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CAPITOLUL I. INTRODUCERE 

 

I.1. Legislație de bază 

 

 Pentru perioada actuală, reforma în administrația publică trebuie să răspundă 

unei duble cerințe: armonizarea legislației României cu cea a Uniunii Europene și 

satisfacerea nevoilor cetățenilor, exigențe ce necesită, cu predilecție, efortul general 

de îmbunătățire a managementului, a capacității administrative și a modului în care 

este organizat întregul sector public. În acest context prefectul devine un actor 

esențial al schimbării, care trebuie să se angajeze în realizarea reînnoirii și a unui 

stat modern și deschis parteneriatului. 

 Pentru realizarea unui sistem modern al managementului sectorului public și 

în vederea accelerării procesului de reformă, se impune creșterea rolului instituției 

prefectului, modernizarea acestui segment al administrației publice presupunând 

îndeplinirea, în condiții de eficiență și transparență, a obiectivelor și a principalelor 

prerogative conferite prefectului de Constituție și legea organică, precum și 

îmbunătățirea cadrului care să asigure prefectului instrumentele necesare.  

 Faptul că prefectul este reglementat în secțiunea consacrată administrației 

publice locale, alături de consiliul local, primar și consiliul județean, nu trebuie să 

inducă ideea că el reprezintă o autoritate a administrației publice locale. Rațiunea 

pentru care legiuitorul a găsit de cuviință să-l plaseze în această parte a legii 

fundamentale rezidă tocmai din rolul pe care îl îndeplinește, acela de autoritate care 

veghează asupra legalității activității desfășurate de organele autonome locale, 

acționând ca reprezentant al Guvernului la nivel județean și garant al respectării 

ordinii și liniștii publice, rol pe care doctrina îl evocă prin sintagma consacrată de 

tutelă administrativă.  

 Autoritatea prefectului se manifestă, cu precădere, în instaurarea și menținerea 

echilibrului între unitatea statului, descentralizarea și desconcentrarea administrației 

publice. Ținând seama de competențele conferite prefectului de Legea fundamentală 

și de legislația actuală în vigoare, putem aprecia că rolul esențial al prefectului este 

acela de liant între autoritățile centrale și cetățeni, asigurând, în același timp, puntea 
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de legătură între administrația publică centrală și cea locală prin crearea unei 

platforme permanente de dialog.  

  În numele Guvernului, prefectul militează pentru promovarea, în colaborare cu 

organismele ce dețin rolurile-cheie la nivel central și local, a unor politici responsabile 

desfășurând, în acest sens, o activitate susținută de sprijinire a punerii în aplicare a 

legislației naționale, în așa fel încât dezvoltarea economică a județului să urmeze o 

cale sustenabilă.  

 Atribuțiile de bază ale prefectului sunt conferite de Constituția României, art. 

123 și dezvoltate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ.  

 În vederea exercitării atribuțiilor 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 și instituția prefectului, act 

normativ care în temeiul art. 626 din Ordonanța de urgența a Guvernului României 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ a rămas în vigoare și după abrogarea Legii 

nr.340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, până la intrarea în vigoare a 

unei noi hotărâri cu același obiect de reglementare, care urmează să fie adoptată în 

temeiul noului Cod administrativ. Din data de 28 octombrie 2020 a intrat în vigoare 

H.G.nr.906/2020 care înlocuiește H.G. nr.460/2006. De asemenea, din data de 

14.10.2020 a fost numit și al doilea subprefect. 

 Subprefecții județului Tulcea îndeplinesc, în numele prefectului, atribuții în 

domeniul conducerii operative a instituției prefectului, în domeniul conducerii 

serviciilor publice, precum și alte atribuții prevăzute de lege ori sarcini stabilite de 

Ministerul Afacerilor Interne sau de către prefect. Atribuțiile menționate anterior, 

pentru subprefecți se stabilesc de către prefect, prin fișa postului. 
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I.2. Structura organizatorică  
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 Pentru anul 2020, pentru activitatea specifică, instituția a avut repartizat un 

număr de 44 de posturi, din care 37 de funcții publice (3 funcții publice 

corespunzătoare înalților funcționari publici, 3 funcții publice de conducere și 31 

posturi publice de execuție) și 7 funcții contractuale de execuție (4 posturi în cadrul 

Cancelariei prefectului și 3 funcții contractuale comune de execuție). 

 Din  numărul total de posturi repartizate, 41 posturi sunt ocupate și 3 posturi 

sunt vacante (1 post corespunzător funcției contractuale de director cancelarie, 1 

post corespunzător funcției contractuale de șofer I și 1 post de funcționar public de 

execuție). 

 

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 14 obiective 

generale, vizând activitatea celor 5 servicii: 

- Organizarea alegerilor locale și pentru Parlamentul  României; 

- Asigurarea la nivelul județului a aplicării și respectării legii  și ordinii publice 

prin conducerea structurilor MAI de la nivelul județului; 

- Conducerea eficientă a instituțiilor deconcentrate ale ministerelor si celorlalte 

organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, 

organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale; 

- Realizarea politicilor naționale de afaceri europene și a planului de măsuri 

pentru intensificare a relațiilor 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; 
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- 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 și deșfășurare în bune condiții a activității pentru situații de 

urgență, precum și pregătirea și 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 instituției cu eficiență, eficacitate si economicitate; 

- Îmbunătățirea proceselor de eliberare și de evidență a pașapoartelor simple; 

- Regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a 

autovehiculelor și al plăcilor cu numere de înmatriculare. 

 

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL RESURSELOR 

INSTITUȚIONALE 

 

III.1. Eficientizare structurală 
 

În anul 2020, în cadrul Instituției Prefectului au avut loc următoarele modificări 

în structura posturilor repartizate: 

- 1 post de consilier juridic, grad profesional debutant, a fost transformat în 

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, conform Ordinul ministrului 

afacerilor interne nr. II/717/23.04.2020 privind modificarea Anexei nr. 38 la 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. II/236/17.01.2020 privind 

repartizarea numărului și structurii posturilor în anul 2020 pentru Ministerul 

Afacerilor Interne capitolul bugetar 51.01- ”Autorități publice și acțiuni 

externe”;  
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- 1 post de consilier juridic, grad profesional debutant, din cadrul Serviciului 

juridic și contencios administrativ a fost desființat și a fost înființat postul de 

subprefect, conform Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 

II/223/17.01.2020 privind repartizarea operaționalizarea activității Instituției 

Prefectului- Județul Tulcea prin înființarea unui post de Subprefect și stabilirea 

funcției de Consilier de achiziții publice si a  Anexei nr. 38 la Ordinul 

ministrului afacerilor interne nr. II/236/17.01.2020; 

- 1 post de consilier, grad profesional superior, a fost transformat în 1 post de 

consilier achiziții publice, grad profesional superior, conform Ordinul 

ministrului afacerilor interne nr. II/236/17.01.2020; 

- 1 post de consilier, grad profesional principal, din cadrul Serviciului conducere 

instituții deconcentrate și afaceri europene a fost transformat în 1 post de 

consilier, grad profesional superior, urmare a promovării în gradul profesional 

imediat superior celui deținut, conform Ordinului ministrului afacerilor interne 

nr. II/236/17.01.2020”; 

- 3 funcționari publici de execuție au promovat în gradul profesional imediat 

superior celui deținut, conform Ordinului ministrului afacerilor interne nr.  

II/1752/02.12.2020 privind modificarea Anexei nr. 38 la Ordinul ministrului 

afacerilor interne nr. II/236/17.01.2020 privind modificarea privind 

repartizarea numărului și structurii posturilor în anul 2020 pentru Ministerul 

Afacerilor Interne capitolul bugetar 51.01. - "Autorități publice și acțiuni 

externe", respectiv: 

- 1 consilier, grad profesional principal, din cadrul Serviciului conducere instituții 

deconcentrate și afaceri europene; 

- 1 consilier juridic, grad profesional principal, din cadrul Serviciului juridic și 

contencios administrativ; 

- 1 consilier juridic, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Financiar 

contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ și achiziții publice. 
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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; 

 Pentru anul 2020, pentru activitatea specifică, instituția a avut repartizat un 

număr de 44 de posturi, din care 37 de funcții publice (3 funcții publice 

corespunzătoare înalților funcționari publici, 3 funcții publice de conducere și 31 

posturi publice de execuție) și 7 funcții contractuale de execuție (4 posturi în cadrul 

Cancelarie prefectului și 3 funcții contractuale comune de execuție). 

 Din  numărul total de posturi repartizate, 41 posturi sunt ocupate și 3 posturi 

sunt vacante (1 post corespunzător funcției contractuale de director cancelarie, 1 

post corespunzător funcției contractuale de șofer I și 1 post de funcționar public de 

execuție). 

 În anul 2020, 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 sau a instituției, 

în calitate de reprezentanți A.N.F.P. sau reprezentanți ai instituției prefectului, după 

cum urmează: 

-  Serviciul conducere Instituții deconcentrate și afaceri europene – în 7 comisii 

de concurs și 6 comisii de soluționare a contestațiilor; 

- Serviciul juridic și contencios administrativ – în 21 comisii de concurs și 20             

comisii de soluționare a contestațiilor; 

- Serviciul financiar contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ și    

achiziții publice – în 4 comisii de concurs și 2 comisii de soluționare a 

contestațiilor; 

În anul 2020, din cadrul aparatului propriu au participat la cursurile de 

formare/perfecționare: 
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- 4 funcționari din cadrul Serviciului financiar contabilitate, resurse umane, 

salarizare, administrativ și achiziții publice; 

- 1 funcționar din cadrul  Auditului Intern; 

- 3 funcționari din cadrul Serviciului Conducere Instituții Deconcentrate și Afaceri 

Europene; 

- 4 funcționari din cadrul Serviciului juridic și contencios administrativ. 

Cursurile de perfecționare/formare la care au participat funcționarii din cadrul 

instituției au fost organizate de structurile Ministerului Afacerilor Interne-Centrul 

Multifuncțional de Pregătire Schengen, Institutul Național de Administrație,  Expert 

Diplomatic Project București, Doctus SRL și Centrul de formare APSAP. 

La nivelul Instituției Prefectului-Județul Tulcea, în anul 2020,  nu au fost 

organizate concursuri de recrutare. 

În urma evaluării activităţilor profesionale ale funcţionarilor publici şi ale 

personalului contractual, în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019 și a H.G. 

nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, în anul 2020 au fost organizate concursuri de promovare în 

grad profesional imediat superior celui deținut: 

- 1 consilier, grad profesional principal, din cadrul Serviciului conducere instituții 

deconcentrate și afaceri europene; 

- 1 consilier juridic, grad profesional principal, din cadrul Serviciului juridic și 

contencios administrativ; 

- 1 consilier juridic, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Financiar 

contabilitate, resurse umane, salarizare, administrativ şi achiziţii publice.  

- La sfârșitul anului 2020, la nivelul instituției, erau vacante următoarele 

posturi: 

- un post corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior; 

- un post corespunzător funcției contractuale  de șofer I; 

- un post corespunzător funcției contractuale de director în cadrul Cancelariei 

prefectului.  
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Pentru anul 2020, la nivelul serviciilor publice comunitare, respectiv Serviciul 

Public Comunitar de Pașapoarte și  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare a 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 2020, au intervenit următoarele modificări în structura 

personalului Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte: 

- 1 funcționar public cu statut special a fost numit în funcția de agent de poliție, 

urmare a definitivării în profesie; 

- 1 funcționar public cu statut special a fost numit în funcția de ofițer specialist 

I, urmare a promovării; 

- 1 funcționar public cu statut special și-a încetat activitatea urmare a 

pensionării;  

- 2 funcționari public cu statut special au fost încadrați, pe o perioadă de stagiu 

de 6 luni, în funcția de agent de poliție; 

- cu prilejul Zilei Naționale a României, un funcționar public cu statut special din 

cadrul Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte a fost avansat în grad 

profesional următor. 

La nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 

Înmatricularea Vehiculelor, în cursul anului 2020, au intervenit următoarele 

modificări în structura personalului: 1 funcționar public cu statut special au fost 

mutat, în interesul serviciului, de la Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea la 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a  

Vehiculelor. 

La sfârșitul anului 2020, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte și  

a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea 

Vehiculelor, activitatea se desfășoară cu un număr de 20 funcționari publici cu statut 

special și 1 persoană încadrată în funcția contractuală de execuție. 

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: 
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- actualizarea dosarelor profesionale conform prevederilor H.G. nr.432/2004 

privind dosarele profesionale, obligatorii (C,E,F,G,H,I) din dosarele 

profesionale; 

- întocmirea ordinelor prefectului privind salarizarea personalului din cadrul 

instituției; 

- actualizarea Registrului de evidență a personalului contractual și funcționarilor 

publici din cadrul instituției; 

- întocmirea rapoartelor periodice către A.N.F.P în vederea actualizării bazei de 

date privind funcționarii publici (H.G. nr.553/2009); 

- 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, adeverințe salarizare, evidență militară a personalului, programare și 

efectuare concedii, dări de seamă, statistice referitoare la gestiunea resurselor 

umane desfășurată pe activități de administrație publică și siguranță națională 

(S1,S2,LV) solicitate de Institutul Național de Statistică. 

Pe linia sănătății și securității în muncă s-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 Fișele de 

identificare a factorilor de risc profesional pentru toate  locurile de muncă din cadrul 

instituției, conform Anexei nr. 3 la H.G. 355/2007privind supravegherea sănătății 

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. 

 

III.3. Utilizarea resurselor financiare  

 

      În anul 2020, bugetul total  alocat Instituției Prefectului- Județul Tulcea 

de către ordonatorul principal de credite a fost de 18.460 mii lei, pentru 



16 
 

desfășurarea activităților curente și a celor specifice  pentru desfășurarea celor două 

scrutine electorale, structurat astfel :  

- pentru desfășurarea activității  curente – 7.684 mii lei  

- pentru desfășurarea activităților specifice scrutinelor  -  10.776 mii  lei 

În cursul anului, în bugetul instituției, s-au alocat fonduri în sumă de 902 mii 

lei, reprezentând finanțări din fonduri externe nerambursabile și contribuție bugetul 

de stat, pentru implementarea activităților proiectelor ”Flood-serv – Public Flood 

Emergency and AwarnessSERVice” și a proiectului ”Management performant al 

situațiilor de urgență în folosul comunităților locale din Delta Dunării”. 

  Procentul general al execuției bugetare la 31.12.2020 este de 92,23 %, în 

următoarea structură  de cheltuieli:            

mii lei 

Denumire indicator 

 

Buget  

aprobat 

 

Plăți 

efective 

% Cheltuieli 

efective 

Buget – total  

Defalcat pe Structuri și activități  

18.460 16.677,66 

 

90,34 16.777,28 

1. Autorități executive - activitate 

curentă , total din care : 

4.835 4.801,91 99,40 4.919,69 

cheltuieli  personal 3.903 3.884,01 99,51 3.954,07 

cheltuieli materiale 930 920,77 99,01 909,54 

cheltuieli de capital  - - - 55,04 

despăgubiri civile 2 1,04 52,00 1,04 

recuperării cheltuieli ani precedenți   - -3,91 - - 

2.Cheltuieli pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor locale din anul 

2020, total din care : 

7.132 7.128,74 99,95 7.080,38 

cheltuieli  personal 5.870 5.868,47 99,97 5.868,47 

cheltuieli  materiale 1.233 1.231,72 99,90 1.211,91 

 

Cheltuieli de capital-active fixe 
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nefinanciare  29 28,55 98,45 - 

3.Cheltuieli pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor pentru Senat și 

Camera Deputaților din anul 2020, 

total din care : 

 

 

3.644 

 

 

2.679,07 

 

 

73,52 

 

 

2.679,07 

 cheltuieli  personal 2.758 2.233,38 80,98 2.233,38 

 cheltuieli  materiale 886 445,69 50,30 445,69 

4.Fonduri externe nerambursabile - 

POPAM sursa A 

745 0,80 0,10 1,00 

5.Ordine Publică și siguranță națională, 

total din care :  

 

2104 

 

2.067,14 

 

98,25 

 

2.097,14 

cheltuieli personal 1.938 1.919,58 99,05 1.934,61 

cheltuieli materiale 166,00 151,67 91,37 139,57 

cheltuieli de capital - - - 22,96 

recuperării cheltuieli ani precedenți   - -4,11 - - 

  

 La nivelul instituției, evidența financiar - contabilă, de  execuție bugetară și 

salarizare este organizată, întocmită  și  condusă la nivel de capitole de cheltuieli și 

pe destinația bugetului alocat astfel încât să se poată asigura în permanență 

evidența si modul de utilizare a  creditelor bugetare alocate pentru fiecare capitol 

bugetar și acțiune/activitate  precum și de evidență a patrimoniului 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 și 
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eficiența cheltuielilor. S-a urmărit totodată ca rezultatele obținute să fie 

corespunzătoare resurselor utilizate, făcându-se eforturi pentru minimizarea 

resurselor, concomitent cu maximizarea efectelor.  

 Au fost aplicate procedurile privind respectarea regulilor privind execuția 

bugetară a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata, reguli 

ce au în vedere încadrarea cheltuielilor în creditele bugetare aprobate la toate 

subdiviziunile clasificației bugetare.  

 Nu au existat angajamente legale neplătite aferente acestui exercițiu bugetar.  

 

III.4. Activitatea de achiziții publice 
 

  În anul 2020,  activitatea de achiziții publice a vizat în principal desfășurarea 

următoarelor activități: 

- întocmirea ”Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2020” estimat 

și modificat în funcție de rectificările bugetare; 

- inițierea contractării produselor, serviciilor și lucrărilor, pe baza proceselor-

verbale, a strategiilor de contractare și a notelor justificative și încheierea 

contractelor/comenzilor  în termenul legal, pentru achizițiile publice efectuate.  

- asigurarea și urmărirea publicării în SICAP, în termenul legal, a anunțurilor de 

atribuire a contractelor de achiziții publice. 

      Achizițiile au fost efectuate distinct, pe capitole de cheltuieli și pentru fiecare 

acțiune respectiv: pentru desfășurarea activității curente, a activităților necesare 

desfășurării scrutinelor electorale, investiții și achiziții pentru desfășurarea 

activităților cu finanțare externă nerambursabilă .    

- s-au  efectuat un număr de 268 achiziții publice directe și contracte 

subsecvente.  

Principalele achiziții efectuate au vizat: 

- rechizite de birou și papetărie  în valoare de 19,86 mii lei; 

- stampile cu text (alegeri) în valoare de 4,47 mii lei; 

- servicii conexe tipăririi (alegeri) în valoare de 1,01 mii lei; 

- abonamente ziare, reviste, anunțuri etc., în valoare de 1,26 mii lei; 

- servicii poștale în valoare de 10,45 mii lei; 
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- obiecte de inventar de natura echipamentelor I.T., echipamente electronice și 

electrocasnice etc., în valoare de 47,11 mii lei; 

- investiții (multifuncțională A3, sistem IT complet, computer portabil) în 

valoare de 28,55 mii lei; 

- consumabile necesare funcționării echipamentelor IT, servicii de reparare și 

întreținere aparatură tehnică de calcul, de protecție antivirus și de securitate, 

în valoare de 40,19 mii lei; 

- diverse produse electrice, articole sanitare etc., în valoare de 4,19 mii lei; 

- reparații curente auto, întreținerea și revizia autoturismelor din parcul auto, în 

valoare de 12,77 mii lei;  

- carburanți (sub formă de imprimate la comandă) pentru autoturismele din 

parcul auto în valoare de 37,58 mii lei; 

- asigurări auto în valoare de 13,63 mii lei; 

- servicii de transport naval și rutier (alegeri) în valoare de 11,00 mii lei; 

- servicii de curățenie în birouri și asigurare spălări autoturisme în valoare de 

40,78 mii lei; 

- produse de curățenie în valoare de 7,25 mii lei; 

- echipamente, consumabile materiale de protecție sanitară  și servicii de 

dezinfecție pentru prevenire COVID19 în valoare de 37,10 mii lei; 

- diverse lucrări și materiale pentru întreținere sediu în valoare de 11,24 mii lei; 

- diverse servicii pentru buna funcționare în valoare de 5,77 mii lei; 

- servicii de perfecționare  a personalului  în valoare de 1,55 mii lei; 

- servicii contractate urmare a acordurilor cadru încheiate la nivel de M.A.I 

(telefonie fixa, telefonie mobila, semnătura electronica si energie electrica) în 

valoare de 83,75 mii lei. 

 În anul 2020, la nivelul instituției, s-a aflat în derulare  Proiectul “Management 

Performant al situațiilor de urgență în folosul comunităților locale din Delta Dunării” 

finanțat 90 % din fonduri externe și 10% contribuție națională. În cursul anului  au 

fost inițiate în SICAP două proceduri simplificate în vederea achiziționării unei 

ambarcațiuni performante dar, deoarece nici un ofertant nu a prezentat ofertă, 

procedurile au fost anulate automat de către sistemul informatic SICAP.  
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III.5. Asigurarea resurselor logistice, I.T. și comunicații 
    

 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 2020 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 informatică a instituției, deoarece firma Microsoft nu mai oferă upgrade-

uri încă din anul 2014. De asemenea, deoarece din luna ianuarie 2020 firma 

Microsoft nu mai oferă asistență nici pentru sistemul de operare Windows 7 s-a 

înlocuit sistemul de operare Windows 7 de pe calculatoarele existente cu Windows 

10, folosind cele 20 de licențe Windows 10 achiziționate la sfârșitul anului 2019. 

În cursul anului 2020 s-au achiziționat 6 calculatoare noi, pe care s-a instalat 

sistem de operare Windows 10 și Microsoft Office 2019, asigurându-se astfel  

suportul informatic necesar pentru activitatea zilnică, în vederea obținerii de 

rezultate profesionale și  productivitate maximă, în condiții stabile. 

În contextul actual al pandemiei de COVID-19, s-au achiziționat 2 laptopuri 

pentru prefect și subprefect, care se folosesc la ședințele online, pentru a evita 

participarea fizică a persoanelor la întâlniri în sediul Prefecturii, ca o măsură de 

limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2.  

Pentru desfășurarea în bune condiții a activităților în cadrul compartimentelor 

instituției, s-au achiziționat 5 imprimante multifuncționale, cu funcții de scanare, 

imprimare, multiplicare și un fax în vederea înlocuirii celui care s-a defectat la 

Serviciul Pașapoarte. 

În cursul anului 2020 s-au achiziționat un număr de 4 UPS-uri, necesare 

pentru a evita degradarea echipamentelor IT, în special calculatoare, monitoare, 

imprimante, ca urmare a unor șocuri în rețeaua de energie electrică și fluctuațiilor de 

tensiune.  

Pentru evitarea problemelor legate de blocarea repetată a internetului și a 

îmbunătăți performanțele serviciului în ceea ce privește viteza și parametrii tehnici 

de calitate,  s-au achiziționat două switch-uri cu management, care s-au montat în 

rack-ul de la etajul 2. 
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S-a urmărit gestionarea cu responsabilitate a bunurilor materiale aflate în 

patrimoniul instituției, asigurarea integrității lor, preocuparea în achiziționarea unor 

bunuri strict necesare desfășurării în condiții normale și eficiente a activității. 

 

CAPITOLUL IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ 

 

IV.A. Cancelaria prefectului 
 

 Cancelaria Prefectului își desfășoară activitatea în baza HG nr. 906/2020. În 

perioada vizată, Cancelaria Prefectului a îndeplinit obiectivele și sarcinile stabilite de 

lege, precum și cele atribuite prin Ordin al Prefectului, dezvoltând o comunicare 

eficientă și operativă. 

 Conform atribuțiilor ce revin acestui compartiment, în perioada 01.01.2020-

31.12.2020, s-au desfășurat o serie de acțiuni pentru promovarea activității 

prefectului și a Instituției Prefectului precum și a evenimentelor de interes public.  

 

IV.A.1. Agenda prefectului 
 

 În ceea ce privește asigurarea condițiilor necesare organizării și desfășurării 

ședințelor și întâlnirilor de lucru ale prefectului, membrii cancelariei s-au implicat în 

pregătirile necesare pentru organizarea de întâlniri cu autoritățile locale, cu mediul 

de afaceri, cu parlamentarii județului, vizitarea unor obiective economice și a unor 

potențiale resurse de investiții, acestea concretizându-se în: 

- întâlniri de lucru ale prefectului cu reprezentanții marilor societăți comerciale 

ale județului și parlamentarii de Tulcea pentru promovarea unor măsuri de 

sprijin economic; 

- întâlniri de lucru cu reprezentanți ai pescarilor și crescătorilor de animale din 

județul Tulcea; 

- întâlnire cu transportatorii și operatorii turistici din județul nostru; 

- Întâlnire de lucru cu Direcția Agricola Tulcea, A.P.I.A si Finanțele Publice, 

privind calamitățile în agricultură; 
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- participare la sesiuni de consultări publice organizate de unități administrative 

teritoriale din județul nostru sau de instituții publice; 

- s-a asigurat înregistrarea, soluționarea și transmiterea corespondenței/petițiilor, 

specifică acestei structuri, adresate Instituției Prefectului; 

- împreună cu prefectul și cu subprefectul, consilierii prefectului au participat la 

videoconferințele organizate de Ministerul Afacerilor Interne și de alte ministere 

de resort;  

- împreună cu prefectul, consilierii prefectului au vizitat centrele de carantină pe 

perioada de carantină instituționalizată; 

- împreună cu prefectul, consilierii prefectului au monitorizat zilnic, telefonic, 

persoanele aflate în carantină cu privire la condițiile de cazare și masă; 

- consilierii prefectului au transmis către Grupul de Comunicare Strategică 

comunicatul de presă local referitor la numărul de persoane aflate în carantină, 

persoane izolate, persoane spitalizate, persoane declarate pozitive, persoane 

decedate; 

- consilierii prefectului au coordonat împreună cu angajații instituției distribuirea 

pachetelor POAD; 

- consilierii prefectului au organizat vizita premierului Ludovic ORBAN, în județul 

Tulcea, la obiectivele de investiții aflate în derulare; 

- împreună cu prefectul, consilierii prefectului au participat la verificarea bazelor 

de deszăpezire ale Direcțiilor drumurilor județene și naționale de pe raza 

județului Tulcea; 

- consilierii prefectului au realizat agenda de lucru a prefectului prin 

consemnarea activităților zilnice; 

- consilierii prefectului au preluat radiograme transmise de Ministerul Afacerilor 

Interne, Guvernul României, Serviciul de Telecomunicații Speciale și au 

monitorizat îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea 

sarcinilor încredințate de structurile superioare; 

- au informat zilnic prefectul cu privire la situația meteo din județ și din zona 

Dobrogea și au transmis consiliilor locale dispozițiile date de prefect cu privire la 

măsurile de prevenire a efectelor nedorite, datorate de condițiile meteo 

nefavorabile; 
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- consilierii prefectului au organizat vizita ministrului agriculturii, Nechita-Adrian 

OROS,  în județul Tulcea;  

- consilierii prefectului au organizat vizita ministrului mediului, Costel ALEXE, 

pentru întâlnirea cu seviciile publice deconcentrate din subordinea ministerului; 

- consilierii prefectului au organizat întâlnire cu medicii de familie de pe raza 

județului Tulcea pe tema combaterii pandemiei de Corona-virus. 

 

IV.A.2. Comunicate de presă, alocuțiuni 
 

  Cancelaria prefectului asigură comunicarea către mass-media a informațiilor 

de presă, a buletinelor informative și a comunicatelor de presă. În perioada supusă 

evaluării au fost transmise mass-mediei locale un număr de 789 comunicate de 

presă și 28 informări de presă, 4 conferințe de presă și 12 alocuțiuni. 

  Pe site-ul instituției, în decursul anului au fost evidențiate în imagini, 

evenimentele  reprezentative la care a participat prefectul. Pe parcursul anului 2020, 

prefectul și subprefectul au acordat interviuri sau au avut intervenții, în direct, în 

cadrul unor emisiuni derulate la posturile de radio. 

 

IV.B. Corpul de control al prefectului  
 

 Corpul de control la nivelul Instituției Prefectului Județul Tulcea nu a fost 

constituit întrucât nu au fost alocate posturi distincte pentru acesta iar insuficiența 

personalului din celelalte structuri ale instituției nu permite o redistribuire a unor 

funcționari din alte structuri, +pentru această entitate care nu are o activitate 

continuă într-un an calendaristic. Eventualele sesizări care au fost înregistrate pe 

parcursul anului au fost soluționate operativ fie de către structurile de specialitate ale 

instituției, fie prin comisii constituite prin Ordin al prefectului. 
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IV.C. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios 

administrativ 

 

IV.C.1. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a 

modului de aplicare a actelor normative în acțiuni planificate, tematica 

abordată, principalele deficiențe constatate, măsuri propuse  

 

În anul 2020 activitatea de verificare a legalității actelor administrative 

adoptate și emise de către autoritățile publice locale şi judeţene la nivelul judeţului 

Tulcea, transmise prefectului, s-a efectuat de către consilierii juridici din cadrul 

Serviciului juridic și contencios 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 

prin Ordinul nr.187 din 29.03.2019 emis de Prefectul Judeţului Tulcea. 

Exercitarea atribuţiilor conferite prin lege prefectului în legatură 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 2020 au fost adoptate/emise şi 

comunicate de către autorităţile administraţiei publice locale, prin intermediul 

secretarilor generali ai unităţilor administrative - teritoriale, conform prevederilor 

legale, un numar total de 17.050 acte administrative repartizate astfel: 

-   189 hotărâri adoptate de către Consiliul Judeţean Tulcea. 

-   257 dispoziţii emise de către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea. 

- 3.787 hotărâri adoptate de către Consiliile Locale ale unităţilor 

administrativ- teritoriale (municipiu, oraşe şi comune) din judeţul Tulcea. 

-12.817 dispoziţii emise de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale 

(municipiul, orașe și comune) din judeţul Tulcea. 
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Din totalul actelor administrative comunicate, precizat anterior, au fost 

verificate până în prezent un număr de 16.191 (cca. 94,96%), fiind in curs de 

verificare, în acest moment, un număr de 859 (5,03%). 

Cele 859 acte administrative în curs de verificare sunt, în marea lor 

majoritate, acte adoptate sau emise în a doua jumătate a lunii decembrie 2020 şi 

comunicate Instituţiei Prefectului după data de 10.01.2021 până în prezent.  

Dintre actele administrative verificate au fost apreciate ca fiind 

adoptate/emise cu încălcarea prevederilor legale un număr de 123 de acte din 

totalul de 16.191 (aprox. 0,76%). 

Dintre cele 123 acte administrative apreciate ca fiind nelegale, 90 sunt 

hotărâri adoptate de către consiliile locale iar 33 sunt dispoziții emise de către 

primari. 

Principalele elemente de nelegalitate identificate la data verificării 

au fost următoarele : 

a) Nerespectarea prevederilor O.U.G. nr.57/05.07.2019 privind Codul 

administrativ , în ceea ce privește: 

- administrarea patrimoniului unităților administrativ-teritoriale; 

- adoptarea hotărârilor fără majoritatea prevăzută de lege; 

- convocarea consiliilor locale; 

- desfășurarea ședințelor fără cvorumul prevăzut de lege; 

- validarea sau constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier/viceprimar; 

- delegarea atribuțiilor  primarului către viceprimar. 

b) Încălcarea prevederilor H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, Legii nr.53/2003-Codului 

Muncii și ale O.U.G. nr.57/05.07.2019 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 transparența decizională în 

administrația publică; 

e) Nerespectarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții. 
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f) Nerespectarea prevederilor O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 

completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 cu toate modificările și completările 

ulterioare. 

 De la data intrării în vigoare a O.U.G. nr.57/05.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv data de 05.07.2019, au fost semnalate o serie de acte 

administrative adoptate/emise de către autoritățile publice locale care se întemeiau 

în continuare pe dispoziții legale abrogate prin intermediul Codului administrativ, deși 

prin acțiuni de îndrumare întreprinse de consilierii juridici secretarii generali ai 

unităților administrativ-teritoriale au fost atenționați în mod constant. Cu privire la 

aceste acte administrative a fost declanșată procedura administrativă de contestare 

pe calea recursului grațios. 

Precizăm că pentru un număr de 5 acte administrative au fost introduse 

acțiuni la instanța de contencios administrativ, dosarele aflându-se în diferite faze 

procesuale iar 118 acte administrative 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 instantei de contencios administrativ actele 

apreciate ca fiind nelegale, practica a demonstrat că, prin utilizarea procedurii 

prealabile (recursul graţios), litigiul poate fi evitat cu toate consecințele pozitive ce 

rezultă dintr-o astfel de operațiune juridică. 

 Autoritatea publică emitentă sau deliberativă este mai interesată să-și revoce 

actul administrativ emis ori adoptat cu încâlcarea legii decât să-i fie anulat de către 

instanță pe de-o parte, iar pe de altă parte, respectivei autorităţii publice i se oferă 

posibilitatea de a reveni asupra actului administrativ apreciat ca nelegal, dovedind 

buna-credinţă și nu în ultimul rând eficientizând atât activitatea legislativului cât și pe 

cea a executivului. 

Comparativ cu anul 2019, în anul 2020 se constată o scădere a numărului 

actelor administrative adoptate de autorităţile publice locale/județene (19.517 

comunicate în anul 2019), în mare parte datorată situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS coV-2, declararea pandemiei de 
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către Organizația Mondială a Sănătății și ulterior și intrarea în vigoare a Decretului 

nr.195/16.03.2020  privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României 

precum și a celorlalte acte normative cu privire la prevenirea și combaterea 

pandemiei, care au dus la restrângerea anumitor activități de la nivelul autorităților 

locale/județene și la intensificarea implementării măsurilor impuse pentru 

combaterea pandemiei. Totodată, asistăm la o creștere a numărului actelor apreciate 

ca fiind nelegale (123 acte considerate nelegale în 2020 faţă de 90 în cursul 

anului 2019), raportat la numărul de acte verificate până la data întocmirii 

prezentului raport. 

Au fost constatate deficienţe cu privire la aplicarea legislației în legătură cu 

combaterea pandemiei de COVID-19, 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 general este vacantă. Au fost 

semnalate aceleaşi nereguli şi la alte autorităţi publice locale unde funcţia de 

secretar general este ocupată de un titular, dar aceste situaţii au fost izolate. 

Cu privire la neregulile constatate, în activitatea desfăşurată de secretarii  

generali ai unităţilor administrativ-teritoriale, au fost intocmite de către consilierii 

juridici solicitări cuprinzând măsuri şi  termene in vederea remedierii neregulilor, 

acestea fiind transmise operativ prin mijloacele legale, în condițiile impuse de actele 

normative privind combaterea pandemiei de COVID-19, către autorităţile publice 

locale, urmând ca aceastea să informeze Instituţia Prefectului în legatură punerea lor 

în aplicare.  

 

IV.C.2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la 

Instituția Prefectului - județul Tulcea care au necesitat verificarea 

aspectelor sesizate la fața locului 

 

 În anul 2020 la Instituția Prefectului Județul-Tulcea nu a fost înregistrată nicio 

sesizare care să necesite  efectuarea de verificări la fața locului.  
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IV.C.3. Instruirea secretarilor unităților administrativ - teritoriale. 

Tematică.  

 

În cursul anului 2020, în baza solicitării unităților administrativ-teritoriale 

din județ, au fost emise un număr de 27 de confirmări în legătură cu 

exercitarea de către prefect a controlului de legalitate pentru tot atâtea acte 

administrative. 

În scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale a secretarilor generali ai 

unităţilor administrativ-teritoriale au fost organizate periodic activităţi de îndrumare 

metodologică, sub forma consilierii prin intermediul telefonului, respectiv organizarea 

unor ședințe în sistem video conferință și doar în mod excepțional au fost organizate 

ședințe clasice cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță impuse de legislația în 

vigoare.  

 Au fost întreprinse următoarele demersuri: 

-  Au fost comunicate în teritoriu un număr de 91 circulare cu privire la 

diferite acte normative, situații juridice ori cerințe ale organelor ierarhice 

superioare. În marea lor majoritate demersurile întreprinse aveau în vedere 

acte normative cu incidență directă sau indirectă în procesul de prevenire și 

combatere a răspândirii virusului SARSCOV-2; 

- Au fost acordate audienţe şi asistenţă juridică cu privire la diferite situaţii și 

speţe primarilor, viceprimarilor, secretarilor generali ai unităților administrativ-

teritoriale și altor funcționari publici/personal contractual din cadrul 

autorităților publice locale/județene, respective din cadrul serviciilor 

deconcentrate; 

- A fost monitorizată şi evaluată în mod constant activitatea secretarilor 

generali prin solicitarea de informaţii, informări şi rapoarte pe domenii diverse 

de activitate; 

 

IV.C.4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești 

  

 Activitatea de reprezentare în instanță a Prefectului, Instituției Prefectului și a 

comisiilor organizate pe lângă Instituția Prefectului, în temeiul unor legi speciale cu 
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caracter reparatoriu, s-a realizat prin intermediul consilierilor juridici din cadrul 

Serviciului Juridic și Contencios Administrativ.  

 Evidența acțiunilor în care Prefectul, Instituția 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 ținut in Registrul electronic general de evidență a 

proceselor la instanțele judecătorești. Acesta cuprinde următoarele informații:  

- numărul de dosar atribuit de instanță, codul instanței și anul;  

- data înregistrării la instanță a cererii de chemare în judecată;  

- părțile;  

- obiectul acțiunii; 

- soluția instanței de fond (numărul și data hotărârii judecătorești); 

- soluția instanței în căile de atac (numărul și data sentinței); 

- strămutări/observații. 

 La nivelul anului 2020, au fost înregistrate pe rolul instanțelor de judecată 

178 litigii în care Prefectul, Instituția Prefectului - județul Tulcea și comisiile 

organizate pe lângă Instituția Prefectului, în temeiul unor legi speciale cu caracter 

reparatoriu au fost parte, după cum urmează: 

a)   155 litigii civile și penale; 

b)   23 litigii contencios administrativ. 

a) Pentru cele 155 litigii civile și penale, situația este următoarea: 

-  145 litigii fond funciar, întemeiate pe dispozițiile Legii nr.18/1991, Legii 

nr.169/1997, Legii nr.247/2005, din care 46 sunt dosare înregistrate în anul 2020 iar 

99 sunt dosare înregistrate anterior anului 2020.   

Dintre aceste 145 litigii de fond funciar, 117 litigii se află in prezent pe rolul 

instanțelor de judecată si 28 litigii au fost finalizate în cursul anului 2020. 

În ceea ce privește soluțiile pronunțate în cele 28 de dosare de fond funciar 

finalizate în cursul anului 2020, în 17 dosare soluția a fost favorabilă Comisiei 

județene pentru stabilirea dreptului de proprietatea privată asupra terenurilor 

Tulcea, în 9 dosare soluția a fost în favoarea reclamanților, pentru 1 dosar s-a 

procedat la achiesarea la pretențiile reclamantului iar pentru 1 dosar reclamantul a 

renunțat la judecată. Aceste dosare au avut ca obiect reconstituirea dreptului de 
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proprietate pe vechiul amplasament, modificarea suprafeței 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 județene de 

fond funciar Tulcea, în majoritatea dosarelor nefiind solicitate cheltuieli de judecată. 

- 3 litigii penale, 2 având ca obiect fals intelectual și 1 având ca 

obiect desființare de înscrisuri (- 2 SPCRPCIV, 1 fond funciar); 

           - 1 litigiu având ca obiect desființarea de înscrisuri (penal). 

- 1 litigiu având ca obiect pretenții (cheltuieli de judecată pe cale 

separată) ;  

- 1 litigiu întemeiat pe dispozițiile Legii nr.544/2001; 

- 1 litigiu având ca obiect acțiune în constatare; 

- 2  litigii întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 10/2001; 

- 1 litigiu având ca obiect validarea popririi înființată in dosarul de 

executare nr. 32/2018, în care SPCDRPCÎV Tulcea are calitate de terț 

poprit; 

- 1 litigiu de muncă (contestație la executare în vederea plății 

salariului conform deciziei judecătorești) . 

b) Pentru cele 23 litigii de contencios administrativ, situația este 

următoarea: 

- 8 litigii privind anulare acte administrative, întemeiate pe art. 3 

alin. 1 din Legea nr. 554/2004; 

- 15 litigii privind anulare acte administrative. 

 Litigiile generate de aplicarea legilor fondului funciar au ca obiect: 

a) anulare titluri de proprietate, emise în baza legilor fondului funciar.  

 Acțiunile de anulare a titlurilor de proprietate, au fost promovate de către 

titularii dreptului de proprietate sau de către terți, în contradictoriu cu Comisia 

județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

Tulcea, în vederea reconstituirii dreptului lor de proprietate pe vechiul amplasament, 

modificarea suprafeței 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 județene pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor Tulcea. 
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 În principal, sunt contestate în instanță hotărârile Comisiei județene de fond 

funciar prin care au fost soluționate plângerile formulate de solicitanți în baza Legii 

nr. 247/2005 precum și Hotărârile de validare a documentațiilor întocmite de 

Comisiile locale de fond funciar. 

c) obligația de a face (punere în posesie și emitere titlu de proprietate). 

d) acțiuni în constatare/revendicare/succesiuni. 

 În materie de fond funciar, de regulă, soluțiile de admitere care s-au 

pronunțat s-au datorat administrării de probatorii suplimentare în fața instanței de 

judecată, de natura expertizelor judiciare, a probei cu martori și a înscrisurilor – care 

au determinat modificarea soluției adoptate de Comisia județeană de fond funciar, 

ce a format obiectul litigiului.  

 Pentru situațiile în care s-a apreciat a fi netemeinică sau nelegală soluția 

pronunțată de instanța de judecată, au fost promovate căi de atac, în conformitate 

cu prevederile codului de procedură civilă. 

 În materia contenciosului administrativ, prefectul și-a exercitat prerogativele 

de tutelă administrativă asupra actelor emise de autoritățile publice locale cu 

încălcarea dispozițiilor legale în vigoare. 

 Referitor la litigiile menționate anterior, consilierii juridici care își desfășoară 

activitatea la nivelul instanțelor de judecată au pregătit apărările în fiecare cauză, 

elaborând și formulând acțiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii. De 

asemenea, au fost promovate căi de atac și s-au exercitat mijloacele legale de 

apărare a drepturilor și intereselor instituției, cu respectarea termenelor și cerințelor 

legale prevăzute de Codul de procedură civilă. 

 În cauzele în care s-a impus formularea unor pretenții împotriva cererilor 

depuse de către reclamanți, au fost depuse în termen cereri reconvenționale, situații 

în care Prefectul sau Instituția Prefectului au dobândit calitatea de reclamanți 

intimați. 

 Cu sprijinul colectivului de lucru al Comisiei județene pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a fost pregătit în vederea 

depunerii, în toate cauzele, probatoriul necesar susținerii întâmpinărilor formulate, 

ocazie cu care au fost înaintate, cu celeritate și actele solicitate de instanțele de 

judecată. 



32 
 

 Ori de cate ori s-a impus, s-a avut în vedere participarea la ședințele de 

judecată, prilej cu care s-a răspuns la excepțiile invocate, formulându-se, după caz, 

concluzii verbale sau scrise la încheierea dezbaterilor judiciare. 

 Pentru instrumentarea cauzelor, consilierii juridici urmăresc în mod permanent 

și studiază noile apariții legislative prin intermediul Monitorului Oficial, precum și prin 

programul legislativ computerizat.  

În ceea ce privește litigiile în care Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului 

de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea a fost obligată la plata cheltuielilor 

de judecată, pentru a preveni eventualele cheltuieli suplimentare datorate executării 

silite, au fost efectuate demersurile legale în vederea executării voluntare a 

obligațiilor prevăzute în hotărârile judecătorești, conform art. 2 din  Ordonanța nr. 

22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin 

titluri executorii. 

În perioada 15 martie 2020-15 mai 2020 activitatea de judecată a instanțelor 

a continuat doar în  cauzele considerate de urgență deosebită, restul cauzelor – 

inclusiv cele în care Instituția Prefectului-județul Tulcea și Comisiile organizate pe 

lângă Instituția Prefectului fiind suspendate motivat de instituirea stării de urgență 

prin Decretul Președintelui nr. 195/2020 precum și de prelungirea acestei stări prin 

Decretul Președintelui nr. 240/2020, ceea ce a determinat soluționarea unui număr 

redus de dosare. 

De asemenea, în contextul epidemiologic determinat de răspândirea virusului 

Sars-CoV-2 activitatea consilierilor juridici care asigură reprezentarea în fața 

instanțelor judecătorești a fost suplimentată cu activități de îndrumare, coordonare și 

control în ceea ce privește modalitățile în care autoritățile publice locale au acționat 

în vederea prevenirii răspândirii COVID-19, volumul de muncă fiind cu cel puțin 30% 

mai mare decât în anii precedenți. 
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IV.C.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 legislativă se aplică, în mod corespunzător și la elaborareaș 

și adoptarea ordinelor cu caracter individual și a celor prin care se stabilesc măsuri 

cu caracter tehnic sau de specialitate, precum și în cazul ordinelor emise de prefect 

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

conformitate cu dispozițiile art. 275, alin.1 din Ordonanța de Urgență privind Codul 

administrativ nr. 57/05.07.2019, "pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, prefectul 

emite ordine cu caracter individual sau normativ". 

 Redactarea proiectelor de ordin ale prefectului este precedată, în funcție de 

importanța și complexitatea acestora, de o activitate de documentare și analiză 

tehnico-juridică pentru cunoașterea temeinică a domeniilor și activităților care 

urmează să fie reglementate. Proiectul de ordin este însoțit de documentul care 

justifică necesitatea emiterii ordinului, respectiv de referatul de aprobare. 

 Pot iniția proiecte de ordine ale prefectului funcționarii publici, funcționarii 

publici cu statut special și personalul contractual din cadrul Instituției Prefectului 

județului Tulcea care au stabilită această activitate ca atribuție de serviciu prin fișa 

postului. De asemenea, pot iniția proiecte de ordine ale prefectului personalul 

Direcției Generale de Pașapoarte și cel al Direcției Regim Permise de Conducere și 

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 excepțional, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în acte normative 

specifice, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, 

organizate la nivelul județului pot iniția proiecte de ordin cu caracter tehnic ori de 

specialitate sau de constituire  a unor comisii în domeniul specific de activitate. 
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 Inițiatorii proiectelor de ordin pot solicita pentru documentare informații 

suplimentare de la Serviciul juridic și contencios administrativ din cadrul Instituției 

Prefectului județului Tulcea precum și de la alte autorități sau instituții publice, în 

funcție 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 condițiile legii. 

Ordinul prefectului care conține dispoziții normative, devine executoriu numai după 

ce a fost adus la cunoștință publică. 

 Ordinele cu caracter individual și ordinele clasificate, emise de prefect, sunt 

supuse regimului de publicare și devin executorii de la data comunicării către 

persoanele interesate. 

 Ordinele emise de prefect, în calitate de președinte al Comitetului  județean 

pentru Situații de Urgență, produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoștință 

și 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 către prefect, precum și acelea 

care au fost inițiate de structuri care se afla în subordinea sau coordonarea acestuia.  

 Ordinele cu caracter individual vor fi contrasemnate de subprefect, dacă aceste 

atribuții i-au 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 06.01.2020-29.12.2020, Prefectul judeţului Tulcea a emis un 

număr de 658 ordine din care 551 cu caracter individual  și 107 cu caracter 

normativ, structurate după cum urmează:  

- 5 ordin emis privind eliberarea din funcţie a unui primar; 

- 9 constatarea încetării de drept a unor mandate ale aleşilor locali din judeţ; 

- 144 ordine emise în aplicarea art.36 din Legea nr.18/1991, republicată; 

- 118 ordine privind constituirea unor comisii în temeiul unor legi speciale; 

- 21 ordine privind constituirea unor comisii interne; 



35 
 

- 160 ordine privind probleme de personal; 

- 52 ordine privind convocarea ședințelor de constituire a consiliului județean, a 

consiliului municipal si a consiliilor locale; 

- 52 ordine privind  legala constituire a consiliului județean, a consiliului 

municipal si a consiliilor locale; 

- 2 ordine privind stabilirea numărului consilierilor județeni si a consilierilor 

locali pentru legislatura 2020-2024; 

- 1 ordin privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județul Tulcea 

pentru alegerile locale din septembrie 2020; 

- 94 ordine cu caracter divers 

 

IV.C.6. Activitatea desfășurată de comisia de disciplină          

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 În anul 2020,  Comisia de disciplină pentru analizarea și propunerea modului de 

soluționare a sesizărilor privitoare la faptele funcționarilor publici din cadrul Instituției 

Prefectului – Județul Tulcea nu a fost sesizată cu privire la niciun fapt  care să 

constituie abatere disciplinară. 

 

IV.C.7. Activitatea desfășurată de comisia județeană 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 Județeană 

de Atribuire de Denumiri Tulcea, activitatea de secretariat tehnic fiind asigurată de 

Compartimentul aplicare apostilă, informare și relații publice. 

  În anul 2020 Comisia județeană a primit spre soluționare o propunere, pe 

care a analizat-o și aprobat-o în ședința din data de 08.07.2020, pentru care s-a 

emis avizul nr.1/2020 având ca obiect atribuirea de denumiri unor obiective de 

interes public local din orașul Isaccea, respectiv de: 

- „ELENA LEILA AVRIGEANU” Bibliotecii orășenești din Isaccea, județul Tulcea; 

- ,,PAUL BARBĂNEAGRĂ” Casei de Cultură din orașul Isaccea, județul Tulcea. 
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IV.C.8. Activitatea de contencios administrativ 

 

 În materia contenciosului administrativ, prefectul și-a exercitat prerogativele de 

tutelă administrativă asupra actelor emise de autoritățile publice locale cu încălcarea 

dispozițiilor legale în vigoare. 

 Așa cum am arătat anterior, la nivelul anului 2020, au fost înregistrate pe rolul 

instanțelor de judecată 23 litigii de contencios administrativ în care Prefectul și 

Instituția Prefectului - județul Tulcea au fost parte, situația acestor dosare 

prezentându-se astfel: 

- 8 litigii privind anulare acte administrative, întemeiate pe art. 3 alin. 1 din 

Legea nr. 554/2004; 

- 15 litigii privind anulare acte administrative.  

 

IV.D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter  reparatoriu 
 

În domeniul aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu, Serviciul 

Juridic și Contencios Administrativ a desfășurat, în cursul anului 2020, 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 proprietății și justiției, 

precum și unele măsuri adiacente; 

- 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 republicată, privind acordarea de compensații cetățenilor 

români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 

Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 

1940; 
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- Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații 

cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 

reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca 

urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și 

Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947; 

- Legea nr. 10/2001 republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate 

în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.  

 

IV.D.1. Aplicarea legilor fondului funciar 
 

 În perioada 01.01.2020-31.12.2020, activitatea Comisiei județene pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Tulcea s-a concretizat 

prin desfășurarea a 11 ședințe, în plenul cărora au fost adoptate 346 hotărâri și 

ulterior s-au emis 411 titluri de proprietate (din care 84 duplicate, 307 titluri 

noi emise în anul 2020 iar 20 titluri au fost rectificate prin referate ale 

Grupului tehnic de lucru). 

În vederea finalizării aplicării Legii nr.18/1991 și 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 ședinţelor fiind analizate și 

monitorizate: 

- situațiile deosebite nou apărute cu care se confruntă colectivul de lucru și 

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 315 hotărâri. Precizăm că 251 au fost hotărâri de admitere, fiind 

emise titluri de proprietate pentru terenurile aferente caselor de locuit iar 64 de 

hotărâri au fost de respingere. 

 Totodată, în vederea evitării plății unor eventuale cheltuieli suplimentare de 

executare silită, Comisia Județeană de fond funciar Tulcea a adoptat 4 hotărâri prin 
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care a luat act de hotărârile judecătorești pronunțate privind stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor. 

 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 2020 au fost redactate 144 ordine ale prefectului 

prin care s-au 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 prin transmiterea 

către comisiile locale a mai multor circulare în scopul îndrumării şi informării cu 

privire la dispoziţii legale şi proceduri noi și 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. 
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 Pe lângă acestea, în cursul anului 2020, Comisia judeţeană, prin Grupul tehnic 

de lucru, a soluţionat un număr de 193 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 2020 au fost 

înregistrate 146 dosare în care Comisia Judeţeană de fond funciar Tulcea a fost 

citată ca parte în proces – cu 5,47% mai puține decât în anul 2019. Dintre 

acestea, 29 de dosare au fost finalizate iar 117 de litigii  fiind pe rolul 

instanțelor (45 inregistrate in cursul anului 2020 și 72 înregistrate 

anterior anului 2019).  

 Serviciul juridic şi contencios administrativ a asigurat reprezentarea în justiţie 

în litigiile având ca obiect aplicarea legilor proprietăţii funciare. Litigiile generate de 

aplicarea legilor proprietății funciare au avut ca obiect: 

a) anulare titluri de proprietate, emise în baza legilor fondului funciar; 

 Acțiunile de anulare a titlurilor de proprietate au fost promovat de către 

titularii dreptului de proprietate sau de către terți în contradictoriu cu Comisia 

județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

Tulcea, în vederea reconstituirii dreptului lor de proprietate pe vechiul amplasament, 

modificarea suprafeței 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 județene pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor Tulcea; 

 În principal, sunt contestate în instanță hotărârile Comisiei județene de fond 

funciar prin care au fost soluționate plângerile formulate de solicitanți în baza Legii 

nr. 247/2005 precum și hotărârile de validare a documentațiilor întocmite de 

Comisiile locale de fond funciar. 

c) anularea ordinelor emise de prefect conform prevederilor art. 36 din Legea 

fondului funciar nr.18/1991 și ale art. 34 din Legea nr. 1/2000; 
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d) obligația de a face (punere în posesie și emitere titlu de proprietate); 

e) acțiuni în constatare/revendicare/succesiuni, care în subsidiar vizau solicitarea de 

anulare sau modificare a unor titluri de proprietate. 

 În materia fondului funciar, de regulă, soluțiile de admitere care s-au 

pronunțat s-au datorat administrării de probatorii suplimentare în fața instanței de 

judecată, de natura expertizelor judiciare, a probei cu martori și a înscrisurilor – care 

au determinat modificarea soluției adoptate de Comisia județeană de fond funciar, 

ce a format obiectul litigiului.  

 Pentru situațiile în care s-a apreciat a fi netemeinică sau nelegală soluția 

pronunțată de instanța de judecată, au fost promovate căi de atac, în conformitate 

cu prevederile codului de procedură civilă. 

 Cu sprijinul colectivului de lucru al Comisiei județene pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a fost pregătit în vederea 

depunerii, în toate cauzele, probatoriul necesar susținerii întâmpinărilor formulate, 

ocazie cu care au fost înaintate, cu celeritate și actele solicitate de instanțele de 

judecată. 

    

IV.E. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate 

 

IV.E.a. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate  

 

În conformitate cu prevederile art. 13, alin.(1) lit.a) din HG 460/2006 și 

Ordonanța de urgența a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ rămas în vigoare  după abrogarea Legii nr. 340/2004 privind prefectul 

și instituția prefectului, 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, serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale organizate la 

nivelul județului Tulcea au transmis, conform solicitării Instituției Prefectului, 

informări privind activitatea desfășurată. 

Informările au fost trimestriale și au cuprins referiri la problemele 

specifice fiecărui serviciu public deconcentrat în domeniul său de activitate (realizări, 
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deficiențe, măsuri). Acestea au fost sintetizate de către Serviciul Conducere Instituții 

Deconcentrate și Afaceri Europene sub forma unor Rapoarte trimestriale (în anul 

2020 au fost în număr de 4), prezentate Prefectului și ulterior analizate 

semestrial în cadrul Colegiului Prefectural.  

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 administrației 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.E.b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor 

financiare privind execuția bugetară, întocmite de serviciile publice 

deconcentrate 

 

În conformitate cu dispozițiile  art. 254, litera „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 47 servicii publice ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, au 

fost analizate situațiile financiare trimestriale transmise de: Agenția Județeană 
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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 pentru Agricultură,  Direcția Județeană pentru Sport 

și 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 Semințelor și a Materialului 

Săditor, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul Școlar Județean, Oficiul 

Județean pentru  Studii Pedologice și Agrochimice. 

Din analiza efectuată a rezultat că situațiile financiare au fost întocmite în 

conformitate cu O.M.F.P. nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor 

publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2020. 

Avizele consultative au fost emise în baza analizei și propunerilor specialiștilor 

din cadrul serviciului conducere instituții deconcentrate și afaceri europene. 

 

 
IV.E.1. Activitatea Colegiului Prefectural a județului 

  

Colegiul Prefectural al judeţului Tulcea şi-a desfăşurat activitatea în baza 

Ordonanței de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ rămas în vigoare  după abrogarea Legii nr. 340/2004 privind prefectul 

și instituția prefectului, și a H.G. nr. 460/2006 privind prefectul şi instituţia 

prefectului 

În anul 2020, au avut loc 3 şedinţe, unde au fost prezentate diverse teme, 

dintre care amintim:  

-  Informări privind acţiunile de control și măsurile întreprinse în perioada 

sărbătorilor de iarnă 2019-2020; 

- Raportul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură – Centrul Judeţean 

Tulcea privind activitatea desfășurată în anul 2020; 

- Informare a Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Tulcea 

privind activitatea desfășurată în anul 2020; 

- Raport privind verificarea stadiului de realizare a construcțiilor în județul 

Tulcea; 



43 
 

- Raport privind activitatea desfășurată de Oficiul de Zootehnie Tulcea în anul 

2020 –stadiul realizării principalilor indicatori zootehnici la nivelul județului 

Tulcea; 

- Raport periodic privind activitatea de gestionare și colectare a obligațiilor 

fiscale desfășurate de Administrația Finanțelor Publice Tulcea; 

- Informare privind activitatea de distribuire a cardului național de sănătate în 

județul Tulcea; 

- Raportul Direcţiei pentru Agricultură Tulcea privind activitatea de 

implementare a politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, 

consultanţă agricolă şi formare profesională, precum şi activitatea de inspecţii 

tehnice în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, statistic agricolă şi 

monitorizare piaţă, desfăşurată în anul 2020; 

- Verificarea respectării prevederilor legale privind protecția consumatorilor la 

comercializarea fructelor și legumelor proaspete; 

- Fundamentarea proiectului planului de școlarizare 2020 – 2021; 

- Informare privind rezultatul acțiunilor de control suplimentar și măsurile 

întreprinse pe durata sezonului estival. 

- Informare cu privire la activitățile premergătoare deschiderii, în bune condiții, 

a anului școlar 2020-2021. 

- Raportul activității desfășurate de Biroul Vamal Tulcea în semestrul I 2020. 

Realizarea obiectivelor stabilite de A.N.A.F. privind activitatea vamală; 

- Raport privind activitatea desfășurată de Direcţia pentru Sport şi Tineret 

Tulcea, cu accent pe derularea programelor sportive. 

- Evoluţia indicatorilor economico-sociali la nivelul judeţului Tulcea în perioada 

01.01-30.06.2020 comparativ cu perioada 01.01-30.06.2019. 

- Realizări la lucrările de reabilitare și modernizare în amenajările de 

îmbunătățiri funciare din administrarea ANIF Tulcea; 

- Informare privind activitatea de eliberare a dispozitivelor medicale către 

asigurați în anul 2019 și perioada ianuarie-octombrie 2020; 

- Informare privind atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale 

pe perioada sezonului rece; 
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- Informare privind măsurile de siguranță la construcțiile hidrotehnice pentru 

prevenirea inundațiilor; 

- În baza materialelor prezentate în cadrul ședințelor, s-au efectuat analize 

complexe, s-au făcut propuneri de soluţionare a deficienţelor şi problemelor şi 

s-au elaborat proiecte şi programe, cu responsabilităţi pentru autorităţile şi 

instituţiile publice. 

În anul 2020, componenţa Colegiului Prefectural, a fost actualizată prin 

ordinul prefectului nr.216 din 30 aprilie 2020. Convocarea membrilor a fost făcută 

prin ordine de convocare pentru cele 3 şedinţe, în cadrul cărora a fost analizată 

activitatea a 12 servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 

administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate pe teritoriul 

judeţului Tulcea.  

Având în vedere contextul epidemiologic actual, în conformitate cu Ordinul nr. 

3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 

SARS-Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condițiile 

de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, Legea nr. 55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și 

măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 și Nota-Raport nr. 647251/2020 privind desfășurarea 

activității de relații cu publicul în unitățile Ministerului Afacerilor Interne după 

încetarea stării de urgență, în scopul prevenirii aglomerației și evitării contactului 

direct între cetățenii care se prezintă la sediul instituției, a generat uneori 

imposibilitatea convocării ședințelor Colegiului Prefectural organizat la nivelul 

instituției. 

Cu toate acestea, Instituția Prefectului – Județul Tulcea a monitorizat în 

permanență activitățile desfășurate de serviciile publice deconcentrate, precum și 

stadiul de execuție a unor lucrări care se derulează în comun, iar problemele sesizate 

atât de către serviciile publice deconcentrate cât și de autorițățile publice locale au 

fost soluționate cu prioritate pe diverse căi de comunicare. 
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Pe marginea materialelor prezentate în această perioadă, s-au purtat discuţii, 

s-au făcut propuneri şi s-au desprins probleme a căror rezolvare a depins de 

organele locale şi centrale.  

 

IV.E.2. Activitatea Comisiei de dialog social a județului  
 

Comisia de Dialog Social și-a desfășurat activitatea în anul 2020, 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: 

- consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă 

natură, cu caracter economico-social; 

- consultarea partenerilor sociali cu privire la măsurile ce se întreprind pe 

linia restructurării regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a 

consiliilor judeţene şi, respectiv, a consiliilor locale, precum și a societăţilor 

comerciale din sectorul respectiv de activitate, în corelare cu măsurile de 

reconversie a forţei de muncă; 

- identificarea şi analizarea în mod permanent a problemele apărute în judeţ 

şi propunerea modalităţilor de rezolvare a acestora la nivel local, prin 

instituţiile abilitate sau la nivel central, în raport de competenţă; 

- alte probleme apărute asupra cărora partenerii sociali convin să discute. 

Componența Comisiei de Dialog Social a cuprins 19 membri, din care 6 

reprezentanți din partea patronatelor, 5 reprezentanți ai sindicatelor și 8 

reprezentanți ai autorităților locale, fiind actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 131 

din 04.03.2020.  

Transparența ședințelor Comisiei de Dialog Social a fost asigurată prin 

invitarea reprezentanților mass-media, prin afișarea pe site a ordinii de zi și a 

comunicatelor de presă ulterioare ședințelor. 

În vederea funcționării în condiții optime a relației Guvernului cu partenerii de 

dialog social, au fost aduse la cunoștința Ministerului Afacerilor Interne și a 
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Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin informări lunare, toate datele referitoare 

la problemele discutate la ședințele comisiei județene de dialog social, desfășurate în 

județul Tulcea. 

Pe parcursul anului 2020, Comisia de Dialog Social  a  județului Tulcea s-a 

întrunit într-un număr de 6 ședințe, activitatea fiind întreruptă în intervalul 

desfășurării alegerilor locale și parlamentare, precum și în lunile aprilie-mai, prin 

ordin de prefect, pe fondul evoluției epidemiologice de pe teritoriul României, în 

contexul apariției și răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și reluată în lunile 

următoare în sistem videoconferință.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temele propuse spre dezbatere au fost: 

- Informare din partea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea cu privire la: 

a) 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 2020-2021. 

b) Cifra absolvenților învățământului preuniversitar de stat, liceal (filiera 

tehnologică) și postliceal, pe calificări, pentru anul 2019. 

- Informare din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Tulcea cu  privire la: 

a) Cifra cererilor de forță de muncă pe calificări/specializări  solicitate de 

angajatori în decursul anului 2019. 
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b) Cifra cererilor de forță de muncă pe calificări/ specializări, onorată în 

decursul anului 2019. 

- Informare asupra domeniilor cu risc profesional din județul Tulcea în anul 

2019, prin prisma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale din 

evidența Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea. 

- Informare privind cifra absolvenților de liceu pe filieră teoretică și tehnologică, 

precum și procentul de absolvire al examenului de bacalaureat în anul 2019. 

- Informare privind evoluția pandemiei de COVID-19 în județul Tulcea și 

măsurile dispuse pentru combaterea acestora 

- Analiza șomajului tehnic. Prezentarea măsurilor active nou introduse prin 

legislația în vigoare. 

- Prezentarea măsurilor întreprinse la nivelul județului Tulcea în vederea 

prevenirii infectării comunitare cu virusul SARS-CoV-2. 

- Evaluarea mediului de risc privind infecția cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul 

județului Tulcea. 

 

IV.E.3. Acțiuni de protest – număr, aspecte referitoare la gestionarea 

protestelor 

 

În anul 2020, nu au fost înregistrate acțiuni de protest la nivelul județului 

Tulcea, având în vedere și faptul că, în contextul generat de dinamica evoluției 

situației epidemiologice naționale și internaționale, determinată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, interesul public general a fost de protejare a populației. 

 

IV.E.4. 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, componenţa nominală a 

comisiei fiind aprobată prin Ordinul Prefectului nr. 286 din 22.06.2020.  
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Menționăm că activitatea comisiei a fost întreruptă, prin ordin de prefect, pe 

fondul evoluției epidemiologice de pe teritoriul României, în contexul apariției și 

răspândirii Coronavirusului SARS-CoV-2, ședințele derulându-se prin corespondență. 

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 2020, au avut loc 3 (trei) şedinţe lunare ale Comitetului Consultativ de 

Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, în cadrul cărora au fost supuse 

dezbaterii următoarele tematici: 

1. Informare cu privire la desfășurarea activității de asigurare cu lemne de foc 

a populației în județul Tulcea. 

2. Informare privind măsurile stabilite pentru prevenirea îmbolnăvirilor la 

începutul sezonului de iarnă 2020. 

3. Informare privind măsurile stabilite pentru prevenirea toxiinfecțiilor 

alimentare pe perioada caniculară ți în condițiile menținerii pericolului îmbolnavirii cu 

SARS-Cov-2. 

4. Prezentarea raportului Adunării generale anuale a Asociației Cultul Eroilor 

„Regina Maria” – filiala Tulcea. 

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 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. 
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IV.F. Servicii comunitare de utilități publice – nu este cazul 
 

IV.G. Managementul Situaţiilor de urgenţă. Număr evenimente gestionate, 

acțiuni întreprinse 

 

Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă, obiectiv strategic 

asumat de instituţia noastră pentru anul 2020, 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.3/07.01.2020, nr.93/17.02.2020, nr.204/27.04.2020 şi 

nr.646/14.12.2020 şi-a desfăşurat activitatea ȋn baza „Planului de activităţi al CJSU 

pentru anul 2020”, întrunindu-se ȋn 79 şedinţe (2 ordinare şi 77 extraordinare) 

ȋn cadrul cărora au fost adoptate 101 hotărâri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe parcursul anului 2020, 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 
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responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă a presupus iniţierea unor măsuri, 

în funcţie de specificul fiecărui risc gestionat, evitându-se astfel perturbări 

semnificative ale vieţii comunităţilor şi activităţilor socio-economice.  

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 2020; 

- 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 2021; 

- Planul de măsuri privind activităţile necesar a fi organizate şi 

desfăşurate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea 

pentru perioada sezonului rece 2020-2021; 

- 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 2020. 

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 15 Ordine ale 

Prefectului. 

Din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă, anul 2020 a debutat 

printr-o iarnă normală, cu temperaturi specifice acestei perioade şi cu ninsori slabe 
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din punct de vedere 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.   

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.  

În urma avertizărilor meteorologice COD PORTOCALIU şi COD ROŞU pentru 

judeţul nostru, începând cu data de 05.02.2020, ora 18.00, la nivelul Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al Judeţului Tulcea a fost activată gruparea 

operativă, respectiv, Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiilor. 

De asemenea, a fost convocat CJSU în şedinţe extraordinare, ȋn cadrul 

cărora s-au analizat, în principal, activităţile necesare pentru gestionarea şi limitarea 

efectelor negative generate de fenomenele meteorologice periculoase. 

Timp de 4 zile, activităţile specifice Centrului Judeţean de Conducere şi 

Coordonare a Intervenţiilor s-au desfăşurat la sediul Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă „Delta” al Judeţului Tulcea, gestionarea situaţiilor în care s-a intervenit s-

a făcut sub coordonarea şi implicarea directă a prefectului judeţului Tulcea - ȋn 

calitate de preşedinte al CJSU, iar personalul angrenat ȋn acţiunile de intervenţie 

asociate situaţiilor de urgenţă produse sau care au avut efect asupra judeţului a 

asigurat coordonarea şi conducerea structurilor proprii, ȋn concordanță cu decizia 

șefului CJCCI. 
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Ȋn timpul manifestării codurilor PORTOCALIU şi ROŞU, s-au efectuat verificări 

privind starea drumurilor precum şi intervenţia autorităţilor locale pentru 

deszăpezirea sectoarelor de drum afectate. 

Ca urmare a emiterii avertizării de fenomene meteorologice periculoase 

imediate - COD ROŞU, de către Administraţia Naţională de Meteorologie pentru 

perioada 05.02.2020/ora 22.00 – 06.02.2020/ora 08.00, autorităţile publice locale au 

fost informate cu privire la fenomenele vizate: intensificări puternice ale vântului cu 

rafale de peste 85...90 km/h, ninsoare viscolită şi spulberată, vizibilitate redusă 

semnificativ, 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. În acest context, 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.  

Urmare ninsorilor şi viscolului, circulaţia pe drumurile publice a fost 

afectată, desfăşurându-se cu dificultate, cu unele blocaje în trafic înregistrate atât 

pe drumurile naţionale din judeţ cât şi pe cele judeţene.  

Pentru a nu pune în pericol viața pasagerilor şi a facilita intervenţia utilajelor 

de deszăpezire, începând cu data de 05.02.2020/ora 22.00 a fost închisă circulaţia 

pe sectoarele de drum naţional şi pe drumurile judeţene, acestea fiind redeschise 

treptat, în funcţie de condiţiile specifice de la faţa locului, până la data de 

08.02.2020.   

În zilele geroase care au succedat viscolul ce s-a manifestat ȋn luna 

februarie, au fost puse în aplicare măsuri specifice gestionării efectelor fenomenelor 

meteorologice periculoase ce pot apărea ȋn contextul scăderii accentuate a 

temperaturilor, prin efectuarea de misiuni pentru depistarea persoanelor fără 

adăpost, fiind implicate şi autorităţile administraţiei publice locale.  

Au fost avarii la reţeaua de alimentare cu energie electrică din cauza cărora 

44 localităţi de pe raza judeţului nu au avut energie electrică. În toată perioada cu 

intemperii, avariile la rețelele de alimentare cu energie electrică au fost rezolvate în 

cel mai scurt timp posibil, echipele de intervenţie ale Enel Distribuţie Dobrogea S.A. 

acționând cu promptitudine, astfel încât nu s-au înregistrat situaţii deosebite. 
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Pe parcursul întregii perioade de ninsori şi viscol 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 sau drumurile erau închise.  

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.  

Puternic afectat de viscol, judeţul Tulcea a fost sprijinit în activitatea de 

deszăpezire cu forţe şi utilaje puse la dispoziţie de alte județe, astfel: o șenilată a 

fost trimisă de la ISU Galaţi către ISU Tulcea pentru a asigura intervenția în raionul 

de competență al Secției de pompieri Măcin, un camion cu autofreză de la ISU Iași 

pentru asigurarea intervenției în raionul de competență al Detașamentului de 

pompieri Tulcea şi o autospecială de transport personal și victime multiple de la ISU 

B-IF a asigurat intervenția în raionul de competență al Detașamentului Tulcea. 

Existenţa serviciului de permanenţă la districte ȋn perioada de iarnă a condus 

la rezolvarea operativă, fără evenimente deosebite, a problemelor cauzate de 

fenomenele meteorologice. 

În ceea ce priveşte consecințele timpului nefavorabil asupra procesului de 

învăţământ, în zilele de 06 şi 07.02.2020 au fost suspendate cursurile la toate 

unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul şi judeţul Tulcea.  

Fenomenele meteorologice periculoase de intensitate foarte mare din luna 

februarie 2020 (ninsorile, vântul puternic care a viscolit şi troienit zăpada, precum şi 

temperaturile scăzute), au avut un impact major asupra tuturor comunităţilor din 

judeţul Tulcea. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă au acţionat pentru 
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deszăpezire (deblocarea drumurilor şi a arterelor de acces, degajarea zăpezii din 

curţi, etc.) atât cu utilajele proprii, cât şi cu utilaje închiriate, puse la dispoziţie de 

către diverşi operatori economici. 

Având în vedere avertizarea de COD ROŞU precum şi existenţa carosabilului 

acoperit cu zăpadă şi gheață, prin O.P. nr.75/06.02.2020 s-a dispus suspendarea 

temporară a probei practice din cadrul procedurii de examinare a candidaților în 

vederea obţinerii permisului de conducere pe raza judeţului Tulcea, pentru ziua de 

06.02.2020. Candidații programați în perioada pentru care s-a dispus suspendarea 

probei practice au fost reprogramați la cerere, în limita locurilor disponibile, în zilele 

de 11 şi 12 februarie 2020. 

În urma evoluţiei favorabile din punct de vedere meteorologic şi a stării de 

practicabilitate a tuturor drumurilor în judeţul Tulcea, în data de 08.02.2020, ora 

10.00, din ordinul Prefectului judeţului Tulcea, Centrul Judeţean de Conducere şi 

Coordonare a Intervențiilor şi-a întrerupt activitatea.  

 Ȋn toată această perioadă, la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea 

dar şi la toate U.A.T.-urile 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. 

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 2019-2020 respectiv, 2020-

2021. 

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. 
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Având în vedere declararea de către Organizația Mondială a Sănătății, în 

data de 30 ianuarie 2020, a stării de urgență pentru sănătatea publică la nivel 

internațional, din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus apărute în Regiunea Wuhan 

din Republica Populară Chineză, precum şi evoluția răspândirii Coronavirusului 

SARS-CoV-2 (COVID-19), în contextul actelor normative emise de organele în 

drept, pentru gestionarea cu responsabilitate a acestei situaţii la nivelul judeţului 

Tulcea au fost întreprinse măsurile corespunzătoare necesare creşterii capacităţii de 

intervenţie în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei de coronavirus 

(COVID-19), dintre care consemnăm: 

- începând cu data de 14.03.2020, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Delta” al Judeţului Tulcea a fost operaționalizat Centrul Judeţean de 

Conducere şi Coordonare a Intervenţiilor, având în componenţă reprezentanţi 

ai instituţiilor cu atribuţii în gestionarea epidemiilor. CJCCI a funcționat 

neîntrerupt pe timpul manifestării şi gestionării situaţiilor de urgenţă generate 

de noul Coronavirus; 

- Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea (CJSU) a elaborat 

„Planul Judeţean de Acţiune pentru prevenirea şi controlul sindromului 

respirator acut sever cu noul coronavirus (COVID-19)” care cuprinde măsurile 

ce se impun pentru prevenirea şi limitarea eventualelor îmbolnăviri cu 

coronavirus în rândul populaţiei din judeţ;  

- în scopul reducerii timpului de reacție şi adoptarea unor decizii urgente 

pentru prevenirea, limitarea răspândirii și gestionarea infecțiilor cu noul 

Coronavirus la nivelul județului Tulcea, prin Hotărârea Comitetului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea nr.21/05.03.2020 a fost constituit Grupul 

de coordonare. Acesta a funcționat pe toată perioada stării de urgenţă 

instituită prin Decretul semnat de Preşedintele României şi a stării de alertă 

instituită de Guvernul României;  

- sub directa coordonare a președintelui CJSU, la nivelul comitetelor locale 

pentru situaţii de urgenţă din judeţ s-au dispus măsuri urgente pentru 

gestionarea COVID-19. CLSU Tulcea a elaborat şi implementat „Planul de 

măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus la nivelul municipiului 

Tulcea” care cuprinde măsuri în primă urgenţă precum: livrarea de alimente 
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la persoanele autoizolate la domiciliu, dezinfecţia mijloacelor de transport în 

comun - auto şi navale, suspendarea activităţii creşelor, grădiniţelor private 

neacreditate de MEC, a centrelor de zi şi a after school-urilor, spălatul stradal 

cu soluţie dezinfectantă, stabilirea programului de transport cu autobuzele în 

municipiul Tulcea pe perioada stării de urgenţă, dezinfecţia scărilor de bloc, 

etc.; 

- s-au făcut demersuri către autorităţile administraţiei publice locale în vederea 

identificării unor spații care să îndeplinească criteriile minime pentru 

carantinarea posibilelor cazuri la nivelul judeţului Tulcea, în contextul creşterii 

semnificative a numărului de persoane care soseau din țările/zonele afectate 

de noul Coronavirus (COVID-19). 

Dintre prioritățile pe care autorităţile publice judeţene le-au avut în vedere în 

gestionarea crizei determinată de COVID-19, exemplificăm: 

- pentru corecta informare a populaţiei, au fost publicate atât pe pagina 

oficială a instituţiei cât şi pe reţelele de socializare buletine de presă ale 

Grupului de Comunicare Strategică precum şi comunicate de presă locale ale 

CJCCI şi s-au dispus măsuri de informare a opiniei publice cu privire la 

situaţia existentă, în vederea evitării apariţiei unor stări de panică în rândul 

cetăţenilor precum şi măsuri profilactice de prevenire a îmbolnăvirii cu noul 

coronavirus; 

- ca măsură preventivă, s-a dispus achiziţionarea şi instalarea unor dispozitive 

cu dezinfectant la sediul primăriilor, în instituţiile publice, în mijloacele de 

transport în comun, în unităţile de învăţământ şi în unităţile spitaliceşti din 

judeţ;   

- au fost organizate întâlniri de lucru cu autorităţile administraţiei publice locale 

şi cu medicii de familie din municipiul şi judeţul Tulcea pentru clarificarea 

anumitor aspecte legate de conduita medicală privind infecția respiratorie 

acută severă cu COVID-19 şi pentru stabilirea atribuţiilor ce revin tuturor 

factorilor implicaţi în gestionarea acestei problematici, conform actelor 

normative în vigoare; 

- la solicitarea prefectului judeţului Tulcea, autorităţile administraţiei publice 

locale au continuat să se implice, comunicând informaţii privind persoanele 
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venite din zonele de risc, identificate pe plan local, altele decât cele existente 

în baza de date a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, date care 

au fost centralizate la nivelul Instituției Prefectului şi comunicate către CJCCI 

din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al Judeţului 

Tulcea; 

- pe fondul crizei de echipamente de protecție generate de 

propagarea rapidă şi masivă a coronavirusului şi luând în 

considerare penuria de astfel de echipamente ce a reprezentat o 

problemă majoră la nivel naţional şi global, Instituţia Prefectului – 

Judeţul Tulcea a făcut demersuri pe lângă Ministerul Sănătăţii 

pentru alocarea de medicamente şi echipamente de protecţie către 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea, acestea constând în 

combinezoane, măști, ochelari, vizete de protecţie, filtre de aer 

pentru izoletă, necesare în activitatea de prevenție și tratament; 

- s-a continuat avertizarea populaţiei prin semnale acustice şi sonore privind 

restricţiile de circulaţie şi respectarea măsurilor de izolare la domiciliu; 

- a fost dispusă suplimentarea forţelor Ministerului Afacerilor Interne, 

respectiv, forţe ale Poliţiei, Jandarmeriei şi Poliţiei Locale pentru perimetrarea 

teritoriului prin patrule mixte care efectuează acţiuni de verificare a 

respectării măsurilor referitoare la circulaţia persoanelor şi a condiţiilor de 

autoizolare impuse de ordonanțele militare. Pentru nerespectarea acestor 

măsuri, s-au aplicat sancţiuni contravenţionale, conform legislaţiei în vigoare; 

- s-a acordat sprijin Filialei Tulcea a Crucii Roşii Române pentru activitatea de 

distribuire a afișelor şi flyerelor către U.A.T-urile din judeţ, unităţile de 

învăţământ, instituţiile publice, în cadrul Campaniei de informare desfăşurată 

cu sprijinul Guvernului României; 

- s-a pus accent pe monitorizarea/verificarea persoanelor carantinate;  

- zilnic s-au desfăşurat acțiuni de monitorizare și control privind respectarea 

condițiilor de izolare/autoizolare la domiciliu în conformitate cu legislația în 

vigoare, efectuate de reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 

Tulcea şi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Tulcea. Abaterile de la 
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normele legale au fost raportate deîndată președintelui CJSU pentru 

dispunerea de măsuri; 

- la sediul Prefecturii Tulcea au avut loc întâlniri de lucru cu transportatorii care 

desfăşoară activitate de transport public de pasageri și/sau de mărfuri prin 

curse regulate în localităţile izolate din Delta Dunării, cărora li s-a solicitat să 

asigure toate condiţiile referitoare la spațiu şi număr de pasageri prevăzute 

de Ordonanţa Militară nr. 2, fiind atenționați să funcționeze la capacitate 

redusă la jumătate; 

- au fost identificați transportatorii care efectuează transport rutier public de 

persoane şi colete spre Italia şi retur, care au fost notificați asupra măsurilor 

ce se impun a fi respectate în situaţia dată; 

- s-au purtat discuţii cu reprezentanţii S.C. AGROPIEȚE S.A. Tulcea, Direcţia de 

Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Tulcea, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor şi Primăria Municipiului Tulcea, care au vizat respectarea 

normelor impuse de legislaţia actuală privind limitarea răspândirii COVID-19 

şi s-au dispus măsuri clare şi cuprinzătoare privind desfăşurarea activităţii în 

piețele agroalimentare în zilele premergătoare celor două sărbători pascale; 

- prin Hotărârea nr.28/10.04.2020, a fost aprobat Planul Alb privind 

organizarea şi funcționarea sistemului spitalicesc în contextul pandemiei 

COVID-19 la nivelul judeţului Tulcea, întocmit de Direcţia de Sănătate Publică 

a Judeţului Tulcea, Compartiment Epidemiologie, care prevede limitarea 

internărilor şi implicarea etapizată a spitalelor care funcţionează pe raza 

judeţului, structurile implicate în implementarea acestui plan luând toate 

măsurile de gestionare a situaţiei, potrivit competenţelor; 

- starea de sănătate a persoanelor carantinate a fost monitorizată zilnic de 

personalul de specialitate din Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, 

conform procedurilor impuse de legislaţia în domeniu. La intrarea în 

carantină, persoanelor li s-au recoltat probe pentru testarea COVID-19, 

urmând ca după primirea rezultatelor să se continue perioada de carantinare 

cu monitorizare sau să se stabilească traseul terapeutic de către specialişti; 
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- a fost analizată şi aprobată efectuarea de teste Real Time-PCR (RT-PCR), de 

către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea în 

laboratorul propriu, special amenajat, aparatul de testare având o capacitate 

de procesare de 90 teste/zi;  

- au fost adoptate Hotărârile 30 şi 31 din 18.04.2020 prin care s-a instituit, pe 

perioada stării de urgență, măsura de carantinare în orașul Babadag, cartierul 

Bendea şi s-au dispus măsuri suplimentare privind intrarea/ieșirea 

persoanelor, transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, materiilor 

prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în zona de 

carantină, precum şi aprovizionării populaţiei; 

- personalul angajat la Instituţia Prefectului a asigurat, în permanenţă, suport 

CJCCI (contactarea telefonică a persoanelor aflate în carantină pentru 

colectarea datelor privind nevoile acestora, întocmirea listelor cu persoanele 

izolate la domiciliu, etc.);  

- s-a asigurat comunicarea directă cu primăriile, agenții economici, cetăţenii 

care solicită informaţii pe e-mail, telefonic sau accesează pagina de 

socializare a Instituţiei Prefectului; 

- pe perioada stării de urgenţă s-a monitorizat în permanenţă implementarea, 

de către instituţiile abilitate, a prevederilor ordinelor emise la nivel central; 

- au fost adoptate o serie de hotărâri de către Comitetul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă, convocat ȋn şedinţe extraordinare, potrivit cărora, pe 

fondul înregistrării unei rate de incidență cumulată în ultimele 14 zile a 

cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de peste 1,5 respectiv, peste 3 cazuri 

la 1.000 locuitori la nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 

Tulcea, pe toată durata stării de alertă, s-a impus adoptarea unor măsuri 

imediate pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, cu precădere 

în interiorul magazinelor locale, supermarketuri, hypermarketuri, pieţe. 

 La începutul pandemiei s-a analizat disponibilitatea spaţiilor de cazare 

identificate pentru persoanele supuse carantinării. La nivelul judeţului nostru au fost 

încheiate 3 protocoale şi 3 contracte pentru asigurarea folosinței temporare a unor 

imobile destinate asigurării cazării persoanelor asimptomatice care sosesc din 

localităţile aflate în zonele carantinate afectate de coronavirus, ca măsură de 
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prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor (8 locații cu 204 camere disponibile, dotate cu 

458 paturi la nivel de judeţ). 

 S-au dispus măsuri urgente în sarcina Spitalului Județean de Urgență Tulcea 

cu privire la analiza externării pacienților, ca urmare a dinamicii evoluției epidemiei 

pe raza județului Tulcea, precum şi măsuri de monitorizare a stării de sănătate a 

persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu care s-a făcut de către medicii de 

familie, pe toată perioada izolării. 

În ceea ce priveşte monitorizarea respectării măsurii de autoizolare la 

domiciliu, aceasta s-a realizat de către I.P.J. Tulcea și I J.J. Tulcea, cu sprijinul 

primăriei şi cu informarea D.S.P. Tulcea asupra cazurilor de nerespectare a măsurii.  

Au fost organizate ședințe de lucru cu unitățile de alimentație publică (ex. 

hyper-market, super market, market, magazine de cartier, etc.), instituții bancare din 

județul Tulcea, operatori de transport rutier, naval și feroviar, referitoare la obligaţia 

de a lua măsuri în privința reducerii şi limitării răspândirii virusului.  

 Prin Hotărârea nr. 22/10.03.2020 s-a decis elaborarea unei proceduri 

operaționale pentru identificarea și managementul persoanelor 

simptomatice/asimptomatice sosite pe cale maritimă/fluvială din zona afectată de 

infecții cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) de către Direcția Județeană de Sănătate 

Publică Tulcea în colaborare cu Garda de Coastă - Serviciul Teritorial al Poliției de 

Frontieră Tulcea, Căpitănia Zonală Tulcea, Administrația Fluvială a Dunării de Jos 

R.A. Galați, Biroul Vamal de Frontieră Tulcea. 

Au fost popularizate, prin conducătorii unităților administrativ-teritoriale și 

prin orice alt mijloc de informare, măsurile dispuse în România pentru protecția 

populației și, prin urmare, obligațiile și restricțiile care trebuie respectate de către 

persoanele care revin în țară, precum şi modalitatea de distribuire a materialelor de 

protecție aflate în stocul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” al 

Județului Tulcea către instituțiile solicitante în limita stocurilor disponibile. 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul naţional cât şi prin sosirea în 

ţară a persoanelor infectate din alte țări, precum şi instituirea stării de urgenţă pe 

teritoriul naţional prin Decretul Prezidențial nr. 195/ 16.03.2020, prelungită prin 

Decretul Prezidențial nr. 240/14.04.2020, la nivelul CNSSU s-au instituit măsuri 
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suplimentare de prevenire şi limitare a răspândirii virusului, prin ordine şi ordonanțe 

militare.  

Începând cu data de 24.03.2020 au demarat acţiunile organelor de ordine 

privind verificarea autovehiculelor care circulau pe drumurile publice din judeţul 

Tulcea în intervalul orar 22.00 – 06.00. Acestea au fost benefice, în sensul că au fost 

identificate autovehicule care nu au respectat regulile impuse de Ordonanţa Militară 

nr. 2.  Referitor la acest aspect, s-au aplicat mai multe sancţiuni contravenţionale. 

Echipele mixte de control şi-au continuat activitatea de monitorizare a 

respectării măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 la 

nivelul judeţului, prin acţiuni desfăşurate în târguri, pieţe, terase, spaţii comerciale, 

mijloace de transport în comun naval, feroviar, şi altele asemenea. 

De asemenea, au fost identificate persoane cărora le-a fost impusă măsura 

izolării la domiciliu şi care au părăsit domiciliul, acestea fiind mutate în centrul de 

carantină. 

Activitatea CJCCI s-a desfăşurat în regim permanent la sediul ISU Tulcea, pe 

toată perioada  stării de alertă instituită pe teritoriul României prin Hotărârea nr.24 a 

Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, privind aprobarea instituirii stării de 

alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecțiilor, în contextul 

situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În concordanță cu actele normative în vigoare, la propunerea Direcţiei de 

Sănătate Publică a Judeţului Tulcea şi ca urmare a evaluării situaţiei epidemiologice 

din județ privind riscuri potenţiale de apariție şi extindere a infecţiei cu Coronavirus 

nou SARS-Cov-2, s-au dispus măsurile ce se impun pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19. 

În baza hotărârii CJSU nr.47/10.09.2020, s-au stabilit scenariile de 

funcţionare (Scenariul 1 - VERDE şi Scenariul 2 – GALBEN/HIBRID) pentru începutul 

anului şcolar 2020-2021 în unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea, propuse de 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi avizate de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Tulcea şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea, aceasta 

actualizându-se săptămânal sau ori de câte ori a fost nevoie, conform Ordinului 

comun nr.5.487/1.494 din 31.08.2020.  
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La apariţia unor cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, 

conform prevederilor legale, prin hotărâre a CJSU au fost suspendate cursurile la 

unităţile de învăţământ propuse de consiliile de administraţie şi avizate de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea şi de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 

Tulcea. Pe perioada suspendării cursurilor, elevii şi-au desfăşurat activităţile online, 

în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a învățământului 

preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației şi cercetării nr.5447 din 31 

august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Tot în acest context a fost demarată, la nivel județean, campania de 

vaccinare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor COVID-19, inițiată de Guvernul 

României, și s-au făcut demersuri pentru organizarea și funcționarea centrelor de 

vaccinare conform Ordinului comun emis în acest sens de Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației.  

Totodată, a fost activat CJCCI ale cărui responsabilități privesc susținerea 

activității în centrele de vaccinare, coordonarea și monitorizarea permanentă a 

tuturor activităților desfășurate în cadrul campaniei de vaccinare la nivel județean, cu 

sprijinul Nucleului Local de Coordonare și asigurarea implementării măsurilor dispuse 

de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva 

COVID-19 (CNCAV). 

În acest sens, la nivelul CJSU a fost adoptată Hotărârea nr.96/2020 conform 

căreia s-a aprobat distribuția unui număr de 10747 afișe aferente campaniei de 

vaccinare destinate acțiunilor de prevenire în combaterea infecțiilor COVID-19, de 

către Instituția Prefectului – Județul Tulcea către unitățile administrativ-teritoriale din 

județul Tulcea și a unui număr de 2004 afișe, către Direcția de Sănătate Publică a 

Județului Tulcea, pentru a fi repartizate către farmacii, cabinete medicină de familie, 

unități medicale publice și private (spitale, ambulatorii, laboratoare de analize 

medicale), cabinete stomatologice publice și private. 

Având în vedere contextul epidemiologic actual, în scopul prevenirii și evitării 

contactului direct cu cetățenii, activitatea comisiilor - la ale căror şedinţe erau invitaţi 

să participe şi primarii U.A.T.-urilor din judeţ, a fost sistată. 
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Drept urmare, primarilor le-au fost prezentate elemente de interes şi de 

noutate pe diverse teme specifice situaţiilor de urgenţă pe diverse căi de 

comunicare. Instituţia Prefectului a monitorizat în permanență activitățile desfășurate 

la nivelul autorităţilor publice locale şi instituţiilor publice, precum și stadiul de 

execuție a unor lucrări, iar problemele sesizate au fost soluționate cu prioritate. 

Deficitul de precipitaţii precum şi perioada prelungită caracterizată de 

temperaturi extreme ȋnregistrate pe raza judeţului Tulcea au determinat apariția 

secetei, fenomen meteorologic care a avut consecinţe grave asupra 

culturilor agricole înfiinţate pe raza a 48 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. 211/28.04.2020 modificat şi completat prin O.P. nr. 

257/22.05.2020, respectiv, O.P. nr.368/20.08.2020 şi O.P. nr.377/24.08.2020 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 18 iunie respectiv, 30 septembrie ȋn cadrul cărora s-au 

adoptat hotărârile nr.37 şi nr.53. 

Pagubele produse la culturile agricole de fermierii de pe raza celor 48 U.A.T.-

uri au fost estimate la o valoare totală de 273.934.680,08 lei, suprafața totală 

afectată fiind de 121.868,31 ha, pentru culturile de toamnă şi 227.282.420,16 

lei, pentru suprafața agricolă totală afectată de 73.521,62 ha pentru culturile 

însămânţate în primăvară, procentul de calamitare cuprins între 31% - 100%, 

conform proceselor verbale întocmite de comisiile judeţene de specialişti. Principalele 

culturi calamitate au fost: orz, orzoaică de toamnă, grâu, grâu spelta, mazăre, plante 

de nutreţ, pomi fructiferi, rapiţă, secară, triticale, viţă de vie, floarea soarelui, 

porumb, plante furajere şi legume. 

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. 
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Ploile înregistrate în prima decadă a lunii iunie în zona de terasă a 

localităţilor Ostrov, Cerna şi Dorobanţu, care au înregistrat valori de peste 40 l/mp 

au fost preluate de Amenajarea de desecare Ostrov şi au determinat înregistrarea 

unor nivele mari în reţeaua de canale de desecare şi zone cu luciu de apă. 

Pentru prevenirea inundării localităţilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri 

funciare şi prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice, Comitetul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă a constatat necesitatea intervenţiei de urgenţă în vederea 

punerii în funcţiune a staţiei de desecare în Amenajarea Ostrov, administrată de 

ANIF Tulcea. În acest sens, a fost adoptată Hotărârea nr.34/15.06.2020.  

Precipitaţiile abundente sub formă de ploaie, grindină şi vijeliile 

manifestate în luna iunie au afectat infrastructura stradală în mai multe localităţi, 

au avariat poduri şi locuinţe. Refacerea provizorie a drumurilor din localităţile 

afectate s-a realizat prin efortul autorităţilor locale, iar pentru constatarea şi 

evaluarea pagubelor produse a fost constituită o comisie judeţeană formată din 

specialişti ai mai multor instituţii, care s-a deplasat în teren pentru verificări.  

Astfel, comisia mixtă constituită prin O.P. nr.285/22.06.2019, în urma 

verificărilor efectuate în teren, a evaluat pagubele produse în 5 localităţi situate pe 

raza a 4 U.A.T.-uri (Horia, Luncaviţa, Jijila, M.Kogălniceanu), acestea constând în 

poduri şi podeţe avariate şi străzi comunale afectate, cu o valoare totală a costurilor 

de reabilitare/reconstrucţie în cuantum de 397 mii lei, fonduri ce au fost alocate prin 

H.G. nr.531/2020 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2020, bugetelor locale ale U.A.T.-urilor pe raza cărora s-au 

produs pagube materiale. 

De asemenea, o comisie mixtă constituită prin O.P. nr.306/10.07.2020 a 

evaluat pagubele produse de precipitaţiile abundente din perioada 07-08 iulie 2020 

în localităţile Niculiţel, Isaccea şi Mihail Kogălniceanu, acestea constând în străzi 

orăşeneşti şi comunale afectate, cu o valoare totală a costurilor de 

reabilitare/reconstrucţie în cuantum de 580 mii lei, fonduri ce au fost alocate prin 

H.G. nr.718/2020 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în 

bugetul de stat pe anul 2020, bugetelor locale ale U.A.T.-urilor pe raza cărora s-au 

produs pagube materiale. 
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Ȋn perioadele supuse codurilor PORTOCALIU şi ROŞU, 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. 

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 Mediului, Apelor şi 

Pădurilor. Prin acest program, la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de 

urgenţă au fost 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.171/07.04.2020. Acţiunea a avut ca finalitate 

încheierea procesului-verbal nr.3451/28.05.2020, iar deficienţele constatate şi 

consemnate în procesul-verbal au fost remediate ulterior, conform măsurilor dispuse 

de comisie şi în termenele stabilite de aceasta. 

Urmare a nivelului scăzut al Dunării şi a sesizărilor înaintate de o 

societate comercială, Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situaţiilor de 

urgenţă generate de inundaţii, a constatat prăbuşiri ale cheului în zona de operare a 

navelor şi ambarcațiunilor la cheul operatorului economic amplasat pe malul drept al 

braţului Dunării – Tulcea, în dreptul Mm 38+200, provocate în special de nivelul 

scăzut al fluviului dar şi de fenomenul spălării fundației de sub cheu prin antrenarea 

materialului odată cu drenarea apelor freatice spre Dunăre. Prin Hotărârea 

nr.33/19.05.2020, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a dispus intervenţia 

de urgenţă pentru consolidarea cheului de acostare situat în zona mai sus 
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menţionată, cheltuielile pentru lucrările de consolidare fiind suportate de agentul 

economic. 

Ploile căzute în prima decadă a lunii iunie în zona de terasă a localităţilor 

Ostrov, Cerna şi Dorobanţu, care au înregistrat valori de peste 40 l/mp au fost 

preluate de Amenajarea de desecare Ostrov şi au determinat înregistrarea unor 

nivele mari în reţeaua de canale de desecare şi zone cu luciu de apă. 

Pentru prevenirea inundării localităţilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri 

funciare şi prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice, Comitetul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă a constatat necesitatea intervenţiei de urgenţă în vederea 

punerii în funcţiune a staţiei de desecare în Amenajarea Ostrov, administrată de 

ANIF Tulcea. În acest sens, a fost adoptată Hotărârea nr.34/15.06.2020.  

Pe fondul avertizărilor COD GALBEN şi COD PORTOCALIU care vizează 

creşterea regimului de temperatură în anumite perioade din sezonul estival, au 

fost aplicate măsurile prevăzute în „Planul de măsuri în situații de caniculă al 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea, 2020”, care conţine măsurile 

specifice ce se impun pentru intervenţia rapidă în cazul apariţiei temperaturilor 

extreme.  

Pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în perioada 

sezonului estival, s-a procedat la punerea ȋn aplicare a Planului general de măsuri 

pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor și asigurarea climatului de ordine 

publică în timpul sezonului estival (17.06-14.09.2020), aprobat de conducerea 

M.A.I., monitorizându-se, în permanență, efectele temperaturilor ridicate asupra 

populației. 

Toate aceste măsuri și acțiunile care s-au întreprins pentru asigurarea unui 

climat de normalitate au fost monitorizate zilnic, în perioadele de caniculă, iar datele 

au fost raportate ministerului de resort. 

De asemenea, s-au înregistrat incendii la terenuri agricole și la zonele de 

uscat din Delta Dunării, fiind afectată, în special, vegetația ierboasă uscată, stuful și 

papura. S-au luat măsuri suplimentare de supraveghere și de respectare a condițiilor 

prevăzute de lege pentru incendierea controlată a miriștilor, intervențiile pompierilor 

fiind prompte, drept urmare nu ne-am confruntat cu situații deosebite. În zona 

deltaică, zonele în care au izbucnit incendiile fiind izolate, nu s-a putut interveni 
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pentru stingere, focul stingându-se de la sine, întrucât suprafețele respective erau 

înconjurate de apă. 

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 domestici cât şi la porcii mistreţi, precum și în ferme comerciale de 

pe raza judeţului Tulcea.  

O acțiune de mare importanță în domeniul situațiilor de urgență 

care s-a derulat ȋn perioada 04.11.2020-06.11.2020 a fost acțiunea de verificare a 

stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare ȋmpotriva 

inundațiilor, de pe râurile interioare și de la Dunăre din județul Tulcea, indiferent de 

deținător. Rezultatele verificărilor au fost consemnate ȋn procesul-verbal 

nr.6944/06.11.2020 ȋntocmit de Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaților 

de urgență generate de inundații, cuprinzând și deficiențele constatate și a fost 

elaborat un plan de măsuri de remediere, cu responsabilități și termene pentru 

realizarea acestora.   

Sezonul de iarnă 2020-2021 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/1494 din 14.12.2020, privind adaptarea 

măsurilor din competenţa structurilor MAI, contextualizat sezonului rece şi evoluţiei 

situaţiei operative/epidemiologice, 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 

2020-2021, elaborat de CJSU Tulcea. 

În cursul anului 2020 a fost organizat sub coordonarea Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „DELTA” al Județului Tulcea, un exerciţiu de conducere 

cu forţe în teren pentru antrenarea structurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă 

determinate de cutremur. Exerciţiul de simulare a avut loc în luna noiembrie 2020 în 

municipiul Tulcea, cu implicarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Tulcea. 

Pentru a asigura cunoaşterea de către toţi membrii Comitetelor Locale 

pentru Situaţii de Urgenţă şi a reprezentaţilor obiectivelor economice sursă de risc, a 
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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 2020, 9 antrenamente de înştiinţare. 

În contextul epidemiologic actual determinat de răspândirea noului 

coronavirus, pe parcursul ȋntregii perioade au fost sistate 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 2020”, organizate la Centrul zonal Bacău. 

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 51 adrese, la care se 

adaugă corespondenţa pentru rezolvarea solicitărilor adresate instituției de către alte 

entități publice, cu precădere Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

privind pandemia COVID-19, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, etc. 

Centrul local de combatere a bolilor 

  În ceea ce priveşte activitatea Centrului local de combatere a bolilor, acesta a 

fost reactivat începând cu luna ianuarie 2020 ca urmare a apariției unui nou caz PPA 

confirmat prin Buletinul de analiză nr.10034/15.01.2020, cu rezultat pozitiv la 

identificarea genomului virusului PPA prin PCR-RT, suspicionându-se evoluția PPA 

într-o exploatație din localitatea Zebil, comuna Sarichioi unde au fost luate măsurile 

prevăzute de lege la suspiciune. Ulterior acesta a fost confirmat de LNS – Institutul 

de Diagnostic și Sănătate Animală București. 

Pe întreg parcursul anului 2020 au evoluat alte 8 noi focare de PPA în 

localităţile Zebil, Văcăreni, Grindu, Sarichioi, Măcin PFA, Carcaliu, Măgurele, Măcin 

GP și 2 în Fondurile de vânătoare Codru și Camena. 

Urmare acestui fapt, în cadrul Centrului local de combatere a bolilor, au fost 

emise notificări de instaurare a zonelor de protecție și supraveghere, precum și 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea PPA în judeţul Tulcea. 

          Realizarea măsurilor de prevenire și combatere a fost monitorizată în 

permanență, începând cu întrunirea Unităţilor Locale de Sprijin, continuând cu 

instituirea de filtre şi dezinfectoare pe toate căile de acces, realizarea măsurilor 
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specifice, sanitar-veterinare, în focar şi la nivelul localităţilor, până la data inchiderii 

focarelor. 

 În cursului anului 2020, Comisia de evaluare pentru stabilirea şi plata 

despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în 

vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor din Tulcea, a 

fost convocată de 18 ori. 

În cursul anului 2020, componenţa Comisiei de evaluare pentru acordarea 

despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în 

vederea lichidării focarelor de boli transmisibile ale animalelor a fost actualizată prin 

Ordinul Prefectului nr. 317/01.09.2020. 

 

IV.H. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea 

ordinii publice 

 

În cursul anului 2020, activitatea instituțiilor cu atribuții în domeniu s-a axat 

pe consolidarea instituțională ce a avut ca obiectiv eficientizarea activităților și 

misiunilor destinate creșterii gradului de siguranță a cetățenilor atât în mediul rural 

cât  și în mediul urban, dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu alte instituții, 

comunități locale și societatea civilă dar și creșterea gradului de încredere a 

cetățenilor în instituții. 

 Eforturile conjugate ale întregului personal au contribuit la realizarea unui 

climat organizațional optim, orientat spre obținerea de rezultate care să statueze 

rolul de garant al securității sociale și ordinii și liniștii publice pe care cele două 

instituții și le-au asumat. 

Acțiunile și activitățile desfășurate pentru gestionarea problematicii din 

domeniul ordinii publice au presupus un volum important de muncă, cu implicarea 

conjugată a unui număr însemnat de instituții, de multe ori într-un timp foarte scurt 

și cu asumarea unor riscuri și responsabilități considerabile dar, datorită bunei 

colaborări interinstituționale, acțiunile executate s-au desfășurat în condiții foarte 

bune.  

Gestionarea și monitorizarea cazurilor semnalate pe parcursul anului 2020 s-a 

realizat într-o manieră eficientă, în folosul cetățenilor județului Tulcea și a presupus 
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o colaborare permanentă a Instituției Prefectului - Județul Tulcea cu Inspectoratul de 

Jandarmi Județean Tulcea și cu Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea dar și cu 

administrațiile publice locale. 

De asemenea, IJJ Tulcea și IPJ Tulcea dar și subunitățile subordonate, în 

calitatea lor de structuri specializate, au executat misiuni de prevenire în vederea 

gestionării și asigurării ordinii publice, din zona lor de competență. 

 

IV.H.1. Monitorizarea activității desfășurate de Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Tulcea pentru asigurarea ordinii publice, în anul 2020 

 

În perioada de referință, pe linie de ordine publică au fost executate 4336 

misiuni din care 75 misiuni de asigurare a ordinii publice la evenimente cultural 

artistice, sportive, religioase, de protest 134 de activități specifice desfășurării 

proceselor electorale în anul 2020, 2821 misiuni de menținere a ordinii publice în 

sistem integrat și 444 misiuni executate în cooperare/colaborare cu alte instituții, în 

urma acestor misiuni rezultând un număr de 20711 sancțiuni contravenționale. 

Specificul anului 2020, caracterizat prin impunerea unor restricții  pentru 

limitarea răspândirii virusului SARS CoV-2, manifestările desfășurate în spațiul public 

au fost interzise/limitate, în sensul că s-au putut desfășura manifestări, dar a fost 

limitat numărul participanților, iar manifestările sportive au putut avea loc fără 

spectatori a avut drept consecință anularea celor mai multe evenimente publice 

(cultural artistice, sportive, etc.) ce se desfășurau anual. 

Pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale în domeniile de 

competență ale jandarmeriei (silvic, piscicol, ordine publică), în perioada evaluată au 

fost executate 23 de acțiuni punctuale/ echipe operative. Personalul de specialitate 

din cadrul structurii de prevenire și combatere a faptelor antisociale, a desfășurat 

activități criminalistice cu ocazia întocmirii unui număr de 158 constatări de fapte 

penale, dintr-un număr total de 140 dosare instrumentate de către agenții 

constatatori din cadrul I.J.J. Tulcea, întocmindu-se 19 planșe fotografice cu 153 

fotografii judiciare reprezentând aspecte de la fața locului. 
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IV.H.2. Monitorizarea activității desfășurate de Inspectoratul de Poliție 

Județean Tulcea pentru asigurarea ordinii publice, în anul 2020 

 

În cursul anului 2020, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității 

din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea a desfășurat un număr de 56 

de activități pe linia informării antiinfracționale și antivictimale pe cele trei priorități 

de prevenire, respectiv prevenirea delincvenței juvenile și victimizării minorilor, 

prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului și prevenirea violenței domestice, cu un 

număr total de 8250 de beneficiari. 

De asemenea, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a 

Criminalității au implementat și derulat pe parcursul anului, mai multe campanii de 

informare, respectiv „Hoții îți invadează intimitatea”, „Vacanță în Siguranță”, 

campanii dedicate prevenirii  infracțiunilor contra patrimoniului (prevenirea furturilor 

din locuințe, din/de autoturisme, a tâlhăriilor și a furturilor din buzunare, genți, 

poșete). 

„Rămâi în siguranță pe Internet” reprezintă o altă campanie dedicată 

conștientizării și evitării pericolelor de pe Internet de către elevi, desfășurată la 

nivelul județului Tulcea. Totodată, au fost derulate activități în unitățile de 

învățământ din municipiu și județ pentru prevenirea fenomenului de violență în 

școală, a bullyingului și a cyberbullyingului. 

„Bright Sky” este o campanie de popularizare a aplicației cu același nume, 

care vine în sprijinul victimelor violenței domestice, a specialiștilor din domeniu, dar 

și a celor care doresc să ajute persoane care se află în relații abuzive. Totodată, au 

fost diseminate și informații cu privire la fenomenul violenței domestice – formele de 

manifestare, cauze, consecințe, modalități de evitare și prevenire. 

Campania „Selfiul pe tren nu ia like-uri, ia vieți” – pentru prevenirea 

accidentelor prin electrocutare în sectorul transporturilor feroviare – derulată în 

colaborare cu polițiști din cadrul Biroului Poliției Transporturi Tulcea a avut drept 

scop informarea și conștientizarea asupra pericolului existent din cauza nerespectării 

regulilor și a normelor de conduită în incinta și spațiile de transport feroviar, triaje și 

zone adiacente, existând la nivel național numeroase accidente, ale căror victime 

sunt în principal copiii și adolescenții. 
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În luna decembrie, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității în 

colaborare cu specialiști din cadrul Agenția Națională Împotriva Traficului de 

Persoane – Centrul Regional Constanța, a susținut mai multe activități on-line în mai 

multe unități din învățământul gimnazial și liceal de pe raza județului Tulcea, în 

cadrul campaniilor „Distruge zidul indiferenței! Traficul de persoane poate fi 

prevenit” și „Ești victimă a traficului de persoane? Ai drepturi!”. 

De asemenea, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității a fost 

implicat în implementarea proiectului Cyberex, proiect derulat la nivel național în mai 

multe etape și care are ca scop principal creșterea gradului de informare și 

conștientizare al elevilor cu privire la riscurile asociate criminalității informatice în 

mediul on-line, dar și identificarea principalelor caracteristici ale infracțiunilor 

informatice în care sunt implicați minorii, precum și ale victimelor și autorilor, dar și 

condițiile care favorizează acest gen de infracțiuni. 

Totodată, I.P.J. Tulcea, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a 

Criminalității, a coordonat și monitorizat activitatea Comisiei de Supraveghere a 

Activităților Preventive din care fac parte mai multe instituții, respectiv I.J.J. Tulcea, 

S.T.P.F. Tulcea, C.P.E.C.A. Tulcea și A.N.I.T.P.- C.R. Constanța, instituții care au 

realizat în colaborare 11 activități, cu un număr de 458 de beneficiari – elevi și 

cadre didactice, pe domeniile prevenirii victimizării minorilor, a traficului de persoane 

și a consumului de droguri și etnobotanice. 

 

IV.H.3. Relația cu minoritățile naționale 
 

1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de 

îmbunătățire a situației romilor 

În perioada la care ne raportăm, activitatea Biroului Judeţean pentru Romi 

(BJR) s-a desfăşurat sub directa coordonare a prefectului în calitate de preşedinte al 

Grupului de Lucru Mixt. 

Grupul de Lucru Mixt (GLM) a funcţionat în baza Ordinului Prefectului nr. 

86/11.02.2020, precum și în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. În 

perioada de raportare, activitatea GLM s-a axat, în principal, pe următoarele teme: 

- aspecte cu privire la întocmirea rapoartelor de progres și informărilor; 
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- diverse probleme cu care se confruntă membrii GLM în activitatea curentă; 

- efectuarea unor acțiuni privind punerea în legalitate cu documente a 

cetățenilor români aparținând etniei rome; 

- păstrarea ordinii și liniștii publice în anumite zone cu probleme, identificarea 

unor soluții astfel încât să fie promovată respectarea legii, spiritul civic 

cetățenesc; 

- activități zilnice de verificare a persoanelor aflate în izolare la 

domiciliu/carantină; 

- situația generală a sănătății, nivelul de trai, respectarea unor norme de igienă, 

accesul la diverse servicii sociale a membrilor comunitățiii rome din județ; 

- identificarea unor modalități de a preîntâmpina anumite probleme care pot 

apărea în contextul socio-economic actual, generat de pandemia COVID-19; 

- analiza măsurii privind recenzarea copiilor care trebuie cuprinşi în 

învăţământul obligatoriu şi de identificare a copiilor de vârstă şcolară şi care 

nu au frecventat școala sau au abandonat din diferite motive. 

 În cursul anului 2020, au avut loc două întâlniri de lucru la sediul Instituției 

Prefectului – Județul Tulcea, la care au participat mediatorii sanitari din județ, o 

ședință de lucru a avut loc în data de 16.01.2020, iar a doua în data de 

16.11.2020. 

 Întrunirile au fost stabilite în conformitate cu implementarea la nivel național a 

proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin 

îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ 

cod MySMIS 2014+ 118765 de către Consiliul Superior al Magistraturii, însă au fost 

discutate și alte probleme.  

 Prin intermediul proiectului mai sus menționat, au fost desfășurate la nivel 

județean pe parcursul anului 2020 acțiuni de informare care au avut în vedere 

distribuirea unor pachete informative către beneficiarii finali – persoane din cadrul 

grupurilor vulnerabile.  

         Mediatorii sanitari au urmărit ca fiecare persoană din grupul țintă să 

primească câte un pachet informativ complet, respectiv 11 broșuri, pentru care au 

semnat de primire, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare referitoare la 
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protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date. 

Totodată, mediatorii sanitari din județ împreună cu reprezentanții primăriilor 

au efectuat pe parcursul perioadei de raportare diverse acțiuni în comunitățile cu 

populație vulnerabilă, care au avut ca scop informarea privind răspândirea virusului 

SARS-CoV-2, prevenirea și tratarea gripei sezoniere, prevenirea și tratarea virozelor 

respiratorii, prevenirea și tratarea tuberculozei pulmonare, precum și ale altor 

afecțiuni întâlnite tot mai des, importanța alimentației corecte și a igienei personale, 

importanța obținerii actelor de identitate, consilierea privind înscrierea la medicul de 

familie, importanța vaccinării, acțiuni ce privesc procesul de învățare continuă al 

elevilor, de susținere a lor în lipsa accesului la învățarea on-line. 

Având în vedere contextul epidemiologic actual și în conformitate cu Ordinul 

nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul 

coronavirus SARS-Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă 

în condițiile de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, Legea 

nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării 

de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Nota-Raport nr.647251/2020 

privind desfășurarea activității de relații cu publicul în unitățile Ministerului Afacerilor 

Interne după încetarea stării de urgență, în scopul prevenirii aglomerației și evitării 

contactului direct între cetățenii care se prezintă la sediul instituției, a generat uneori 

imposibilitatea organizării ședințelor Grupului de Lucru Mixt organizat la nivelul 

județului Tulcea. 

Cu toate acestea, Instituția Prefectului – Județul Tulcea, prin Biroul Județean 

pentru Romi, a monitorizat în permanență implementarea la nivel județean a 

Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 

minorității rome, prin raportările primite de la instituțiile cu atribuții în domeniu, 

precum și prin implicarea entităților care pot îmbunătăți această activitate. 

 

2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. 

Identificarea problemelor și implicarea în rezolvarea acestora 
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Din cauza situației excepționale determinată de răspândirea virusului SARS-

CoV-2 care a existat în acest an, respectiv, instituirea stării de urgență, urmată 

ulterior de instituirea stării de alertă pe teritoriul României, reprezentanții Instituției 

Prefectului – Județul Tulcea împreună cu instituțiile abilitate au întreprins acțiuni care 

au avut menirea de a informa populația din județ. 

Având în vedere cele de mai sus, precizăm că pe lângă informațiile diseminate 

către resursele umane care activează în domeniul incluziunii romilor cu privire la 

recomandările Grupului de Comunicare Strategică privind conduita socială 

responsabilă în prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au avut loc acțiuni de 

informare la nivelul comunităților din județ. 

Astfel, în data de 31.03.2020 a avut loc în orașul Babadag o campanie de 

conștientizare a prevederilor Ordonanțelor Militare în rândul comunității de romi. 

Acțiunea s-a desfășurat la sediul Primăriei Babadag, unde subprefectul județului 

Tulcea, Carmen Caloianu, alături de primarul orașului Babadag și de reprezentanți ai 

ai Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Babadag, a avut o prezentare a 

prevederilor Ordonanțelor Militare la care au participat cinci lideri informali ai 

comunităților de romi xoraxaj. Acestora li s-au furnizat materiale-suport și alte 

materiale informative cu sprijinul reprezentanței Crucii Roșii la Babadag. 

În perioada de raportare au fost întreprinse diverse acțiuni la nivelul 

comunității din orașul Babadag, care au avut ca scop conștientizarea importanței 

prevenirii virusului SARS-CoV-2. 

La aceste acțiuni au participat angajați ai compartimentului de Asistență 

Socială din primărie, reprezentanți ai Poliției Locale și ai Inspectoratului de Jandarmi 

Județean Tulcea, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, asistenți medicali 

de la cabinetele medicale individuale, precum și reprezentanți ai Crucii Roșii-Filiala 

Tulcea, în colaborare cu voluntari ai Centrului Comunitar „E.G.A.L.” din Babadag. 

Echipele formate au demarat acțiuni de informare și distribuire a pliantelor 

informative cu privire la menținerea igienei și a distanțării sociale, în contextul 

pandemiei. 

În cursul trimestrului al II-lea al anului 2020, reprezentanții Direcției de 

Asistență Socială ai Primăriei Babadag, asistenți medicali comunitari și mediatori 

sanitari, prin intermediul proiectului Romact desfășurat în colaborare cu Primăria 
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Babadag, au asigurat asistența medicală pentru 350 de persoane defavorizate prin 

distribuirea produselor de igienă. 

Totodată, facem precizarea că la nivelul acestui oraș au fost demarate și alte 

acțiuni care au avut ca scop informarea și distribuirea alimentelor către familiile care 

au o situație socială și economică precară, sunt izolate, se află în carantină, către 

persoanele cu vârsta de peste 65 de ani sau persoane care nu au acces la resurse 

materiale și nici nu au posibilitatea de a munci pentru a-și asigura strictul necesar. 

Au fost consemnate mai sus acțiunile desfășurate în orașul Babadag deoarece 

în perioada 18 aprilie-22 mai 2020 a fost instituită măsura de carantinare în această 

localitate a cartierului Bendea, zona fiind delimitată de următoarele căi naturale şi de 

circulaţie rutieră: râul Tabana – E87 – strada Băilor – strada Viilor – strada Carierei – 

strada Vlad Ţepeş – strada Gheorghe Lazăr – strada Măcriş – strada Heracleea – 

strada Boteanu – Strada Ştefan cel Mare – strada Fabricii – strada Heracleea – râul 

Tabana. Perioada de carantinare a coincis cu declararea stării de urgenţă, 

În ceea ce privește gestionarea situației generate de pandemiei de COVID-19, 

menționăm că autoritățile publice locale din județ au luat măsurile care se impun, 

fără a fi raportate către instituția noastră evenimente excepționale. 

Cu toate că Instituția Prefectului – Județul Tulcea a întreprins demersuri 

pentru ca Programul-pilot „O masă caldă” să fie extins la nivelul județului, în special 

în localitatea Babadag, după ce a fost implementat cu succes la nivelul comunei 

Ceatalchioi și a determinat o prezență integrală a elevilor la ore, acest lucru nu a 

putut fi realizat în cursul anului 2020, din cauza faptului că activitatea școlară clasică 

în care elevii erau prezenți la ore, în clasă, a fost sistată. 

De asemenea, facem precizarea că la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne 

şi a Agenţiei Naţionale pentru Romi au fost transmise analize, situaţii şi informări 

privind anumite aspecte ce vizează comunitățile de romi din judeţul Tulcea.  

 Totodată, s-a avut în vedere rezolvarea audienţelor şi a petiţiilor înaintate 

Prefectului, de către cetățenii de etnie romă din municipiu şi din judeţ, au fost 

desfășurate acțiuni de către reprezentanții autorităților publice locale în ceea ce 

privește prevenirea abandonului școlar, de prevenire a faptelor antisociale, precum și 

acțiuni de îndrumare în vederea obținerii actelor de identitate, de informare cu 

privire la aspecte juridice. 
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În concluzie, consemnăm faptul că activitatea desfășurată pe acest sector de 

activitate a fost una atipică, întrucât a fost influențată preponderent de efectele 

pandemiei COVID-19.  

 

IV.I. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 
 
IV.I.1. Aplicarea prevederilor Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței 

în unitățile de învățământ, cu modificările ulterioare 

 

Pe parcursul anului școlar 2019-2020, 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 MAI 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 

2019-2020.  

        Prin Ordinul prefectului nr.378 din 23.09.2019 a fost reevaluat şi aprobat 

Sistemul-cadru 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 

(PNCA). 
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         Instituția Prefectului – Județul Tulcea a monitorizat permanent îndeplinirea 

obiectivelor din 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 (PNCA), prin 

raportările primite de la instituțiile cu atribuții în domeniu, dar și prin participarea la 

întâlnirile lunare și facilitarea dialogului dintre membrii pentru implementarea 

eficientă la nivelul județului Tulcea și atunci când s-a impus luarea unor decizii. 

 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. 

Produsele aferente programului guvernamental au fost furnizate şi distribuite 

în primul trimestru al anului 2020 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 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 compețenţelor legale. Nu au fost înregistrate 

deficienţe majore. 
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 În anul 2020, componența Comisiei județene pentru implementarea 

Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 la nivelul județului 

Tulcea a fost actualizată prin Ordinul Prefectului nr.19/14.01.2020, precum și prin 

Ordinul Prefectului nr.334/29.07.2020.  

 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 în anul 2020 pentru a participa la întruniri 

ori de câte ori a fost nevoie. Astfel, la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea 

au avut loc trei ședințe de lucru la care au participat membrii Comisiei: 

- în cadrul ședinței din data de 18.02.2020 s-a discutat despre continuarea 

distribuției de mere în unitățile școlare din județ, propunere care a fost 

susținută de toți membrii Comisiei; 

- ședința din data de 13.04.2020 s-a axat pe discuții privind situația stocurilor 

existente de produse lactate, de panificație și de mere, destinate elevilor și 

rămase nedistribuite din cauza închiderii școlilor – situație generată de 

pandemia COVID-19; 

- ședința desfășurată în data de 11.08.2020 a avut ca scop identificarea unei 

soluții pentru redistribuirea stocurilor de produse destinate elevilor, conform 

prevederilor Ordonanței de Urgență nr.121/2020 din 22 iulie 2020 pentru 

completarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea 

participării României la programul pentru școli al Uniunii Europene și pentru 

adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate 

ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar. 

 Pe parcursul anului 2020, Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, nu 

a putut fi derulat la nivelul județului, fapt datorat sistării activității școlare clasice în 

contextul pandemiei. 

 Instituția Prefectului – Județul Tulcea a monitorizat permanent desfășurarea 

programului guvernamental „Cornul și Laptele”, cât și a programului-pilot „O masă 
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caldă”, prin raportările primite de la instituțiile cu atribuții în domeniu, dar și prin 

organizarea întrunirilor și facilitarea dialogului dintre membrii Comisiei județene 

pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 la 

nivelul județului Tulcea, când acest lucru a fost necesar pentru luarea unor decizii. 

 

IV.J. Alte activități 
 

IV.J.1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control ce i-au fost 

solicitate prefectului de către ministere sau alte instituții ale 

administrației centrale 

 

Pe parcursul anului 2020, pe teritoriul județului Tulcea s-au înregistrat 

fenomene hidrometeorologice periculoase (precipitații sub formă de averse în 

cantități însemnate având caracter torențial însoțite de furtuni, viituri, etc.) care au 

determinat producerea unor calamități naturale constând în pagube produse în 

infrastructură, la culturile agricole sau la digurile de apărare. 

Pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale, la nivelul Comitetului 

Județean pentru Situații de Urgență Tulcea au fost constituite, prin Ordin al 

Prefectului, comisii județene privind constatarea și evaluarea pagubelor, care au 

întreprins acțiuni de verificare și control în localitățile afectate.  

Deficiențele constatate și măsurile dispuse pentru remedierea acestora, au 

fost consemnate în procese-verbale de constatare și evaluare a pagubelor întocmite 

de comisiile județene constituite în acest scop, conform ANEXEI 1. 
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1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control în domeniul situațiilor de urgență 

 

Nr.crt Nr. acțiuni Tematica de control Principalele 

deficiențe 

constatate 

Măsuri Observații 

Total Desfășurate de: Propuse prin PV de 

constatare 

Înaintate 

autorităților 

administrației 

publice 

centrale 

Corp 

control 

prefect 

Comisii mixte 

1. 1 - OP 

nr.171/07.04.2020 

Acțiuni de verificare a modului în 

care au fost salubrizate cursurile 

de apă și au fost realizate și 

întreținute șanțurile și rigolele în 

localități, pentru asigurarea 

secțiunilor de scurgere a apelor 

mari. 

Deficiențele 

constatate au fost 

remediate conform 

măsurilor dispuse 

de comisie şi în 

termenele stabilite 

de aceasta. 

PV 

nr.3451/28.05.2020. 

MAI 

MAP 

 

- 

2. 1 - OP 

nr.211/28.04.2020 

Comisia județeană pentru 

constatarea și evaluarea 

pagubelor  produse la culturile 

agricole ȋnființate pe raza 

județului Tulcea, ca urmare a 

manifestării fenomenului de 

secetă în perioada toamna 2019-

primăvara 2020 (conform 

Ordinului comun 

Culturi agricole 

afectate în 

suprafață de 

121.868,31 ha, ca 

urmare a 

manifestării 

fenomenului de 

secetă în perioada 

toamna 2019-

PV de constatare și 

evaluare pagube 

înregistrate la cele 48 

U.A.T.-uri în perioada 

06-21 mai 2020. 

MADR 

 

Până la această 

dată nu au fost 

alocate fonduri 

pentru acoperirea 

pierderilor. 
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nr.nr.97/63/2020). primăvara 2020. 

3. 1 - OP 

nr.258/22.06.2020 

 

Constatarea și evaluarea 

pagubelor produse în 

infrastructură, ca urmare a ploilor 

torențiale manifestate pe raza 

județului Tulcea, localitățile Horia, 

Luncavița, Rachelu, Lăstuni și 

Jijila, în perioada 14-22.06.2020 

(conform Ordinului comun 

nr.459/78/2019).  

 

 

Străzi comunale 

afectate pe o 

lungime de 13,503 

km, 5 poduri 

avariate, 6 podețe 

avariate, 3 stații de 

epurare colmatate, 

167,1 ha teren 

arabil distruse, 15 

locuințe avariate, 3 

obiective socio-

economice avariate 

(şcoală, grădiniță, 

primărie) 

  

PV de constatare şi 

evaluare pagube de la 

nr. 1 până la nr.4 din 

perioada 22-

23.06.2020. 

MAI 

MDRAP 

Prin H.G. 

nr.531/09.07.2020, 

a fost alocată 

suma de 397 mii 

lei din Fondul de 

intervenție la 

dispoziția 

Guvernului 

prevăzut în bugetul 

de stat pe anul 

2020, bugetelor 

locale ale U.A.T. 

Luncavița, Mihail 

Kogălniceanu și 

Jijila, pentru 

efectuarea unor 

lucrări de refacere 

a infrastructurii 

locale afectate. 

4. 1 - OP 

nr.306/10.07.2020 

 

Constatarea şi evaluarea 

pagubelor produse în 

infrastructură, ca urmare a ploilor 

torențiale manifestate pe raza 

Străzi comunale 

afectate pe o 

lungime de 13,503 

km, 1 podeț 

PV de constatare şi 

evaluare pagube de la 

nr. 5 până la nr.7 din 

data de 13.07.2020. 

MAI 

MDRAP 

Prin H.G. 

nr.718/2020 a fost 

alocată suma de 

580 mii lei, 
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județului Tulcea, unitățile 

administrativ-teritoriale Niculițel, 

Isaccea și Mihail Kogălniceanu, în 

perioada 07-08.07.2020 (conform 

Ordinului comun 

nr.459/78/2019).  

 

avariat.  necesară acoperirii 

costurilor de 

reconstrucție a 

obiectivelor 

afectate. 

5. 2 - OP 

nr.318/23.07.2020 

 

Constatarea și evaluarea 

pagubelor produse de secetă la 

culturile agricole ȋnființate în 

primăvara anului 2020 pe raza 

U.A.T. Baia și Casimcea, județul 

Tulcea, conform Ordin comun 

nr.97/63/2020. 

Culturi agricole 

afectate în 

suprafață de 

759,33 ha, ȋn 

proporție de peste 

30%. 

PV de constatare şi 

evaluare pagube din 

perioada 27-

28.07.2020. 

MAI 

MADR 

 

Nu au fost alocate 

fonduri pentru 

acoperirea 

pierderilor.  

6. 48 - OP 

nr.368/20.08.2020 

modificat și 

completat prin OP 

nr.377/24.08.2020 

 

Constatarea și evaluarea 

pagubelor produse de secetă la 

culturile agricole ȋnființate în 

primăvara anului 2020 pe raza a 

48 unități administrativ-teritoriale, 

județul Tulcea, conform Ordin 

comun nr.97/63/2020. 

Culturi agricole 

afectate în 

suprafață de 

73.521,62 ha, ȋn 

proporție de peste 

30%. 

PV de constatare şi 

evaluare pagube din 

perioada 24.08-

15.09.2020. 

MAI 

MADR 

 

Nu au fost alocate 

fonduri pentru 

acoperirea 

pierderilor.  

7. 3 - OP 

nr.588/29.10.2020 

Acțiuni de verificare a stării 

tehnice și funcționale a 

construcțiilor hidrotehnice cu rol 

Deficiențele 

constatate au fost 

remediate conform 

PV nr. 6944/06.11.2020. MAI 

MMAP 

 

- 
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de apărare împotriva inundațiilor, 

de pe râurile interioare și de la 

Dunăre, 

indiferent de deținător. 

 

 

măsurilor dispuse 

de comisie și în 

termenele stabilite 

de aceasta. 
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IV.J.2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la 

nivelul județului 

 

În conformitate cu prevederile art. 253 lit.b) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, la nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea au fost elaborate 

documente menite să ofere informații succinte privind stadiul îndeplinirii obiectivelor 

cuprinse în Programul de Guvernare.  

Documentele elaborate conțin pe lângă sinteză și o raportare tabelară 

efectuată după modelul transmis, care este structurată conform capitolelor 

prevăzute ȋn Programul de guvernare prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea 

Parlamentului nr.1/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului. 

 Datele centralizate la nivelul judetului Tulcea au fost transmise semestrial 

către Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile 

Prefectului și au cuprins stadiul acțiunilor aferente celor 16 puncte/politici sectoriale 

corespunzătoare capitolelor prevăzute ȋn Programul de guvernare, respectiv: Justiție, 

drepturi și libertăți cetățenești, Ordinea publică și siguranța cetățeanului, 

Administrația publică, Bugetul și fiscalitatea, Economia, Transporturi, Infrastructură 

și Comunicații, Agricultura și dezvoltarea rurală, Fonduri europene, Munca și 

protecția socială, Educație, cercetare, inovare, Tineret și sport, Sănătatea, Mediul și 

resursele naturale, Cultură, patrimoniu și minorități, Apărare și securitate națională, 

Politica externă și afacerile europene. 

 Pentru monitorizarea gradului de realizare a obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare, Instituția Prefectului – Județul Tulcea a solicitat serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației 

publice centrale, precum şi autorităților publice locale următoarele informații: 

- numărul total al acțiunilor propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare, la nivelul judetului Tulcea; 

- acțiuni realizate în semestrul I și II al anului 2020; 

- acțiuni în curs de realizare; 

- indicatori de rezultat (pentru acțiune); 

- diverse observații. 
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 Documentele menționate mai sus (sinteza și macheta tabelară aferente 

semestrului I 2020) au fost întocmite în urma consultării unui număr de 45 servicii 

publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 

publice centrale organizate la nivelul judeţului, precum şi 51 unități administrativ-

teritoriale. 

 Acțiunile întreprinse au urmărit centralizarea unor indicatori estimați ce au 

avut în vedere totalul investițiilor, programele și proiectele în lucru de la nivelul 

județului pentru perioada aferentă, respectiv semestrul I al anului 2020. Acești 

indicatori cantitativi au fost corelați cu obiectivele principale care se regăsesc în 

prioritățile Guvernului României, inserate în Programul de Guvernare aprobat de 

către Parlament. 

 La data întocmirii prezentului raport de activitate, informațiile aferente 

semestrului al II-lea 2020 sunt în curs de colectare și centralizare, de aceea raportul 

este întocmit conform informațiilor existente, corespunzătoare primului semestru.  

 Totodată, facem precizarea că datele solicitate spre completare sunt în 

conformitate cu misiunea, competențele și atribuțiile instituțiilor care au dat curs 

solicitării noastre și care sunt responsabile de implementarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare. 

Având în vedere cele precizate, prezentăm succint câteva informații aferente 

unor sectoare de activitate cuprinse în Programul de guvernare: 

- Pentru sectorul Ordine publică și siguranța cetățeanului, Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Delta” al Județului Tulcea, Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Tulcea, Garda de Coastă Constanța, au propus un număr de 77 de 

acțiuni, care au avut drept scop eficientizarea activității structurilor teritoriale ale 

Ministerului Afacerilor Interne. Din informațiile primite de la instituțiile 

menționate anterior, reiese faptul că în perioada de raportare au fost realizate 

91 de acțiuni pentru îndeplinirea acestui obiectiv. 

- În ceea ce privește sectorul de Administrație publică - Dotarea și 

îmbunătățirea condițiilor de lucru a personalului din instituțiile publice, din datele 

furnizate reiese faptul că în acest semestru au fost propuse 38 de acțiuni care au 

avut ca scop îmbunătățirea condițiilor de lucru a personalului prin renovarea 

unor clădiri de birouri, diverse îmbunătățiri aduse spațiilor de lucru, 
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achiziționarea unor obiecte specifice derulării activității zilnice, inclusiv produsele 

achiziționate pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19.  

- Tot la acest punct, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

guvernare, autoritățile publice locale au propus un număr de 228 acțiuni, 30 au 

fost realizate în cursul semestrului I al anului 2020, iar 169 de acțiuni sunt în 

curs de realizare. 

- Din informațiile primite de la unitățile administrativ-teritoriale din județ reiese 

faptul că în perioada de raportare au fost finalizate proiecte precum construirea 

dispensarului medical din comuna Mahmudia și modernizarea dispensarelor din 

comunele Carcaliu, Nalbant, Frecăței și Slava Cercheză. În comuna Nufăru, este 

în curs de construire și realizat în proporție de 50% un centru comunitar socio-

medical (buget local 873,530,6 lei fără TVA).  

- La punctul ce vizează Infrastructura de transport, conform datelor furnizate 

de autoritățile publice locale, reiese faptul că a fost realizat, în proporție de 95%, 

un proiect de îmbunătățire a rețelei de drumuri de interes local din comuna 

Nalbant, cu suma totală alocată de 665,896 mii lei, perioada de derulare fiind 

2017-2020. Tot în cursul semestrului I al anului 2020, a fost finalizat în comuna 

Turcoaia proiectul PNDL de reabilitare a drumului comunal DC50, iar în comuna 

Somova proiectul „Modernizare strada Plevnei și Strada Griviței”. La nivelul 

județului, se derulează și se află în diverse stadii de implementare proiecte ce 

vizează infrastructura de transport.  

- În ceea ce privește Infrastructura educațională și sportivă, facem precizarea 

că din cele 50 de acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare, în comuna Beștepe a fost realizat în proporție de 98% 

proiectul „Reabilitare și modernizare corp A și B al Școlii Gimnaziale Beștepe 

2019/2020”, suma totală alocată acestui proiect fiind de 190,700 mii lei. Tot aici, 

facem mențiunea că la nivelul județului au fost finalizate următoarele proiecte: 

„Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță în localitatea Jurilovca” (900 mii lei), 

„Modernizarea și extinderea obiectivului grădinița Nalbant”(599,437 mii lei), 

„Modernizarea obiectivului Școala Nicolae Bălcescu din comuna 

Nalbant”(1.351,401 mii lei), modernizare teren sport din comuna Turcoaia, iar 

alte 26 proiecte se află în diverse stadii de realizare. 
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- În domeniul ce vizează Fondurile europene, notăm că la nivelul județului 

Tulcea au fost propuse 50 de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare. Dintre acestea, 2 acțiuni au fost finalizate, respectiv 

proiectele „Dezvoltarea unei culturi privind prevenirea corupției la nivelul 

autorității publice locale” – Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020, valoare proiect 267,29 mii lei cu TVA și „Dezvoltarea calității 

serviciilor în administrația publică locală” – Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, valoare proiect 391,69 mii lei cu TVA. 

- Tot la acest capitol, alte proiecte se află în diverse stadii de implementare, 

precontractare, contractare, evaluare sau în pregătire. 

- În domeniul Bugetul și fiscalitatea, au fost propuse un număr de 55 de 

acțiuni, din care au fost realizate 31 de acțiuni, iar 23 acțiuni se află în curs de 

realizare. Acestea au avut în vedere, în principal, întărirea activității instituțiilor 

de control în domeniul finanțelor publice. 

- În domeniul Economie, un aspect relevant îl reprezintă proiectele din 

domeniul energiei electrice, care vizează modernizarea rețelei de distribuție a 

energiei electrice în anumite zone esențiale din județ, montarea de echipamente 

de telecontrol, înlocuirea unor componente ale instalațiilor, trecerea în subteran 

a unor porțiuni de rețea aeriană. Totodată, proiectele și investițiile din turism au 

ca scop crearea unei infrastructuri de agrement la nivel județean, precum și 

promovarea Deltei Dunării prin participarea la Târgul de Turism al României, 

Februarie 2020. 

- Pentru domeniul Agricultură și dezvoltarea rurală au fost propuse 15 acțiuni 

ce au avut în vedere, în principal, programele naționale de sprijin pentru 

agricultori/program de susținere pentru produse deficitare, acordarea 

subvențiilor pentru agricultură, dezvoltarea și modernizarea sistemului de irigații 

și programe de împădurire a terenurilor. 

- Pentru celelalte sectoare de activitate cuprinse în Programul de guvernare, 

respectiv Munca și protecția socială, Educație, cercetare, inovare, Tineret și 

sport, Sănătatea, Cultură, patrimoniu și minorități, acțiunile derulate la nivelul 

județului au urmărit continuitatea activităților specifice instiuțiilor responsabile în 

contextul pandemiei generate de răspândirea virusului SARS-CoV-2. 
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- La punctul ce vizează Apărarea și securitatea națională, din informațiile 

transmise de Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea, reiese faptul că au 

fost implementate proiectele: „Achiziționare echipamente de comunicații date” 

(perioada 19.02.2020-19.10.2020, valoare 2.337,32 mii lei) și „Mentenanța 

sistemului de comunicații date implementat la nivelul P.F.R.”, iar în curs de 

implementare se află următoarele proiecte: „Updatarea/upgradarea sistemelor 

de supraveghere instalate pe pontoane”, „Program Operațional pentru Pescuit și 

Afaceri Maritime-Consolidarea componentelor MAI prin asigurarea 

disponibilităților continue a infrastructurii IT&C aferentă sistemelor informatice 

existente de la nivelul M.A.I. pe problematica politicii maritime integrate”, 

„Program Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime-Consolidarea 

componentelor MAI prin asigurarea disponibilităților continue a infrastructurii 

IT&C aferentă sistemelor informatice existente de la nivelul M.A.I. pe 

problematica politicii maritime integrate-Sistem fix de supraveghere pentru 

modernizarea video pe brațul Chilia” și „Modernizarea sistemului de comunicații 

voce implementat la nivelul P.F.R.” 

În concluzie, la nivelul județului Tulcea, au fost propuse 520 acțiuni de către 

instituțiile responsabile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 

guvernare, 221 acțiuni au fost realizate în cursul semestrului I al anului 2020, restul 

acțiunilor fiind în curs de realizare. 

 

IV.J.3. Implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate 

 

Din perspectiva P.O.A.D., anul 2020 a fost un an care a presupus actualizarea 

actelor normative existente și implementarea unor noi reglementări, prin care 

Guvernul României intenționează să susțină persoanele și familiile aflate în situații de 

precaritate alimentară și/sau materială. Astfel, au fost emise trei ordonanțe de 

urgență, fiecare abordând câte un aspect al precarității: 

- Ordonanța de Urgență  nr. 84/2020 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor 

măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate – POAD, care a abrogat Hotărârea Guvernului nr. 
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784/2018 din 4 octombrie 2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în 

vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate - POAD; 

- Ordonanța de Urgență  nr. 115/2020 din 16 iulie 2020 privind unele măsuri 

pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care 

beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic 

pentru mese calde (...); 

- Ordonanța de Urgență  nr. 133/2020 din 7 august 2020 privind unele măsuri 

pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de 

sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic (...). 

În ceea cu privește P.O.A.D., la nivelul anului 2020, au fost livrate două 

tranșe cu produse de igienă și o tranșă cu produse alimentare, pentru 9559 de 

beneficiari. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 784/2018 și ale  

OUG 84/2020, au fost emise Ordinul de Prefect nr. 277/2020 pentru constituirea 

Grupului de lucru și Ordinul de Prefect nr. 287/2020 pentru stabilirea punctelor de 

distribuție a produselor alimentare și de igienă. Recepția și distribuția pachetelor cu 

produse de igienă- tranșa 1 s-a desfășurat în intervalul 30 ianuarie- 16 martie 2020. 

În intervalul 14 iulie- 26 august 2020, a avut loc recepția și distribuția către 

beneficiari a tranșei 2 produse de igienă și tranșa 1 ajutoare alimentare. A fost 

apreciată buna colaborare, atât cu persoanele de contact din Ministerul Fondurilor 

Europene, cât și cu reprezentanții furnizorilor pe toată perioada în care s-au efectuat 

livrările, având în vedere solicitările de a opera o serie de modificări ale numărului de 

pachete de livrat către două comune- Valea Teilor și Văcăreni, fără a afecta totalul 

de pachete recepționate la nivelul județului.  

Menționăm că a fost solicitată o raportare intermediară pentru identificarea 

stocului previzionat și a necesarului neacoperit de la nivelul comunelor, realizându-se 

un proces de compensare în care au fost implicate 6 U.A.T.-uri cu un excedent de 

303 pachete și 6 U.A.T.-uri cu necesar neacoperit pe listele inițiale sau suplimentare. 

Cel mai mare impediment cu care s-a confruntat instituția noastră pe toată perioada 

de recepție și distribuție a pachetelor către beneficiari, a fost legat de logistica de 

transport a membrilor Grupului de lucru-  în multe situații utilizându-se autoturismele 

personale sau ale instituțiilor deconcentrate, în absența fondurilor sau a unor 
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metodologii/reglementări specifice. De asemenea, expunerea la infectare a 

reprezentat, un risc major pentru personalul din instituțiile partenere în program, cu 

atât mai mult cu cât, a existat presiunea de a finaliza procesul de distribuție până la 

începerea campaniei electorale pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020. 

Pentru aplicarea O.U.G. nr. 115/2020 din 16 iulie 2020, prin care este 

aprobată Schema națională de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru 

persoanele fără adăpost, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic 

pentru mese calde (S.N.S.P.V.P.A.), au fost derulate, împreună cu autoritățile 

administrației publice locale și cu Casa Județeană de Pensii Tulcea, activități de 

identificare a beneficiarilor, de comunicare către Ministerul Fondurilor Europene a 

datelor centralizate, de recepție/ distribuție către U.A.T.-uri a plicurilor conținând 

tichetele pentru mese calde, de raportare a stadiului implementării S.N.S.P.V.P.A. în 

județ și de asigurarea, în limitele competențelor, a consultanței de specialitate 

pentru beneficiari.  

La momentul întocmirii prezentului raport, activitățile pentru implementarea 

Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de 

tichete sociale pe suport electronic (S.N.S.E.D.) au constat în doar în centralizarea 

datelor privind categoriile de beneficiari și de transmitere a acestora către Ministerul 

Fondurilor Europene. 

 

IV.K. Procese electorale desfășurate în cursul anului 2020  
 

 În cursul anului 2020 s-au desfășurat două procese electorale: alegerile locale 

din septembrie 2020 și alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie 

2020. 

 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 acțiunile desfășurate s-au încadrat în termenele stabilite prin actele 

normative în vigoare la data desfășurării proceselor electorale și programele 

calendaristice specifice fiecărui tip de alegeri. 
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 S-a asigurat dotarea sediilor birourilor electorale județene și buna funcționare 

a acestora, în activitatea birourilor fiind implicați, în calitate de personal 

tehnic auxiliar a birourilor electorale județene, funcționari publici din 

cadrul Instituției Prefectului județului Tulcea. 

 Au fost demarate și s-au desfășurat în condiții de legalitate procedurile legale 

de achiziții publice pentru toate bunurile și serviciile necesare proceselor electorale, 

atât pentru birourile electorale județene cât și pentru birourile secțiilor de votare și s-

a dispus tuturor structurilor implicate în asigurarea ordinii și siguranței publice pe 

timpul desfășurării activităților electorale menționate anterior,  asigurarea pazei 

sediilor secțiilor de votare, a transportului materialelor necesare votării și în general, 

a măsurilor de menținere a ordinii publice pe toată perioada desfășurării alegerilor.

 La nivelul județului Tulcea au fost organizate și au funcționat 204 secții de 

votare, din care 53 în municipiul Tulcea. 

 Numărul de alegători înregistrați pe listele electorale în județul Tulcea a fost 

de 193.475 alegatori cu drept de vot (pentru alegerile locale) și 192.851 pentru 

alegerile parlamentare, iar numărul total de buletine de vot primite a fost de 853.424  

buletine de vot pentru alegerile locale din 2020 și 424.274 buletine de vot pentru 

alegerile parlamentare din 2020. 

 Potrivit actelor normative în vigoare, organizarea și desfășurarea proceselor 

electorale din 2020 au presupus derularea mai multor activități în care a fost implicat 

personalul tehnic auxiliar reprezentat de funcționari publici din cadrul Instituției 

Prefectului județului Tulcea. Dintre acestea amintim: 

- asigurarea sediilor și dotarea birourilor electorale județene; 

- stabilirea dimensiunii ștampilelor de control ale birourilor electorale de 

circumscripție și ale secțiilor de votare; 

- anunțarea cu cel puțin 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; 

- asigurarea operațiunilor tehnice necesare completării birourilor electorale cu 

reprezentanții Autorității Electorale Permanente și reprezentanții partidelor 

politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțelor 

politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri; 
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- 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 ședințele de instruire a președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din județ și a locțiitorilor acestora organizate de  

Autoritatea Electorala Permanentă precum și sprijinirea acestei instituții în 

vederea bunei organizări a ședințelor de instruire; 

- asigurarea sediilor birourilor electorale ale secțiilor de votare de către 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 de circumscripție  și ale 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 

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). 

 Având în vedere contextul epidemiologic al anului 2020 și în conformitate cu 

actele normative în vigoare,  prefectul județului Tulcea, prin distribuirea substanțelor 

dezinfectante, a sprijinit  primarii în acțiunile de dezinfecție a sediilor secțiilor de 

votare, efectuate atât  înaintea începerii activității birourilor electorale ale secțiilor de 
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votare  cât și după finalizarea acesteia. De asemenea, au fost distribuite măști și 

mănuși de protecție membrilor birourilor. 

 Totodată, precizăm că după publicarea rezultatelor finale ale alegerilor locale 

din septembrie 2020 și validarea primarilor aleși precum și a consilierilor locali aleși 

(fiind validați in procent de 97,9%), în perioada 22.10.2020-02.11.2020 a avut loc 

etapa constituirii Consiliului județean Tulcea, a consiliului municipal precum și a 

consiliilor orășenești și comunale din județul Tulcea. Această etapă a constat în 

emiterea a 52 de ordine ale prefectului privind convocarea ședințelor de constituire 

ale consiliilor locale, 52 de ordine ale prefectului privind desemnarea reprezentanților 

la ședințele de constituire ale consiliilor locale și 52 de ordine ale prefectului privind  

constituirea consiliilor locale.  

 

CAPITOLUL V. SUPORT DECIZIONAL 

 

V.1. Control intern managerial; registrul riscurilor; registrul procedurilor 
 

Activitățile care s-au derulat în anul 2020 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 doar 

activitățile specifice care au avut un caracter de urgență și pentru soluționarea 

problematicilor de strictă necesite.    

În anul de referință, actualizarea componenței comisiei  monitorizare a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial  s-a realizat la 

înlocuirea persoanei care ocupă funcția de subprefect al județului Tulcea, Ordinul de 

Prefect nr. 19/27.02.2020. 

Conducerea Instituției Prefectului Județul Tulcea și-a propus operaționalizarea 

Planului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial nr. 

8328/S1/26.03.2019, prin analizarea pe parcursul a 2 ședințe s.c.i.m., a celor 16 

standarde în conformitate cu O.S.G.G. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților publice.  

În vederea creșterii capacității de anticipare a eventualelor erorilor și slăbiciuni 

care pot afecta obiectivele specifice, precum și pentru a le valorifica în lecții, 
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conducerea instituției a analizat în mod constant atât Registrul Riscurilor, cât și 

Registrul Procedurilor, pentru a verifica gradul de conformare la realitățile legislative 

și instituționale. În Registrul Riscurilor în vigoare, înregistrat nr. 12371/19.09.2019, 

sunt inventariate 13  riscuri, fiecare dintre șefii structurilor instituției identificând și 

gestionând cel puțin un risc. Asociat Registrului, 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 31 de proceduri operaționale elaborate la 

nivelul instituției, precum și cele 17  proceduri de sistem elaborate la nivelul M.A.I. și 

asumate de  angajații vizați de domeniul acestora. In anul supus raportării au fost 

elaborate și inventariate 5  proceduri operaționale. 

Din punct de vedere statistic, situația activităților desfășurate în acest 

domeniu la nivelul perioadei de raportare, prezintă următoarele date: 

- 2 întâlniri de lucru; 

- măsuri stabilite  în urma ședințelor comisiei s.c.i.m.  :  

- avizarea situației sintetice a rezultatelor autoevaluării s.c.i.m. existent la 

data de 31.12.2019 la nivelul Instituției Prefectului- Județul Tulcea  și 

avizarea raportului anual;  

- aprobarea Programului de dezvoltare a s.c.i.m. pentru anul 2020;   

- analiza Registrului de riscuri actualizat și a Planului de măsuri de control al 

riscurilor 2020;  

- consultare cu privire la operațiunea de autoevaluare a s.c.i.m. și 

actualizarea statisticii din domeniu:  

- 13 riscuri identificate; 

- 31 funcții sensibile identificate; 

- 59 activități procedurabile; 

- 31 proceduri operaționale; 

- 17 proceduri de sistem. 
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V.2. Audit intern 
 

Structura proprie de audit public intern constituită în cadrul instituției și 

anume Compartimentul de Audit Public Intern este subordonată direct prefectului, 

asigurându-se accesul direct și raportarea activității la acest nivel, precum și 

independența funcțională necesară unei evaluări obiective a disfuncțiilor constatate. 

Prin atribuțiile pe care le are, compartimentul de audit public intern exercită o funcție 

distinctă și independentă de activitățile desfășurate în cadrul  instituției. 

Din punct de vedere metodologic compartimentul de audit public intern se 

subordonează Direcției Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Compartimentul de audit public intern din cadrul Instituției Prefectului – 

Județul Tulcea a efectuat activitățile în anul 2020  în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 672/ 2002 privind auditul public intern, republicată și actualizată și ale 

Ordinului  M.A.I. nr.18/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne și a Cartei auditului 

intern. 

Obiectivul general al auditului public intern vizează, în principal, evaluarea și 

îmbunătățirea proceselor de management al riscului, de control intern și de 

guvernanță. 

Activitatea de audit intern desfășurată la nivelul Instituției Prefectului - 

Județul Tulcea a fost supervizată de Serviciul 2 Audit Public Intern pentru Instituțiile 

Prefectului  din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

La nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea a fost elaborat și aprobat de 

conducătorul instituției (PAIC) Programul de asigurare și îmbunătățire a calității 

activității de audit public intern cu nr.48/06.01.2020 care cuprinde: metodologia de 

elaborare a programului, planul de acțiune și raportul de monitorizare. Planul de 

acțiune, instrumentul de punere în lucru a Programului de asigurare și îmbunătățire 

a calității activității de audit public intern cuprinde: obiective, acțiuni, indicatori de 

performanță, termene, responsabili. 

Pentru anul 2020 a fost elaborat, pe baza analizei riscurilor asociate 

structurilor, proceselor și activităților desfășurate în cadrul instituției, a criteriilor 
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semnal și a sugestiilor conducătorului Instituției Prefectului – Județul Tulcea, Planul 

anual de audit intern nr.15713/04.12.2019. 

La nivelul Instituției Prefectului – Județul Tulcea în anul 2020, conform 

Planului anual de audit intern  au fost realizate 6 misiuni de asigurare, pentru 

domeniile următoare: 

a) Domeniul nr.1 - Sistemul contabil și fiabilitatea sa, cu tema ,,Evaluarea 

conformității cu respectarea normelor legale în ceea ce privește sistemul contabil și 

fiabilitatea sa’’, raport de audit Nr.2427 /24.02.2020. Asigurare parțială.  

 b) Domeniul nr.2 - Procesul Electoral, cu tema ,,Evaluarea conformității cu 

normele legale în ceea ce privește procesul electoral’’, raport de audit Nr 

.5429/16.04.2020. Asigurări : parțiale și substanțiale în funcție de 

obiectivele auditate 

 c) Domeniul nr.3 - Resurse Umane, cu tema ,,Evaluarea conformității cu 

respectarea normelor legale în ceea ce privește recrutarea, promovarea și 

modificarea raporturilor de serviciu a personalului entității’’, raport de audit 

Nr.8138/17.06.2020. Asigurări: parțiale și substanțiale în funcție de 

obiectivele auditate  

d) Domeniul nr.4 - Apostila, Informare și Relații Publice, cu tema ,,Evaluarea 

conformității cu normele legale în ceea ce privește procesul de eliberare a apostilei’’, 

raport de audit Nr.9959/23.07.2020. Asigurări: parțiale și substanțiale în 

funcție de obiectivele auditate 

e) Domeniul nr.5 – Pașapoarte (Institu’ii ale Prefectului) cu tema,, Evaluarea 

conformității cu normele legale, în ceea ce privește eliberarea și evidența 

pașapoartelor’’, raport  de  audit Nr. 14398/21.10.2020. Asigurare 

substanțială. Fără constatări negative. 

f) Domeniul nr.6 - Plățile către personal, de natura celorlalte drepturi bănești, 

altele decât salariile cu tema,, Evaluarea conformității cu normele legale, în ceea ce 

privește acordarea drepturilor bănești, altele decât salariile, raport  de audit 

Nr.17032/11.12.2020. Asigurare substanțială, întrucât neconformitatea găsită 

are o importanta mică găsită asupra realizării efective a obiectivului serviciului. 

      Aceste domenii au fost examinate din perspectiva respectării ansamblului 

principiilor, regulilor procedurale și metodologice care le sunt aplicate. 



98 
 

 

V.3. Etică și conduită 
 

 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. Protecția informațiilor clasificate 
 

Referitor la activitatea de protecție a informațiilor clasificate precizăm 

următoarele: 

- A fost asigurată activitatea de gestionare a documentelor clasificate create în 

cadrul Instituției Prefectului-Județul Tulcea sau primite de aceasta; 

- A fost întocmit și transmis spre avizare către Serviciul Județean de Protecție 

Internă   Tulcea, Programul de prevenire a scurgerilor de informații clasificate 

deținute de Instituția Prefectului –Județul Tulcea și anexele la acesta; 

- S-a realizat inventarierea documentelor clasificate emise și primite de 

instituție, pe clase și niveluri de secretizare; 

- În conformitate cu Planul de pregătire a personalului care are acces la 

documente clasificate, au fost efectuate ședințe de instruire a angajaților care 

dețin autorizații de acces la aceste documente, completându-se corespunzător 

fișele individuale de pregătire pe linia protecției informațiilor clasificate; 
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- În conformitate cu Planul unic de control pe linia protecției informațiilor 

clasificate, aprobat de Direcția Generală de Protecție Internă, au fost 

efectuate 4 controale  interne pe această temă; 

- Corespondența cu Serviciul Județean de Protecție Internă Tulcea cu Direcția 

Generală de Protecție Internă pe linia protecției informațiilor clasificate. 

Activitatea cu privire la asigurarea securității datelor și tehnologia 

informației a vizat:  

- Asigurarea bunei funcționări a sistemelor de calcul, service hardware şi 

software;  

- Întocmirea specificațiilor tehnice și a caietelor de sarcini pentru achiziţionarea 

echipamentelor IT și 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; 

- Efectuarea periodică de verificări, întreținere și reparații a echipamentelor IT 

și electronice din instituție; 

- 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;  

- Elaborarea procedurilor interne pe linie de IT.   
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V. 5. Prevenirea și combaterea corupției. Analizarea riscurilor la corupție și 

monitorizarea lor. 

 

Activitatea de combatere a corupției în Instituția Prefectului -Județul Tulcea se 

desfășoară în baza Strategiei Naționale Anticorupție 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  naționale anticorupție . 

La nivelul Instituției Prefectului - Județul Tulcea, a fost  desemnat consilierul 

de integritate și a fost constituit Grupul de lucru pentru prevenirea corupției. 

Membrii Grupului a fost instruiți de reprezentantul Serviciului Județean 

Anticorupție Tulcea, cu privire la modul de întocmire a  Registrului de riscuri de 

corupție pentru anul 2020. 

A fost întocmit Registrul riscurilor de corupție la Instituția Prefectului-Județul 

Tulcea pentru anul 2020, fiind identificate riscurile de corupție pentru fiecare 

compartiment din cadrul instituției. 

În anul 2020, reprezentantul Serviciului Județean Anticorupție Tulcea, a 

realizat 2 sesiuni de instruire anticorupție, la care au participat 24 de salariați ai 

instituției.  

În cursul anului 2020 au fost diseminate personalului din instituție 2 materiale 

informative elaborate de Direcția Generală Anticorupție, referitoare la prevenirea şi 

combaterea corupției. 

 

CAPITOLUL VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

 

VI.1. Serviciul Public Comunitar Pentru Eliberarea Și Evidența 

Pașapoartelor Simple 

 

1. Total cereri primite la ghișeu — 5504, din care: 

- 833 cereri pașapoarte simple temporare, 

- 4556 cereri pașaport electronic preluate la județul de domiciliu, 
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- 115 cereri pentru persoane care au domiciliul în alt județ. 

2. Total cereri aprobate în 2020 - 10087 

- 3274 cereri de aprobat, preluate Ia MDOC, 

- 513 cereri de aprobat, preluate Ia alt SPCEEPS. 

3. Stabilirea domiciliului în România - 32 cereri. 

4. Renunțare la cetățenia română — 0. 

5. Pașapoarte temporare emise, total – 772.  

6. Pașapoarte înmânate titularilor, total— 5177, din care: 

- 745 pașapoarte temporare 

- 4432 pașapoarte electronice 

-  406 livrate prin curier 

 Au fost declarate: 499 pașapoarte pierdute, 3 furate, 10 deteriorate, 2907 

anulate, 3 anulate ca urmare a decesului persoanei. 

7. Comunicări privind suspendarea dreptului la libera circulație în străinătate: 

Motivul suspendării: 

- 311 - instituit măsuri preventive — C.P.P 

- 85 - mandat de executare a pedepsei închisorii 

- 0 — ordin de dare în urmărire — art. 493 C.P.P. 

- 34 — suspendarea executării pedepsei sub supraveghere  

- 21 alte motive (măsuri educative/pedepse accesorii)  

-    11 internat în centre educative/de detenție. 

Număr de persoane care fac obiectul suspendării, total — 497, dintre care: 

- 272 sunt nedeținători de pașaport 

- 184 au pașapoarte expirate 

- 41 cu pașapoarte valabile din care 18 pașapoarte au fost retrase - 

mențiunea R— activ 

- 4 pașapoarte au fost retrase anterior 

- 19 pașapoarte nu au fost recuperate. 
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VI.2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor 

 

În perioada evaluată, activitatea serviciului s-a desfășurat în concordanță cu 

actele normative în vigoare și dispozițiile de linie care reglementează organizarea, 

funcționarea și competențele acestuia.                     

Din  punct de vedere statistic, activitatea serviciului se prezintă comparativ cu 

anul 2019 în felul următor: 

 

Activitatea de înmatriculări autovehicule:     

 

Activitate 2019 2020 +/- 

Certificate de înmatriculare emise     13 130 11 437 - 1 693 

Înmatriculări autovehicule  4 762 3 933 - 829 

Transcrieri autovehicule uzate 7 599 6 861 - 738 

Radieri 1 652 1 258 -  394 

Autorizații provizorii emise 3 052 2 330 - 722 

Parc auto 77 828 82 799 + 4 971 

 

Activitatea de examinări și eliberare permise de conducere: 

 

Activitate 2019 2020 +/- 

Persoane examinate proba teoretică 10 032 8 221 - 1 811 

Admiși proba teoretică 4 542 

(45,48%) 

3 832 

(46,61%) 

- 710 

Persoane examinate  proba practică

  

8 097 6 618 - 1 479 

Admiși proba practică 4 396 

(54,29%) 

3 425 

(51,75%) 

- 967 

Permise editate 

din care  în urma examinării 

11 333 8 872 - 2 461 

4 434 3 391 - 1 043 
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preschimbate model vechi 

preschimbare PC străin 

14 18 + 4 

331 337 + 6 

TOTAL posesori permise de conducere         

 din care  bărbați 

femei 

71 719 73 584 + 1 865 

48 849 49 775 + 926 

22 870 23 809 + 939 

 

 S-a cooperat cu IGPR, pe linia soluționării dosarelor penale, preschimbării 

permiselor de conducere, arhivarea permiselor de conducere anulate de către 

serviciile rutiere, administrarea masurilor asiguratorii asupra autovehiculelor. 

 S-a cooperat cu instanțele judecătorești, pe linia soluționării dosarelor penale 

și administrarea masurilor asiguratorii asupra autovehiculelor. 

 S-a acordat sprijin unităților administrativ teritoriale în vederea clarificării 

situațiilor fiscale ale contribuabililor, cu executori judecătorești, societăți de 

insolvență, pe linia soluționării dosarelor civile. 

 S-au inițiat și soluționat 54 de corespondențe cu autorități străine, pe linia 

preschimbării permiselor de conducere străine cu documente similare românești. 

 În perioada stării de urgență s-au operaționalizat 3 posturi telefonice, la care 

am furnizat permanent informații și relații publice; prin corespondență electronică, la 

adresa de e-mail permise_inmatriculări@yahoo.com, s-au furnizat un număr de 

76 informații și relații publice: 

Număr de solicitări de informații publice – 189 

Număr petiții soluționate  - 863 

Număr audiențe soluționate – 0 

mailto:permise_inmatriculări@yahoo.com
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 ian. feb mar apr. mai iun. iul. aug sep oct. nov dec Total 

2019 672 757 804 745 874 831 957 898 924 994 795 781 10 032 

2020 731 644 457 0 0 482 859 1007 1090 968 1067 840   8 145 

 ian. febr. mart. apr. mai iun. iul. aug sept. oct. nov dec Total 

2019 513 559 587 636 718 656 692 732 764 842 777 621 8 097 

2020 610 681 411 0 0 723 696 680 743 809 796 475 6 624 
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  Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. TOTAL 

2019 1222 1075 775 1087 1179 1036 

 

1225 

 

1113 

 

1087 

 

1133 

 

967 

 

1232 

13 131 

2020 773 973 1087 150 717 1018 

 

1197 

 

1217 

 

919 

 

1351 

 

941 

 

1094 

11 437 

 Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. TOTAL 

 

2019 

 

957 

 

986 

 

823 

 

973 

 

1056 

 

917 

 

1015 

 

982 

 

1032 

 

897 

 

900 

 

794 

11 

332 

2020 755 729 631 23 389 1031 1038 958 923 875 835 685  8 872 
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 ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec Total 

2019 243 114 191 311 278 257 242 295 264 263 299 295 2753 

2020 171 211 227 37 155 177 241 221 245 242 169 234 2 330 

 ian feb ma

r 

apr mai iun

. 

iul. au

g 

sep oct nov dec Total 

2019 17

3 

11

5 

55 24

3 

21

4 

87 52 13

0 

18

7 

14

1 

11

4 

14

1 

1 653 

2020 86 46 13

5 

65 59 88 135 10

3 

15

2 

10

6 

97 19

0 

1 262 

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

ia
n

.

fe
b

r.

m
a
rt

.

a
p

r.

m
a
i

iu
n

.

iu
l.

a
u

g

s
e

p
t.

o
c
t.

n
o

v
.

d
e
c

Fig.5 - Radieri autovehicule
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 ian. febr. mart. apr. mai iun. Iul. aug sept oct nov dec medie 

2019 49,85 49,40 51,11 47,24 41,99 43,80 46,81 44,87 47,07 43,46 39,25 38,54 45,28 

2020 37,89 42,39 47,70 0 0 51,24 45,52 50,25 44,40 42,25 40,11 43,92 44,57 

 ian. febr. mart. apr. mai iun. Iul. aug sept oct nov dec  medie 

2019 54,78 55,10 59,28 61,64 58,22 52,90 54,48 52,46 50,65 51,78 49,42 50,72 54,29 

2020 41,48 46,40 49,50 0 0 53,66 52,87 52,35 50,20 44,50 55,53 53,89 50,04 
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Fig.7 Procent promovabilitate proba teoretica 2019
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CAPITOLUL VII. COOPERAREA INTER INSTITUȚIONALĂ ȘI 

RELAȚII INTERNAȚIONALE 

 

Activitățile din anul 2020 din domeniul relațiilor internaționale au vizat 

primirea la sediul Instituției Prefectului - Județul Tulcea a reprezentanților misiunilor 

diplomatice în România, precum și participarea la evenimente cu relevanță pentru 

dezvoltarea socio-economică a județului. Evenimentele de marcă din domeniul de 

referință au fost reprezentate de vizita E.S., Domnul KIM Young Ho, Ambasadorul 

Republicii Coreea în România, în data de 15 octombrie 2020  și de vizita E.S., 

Doamna Füsun Aramaz, Ambasador al Republicii Turcia, , în data de 30 octombrie 

2020. Cele două  evenimente s-au încadrat în structura vizitelor cu caracter 

protocolar, în cadrul cărora au fost abordate subiecte precum reafirmarea bunelor 

relații dintre state și oportunitățile de investiții la nivel de județ, încheierea 

parteneriatelor de cooperare în domeniile industrie, agricultura ecologică, comerț sau 

promovarea culturii.  

Un alt moment de importanță pentru relaționarea cu organizații 

internaționale, a fost participarea conducerii instituției noastre la deschiderea oficială 

a Consulatului Onorific al Republicii Turcia la Tulcea, în data de 29 octombrie 2020, 

moment cu impact deosebit la nivelul oamenilor de afaceri și la nivelul comunității 

locale turco-tătare. În contextul deschiderii oficiale a Consulatului, conducerea a 

primit și delegația reprezentanților Asociației Oamenilor de Afaceri Turci (TIAD), 

condusă de președintele TIAD, Güven Gungor.   

 

CAPITOLUL VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE  

   

Instituția Prefectului Județul Tulcea a finalizat în anul 2019 implementarea 

proiectului Public FLOOD Emergency and Awareness SERVice (FLOOD-serv) 

nr. 693599, proiect finanţat de Comisia Europeana prin Programul de Cercetare 

Inovare Horizon 2020, dar au fost derulate o serie de activitati de Consorțiu la nivelul 

anului 2020, activități care au vizat raportări comune. Scopul proiectului a fost acela 
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de a identifica cele mai bune soluţii TIC pentru eficientizarea managementului 

situațiilor de urgentă la inundații, în cadrul unui parteneriat internaţional alcătuit atât 

din instituții publice, cât și din institute de cercetare și companii IT. 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 continuat implementarea 

proiectului Management performant al situațiilor de urgență în folosul 

comunităților locale din Delta Dunării, nr. înregistrare FLAG Delta Dunării 

RO031906201805306, contractul de finanțare nr. 209/24.04.2019. Valoarea totală 

a investiției este de 762223,73 - procent de finantare 100% și 0 lei 

cheltuieli neeligibile. Termen de implementare -24 luni, 2019-2021. Prin 

acest proiect se are în vedere facilitarea accesului Prefectului, în calitate de 

președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, precum și a 

consultanților din cadrul instituției în comunitățile din FLAG Delta Dunării, prin 

achiziționarea unei ambarcațiuni motorizate destinată executării în siguranţă a 

activitatilor de verificare şi control în  Delta Dunării, zona lagunară şi în comunitatile 

greu accesibile. Operarea acestei ambarcatiuni presupune menținerea unui (1) loc de 

munca – șofer cu atribuții de ajutor ambarcațiune- și crearea a două (2) locuri de 

muncă - conducator ambarcațiune și ajutor ambarcațiune. La data raportării, 

instituția a efectuat plăți în valoare de 4350 lei pentru servicii de informare și 

publicitate proiectfiind depusă Cerearea de rambursare nr. 10260/30.07.2019, 

autorizată la plată. În anul 2020, Instituția Prefectului – Județul Tulcea a demarat 2 

proceduri de achiziție pentru obiectivul de investiție al proiectului, nefinalizate, 

întrucât nu au existat ofertanți. Pentru respectarea termenelor si a prevederilor 

contractuale, instituția a depus două cereri de modificare a graficului de rambursare, 

ultimul dintre acestea vizează depunerea cererii de rambursare C2 în luna februarie 

2021. 
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CAPITOLUL IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

 

IX.1. Informare și relații publice 
 

 
  În ceea ce privește respectarea aplicării art. 7 din Legea nr.544/2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public și a H.G. nr. 123/2002, prin 

compartimentul de specialitate au fost înregistrate și soluționate un număr de 22 

solicitări (11 solicitări de la persoane juridice și 11 solicitări de la persoane fizice).  

  Aceste solicitări au privit: situația primarilor al căror mandat a încetat în 

perioada 2018-2019, informații privind POAD, aplicarea Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică la nivelul U.A.T. Somova, regimul 

juridic al unor imobile din municipiul Tulcea, solicitări de copii a unor documente de 

fond funciar, copia listei de pontaj și statul de plată de la Biroul Electoral de 

Circumscripție nr.5 - Sulina, numărul de cazuri și efectele pandemiei de COVID-19, 

datele de contact ale U.AT.-urilor din județul Tulcea, situația șomerilor/beneficiarilor 

de ajutor social de la nivelul județului Tulcea etc. 

  Pentru îmbunătățirea relațiilor de colaborare interinstituțională și pentru a 

facilita contactul mass-mediei și a persoanelor interesate cu instituția noastră, 

Cerere de 

rambursare 

Suma estimată a fi 

solicitată în 

cererea de 

rambursare 

(fără TVA) 

TVA estimată a fi 

solicitată în 

cererea de 

rambursare *** 

Data depunerii 

cererii de 

rambursare la DGP-

AMPOPAM 

Număr   Luna / An 

1 3655,46 694.54 07 / 2019 

2 625.256,78 118.798,75 02 / 2021 

Cerere finală 

de rambursare 

11.611,91 2.206,29 03 / 2021 
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informațiile prevăzute la art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 au fost 

prezentate într-o formă accesibilă și concisă atât la avizierul aflat în sediul 

instituției cât și pe pagina proprie de internet, urmărindu-se o actualizare 

permanentă a acestora.  

  În anul 2020 s-a întocmit Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 

544/2001 în anul 2019 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 06 februarie 2020 (nr.1587) 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.1710/10.02.2020 s-a solicitat autorităților publice din județul Tulcea, 

întocmirea conform Anexei 10 din H.G. nr.123/2002 și transmiterea rapoartelor către 

Instituția Prefectului.  

 Potrivit informării nr.6383 din 11 mai 2020, s-a realizat centralizarea 

rapoartelor U.A.T.-urilor din județului Tulcea și au fost transmise la Secretariatul 

General al Guvernului României, prin e-mail, conform machetei acestei instituții. 

 Pentru anul 2020, 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. 

 

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 2020, la nivelul  instituţiei  prefectului s-au înregistrat 562 petiţii  

după cum urmează:      

   

- ajutoare diverse 11 

- calamități 1 

- diverse probleme                144 
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- fond funciar 193 

- înmatriculări autovehicule                   108 

- Legea nr.10/2001    3 

- Legea nr.9/1998 7 

- probleme de interes comunitar              51 

- reclamații autorități locale 25 

- taxe-impozite  5 

- litigii diverse 9 

- loc de muncă 1 

- sesizări privind tulburarea liniștii publice   3 

- reclamații privind încălcarea normelor de conviețuire 

de către personalul M.A.I. 

 

1 

  Din totalul celor  562 petiții,  aproximativ 34 % au vizat probleme legate 

de refacerea proprietăților agricole pe fostele amplasamente, contestații 

privind aplicarea legilor fondului funciar, corectare titluri de proprietate iar 2 % 

retrocedări de imobile și acordarea de despăgubiri, conform Legii nr.9/1998 și 

a Legii nr.10/2001, un procent de 19 % au vizat aspecte ce privesc activitatea 

Serviciului Permise Tulcea (urgentarea înmatriculării de autovehicule, adeverințe 

autoturisme etc.) iar restul de 45 % probleme și situații personale ale 

cetățenilor (probleme de interes comunitar, solicitări de ajutor financiar, locuri de 

muncă, probleme locative, raporturi litigioase, reclamații etc.). 

        În cursul anului 2020, la conducerea instituției prefectului s-au înregistrat 37 

de audiențe. 

   Activitatea de înscriere şi primire în audiență a cetățenilor a fost organizată 

astfel încât toți cetățenii care au solicitat audiențe la conducerea instituției să fie 

primiți: la prefect în ziua de joi, iar la subprefect în ziua de vineri a săptămânii. 

  Problemele ridicate în cadrul audiențelor la conducerea instituției s-au referit, 

în principal, la aplicarea legilor fondului funciar (54 %) iar restul au fost solicitări de 

locuri de muncă, locuințe, impozite si taxe, după cum urmează: 

 

 



113 
 

- ajutoare diverse 2 

- diverse probleme 8 

- fond funciar 13 

- Legea nr.9/1998 1 

- probleme de interes comunitar 4 

- reclamații autorități locale 3 

- taxe-impozite 2 

- litigii diverse 1 

- locuință 3 

 

  Totodată, ceilalți cetățenii, peste 799, care s-au adresat în afara zilelor 

de audiențe ale conducerii instituției, au fost consiliați de personalul din 

cadrul Compartimentului de Relații Publice, îndrumându-i, sau când a fost 

cazul, redirecționându-i la alte instituții/autorități abilitate.  

  Pentru problemele semnalate de petenți, atât în cadrul audiențelor cât și în 

petiții, care nu intră în atribuțiile instituției prefectului, s-au făcut demersuri, uneori 

repetate, la instituțiile sau autoritățile abilitate, motiv pentru care nu s-a putut 

respecta întotdeauna termenul legal de soluționare. 

  Semestrial si anual s-a întocmit raportul privind activitatea de soluționare a 

petițiilor și de primire a cetățenilor în audiență care a fost prezentat conducerii 

instituției prefectului. 

          De asemenea, petițiile și audiențele nesoluționate în termen sunt monitorizate 

permanent. La sfârșitul anului 2020 au rămas de soluționat un număr de 14 de 

petiții.  

 

 IX.3. Apostilarea documentelor. Număr documente apostilate 
 

În baza Instrucțiunilor 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 Instituția Prefectului. 

        Conform competențelor stabilite prin Ordin al Prefectului, subprefectul are 
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atribuţia de a coordona activitatea de eliberare a apostilei. 

       Termenul de soluționare a cererilor este de două ore. 

       Cele mai multe cereri adresate de cetățenii români prin care se solicită 

eliberarea apostilei pentru unele documente oficiale administrative sunt adresate în 

scopul stabilirii reședinței 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 consultanță cetățenilor, aceștia fiind 

îndrumați chiar și cu privire la procedurile ulterioare referitoare la necesitatea 

traducerii actului apostilat, legalizarea traducerii respectivului act la un notar public și 

apostilarea respectivei traduceri la Camera  Notarilor Publici. 

     Pentru eficientizarea activității de eliberare a apostilei începând cu data de 2 

decembrie 2014 s-a implementat de Ministerul Afacerilor Interne proiectul „Sistem 

interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de către instituțiile 

prefectului pentru actele oficiale administrative”, aplicație 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 2020 s-au înregistrat 431 cereri și s-au apostilat 582 acte 

administrative. Numărul documentelor apostilate în anul 2020 a fost cu 537 mai 

puține decât în anul 2019. 

  

CAPITOLUL X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICATE ÎN 

ACTIVITATE/PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE  DE  CONDUCERE ŞI 

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR  

Sediu secundar 

- IPJ Tulcea ne-a pus la dispoziție un birou în care își desfășoară activitatea 

Poliția de proximitate Măcin. În timpul în care lucrătorul nostru lucrează cu 

publicul, ceilalți lucrători părăsesc biroul. Până la această dată nu s-a întocmit 

niciun document referitor la asigurarea spațiului respectiv; 
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- distanța dintre cele două sedii este de circa 80 km, ceea ce presupune 90 de 

minute necesare pentru deplasare; 

- sediul serviciului este distinct de cel al instituției prefectului; 

- programul stabilit pentru sediul secundar, 11.00-13.00, presupune ca 

lucrătorul să revină la sediul principal în jurul orei 15.00. Nu există timpul 

necesar verificării și atribuirii numerelor de înmatriculare, astfel încât suma 

încasată în numerar, să apară pe documentele contabile și să poată fi predată 

la casieria instituției prefectului până la sfârșitul programului, respectiv ora 

16.00; 

- dispozițiile legale în vigoare stabilesc obligația predării sumelor încasate în 

numerar, în aceeași zi la casieria instituției prefectului, aspect care nu poate fi 

respectat în practică; 

- nu există posibilitatea de a păstra sume de bani în casierie, astfel încât la 

începutul programului de lucru cu publicul nu se poate asigura restul necesar. 

Cuantumul taxelor și tarifelor (17, 20, 23, 45 lei) constituie o problema 

suplimentară în legătură cu posibilitatea asigurării restului necesar. În cazul în 

care lucrătorul nu are în casa de bani sumele necesare pentru a elibera restul 

corespunzător, cetățeanul este îndrumat să schimbe banii într-o altă locație, 

aspect care generează întârzieri în soluționarea cererii dar și nemulțumirea 

contribuabililor. 

Sediu 

- începând cu anul 2009 ni s-a pus la dispoziție spațiul din str. Isaccei, nr.6B, în 

care funcționăm împreună cu serviciul de pașapoarte; 

- clădirea are o structură de P+3, cu o suprafață utilă totală de 560 mp,  

serviciului nostru fiindu-i repartizate etajele I și III. Datorită spațiului și 

structurii, funcționăm cu 5 ghișee de lucru cu publicul la etajul I, iar sala de 

examinare se află la etajul III. Accesul candidaților la sala de examen se face 

pe o intrare secundară, prin spatele clădirii. Pe casa scării nu există niciun 

aparat de aer condiționat ori alt sistem de ventilație, astfel încât, pe timpul 

verii temperaturile depășesc și 30°C. Compartimentarea clădirii nu permite 

existența unei săli de așteptare, în fața sălii de examen, candidații așteptând 

în picioare pe hol și scări, de unde au vizibilitate asupra sălii de examen. 
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- Mobilierul nu a fost casat sau înlocuit niciodată și nici nu s-a efectuat 

igienizarea sediului, datorită lipsei alocărilor bugetare. 

- Nu există facilități pentru persoanele cu dizabilități și nici spații de parcare 

pentru lucrători sau cetățeni. 

 

Personal insuficient 

- Compartimentul înmatriculări și evidență vehicule rutiere este încadrat cu 3 

lucrători, dintre care unul este pus la dispoziție, începând cu data de 

12.11.2018. Pentru asigurarea unor termene de programare care pot asigura 

respectarea dispozițiilor din OMAI nr. 1501/2006, referitoare la perioada 

maximă de timp în care pot fi soluționate cererile (20 zile) şi asigurarea 

funcționării sediului secundar, acest compartiment ar trebui să fie prevăzut cu 

cel puțin 6 lucrători; 

- Compartimentul permise de conducere si examinări este încadrat cu 5 

lucrători. Aceștia trebuie să asigure examinarea la proba teoretică, proba 

practică și preschimbarea permiselor de conducere. Proba teoretică presupune 

prezența a patru lucrători (2 în sala de examen și alți doi pentru înregistrarea 

dosarelor), pentru examinarea a cel puțin 8000 de candidați/an la proba 

practică sunt necesari 4 examinatori, iar pentru preschimbarea permiselor de 

conducere sunt necesari alți 2 lucrători. În total un compartiment de profil ar 

trebui să fie încadrat cu cel puțin 10 lucrători; 

- începând cu luna februarie 2021, un lucrător din cadrul serviciului 

urmează să se pensioneze; 

- doi lucrători din cadrul serviciului, vor participa la data de 

23.01.2021, la concursul organizat de IPJ Tulcea, pentru trecere în 

corpul ofițerilor. În cazul în care aceștia vor promova concursul, la 

sfârșitul trim. I 2021, serviciul nostru va funcționa cu trei posturi 

vacante; 

- deși se produc anual peste 700 dosare de arhiva, iar legislația în domeniu 

prevede acest lucru, la nivelul serviciului nu există nici un post de arhivar; 

 

Lipsa alocărilor bugetare 
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- nu au existat disponibilități financiare la capitolul 51, pentru achiziția de 

mijloace fixe (calculatoare, imprimante, monitoare, etc); 

- nu au existat disponibilități financiare la capitolul 51, pentru pregătirea 

profesională a angajaților; 

- nu au existat alocații bugetare pentru igienizarea sediului. 

  

PROPUNERI 

 

Sediu secundar 

- contravaloarea plăcilor cu numere de înmatriculare să nu se poată face în 

numerar, la sediul secundar; 

- Instituția prefectului să poată identifica și lua în folosință, cu titlu gratuit, de la 

orice instituție, un spațiu civilizat pentru activități cu publicul. 

 

Sediu 

- identificarea și mutarea într-un alt sediu, corespunzător activităților 

desfășurate și a numărului de cetățeni care îl tranzitează zilnic; 

- casarea și înlocuirea bunurilor care nu mai pot fi folosite datorită uzurii fizice; 

- igienizarea sediului (văruit, vopsit, panotaj, protecții scări, etc); 

- asigurarea unor condiții climatice optime pe timp de vară (ventilatoare, 

aparate de aer condiționat); 

 

Suplimentarea organigramei 

- pentru desfășurarea tuturor activităților în condiții de legalitate, civilizate și 

asigurarea unor termene de soluționare a cererilor decente, se impune 

suplimentarea organigramei serviciului până la concurența a cel puțin 20 de 

posturi. 
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CAPITOLUL XI. OBIECTIVE 2021 

 

 Instituția Prefectului – Județul Tulcea are ca principale obiective strategice 

oferirea unor servicii publice de calitate și implicarea în procesul de reformă precum 

și de întărire a capacității administrative la nivelul județului Tulcea.  

 Prioritățile și obiectivele strategice ale serviciilor și 

compartimentelor, pe domenii de activitate: 

 

SERVICIUL CONDUCERE INSTITUŢII DECONCENTRATE ŞI AFACERI 

EUROPENE  

 

 Obiective generale și specifice pentru anul 2021: 

 1. 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 post-dezastre. 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%. 

 2. Implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației 

cetățenilor români aparținând etniei rome : 
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- instruirea permanentă a persoanelor responsabile cu implementarea și 

monitorizarea Strategiei; 

- responsabilizarea instituţiilor publice cu privire la atribuţiile ce le revin conform 

Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației romilor; 

- stimularea participării persoanelor de etnie romă de asumare a apartenenței 

la acest grup etnic și participarea lor la procesul implementării Strategiei la 

nivel local; 

- identificarea unor soluții pentru creșterea numărului de proiecte lansate și a 

accesării unor surse de finanțare în acest domeniu de activitate; 

- identificarea unor soluții pentru creșterea numărului de mediatori școlari și 

sanitari, dar și a experților la nivel local; 

- promovarea culturii specifice unei societăți incluzive bazate de demnitate, 

deschidere, promovare a tradițiilor, educație și formare continuă, 

multiculturalism, unitate socială; 

- susținerea eforturilor pentru educație, integrare socială și cultură, deși uneori 

resursele financiare sunt greu de accesat sau insuficiente pentru finalizarea 

anumitor proiecte, acțiuni, activități; 

- o implicare mai mare din partea autorităților publice, dar și a societății per 

ansamblu în facilitarea procesului de incluziune socială, eliminarea 

discriminării, acordarea unor șanse egale tuturor; 

- organizarea unor evenimente publice menite pentru a promova diversitatea,  

toleranța, coeziunea și dialogul social. 

 

SERVICIULUI JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV DIN CADRUL 

INSTITUȚIEI PREFECTULUI - JUDEȚUL TULCEA 

 

 În ceea ce privește obiectivele pentru anul 2021 ale Serviciului juridic și 

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 : 
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- Creșterea calitativă a  activităților de îndrumare, verificare, control și 

monitorizarea a activității primarilor/ președintelui Consiliului Județean 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;  

- 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 legalității actelor administrative 

adoptate sau emise de autoritățile administrației 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 condițiile legii a apostilei pe actele administrative și îmbunătățirea 

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; 

6. Îmbunătățirea activității de asistență juridică acordată compartimentelor și 

serviciilor din cadrul Instituției Prefectului județului Tulcea și a activității  de asistență 

juridică  acordată autorităților administrației publice locale; 
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6. Creșterea numărului cererilor soluționate, înregistrate anterior anului 2021, privind 

eliberarea titlurilor de proprietate pentru terenurile aferente caselor de locuit în 

unitățile administrativ teritoriale  din județ; 

7. Creșterea numărului dosarelor de acordare a măsurilor reparatorii în baza Legii 

nr.165/2013 pentru cetățenii a căror cereri nu pot fi soluționate prin atribuire de 

terenuri în fizic. 

 

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE, RESURSE UMANE, SALARIZARE, 

ADMINISTRATIV ŞI ACHIZIŢII PUBLICE  

 

 Obiectivele și prioritățile activității  serviciului:  

- asigurarea  transparenței utilizării fondurilor publice alocate prin respectarea 

legislației privind asigurarea publicării pe site-ul instituției a bugetului alocat 

inițial si a rectificărilor ulterioare precum si  a plăților efectuate; 

- transparența achizițiilor publice prin asigurarea publicității  Programului anual 

al achizițiilor publice si utilizarea exclusiva a  mijloacelor electronice de 

achiziții (conform Directivelor Uniunii Europene); 

- urmărirea aplicării și respectării prevederilor legale privind activitatea 

financiară, a execuției bugetare  și de control financiar preventiv; 

- respectarea termenelor privind raportările financiar-contabile;  

- folosirea eficientă a fondurilor bugetare alocate pentru asigurarea 

desfășurării în condiții optime a activiţății instituției . 

 

AUDIT INTERN 

 

1. Auditorul ar trebui să nu fie singur, ar trebui cooptat într-o structură regională, 

care să efectueze auditul instituțiilor prefectului din zonă, în echipe de minim două 

persoane; 

2. Pregătirea profesională, convocare de specialitate, ar trebui organizată, 

structurată, pe domenii auditabile, sub forma de dezbateri la nivel regional, doar cu 

auditorii de la instituțiile prefectului; 



122 
 

3. Pentru creșterea nivelului de conștientizare a importanței pe care auditul îl are în 

bunul mers al instituției, propun ca gradul de implementare a recomandărilor 

auditorului să fie luat în considerare la evaluarea profesională anuală la nivelul 

structurilor auditate, ca un criteriu de performanță. 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI 

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

 

OBIECTIV CRITERIU DE 

PERFORMANŢĂ 

REZULTAT 

Organizarea permanentă a 

examenelor pentru obținerea 

permiselor de conducere, în 

condițiile legii 

- 7 000 de candidați 

examinați la proba teoretică 

- 7 500 de candidați 

examinați la proba practică 

Parțial realizat. Proba 

practică nu s-a putut 

susține la nivel național în 

perioada 17.03-02.06.20. 

Soluționarea cererilor pentru 

eliberarea permiselor de 

conducere 

- emiterea a cel puțin 10 000 

de permise 

Nerealizat.  

Soluționarea cererilor pentru 

eliberarea certificatelor de 

înmatriculare   

- emiterea a cel puțin 10 000 

certificate de înmatriculare 

Implementat. 

Soluționarea cererilor pentru 

eliberarea autorizațiilor de 

circulație provizorie 

- emiterea a cel puțin 2 500 

de autorizații 

Nerealizat. 

Soluționarea cererilor de 

radiere din circulație 

- radierea a cel puțin 1 000 

de autovehicule 

 

Implementat. 

Termene scurte de 

programare on-line 

- înmatriculare max. 5 zile 

- transcriere max. 14 zile 

- autorizare provizorie max. 

10 zile 

- proba teoretică max. 30 zile 

Implementat. 
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- proba practică max. 45 zile 

Emiterea corectă a 

documentelor 

- marja de rebut a 

documentelor să nu 

depășească 4 ‰ 

Implementat. 

 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ȘI EVIDENȚE 

PAȘAPOARTE SIMPLE – nu este cazul 

 

CAPITOLUL XII. CONCLUZII 

 

 Instituția Prefectului Județul Tulcea și-a îndeplinit obiectivele propuse pentru 

anul 2020, 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 Constituția 

României și de legislația specifică, respectiv atributul de garant al respectării legii la 

nivelul județului, acțiunile Prefectului  județului Tulcea  trebuie să vizeze poziționarea 

corectă în raport cu autoritățile administrației publice locale, cu serviciile publice 

deconcentrate și alte instituții din județ, respectând și sprijinind autonomia 

administrativă, financiară și decizională a acestora, pe coordonatele și în perimetrul 

intereselor generale  – în profil teritorial – ale Guvernului și Statului Român. 

 

 

 

PREFECT, 

Alexandru-Cristian Iordan 

 

 

 


