
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL TULCEA 

  

ORDINUL  NR. 233 

privind constituirea echipei locale de sprijin la nivelul județului Tulcea privind integrarea socială a străinilor 
care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene 

 
 

IVANOV MARCEL - Prefect al judeţului Tulcea numit prin HG nr. 288/10.03.2021; 
 
În conformitate cu: 

- Art. 45 din Ordonanța Guvernului nr 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au 

dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene; 

- Art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit 

protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale 

Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene;  

Ținând  cont de adresele nr. 3494/24.03.2021 și 4442/14.04.2021 ale Ministerului Afacerilor 

Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări, Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru 

Solicitanții de Azil Galați şi de referatul Serviciului conducere instituții deconcentrate şi afaceri europene, 

aprobat în condițiile legii și înregistrat sub nr.  6885/09.06.2021, prin care se propune constituirea 

echipei locale de sprijin privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională 

sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, 

Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene; 

În temeiul art. 275, alin „1” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ , emit următorul 

ORDIN: 

Art. 1  Se constituie echipa locală de sprijin la nivelul județului Tulcea privind integrarea socială a 

străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a 

cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor 

Confederaţiei Elveţiene, a cărei componență este prevăzută în Anexă, parte integrantă a  prezentului 

ordin. 

Art. 2 Coordonarea echipei locale de sprijin este asigurată de subprefectul județului Tulcea, 

domnul Topoleanu Nicolae. 

Art. 3  Echipa locală de sprijin se întrunește trimestrial şi ori de câte ori este nevoie. 

Art. 4 Responsabilitățile echipei locale de sprijin sunt prevăzute la art. 23  alin. (2)  din H.G. nr. 

945/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 

privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în 



 2 

România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi 

a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene. 

Art. 5 Potrivit art. 30, alin. (4) din OG nr. 44/2004 și art. 23  alin. (6)  din HG nr. 945/2020 

echipa locală de sprijin elaborează şi transmite Inspectoratului General pentru Imigrări, în termen de 3 

luni de la încheierea anului calendaristic, un raport anual cu privire la situaţia străinilor din zona de 

competenţă şi formulează propuneri de îmbunătăţire a politicilor în domeniul integrării acestora în 

societate. 

Raportul anual are următorul conţinut: 

a) date statistice privind persoanele asistate, defalcate pe domeniile de activitate specifice 

fiecărui actor local implicat; 

b) analiza comparativă a datelor statistice din perioada de referinţă faţă de perioada anterioară; 

c) exemple de bune practici identificate în cadrul asistenţei acordate străinilor; 

d) dificultăţile întâmpinate în procesul de integrare a străinilor şi propuneri de remediere a 

acestora; 

e) propuneri de îmbunătăţire a practicilor şi politicilor în domeniile relevante. 

 

Art. 6  Secretarul General al Institutiei Prefectului – Judetul Tulcea prin intermediul Serviciului 

Juridic și Contencios Administrativ, va înregistra prezentul ordin în conformitate cu dispozițiile legii și îl va 

comunica, în copie certificată, tuturor persoanelor  nominalizate, în conținutul său, în vederea luării la 

cunoștință și punerii în aplicare. 

 

 

                                                      Emis astăzi, 14 iunie 2021 

 

 

PR E F E C T, 

IVANOV MARCEL 

  

 

                                                                                             Contrasemnează, 

                                                                                                    SECRETAR GENERAL 
                                                                                      cu atribuții delegate in temeiul 

                                                                                  art. 265 alin (15) din OUG nr. 57/2019  
                                                                                         privind Codul administrativ 

                                                                                cu modificările si completările ulterioare  
       
                                                                                                 ORDEAN  CRISTIAN GABRIEL 
     
   Avizat pentru legalitate, 
         Consilier juridic 
   Ivanov Nadina Veronica 

 


