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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TULCEA

Plan de acțiuni pentru îndeplinirea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2022
Nr.
crt.
I

1

Obiectiv

Măsuri/acțiuni

Indicatori

DEZVOLTARE, LUCRĂRI PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE
Susținerea unităților administrativ-teritoriale de
pe raza Județului Tulcea în procesul de
înregistrare a proprietăților imobiliare în sistemul
de cadastru și carte funciară prin Finanțarea de
către ANCPI a lucrărilor de înregistrare
sistematică pe sectoare cadastrale situate în
extravilan/intravilan cât și prin Programul
Operațional Regional
1.1
Asigurarea serviciilor publice
Susținerea ARBDD în procesul de înregistrare în
de calitate
sistemul de cadastru și carte funciară a bunurilor
imobiliare, aflate în proprietatea statului și în
administrarea RBDD, situate pe teritoriul UATurilor: C.A. Rosetti, Ceatalchioi, Chilia Veche,
Crișan, Grindu Isaccea, Murighiol, Pardina, Sfântu
Gheorghe, Sulina, Valea Nucarilor
Dotarea și îmbunătățirea condițiilor de lucru a
1.2
personalului din instituțiile publice
1

Termen

Nr. imobile
înregistrate în
sistemul integrat
de cadastru și
carte funciară

31.12.2022

Nr. acțiuni

31.12.2022

Instituții
responsabile

Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară
Autorități publice
locale

Servicii Publice

Autorități publice
locale

2

Dezvoltarea infrastructurii
publice

II

FINANȚE

3

Creşterea sustenabilităţii
finanţelor publice cu accent
pe colectarea veniturilor,
diminuarea evaziunii fiscale
şi eliminarea risipei bugetare,
creşterea transparenţei

Nr. servicii publice
care utilizează
tehnologia digitală
în relația cu
cetățenii

1.3

Simplificarea procedurilor birocratice,
modernizare și digitalizare a serviciilor publice

2.1

- Modernizarea drumurilor judeţene şi locale şi
construirea unor noi drumuri, acolo unde este
necesar;
- Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi
canal;
- Modernizarea şi construirea de unităţi de
învăţământ;
- Extinderea şi modernizarea reţelelor de gaze
naturale;
- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de
sănătate şi protecţie socială;
- Construirea de infrastructură sportivă;
- Construirea de locuinţe pentru tineri, specialişti
în sănătate, învăţământ şi alte categorii
socioprofesionale prin ANL;
- Reabilitarea monumentelor istorice, a unităţilor
de cult şi consolidarea patrimoniului cultural;
- Reabilitarea energetică a clădirilor.

Nr. investiții

Prevenirea și combaterea fraudei fiscale

Nr. actiuni de
inspecție fiscală la
contribuabilii care
prezintă risc fiscal
în domeniile cu risc
fiscal ridicat/
Sume atrase

3.1

2

Servicii Publice
31.12.2022

Autorități publice
locale

Autorități publice
locale
31.12.2022

Consiliul Județean
Tulcea
Servicii Publice

31.12.2022

Administrația
Județeană a
Finanțelor Publice
Tulcea

bugetare şi eficientizarea
cheltuielilor publice

3.2

3.3

III
4

5

6

Nr. acțiuni/sume
încasate

31.12.2022

Administrația
Județeană a
Finanțelor Publice
Tulcea

Furnizarea asistenţei de calitate contribuabililor în
ceea ce priveşte aplicarea concretă a prevederilor
legale

Nr. activități de
asistenţă
desfăşurate la
nivelul serviciilor
fiscale teritoriale

31.12.2022

Administrația
Județeană a
Finanțelor Publice

31.12.2022

Administrația
Județeană a
Finanțelor Publice

Consolidarea colaborării cu mediul de afaceri și
3.4
contribuabili pentru transparentizarea și
creșterea conformării fiscale
TRANSPORT ȘI INFRASTRUCTURĂ
Îmbunătățirea continuă a
infrastructurii de transport
rutier

Derularea unor investiții care
au ca scop dezvoltarea
rețelelor alternative de
transport

Nr. acțiuni

4.1

Monitorizarea implementării și finalizarea
investițiilor în execuție

Nr. proiecte

31.12.2022

5.1

Transport naval

Nr. proiecte

31.12.2022

Nr. proiecte

31.12.2022

Nr. proiecte

31.12.2022

Nr. acțiuni

31.12.2022

5.2

5.3
IV

Îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul
general consolidat

Transport feroviar

Transport aerian

INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE
Promovarea materialelor informative asupra
Creșterea gradului de
6.1 finanțărilor europene (fonduri structurale, SEE)
absorbție a fondurilor
către autorități locale, instituții publice
3

Autorități publice
locale
Consiliul Județean
Tulcea
Autorități publice
locale
Consiliul Județean
Tulcea
Autorități publice
locale
Consiliul Județean
Tulcea
Autorități publice
locale
Consiliul Județean
Tulcea
Servicii Publice

7

V
8

9

10
VI
11

12

europene în perioada 20212027
Creşterea capacităţii
instituţionale şi
profesionalizarea resurselor
umane care sunt implicate în
implementarea activităţilor
aferente fondurilor europene
ECONOMIE
Asigurarea cadrului necesar
dezvoltării mediului de
afaceri

Autorități publice
locale
Nr. funcționari
publici care au
absolvit forme de
pregătire

31.12.2022

Nr. întâlniri în
cadrul Comisiei de
dialog social

31.12.2022

Instituția Prefectului

31.12.2022

Comisariatul Județean
pentru Protecția
Consumatorilor Tulcea

Creșterea rolului de prevenție și consiliere a
operatorilor economici în desfășurarea actului de
control

Nr. acțiuni
prevenire/consiliere
31.12.2022
adresate agenților
economici

Comisariatul Județean
pentru Protecția
Consumatorilor Tulcea

11.1

Implementarea proiectelor în domeniu de către
autoritățile administrației publice cu scopul de a
dezvolta destinațiile turistice românești

Nr. proiecte
implementate

Autorități publice
locale

12.1

Derularea unor proiecte/programe ce au ca scop
promovarea serviciilor turistice existente la nivel
local, inclusiv prin valorificarea patrimoniului
natural şi cultural existent

7.1

8.1

Protecția consumatorilor
împotriva practicilor
comerciale incorecte, precum
și a riscurilor care pot să
9.1
afecteze viața, sănătatea,
securitatea și interesele
economice
Asigurarea unui mediu
economic favorabil atât
10.1
pentru agenții economici, cât
și pentru consumatori
ANTREPRENORIAT ȘI TURISM
Realizarea de investiții în
turismul românesc
Promovarea locațiilor și
serviciilor turistice

Profesionalizarea personalului din cadrul
instituțiilor publice și u.a.t. în domeniul
implementării proiectelor cu finanțare
nerambursabilă

Consultarea mediului de afaceri și, în special,
înaintea adoptării de măsuri legislative, prin
realizarea de analize de impact în parteneriat
public-privat
Desfășurarea acțiunilor de control pentru
asigurarea cerințelor de securitate și/sau
conformitate a produselor și serviciilor, protecția
drepturilor și intereselor economice ale
consumatorilor în baza programelor tematice
dispuse de Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor la nivel național și regional

4

Nr. acțiuni control

Nr. acțiuni

Servicii Publice

31.12.2022

31.12.2022

Autorități publice
locale

Autorități publice
locale
Consiliul Județean
Tulcea

13

Creşterea notorietăţii
destinaţiei turistice Delta
Dunării, pe plan național și
internațional

VII

ENERGIE

14

Creșterea accesului
populației la gaze naturale

15
VIII

16

17

13.1

Organizarea unor evenimente sau participarea la
acestea, cu scopul de a face cunoscută destinația
Delta Dunării pe piața internațională/națională a
turismului

Dezvoltarea rețelei de gaze naturale la nivelul
14.1 localităților din județul Tulcea (inclusiv prin
programul „Anghel Saligny")
Realizarea unor investiții în
Îmbunătățirea calității serviciilor oferite
15.1
domeniul energiei electrice
cetățenilor
AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
Programe naționale de sprijin pentru
16.1 agricultori/Program de susținere pentru produse
deficitare
Implementarea politicilor
publice în domeniul
Programe de încurajare activități în agricultură și
16.2
agriculturii și dezvoltării
dezvoltare rurală
rurale

Dezvoltarea și modernizarea
sistemului de irigații

18

Susținerea învățământului
agricol

IX

SĂNĂTATE

16.3

Acordare subvenții pentru agricultură

17.1

Reabilitarea/extinderea amenajării sistemelor de
irigații din județ, precum și reabilitarea lucrărilor
de îmbunătățiri funciare aferente

18.1

Cooperarea între instituţiile de învăţământ cu
profil agricol şi agenţii economici din agricultură
şi industrie alimentară, pentru realizarea
inițiativei de punere în practică a învățământului
aferent domeniului agricol

5

Autorități publice
locale

Nr. acțiuni

31.12.2022

Nr. acțiuni/
Nr. localități

31.12.2022

Autorități publice
locale

Nr. proiecte/
Nr. investiții

31.12.2022

Societăți comerciale

31.12.2022

Direcția Agricolă
Județeană Tulcea

31.12.2022

Direcția Agricolă
Județeană Tulcea

Nr. programe/
beneficiari/
sume aprobate
Nr. programe/
beneficiari/
sume aprobate
Număr subvenții/
sume acordate

31.12.2022

Total suprafață
irigată(ha)/
31.12.2022
suma proiect
Număr parteneriate
încheiate între
unitatea școlară și
agenți economici în 31.12.2022
domeniul agricol
Nr. absolvenți în
domeniul agricol

Consiliul Județean
Tulcea

Agenția de Plăți și
Intervenții pentru
Agricultură Tulcea
Agenția Națională
pentru Îmbunătățiri
Funciare Tulcea

Inspectoratul Școlar
Județean Tulcea

Autorități publice
locale

19.1

19

21

Nr. investiții

31.12.2022

Investiții în infrastructura de
sănătate

Acțiuni urgente care au ca
scop gestionarea situației de
criză sanitară
Acces sigur pentru toți
cetățenii la servicii medicale
de bună calitate

Direcția de Sănătate
Publică Tulcea
Spitalul Județean de
Urgență Tulcea
Consiliul Județean
Tulcea
Autorități publice
locale

19.2

20

Construirea de noi spitale,
reabilitare/modernizare/extindere spitale
județene, ambulatorii de specialitate, UPU, centre
comunitare integrate medico-sociale

Dotarea localităților cu ambulanțe pentru a crește
accesul populației la servicii medicale de urgență

19.3

Crearea și dotarea de noi laboratoare, centre de
cercetare, sau modernizarea celor existente

20.1

Contractarea serviciilor medicale pentru
diagnosticul și tratamentul pacienților cu COVID19

20.2

Accesul universal la testare oferit cetățenilor prin
încheierea contractelor cu toți medicii de familie

21.1

Implementarea programelor naționale de
sănătate la nivelul județului

6

Nr. ambulanțe

Nr. acțiuni
Nr. centre
Nr. medici familie

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Nr. medici familie

31.12.2022

Nr. programe de
sănătate aplicate

31.12.2022

Direcția de Sănătate
Publică Tulcea
Spitalul Județean de
Urgență Tulcea
Autorități publice
locale
Direcția de Sănătate
Publică Tulcea
Casa Județeană de
Asigurări de Sănătate
Tulcea
Casa Județeană de
Asigurări de Sănătate
Tulcea
Direcția de Sănătate
Publică Tulcea

Nr. bolnavi/
sume realizate

22

23

Operaționalizarea Dosarului
Electronic de Sănătate DES

Asigurarea și formarea
personalului medical

21.2

Accesul neîngrădit la medicamente esențiale prin
compensarea/gratuitatea acestora

22.1

Asigurarea funcționalităților componente DES

23.1
23.2

X

24

Implementarea programelor de educație
medicală continuă pentru personalul medical din
sistemul sanitar
Organizarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante din sistemul de sănătate

Nr. total acțiuni:
Nr. persoane
beneficiare pe
categorii de
asigurați
Nr. prescripții
medicale eliberate
Sume decontate
prescripții medicale
Nr. acțiuni/
nr. documente
medicale
înregistrate

Casa Județeană de
Asigurări de Sănătate
Tulcea

31.12.2022

Casa Județeană de
Asigurări de Sănătate
Tulcea

31.12.2022

Casa Județeană de
Asigurări de Sănătate
Tulcea

Nr. acțiuni

31.12.2022

Nr. acțiuni

31.12.2022

Direcția de Sănătate
Publică Tulcea
Direcția de Sănătate
Publică Tulcea

MEDIU, APE ȘI PĂDURI
Combaterea schimbărilor
climatice

Implementarea politicilor
naționale în domeniul
mediului, apelor și pădurilor

24.1

25.1

Facilitarea educaţiei ecologice pentru a promova
măsurile de protecţie a mediului şi a adresa
probleme de schimbări climatice în şcoli şi în
afara lor

Nr. acțiuni

Creșterea suprafeței ocupate cu păduri în
România prin înființarea perdelelor forestiere de
protecție a căilor de comunicație, a terenurilor
agricole și împădurirea terenurilor degradate

Nr. programe/
Nr. hectare

7

31.12.2022

Agenția pentru
Protecția Mediului
Tulcea
Inspectoratul Școlar
Județean Tulcea

31.12.2022

Direcția Silvică Tulcea

25.2
25.3
25.4

25.5
25

25.6

25.7

25.8

Reîmpădurirea terenurilor din fondul forestier
național de pe care s-a recoltat materialul lemnos
Aprovizionarea populației cu lemn de foc
Sporirea și întărirea controalelor în fondul
forestier național pentru combaterea tăierilor
ilegale

Programe pentru protecția mediului ce privește
parcurile naturale, conservarea biodiversității și a
patrimoniului natural

Nr. acțiuni/
Nr. hectare
Nr. programe/
Metri cubi

31.12.2022

Nr. acțiuni control

31.12.2022

Direcția Silvică Tulcea
Direcția Silvică Tulcea
Administrația Parcului
Național Munții
Măcinului

Nr. programe

Monitorizarea modului de colectare selectivă a
deșeurilor pentru a asigura un nivel ridicat de
captare a deșeurilor reciclabile

Nr. acțiuni

Construirea/reabilitarea rețelelor de canalizare și
a stațiilor de epurare a apelor uzate

Nr. acțiuni

Actualizarea și îmbunătățirea rețelei de
monitorizare a calității aerului și asigurarea
Nr. acțiuni
raportării prompte a datelor privind calitatea
aerului
8

31.12.2022

Direcția Silvică Tulcea

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

31.12.2022

Agenția pentru
Protecția Mediului
Tulcea
ARBDD Tulcea
GNM-Comisariatul
General-Serviciul
Comisariatului
Județean Tulcea
Autorități publice
locale
Sistemul de
Gospodărire a Apelor
Tulcea
Autorități publice
locale
Agenția pentru
Protecția Mediului
Tulcea

XI

26

EDUCAȚIE

Dezvoltarea sistemului de
educație timpurie

26.1

27.1
27.2

27

Acces nelimitat la educație

Nr acțiuni
Total număr
grădinițe/total
număr copii

31.12.2022

Inspectoratul Școlar
Județean Tulcea

Nr. acțiuni comune

31.12.2022

Inspectoratul Școlar
Județean Tulcea

Nr. beneficiari

31.12.2022

Inspectoratul Școlar
Județean Tulcea

Nr. cadre didactice
care au urmat
31.12.2022
cursuri de formare
Nr. unități școlare
în care se utilizează
tehnologii IT
pentru procesul de
31.12.2022
predare-învățare și
pentru
managementul
educațional

27.3

Profesionalizarea carierei didactice

27.4

Digitalizarea sistemului de educație prin utilizarea
tehnologiilor IT pentru procesul de predareînvățare și pentru managementul educațional

27.5

Creșterea gradului de siguranță și sănătate în
unitățile de învățământ din județ, prin
respectarea standardelor naţionale de igienă,
siguranţă la incendiu, reducere a riscului seismic
etc

Nr. acțiuni

Alte proiecte realizate la nivel județean, care au
scopul de a oferi accesul nelimitat la educație

Nr. proiecte

27.6
XII

Creșterea participării la învățământul
antepreșcolar și preșcolar a copiilor ce provin din
medii sociale dezavantajate.
Dezvoltarea și creșterea calității sistemului de
formare continuă și inițială a personalului
didactic, încurajarea și stimularea cadrelor
didactice în direcția microcercetării educaționale.
Realizarea parteneriatelor cu toți actorii
educaționali (elevi, părinți, profesori, sindicate,
mediul privat)
Aplicarea unor de sprijin de tipul „Masă caldă",
„Școala după şcoală"

MUNCĂ ȘI SOLIDARITATE SOCIALĂ
9

31.12.2022

Inspectoratul Școlar
Județean Tulcea

Inspectoratul Școlar
Județean Tulcea

Inspectoratul Școlar
Județean Tulcea
Autorități publice
locale

31.12.2022

Inspectoratul Școlar
Județean Tulcea

28

29

30

31

Promovarea incluziunii
sociale și combaterii sărăciei
și a discriminării, sprijinind
persoanele defavorizate
pentru a avea acces la piața
muncii

28.1

Implementarea unor proiecte ce au ca scop
incluziunea socială și combaterea sărăciei, fiind
destinate populației ce face parte din categoria
vulnerabilă.

Nr. proiecte

29.1

Crearea de noi locuri de muncă și acțiuni pentru
integrarea pe piața muncii a persoanelor în
căutarea unui loc de muncă

Nr. acțiuni/
Nr. locuri de
muncă

31.12.2022

29.2

Informarea şi consilierea în carieră a persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă, în special a
categoriilor defavorizate pe piaţa muncii

Nr. acțiuni

31.12.2022

29.3

Organizarea „Bursei locurilor de muncă”
destinată atât persoanelor în căutarea unui loc
de muncă, aflate în evidenţele A.J.O.F.M., cât şi
absolvenţilor

Nr. activități
realizate

31.12.2022

29.4

Rata șomajului la nivelul județului

Procentaj

31.12.2022

30.1

Realizarea unor programe de formare
profesională a șomerilor și a salariaților aflați în
pericolul pierderii locului de muncă, corelate cu
necesitățile actuale ale pieței muncii

Nr. programe

31.12.2022

30.2

Organizarea unor cursuri de formare
profesională, destinate în special şomerilor, dar și
altor categorii

Nr. cursuri

31.12.2022

31.1

Programe privind construcția locuințelor sociale
destinate familiilor dezavantajate, centre

Nr. acțiuni

31.12.2022

Ocuparea și stimularea forței
de muncă

Formare profesională

Asigurarea unor facilități
pentru categoriile vulnerabile

10

31.12.2022

Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
Tulcea
Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
Tulcea
Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
Tulcea
Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
Tulcea
Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
Tulcea
Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
Tulcea
Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă
Tulcea
Direcția Generală de
Asistență Socială și

destinate îngrijirii persoanelor vârstnice/persoane
cu dizabilități
Plata beneficiilor de asistență socială

32

XIII

Indemnizație pentru alte profesii, de susținere
32.1 pentru întreruperea activității conform OUG
Implementarea de politici
30/2020
corecte și eficiente vizând
(PFA,II, IF. drepturi de autor, cooperatiști,
pensiile și beneficiile sociale
sportivi)
Reducerea timpului de solutionare a cererilor de
32.2 înscriere la pensie pentru limita de vârstă, pensie
anticipată parțial și pensie de invaliditate
FAMILIE, TINERET ŞI EGALITATE DE ŞANSE

31.12.2022

Nr. acțiuni

31.12.2022

31.12.2022

Derularea unor programe pentru creșterea
nivelului de incluziune a tinerilor, prin
Nr. programe
organizarea unor evenimente, competiții sportive,
cupe

31.12.2022

34.1

Sprijinirea copiilor și familiilor în cadrul
comunităților în care trăiesc, prin asigurarea unor
servicii adaptate nevoilor acestora

Nr. acțiuni

31.12.2022

34.2

Promovarea principiilor egalității de șanse și gen,
a elementelor legislației relevante pentru
asigurarea egalității de șanse și gen, organizarea

Nr. acțiuni

31.12.2022

Implementarea politicilor
guvernamentale în domeniul
tineretului
33.2

34

Nr. acțiuni

Nr. competiții
sportive
Organizarea unor competiții sportive școlare și a
organizate,
unor evenimente pe plan local menite să dezvolte
sărbătorirea
spiritul competitiv al tinerilor
anumitor zile
specifice

33.1
33

Protecția Copilului
Tulcea

Asigurarea egalității de șanse

11

Agenția Județeană
pentru Plăți și
Inspecție Socială
Tulcea

Casa Județeană de
Pensii Tulcea
Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret
Tulcea
Autorități publice
locale
Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret
Tulcea
Autorități publice
locale
Consiliul Județean
Tulcea
Autorități publice
locale
Servicii Publice

de activități de conștientizare publică privind
egalitatea de șanse și gen pe piata muncii
XIV

CULTURA
35.1

35

Implementarea politicilor
naționale în domeniul culturii

35.2

35.3
XV

36

XVI

Implementarea programelor pentru digitalizarea
arhivelor culturale
Implementarea proiectelor culturale, inclusiv cele
ale minorității naționale
Derularea unor proiecte ce au ca scop
promovarea valorilor culturale locale precum și a
patrimoniului local și național

Nr. acțiuni

31.12.2022

Nr. acțiuni

31.12.2022

Nr. proiecte

31.12.2022

Direcția Județeană
pentru Cultură Tulcea
Autorități publice
locale
Consiliul Județean
Tulcea
Autorități publice
locale

CERCETARE, INOVARE ŞI DIGITALIZARE
Servicii Publice

36.1

Investiții pentru dotarea laboratoarelor de
cercetare

Nr. investiții/
Nr. proiecte

31.12.2022

36.2

Asigurarea condițiilor necesare continuării și
finalizării proiectelor majore de cercetare, cu
finanțare și participare națională și europeană

Nr. acțiuni

31.12.2022

Îmbunătăţirea condiţiilorcadru pentru cercetarea
publică

Autorități publice
locale
Servicii Publice
Autorități publice
locale

SPORT

37.1
37

Autorități publice
locale

Implementarea politicilor
guvernamentale în domeniul
sportului
37.2

Promovarea sportului de masă și dezvoltarea de
infrastructură sportivă accesibilă pentru toți
cetățenii

Nr. acțiuni

Organizarea unor competiții sportive școlare și
promovarea unui spirit competitiv constructiv
pentru elevi, inclusiv prin desfășurarea
olimpiadelor și a concursurilor școlare

Nr. acțiuni

12

31.12.2022

31.12.2022

Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret
Tulcea
Autorități publice
locale
Direcția Județeană
pentru Sport și Tineret
Tulcea

Inspectoratul Școlar
Județean Tulcea
Autorități publice
locale
XVII
38

JUSTIŢIE
Implementarea politicilor
naționale în domeniul justiției

38.1

Prevenirea și combaterea corupției, prevenirea și
combaterea criminalităţii organizate, asigurarea
accesului gratuit al publicului la legislația
națională și europeană, reintegrarea socială a
persoanelor private de libertate

39.1

Gestionarea eficientă a activităților specifice
pentru identificarea, prevenirea și combaterea
migrației ilegale și infracționalității
transfrontaliere înregistrate în zona de
competență

39.2

Asigurarea menținerii controlului la frontiere la
nivelul cerințelor prevăzute în legislația
europeană și națională

40.1

Creşterea gradului de protecţie şi de siguranţă a
cetăţeanului şi a comunităţilor având la bază
dezvoltarea componentei de cunoaştere
concretizată printr-o prezenţă activă pe teren,
precum şi prin menţinerea şi îmbunătăţirea unor

Nr. acțiuni

31.12.2022

Servicii Publice

31.12.2022

Garda de Coastă
Constanța

XVIII AFACERI INTERNE

39

40

Creșterea gradului de
siguranță a cetățeanului

Eficientizarea activității
structurilor teritoriale ale MAI

13

Nr. infracțiuni
constatate
Nr. contravenții
aplicate
Nr. bunuri
confiscate
Nr. acțiuni
-Trafic persoane
prin punctele de
trecere a frontierei
de stat
-Trafic mijloace de
transport prin
punctele de trecere
a frontierei de stat
Nr. acțiuni
-Nr. patrule mixte
-Nr. patrule de
jandarmi

31.12.2022

31.12.2022

Garda de Coastă
Constanța

Inspectoratul de
Poliție Județean
Tulcea

legături şi interacţiuni solide şi permanente cu
membrii comunităţilor respective

40.2

Creşterea siguranţei rutiere prin consolidarea
mecanismelor de prevenire şi combatere a
încălcării legislaţiei rutiere

-Nr. acțiuni de
asigurare a ordinii
publice
-Nr. efective de
jandarmi în acțiuni
de asigurare a
ordinii publice
Nr. acțiuni

Inspectoratul de
Jandarmi Județean
Tulcea

31.12.2022

Inspectoratul de
Poliție Județean
Tulcea
Inspectoratul de
Poliție Județean
Tulcea

40.3

Asigurarea procesului de formare inițială și
continuă în condiții de eficiență și eficacitate
pentru dezvoltarea competențelor profesionale

Nr cursuri/nr.
participanți

31.12.2022

Inspectoratul de
Jandarmi Județean
Tulcea
Garda de Coastă
Constanța

40.4

Participarea la cursuri on-line sau la distanță
organizate de instituțiile de formare ale M.A.I.
precum și alte instituții civile

40.5

Folosirea platformei de e-learning pentru studiul
individual al temelor pentru pregătirea de
specialitate a polițiștilor, precum și pentru
evaluarea anuală a nivelului de pregătire de
specialitate
14

Nr cursuri/nr.
participanți

Nr. participanți/
Nr. personal
evaluat

31.12.2022

Garda de Coastă
Constanța

31.12.2022

Garda de Coastă
Constanța

XIX
XX

APĂRARE NAŢIONALĂ
AFACERI EXTERNE

41.1

41

Consiliul Județean
Tulcea

Organizarea unor parteneriate, acorduri, înfrățiri,
conferințe internaționale pentru promovarea
bilaterală a investițiilor, a schimburilor culturale și
educaționale

Nr. acțiuni

Promovarea județului prin participarea la diverse
evenimente internaționale

Nr. acțiuni

31.12.2022

Autorități publice
locale
Consiliul Județean
Tulcea

Promovarea județului prin
susținerea activităților de
cooperare cu parteneri
comunitari
41.2

Instituția Prefectului Județ Tulcea

31.12.2022

Instituția Prefectului Județ Tulcea
Autorități publice
locale

PREFECT,

SUBPREFECT,

ALEXANDRU DAN MUNTEANU

TIMUR MEMET

15

