărilor
efectuate, referitoare la petiţia numiţilor Turlică Vasile, preşedintele APSCA Tulcea şi
Dumitru Mircea, preşedintele FNFAR Tulcea, împotriva AP Cojocaru George s-a dispus
sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea cu privire la săvârşirea infracţiunii
de fals intelectual. Până la această dată nu s-a finalizat cercetarea, iar lucrătorul nu a fost
citat la parchetul competent.
Cu ocazia analizelor săptămânale s-au dispus măsuri punctuale de îmbunătăţire a
activităţii.
Nu au existat cazuri de pierdere/furt a legitimaţiilor de serviciu. Au fost înaintate
fotografiile necesare în vederea emiterii unor noi legitimaţii de serviciu.
Nu există nicio menţiune în Registrul de sesizări şi reclamaţii.

107

CAPITOLUL VII. COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ Şl RELAŢII
INTERNAŢIONALE
În domeniul cooperării interinstuționale, Instituția Prefectului – Județul Tulcea a
semnat două documente care vizează același context, respectiv Sărbătorirea anuală a

„Zilei Dobrogei”, în data de 14 noiembrie. Cele două documente sunt:
-

Protocolul de Coorperare dintre Instituția Prefectului – Județul Tulcea și Instituția
Prefectului – Județul Constanţa, care vizează organizarea manifestărilor prilejuite
cu ocazia sărbătoririi „Zilei Dobrogei” atât în judeţul Constanţa cât și în judeţul
Tulcea, autoritățile semnatare urmând a desemna reprezentanți în vederea
participării la evenimentele desfășurate în ambele județe.

-

Protocolul de colaborare dintre Instituția Prefectului – Județul Tulcea, Consiliul
Judeţean

Tulcea

și

Inspectoratul

Şcolar

Județean

Tulcea,

care

vizează

desfășurarea și premierea caștigătorilor concursului de eseuri Dobrogea de azi,

privind spre viitor.
În baza acestor protocoale au fost organizate în oglindă la Tulcea și Constanța
evenimente care s-au bucurat de o largă participare în rândul cetățenilor, tinerilor,
ansamblurilor culturale, asociaţiilor de meșteșugari/producători locali și sportivilor. Scopul
acestor manifestări a fost acela de stimula dezvoltarea culturală și artistică, studiul
istoriei, recunoașterea meritelor personalităților dobrogene, conștientizarea aparteneței la
un spațiu cu identitate istorică, demografică și geografică aparte
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CAPITOLUL VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE
Instituția Prefectului – Județul Tulcea a finalizat implementarea proiectului Public

FLOOD Emergency and Awareness SERVice (FLOOD-serv) nr. 693599, finanţat
de Comisia Europeana prin Programul de Cercetare Inovare Horizon 2020. Scopul
proiectului a fost acela de a identifica cele mai bune soluţii TIC pentru eficientizarea
managementului situaţiilor de urgență la inundaţii, în cadrul unui parteneriat internaţional
alcătuit atât din instituţii publice, cât și din institute de cercetare și companii IT. Conform
calendarului de proiect, în anul 2019 au fost derulate sesiuni de training pentru
componentele platformei FLOODserv și s-au continuat activitățile de pilotare a platformei
în primăriile Tulcea, Isaccea, Beștepe și Mahmudia.
Activitățile au fost pregătite la întrunirea de lucru de la Atena, din luna martie 2019.
Finalizarea proiectului a fost marcată cu organizarea de evenimente atât la Tulcea, cât și
la București și Bruxelles.
Durata proiectului a fost de 36 de luni, în intervalul 2016-2019, bugetul
alocat instituției noaste fiind de 54.750 Euro.
În continuarea demersurilor de îmbunătățire a activităților de gestionare a situațiilor
de urgență, Instituția Prefectului – Județul Tulcea a semnat contractul de finanțare
nr.209/24.04.2019 pentru proiectul Management performant al situațiilor de

urgență în folosul comunităților locale din Delta Dunării, nr. înregistrare FLAG
Delta

Dunării

RO031906201805306.

Valoarea

totală

a

investiției

este

de

762.223,73 lei, procent de finanţare 100% și 0 lei cheltuieli neeligibile.
Termen de implementare 24 luni, 2019-2021. Prin acest proiect se are în
vedere achiziționarea unei ambarcațiuni motorizate care va facilita accesul Prefectului, în
calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, precum și a
consultanților din cadrul instituției în zona lagunară şi în comunităţile greu accesibile din
Delta Dunării.
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CAPITOLUL IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
IX.1.Informare și relații publice
În ceea ce priveşte respectarea aplicării art.7 din Legea nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public şi a H.G. nr. 123/2002, prin compartimentul de
specialitate au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 13 solicitări (8 solicitări de la
persoane juridice şi 5 solicitări de la persoane fizice). Aceste solicitări au privit: activitatea
instituției prefectului (raportul de activitate pe anul 2018, obiectivele specifice, aplicarea
codului de etică, furnizarea copiei contractului de servicii de informare și publicitate etc.),
situația fondurilor speciale alocate de la bugetul de stat pentru situațiile de criză, solicitări
de copii ale unor acte emise de U.A.T.-uri, comunicarea de situații ale actelor
emise/actelor nelegale ale U.A.T.-urilor, acțiuni promovate la instanța de judecată,
situația unor imobile din municipiul Tulcea etc. Toate solicitările au fost rezolvate în
termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001.
Pentru îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare interinstituţională şi pentru a facilita
contactul mass-mediei şi a persoanelor interesate cu instituţia noastră, informaţiile
prevăzute la art. 5 alin.(1) din Legea nr. 544/2001 au fost prezentate într-o formă
accesibilă şi concisă atât la avizierul aflat în sediul instituţiei cât şi pe pagina proprie de
internet, urmărindu-se o actualizare permanentă a acestora.
În anul 2019 s-a întocmit Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în
anul 2018 la nivelul instituției prefectului, conform anexei nr. 10 din H.G. nr. 123/2002,
cu completările și modificările ulterioare. Acesta a fost elaborat pe data de 21 martie
2019 (nr. 3934) și a fost postat pe site-ul instituției.
De asemenea, conform prevederilor art. 27, alin (4) din H.G. nr. 123/2002, prin
adresa nr. 2775/28.02.2019 s-a solicitat autorităților publice din județul Tulcea întocmirea
și transmiterea rapoartelor, întocmite conform Anexei 10 din H.G. nr. 123/2002, către
instituția prefectului.
Raportul Centralizat la nivelul județului Tulcea (nr. 5471 din 17.04.2019), cât și cel
al instituției prefectului au fost transmise la Secretariatul General al Guvernului României
prin adresa nr. 5654 din 19 aprilie 2019.
Pentru anul 2019, rapoartele, atât de la nivelul instituției prefectului, cât și la nivelul
unităților administrativ-teritoriale (centralizat) vor fi întocmite și transmise în termenul
stabilit de art. 10, alin.(4) și art. 27. alin.(4),(5) din H.G. nr. 123/2002
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IX.2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor
Evidenţa petiţiilor şi audienţelor este ţinută în format electronic folosindu-se,
începând cu anul 2011, aplicaţia „Program managementul circuitului documentelor”,
program care generează în mod automat diverse situaţii, şi anume: clasificarea
petiţiilor/audienţelor după categorii de probleme, calea de provenienţă a petiţiilor, situaţia
petiţiilor şi audienţelor nerezolvate în termenul legal.
În anul 2019, la nivelul instituţiei prefectului s-au înregistrat 570 petiţii după cum
urmează:
- ajutoare diverse

5

- diverse probleme

8

- fond funciar

285

- înmatriculări autovehicule

140

- legea nr.10/2001

2

- legea nr.9/1998

8

- probleme de interes comunitar

28

- reclamaţii autorităţi locale

8

- taxe-impozite

1

- litigii diverse

5

- loc de muncă

1

- locuinţă

3

-

sesizări

privind

tulburarea

liniștii 3

publice
Din totalul celor

570 petiţii,

aproximativ 50 % au vizat probleme legate de

refacerea proprietăţilor agricole pe fostele amplasamente, contestaţii privind aplicarea
legilor fondului funciar, corectare titluri de proprietate iar 2 % retrocedări de imobile şi
acordarea de despăgubiri, conform Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 10/2001, un procent de
25 % au vizat aspecte ce privesc activitatea Serviciului Permise Tulcea (urgentarea
înmatriculării de autovehicule, adeverinte autoturise etc.) iar restul de 23 % probleme şi
situaţii personale ale cetăţenilor (probleme de interes comunitar, solicitări de ajutor
financiar, locuri de muncă, probleme locative, raporturi litigioase, reclamaţii etc.).
În cursul anului 2019, la conducerea instituţiei prefectului s-au înregistrat 24 de
audienţe.
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Activitatea de înscriere şi primire în audienţă a cetăţenilor a fost organizată astfel
încât toţi cetăţenii care au solicitat audienţe la conducerea instituţiei să fie primiţi: la
prefect în ziua de joi, iar la subprefect în ziua de vineri a săptămânii.
Problemele ridicate în cadrul audienţelor la conducerea instituţiei s-au referit, în
principal, la aplicarea legilor fondului funciar (54 %) iar restul au fost solicitări de locuri
de muncă, locuinţe, impozite si taxe, după cum urmează:
- diverse probleme

8

- fond funciar

13

- probleme de interes comunitar

1

- loc de muncă

1

- locuinţă

1

Totodată, ceilalţi cetăţenii, peste 746, care s-au adresat în afara zilelor de audienţe
ale conducerii instituţiei, au fost consiliaţi de personalul din cadrul Compartimentului de
Relaţii Publice, îndrumându-i, sau când a fost cazul, redirecţionându-i la alte
instituţii/autorităţi abilitate.
Pentru problemele semnalate de petenţi, atât în cadrul audienţelor cât şi în petiţii,
care nu intră în atribuţiile instituţiei prefectului, s-au făcut demersuri, uneori repetate, la
instituţiile sau autorităţile abilitate, motiv pentru care nu s-a putut respecta întotdeauna
termenul legal de soluţionare.
Semestrial si anual s-a întocmit raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor
şi de primire a cetăţenilor în audienţă care a fost comunicat Ministerului Afacerilor
Interne.
De asemenea, petiţiile şi audienţele nesoluţionate în termen sunt monitorizate
permanent.

IX.3. Apostilarea documentelor
În baza Instrucţiunilor Ministrului Afacerilor Interne nr. 82 din 29.03.2010 şi a
prevederilor O.G.nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000 şi modificată prin Legea
nr. 142/2004, activitatea de apostilare a actelor administrative se realizează de Instituţia
Prefectului.
Conform competenţelor stabilite prin Ordin al Prefectului, subprefectul are atribuţia
de a coordona activitatea de eliberare a apostilei.
Termenul de soluţionare a cererilor este de două ore.
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Cele mai multe cereri adresate de cetăţenii români prin care se solicită eliberarea
apostilei pentru unele documente oficiale administrative sunt adresate în scopul stabilirii
reşedinţei în străinătate, reîntregirii familiei, acordării dreptului de a muncii în străinătate
sau pentru încheierea căsătoriei în străinătate.
În toate cazurile s-a acordat din oficiu consultanţă cetăţenilor, aceştia fiind
îndrumaţi chiar şi cu privire la procedurile ulterioare referitoare la necesitatea traducerii
actului apostilat, legalizarea traducerii respectivului act la un notar public şi apostilarea
respectivei traduceri la Camera Notarilor Publici.
Pentru eficientizarea activităţii de eliberare a apostilei începând cu data de 2
decembrie 2014 s-a implementat de Ministerul Afacerilor Interne proiectul „Sistem
interoperabil centralizat pentru evidenţa apostilei eliberate de către instituţiile prefectului
pentru actele oficiale administrative”, aplicaţie informatică ce permite verificarea online a
apostilelor eliberate.
Cel mai mare număr de cereri pentru apostilarea actelor oficiale administrative se
înregistrează în lunile de vară iunie-august.
În anul 2019 s-au înregistrat 1119 cereri şi s-au apostilat 1539 acte administrative.
Numărul documentelor apostilate în anul 2019 a fost cu 298 mai puține decât în anul
2018.
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CAPITOLUL X. DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/
PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII
SERVICIUL

PUBLIC

COMUNITAR

REGIM

PERMISE

DE

CONDUCERE

ȘI

ÎNMATRICULAREA VEHICULELOR

X.1. Personal
Serviciul este prevăzut cu cea mai mică încadrare, la nivel naţional.
Din cele 10 posturi încadrate:
trei lucrători au vârsta de peste 50 de ani şi pot solicita trecerea în rezervă;
doi lucrători sunt domiciliaţi în judeţul Galaţi şi există posibilitatea solicitării mutării;
un lucrător doreşte deja mutarea în cadrul IPJ Tulcea;
doi lucrători pot solicita concediu pentru creşterea copilului, în anul 2020;
un lucrător solicită concediu fără plată, astfel încât să poată desfăşura alte activităţi
remunerate superior, pentru a-ţi putea achita creditele;
un lucrător se află în tutelă profesională;
un lucrător este trimis în judecată şi pus la dispoziţie.

X.2. Spaţiu
- nu există spaţiu suficient pentru suplimentarea numărului de ghişee de lucru cu
publicul;
- spaţiul destinat publicului este insuficient (cca.30mp), chiar şi în condiţiile în care
activitatea se desfăşoară preponderent în baza unor programări online;
- având în vedere creşterea numărului solicitărilor din ultimii ani, şi pe cale de
consecinţă creşterea volumului de arhivă, spaţiul destinat acesteia este insuficient. Am
fost nevoiţi să micşorăm termenele de păstrare ale documentelor;
- nu există un spaţiu de aşteptare pentru candidaţii care susţin proba teoretică;
- nu există locuri de parcare, nici măcar pentru autovehiculele de serviciu.

X.3. Lipsa alocărilor bugetare
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- datorită lipsei fondurilor necesare, sediul nu a fost igienizat niciodată, deşi a fost pus
în funcţiune în anul 2009;
- avem în dotare două autovehicule, folosite zilnic pentru deplasarea examinatorilor,
dintre care unul fabricat în anul 2006, care trebuie casat;
- nu există fonduri pentru încheierea unui contract de service pentru server, sau
pentru achiziţionarea unui aparat de aer condiţionat, care să asigure temperatura
optimă în spaţiul în care este amplasat serverul;
- nu au existat niciodată fonduri pentru pregătirea profesională a personalului, sau
pentru adăugarea de categorii ale permisului de conducere pentru examinatori.
X.4. Termenele mari de soluţionare a verificărilor efectuate în baza disp.
DRPCIV 5234/2011
- conform dispoziţiilor legale, la reînmatricularea unui autovehicul dintr-un alt stat
membru UE, este necesar să se depună documentele de înmatriculare străine. În lipsa
acestora sau în cazul unor neconcordanţe între documentele depuse şi evidenţele
informatice se fac verificări, prin intermediul DRPCIV;
- în anul 2019 am avut 49 vehicule oprite de la înmatriculare din aceste cauze şi s-au
solicitat confirmări ale reînmatriculării din partea autorităţilor străine. Dintre acestea au
fost soluţionate doar 7, iar într-un singur caz proprietarul a depus ulterior documentele
necesare.
- deşi este cunoscut faptul că Franţa are o problemă cu privire la verificările în
EUCARIS, avem deja 5 vehicule provenite din această ţară pentru care nu se dă curs
înmatriculării.

X.5. O.U.G. 41/2016.
- încasarea contravalorii documentelor la sediul serviciului în numerar şi obligaţia
predării acestora în aceeaşi zi la casieria Instituţiei prefectului a dus la micşorarea
programului de lucru cu publicul.
- este imposibil să se asigure încasarea taxelor şi tarifelor la ghişeu, la prima oră, în
situaţia în care solicitantul nu are suma fixă necesară, datorită lipsei de numerar în
casă.
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X.6. Imposibilitatea desfăşurării pregătirii sportive, a tragerilor cu armament.
- desfăşurarea programului de educaţie fizică şi sport ar presupune suspendarea
activităţilor de lucru cu publicul în ghişeu. De asemenea nu sunt resursele financiare
necesare închirierii unei baze sportive.
- nu avem armament în dotare şi nu suntem convocaţi de către IPJ Tulcea la
asemenea activităţi.
X.7. Eliberarea plăcilor pierdute/furate doar la locul de domiciliu
- în cazul în care plăcile cu numere de înmatriculare sunt pierdute sau furate în alt judeţ
decât cel care a efectuat înmatricularea sau în cazul autovehiculelor folosite de
utilizatori, conducătorii auto sunt pasibili de sancţionare conform art. 99alin.1 pct.16 sau
17 din OUG 195/2002.

X.8. Propuneri
I. Alocarea fondurilor necesare şi iniţierea unui program naţional pentru pregătirea
examinatorilor şi obţinerea de noi categorii de permise de conducere de către aceştia.
II. Abrogarea dispoziţiei DRPCIV 5234/2011. Reînmatricularea unui vehicul înmatriculat
anterior în alt stat membru UE să se poată face doar în baza documentului de
înmatriculare emis de autoritatea străină, conform Directivei 1999/37/CEE, modif.;
III. Examinarea la proba practică sub supravegherea instructorului auto, care să răspundă
şi pentru încălcarea normelor rutiere sau eventuale pagube.
IV. Examinarea pentru obţinerea cat. Tr. să dureze maxim 25 de minute.
V. Depunerea documentelor pentru înmatriculare/transcriere/radiere/autorizare provizorie
sau pentru probe să se facă doar prin intermediul unor firme specializate.
VI. Modificarea OMAI 260/2011, cel puţin în ceea ce priveşte condiţiile de obţinere a
atestatului.
VII. Elaborarea unei proceduri unitare de soluţionare a contestaţiilor la proba practică
VIII. Examinarea să se poată face la orice serviciu public din ţară. Valabilitatea cazierului să
fie necesară doar la înregistrarea candidatului.
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IX. Identificarea unei soluţii legale, astfel încât casierii să aibă la dispoziţie un fond din
care să poată asigura încasarea taxelor şi eliberarea restului corespunzător la
deschiderea programului de lucru.
X. Alocarea sumelor necesare pentru igienizarea (văruit, vopsit, panotaj, mobilier)
spaţiilor de lucru cu publicul , înlocuirea autovehiculelor de serviciu.
XI. Actualizarea ordinelor de linie şi simplificarea procedurilor de lucru.
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CAPITOLUL XI. OBIECTIVE 2020
Instituţia Prefectului-judeţul Tulcea are ca principale obiective strategice oferirea
unor servicii publice de calitate şi implicarea în procesul de reformă precum şi de întărire
a capacităţii administrative la nivelul judeţului Tulcea.
Priorităţile şi obiectivele strategice ale serviciilor şi compartimentelor, pe
domenii de activitate:
SERVICIUL CONDUCERE INSTITUŢII DECONCETRATE ŞI AFACERI EUROPENE
Obiective generale și specifice pentru anul 2020:
1. Organizarea alegerilor locale și parlamentare. Pentru atingerea acestui obiectiv se vor
avea în vedere următoarele:
- Colaborarea cu Autoritatea Electorală Permanentă şi Tribunalul Tulcea în vederea
organizării şi desfăşurării alegerilor locale și parlamentare.
- Asigurarea măsurilor de siguranţă şi pază specific activităţilor din domeniul organizării
și desfășurării alegerilor.
- Desfășurarea oricăror alte activități date în competența prefectului în legătură cu
organizarea și desfășurarea proceselor electorale.
2. Conducerea eficientă a instituțiilor deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe
ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale prin asigurarea funcționării eficiente a colegiului
prefectural în cadrul Instituției Prefectului – Județul Tulcea.
3. Realizarea politicilor naţionale de afaceri europene şi a planului de măsuri pentru
intensificare a relaţiilor externe, având în vedere următoarele aspecte:
- Creșterea calitativă a acțiunilor de promovare a principiilor, politicilor și strategiilor
europene adoptate la nivel național;
- Îmbunătățirea cadrului de colaborare cu societatea civilă în domeniul afacerilor
europene;
- Monitorizarea eficientă a folosirii, în condiţiile legii, a limbii materne în raporturile
dintre cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale şi serviciile publice deconcentrate în
unităţile administrativ-teritoriale în care aceştia au o pondere de peste 20%.
4. Asigurarea reprezentării Guvernului, a primului-ministru, a prefectului și a serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice
locale din subordinea Guvernului.
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5. Asigurarea realizării în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare

și

monitorizarea realizării în teritoriu a reformei instituționale, a modernizării instituțiilor și
autorităților publice, urmărind în permanență îmbunătățirea gradului de monitorizare a
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare.
6. Aplicarea măsurilor necesare pentru menținerea unui climat de pace socială,
asigurarea comunicării cu toate nivelurile instituționale, sociale și pentru prevenirea
tensiunilor sociale, urmărind:
- Îmbunătățirea accesului la informațiile publice și îmbunătățirea comunicării cu
cetățenii;
- Prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi siguranţei cetăţenilor, prin
coordonarea organelor legal abilitate;
- Gestionarea eficientă a comisiilor şi comitetelor organizate la nivelul Instituției
Prefectului – Județul Tulcea, care vizează componenta socială;
7. Asigurarea comunicării interne și externe, a colaborării cu toate instituțiile și
autoritățile publice din județ, creșterea transparenței și a calității serviciilor acordate
cetățenilor prin îmbunătățirea procesului de transparentizare a actului administrativ prin
utilizarea logisticii IT&C.
8. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu instituţiile şi structurile cu
funcţii de sprijin precum şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au ca principal
obiectiv gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă, cu accent pe prevenirea stărilor
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi limitarea efectelor acestora,
intervenţia cu promptitudine în timpul dezastrelor şi în perioada postdezastre. Pentru atingerea acestui obiectiv, sunt necesare următoarele:
- creşterea capacităţii de management concomitent cu reducerea timpilor de răspuns a
forţelor şi mijloacelor la intervenţii în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă;
- eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a tuturor situaţiilor de urgenţă;
- perfecţionarea cadrului organizatoric şi procedural de desfăşurare a activităţii de
prevenire a situaţiilor de urgenţă;
- creşterea gradului de participare a primarilor, viceprimarilor, secretarilor la sesiunile de
instruire privind managementul situaţiilor de urgenţă şi protecția civilă, la 60%-70%.
SERVICIULUI JURIDIC

ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV DIN CADRUL

INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚULUI TULCEA
În ceea ce privește obiectivele pentru anul 2020 ale Serviciului juridic și
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contencios administrativ din cadrul Instituției Prefectului județului Tulcea cuprinse în
Planul de Management al instituției, se vor diferenția conform specificului activităților
desfășurate.
Astfel, se vor urmări realizarea obiectivelor generale și a celor specifice :
1. Asigurarea la nivelul județului a aplicării și respectării legii și ordinii publice, prin :
- Creșterea calitativă a activităților de îndrumare, verificare, control și monitorizarea a
activității primarilor/ preşedintelui Consiliului Judeţean Tulcea în ceea ce privește
exercitarea de către aceștia a atribuțiilor delegate în calitate de reprezentanți ai statului și
a activității secretarilor unităților administrativ - teritoriale;
- Creșterea eficienței aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu;
- Garantarea funcționării , în condițiile legii, a autorităților publice locale și județene;
- Perfecționare activităților necesare îndeplinirii, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin
prefectului în domeniul organizării și desfășurării alegerilor europarlamentare și a celor
prezidențiale ;
- Garantarea respectării legii în procesul de elaborare și emitere a ordinelor prefectului.
2. Exercitarea controlului de tutelă administrativă, prin:
- Creșterea eficienței activității de verificare a legalităţii actelor administrative adoptate
sau emise de autorităţile administraţiei publice locale și îmbunătățirea exercitării tutelei
administrative
- Asigurarea eficientă a asistenței juridice și a reprezentării prefectului în cadrul
procedurilor tutelei administrative.
3.Asigurarea reprezentării Guvernului, a primului-ministru, prefectului și a serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice
locale din subordinea Guvernului realizată prin creșterea calitativă a reprezentării
prefectului în fața instanțelor judecătorești precum și a reprezentării în fața altor
autorități sau instituții publice și creșterea gradului de reprezentare în comisiile de
concurs sau de soluționare a contestațiilor.
4.Aplicarea în condiţiile legii a apostilei pe actele administrative și îmbunătațirea accesului
la informațiile publice și îmbunătățirea comunicării cu cetățenii.
5.Asigurarea comunicării interne și externe, a colaborării cu toate instituțiile

și

autoritățile publice din județ, creșterea transparenței și a calității serviciilor acordate
cetățenilor concretizată în îmbunătățirea activității privind elaborarea, avizarea și
prezentarea proiectelor de politici publice, a proiectelor de acte normative precum și a
altor documente, în vederea adoptării/aprobării și îmbunătățirea activității de asistență
120

juridică acordată compartimentelor și serviciilor din cadrul Instituției Prefectului județului
Tulcea și a activității de asistență juridică acordată autorităților administrației publice
locale, precum și aplicarea în condiţiile legii a apostilei pe actele administrative și
îmbunătațirea accesului la informațiile publice și îmbunătățirea comunicării cu cetățenii.
6.Finalizarea soluționării cererilor, înregistrate anterior anului 2019, privind eliberarea
titlurilor de proprietate pentru terenurile aferente caselor de locuit în unitățile
administrativ teritoriale din județ.
7.Întocmirea dosarelor de acordare a măsurilor reparatorii în baza Legii nr.165/2013
pentru unitățile administrative teritoriale ce nu au rezervă de teren și nici nu pot prelua
teren de la Agenția Domeniilor Statului.

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE, RESURSE UMANE,
SALARIZARE,ADMINISTRATIV ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
Obiectivele şi priorităţile activităţii serviciului:
- Asigurarea transparenţei utilizarii fondurilor publice alocate prin respectarea legislatiei
privind asigurarea publicarii pe site-ul institutiei a bugetului alocat initial si a rectificarilor
ulterioare precum si a platilor efectuate ;
- Transparenţa achiziţiilor publice prin asigurarea publicitatii

Programului anual al

achizitiilor publice si utilizarea exclusiva a mijloacelor electronice de achizitii (conform
Directivelor Uniunii Europene);
- Urmărirea aplicării şi respectării prevederilor legale privind activitatea financiară , a
executiei bugetare şi de control financiar preventiv ;
- Respectarea teremenelor privind raportările financiar-contabile;
- Folosirea eficientă a fondurilor bugetare alocate pentru asigurarea desfăşurării în
condiţii optime a activiţăţii instituţiei .

AUDIT INTERN

1. Obiective generale
Obiectivul general al auditului public intern în entitățile publice il reprezintă
imbunătațirea managementului acestora și poate fi atins, in principal, prin:

121

a) activităti de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante,
efectuate in scopul de a furniza entitătilor publice o evaluare independenta a proceselor
de management al riscurilor, de control si de guvernantă;
b) activităti de consiliere menite să adauge valoare și să imbunătătească procesele
guvernantei in entitătile publice, fără ca auditorul intern să iși asume responsabilitati
manageriale.
2. Obiective specifice
Sfera auditului public intern cuprinde toate activitătile desfăsurate in cadrul
entitătilor publice pentru indeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului
de control managerial.
Obiectivele specifice ale misiunii de audit de regularitate/conformitate sunt:
a) Să

ajute

entitatea

publică

/structura

auditată

prin

intermediul

opiniilor

si

recomandărilor formulate;
b) Să contribuie la mai buna gestionare a riscurilor de către entitatea publica/structura
auditată;
c) Să asigure o mai buna monitorizare a conformității cu regulile si procedurile existente;
d) Să imbunătătească calitatea proceselor de management al riscului, de control si de
guvernantă;
e) Să asigure că informatiile finaciare și contabile sunt fiabile si corecte;
f) Să imbunatăteasca eficiența și eficacitatea operatiilor;
Obiectivele specifice misiunii de sistem :
a) Furnizarea unei asigurări privind funcționarea sistemului auditat in ansamblul lui, in
raport cu mediul de control instituit și operationalizat in cadrul sistemului de referință
b) Să contribuie la gestionarea mai buna a riscurilor de către entitatea publica/structura
auditată
c) Să imbunatațească calitatea proceselor de management al riscului, de control si de
guvernanță
Obiectivul general al misiunii privind

urmărirea modului de implementare a

recomandărilor formulate in misiunile anterioare este:
Asigurarea că recomandările formulate în rapoartele de audit intern se implementează
intocmai în termenele stabilite și in mod eficace, căt si evaluarea consecințelor in cazul
neimplementării acestora.
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR
OBIECTIVE

CRITERII DE PERFORMANŢĂ

organizarea permanentă a

- 6 000 de candidaţi examinaţi la proba

examenelor pentru obţinerea

teoretică

permiselor de conducere, în condiţiile - 7 000 de candidaţi examinaţi la proba
legii

practică

soluţionarea cererilor pentru
- emiterea a cel puţin 10 000 de permise

eliberarea permiselor de conducere,
în condiţiile legii
soluţionarea cererilor pentru

- emiterea a cel puţin 10 000 certificate de

eliberarea certificatelor de

înmatriculare

înmatriculare
soluţionarea cererilor pentru
eliberarea autorizaţiilor de circulaţie

- emiterea a cel puţin 2 000 de autorizaţii

provizorie
soluţionarea cererilor de radiere din
circulaţie

- radierea a cel puţin 1 000 de autovehicule
-

pentru înmatriculare max. 5 zile

-

pentru transcriere max. 14 zile

-

pentru autorizare provizorie max. 5
zile

Termene scurte de programare online

-

pentru radiere max. 5 zile

-

pentru proba teoretică max. 21 zile

-

pentru proba practică max. 30 zile

-

preschimbare

permise

de

conducere străine max. 21 zile
-

Emiterea corectă a documentelor

marja de rebut a documentelor să
nu depăşească 4 ‰

Preschimbare permise de conducere străine max. 21 zile.
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SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA
PAŞAPOARTELOR SIMPLE
Priorităţi şi obiective strategice:
- creşterea performanţelor profesionale prin studiu şi dezbateri, în cadrul orelor de
pregătire profesională şi prin studiu individual;
- zilnic, prin dispoziţia de zi pe unitate se stabilesc sarcinile fiecărui lucrător urmărinduse respectarea unei încărcături echilibrate şi a fişei postului;
- pentru eliminarea încercărilor de obţinerea documentelor cu fals de identitate se
impune sporirea vigilenţei lucrătorilor care desfăşoară activitatea de ghişeu;
- planificarea judicioasă a timpului de lucru şi efectuarea unui control propriu de către
fiecare lucrător, astfel încât sarcinile să fie rezolvate cu operativitate şi cu respectarea
procedurilor de lucru;
- prelucrarea în cadrul şedinţelor de lucru a unor materiale care vizează săvârşirea de
abateri disciplinare de către personalul M.A.I., în vederea eliminării cazurilor de corupţie;
- realizarea sarcinilor şi obiectivelor cuprinse în planul de muncă trimestrial, prin
regândirea şi replanificarea acestora, ţinând cont de numărul de personal de care dispune
serviciul şi de numărul de cereri aflat în continuă creştere;
- efectuarea de ore suplimentare în vederea scanării şi arhivării mapelor personale de
paşapoarte, activitate ce este deficitară la nivelul serviciului nostru.
Obiectivele şi măsurile propuse pot fi realizate cu eforturi susţinute din partea
întregului personal, cu respectarea legislaţiei în vigoare, astfel încât realizarea tuturor
sarcinilor de serviciu să fie dusă la îndeplinire la termenele prevăzute şi în conformitate cu
procedurile de lucru.
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CAPITOLUL XII. CONCLUZII
Instituția Prefectului Județul Tulcea și-a îndeplinit obiectivele propuse pentru anul
2019, s-au atins indicatorii de performanță, iar imaginea Instituției Prefectului a fost
apreciată de către toate autoritățile locale deoarece s-a implicat în toate activitățile în
care instituția a fost solicitată.
În concluzie, luând în considerare prerogativele conferite de Constituţia României şi
de legislaţia specifică, respectiv atributul de garant al respectării legii la nivelul judeţului,
acţiunile Prefectului judeţului Tulcea trebuie să vizeze poziţionarea corectă în raport cu
autorităţile administraţiei publice locale, cu serviciile publice deconcentrate şi alte instituţii
din judeţ, respectând şi sprijinind autonomia administrativă, financiară şi decizională a
acestora, pe coordonatele şi în perimetrul intereselor generale – în profil teritorial – ale
Guvernului şi Statului Român.
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