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Curriculum vitae  
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Aslâ- Aișe Mierlă 

Adresă(e) Str. Păcii, nr. 18, Tulcea, România 

Telefon(oane) 0240 511042 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) asli-aise.mierla@prefecturatulcea.ro 

Cetăţenia română 

Data naşterii 12.02.1978 

Sex Feminin 

Experienţa profesională    

Perioada 01.04.2022-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Secretar general al instituției prefectului 

Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuţiile ocupantului postului: 
1. asigurarea stabilităţii funcţionării instituţiei prefectului, 

continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între 
compartimentele instituţiei prefectului; 

2. sprijinirea activităţii prefectului în exercitarea atribuţiilor 
privind verificarea legalităţii, prevăzute la art. 255 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

3. coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se 
realizează atribuţiile privind verificarea legalităţii de către prefect; 

4. elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi 
funcţionare a instituţiei prefectului, pe care îl supune spre aprobare 
prefectului; 

5. asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor 
prefectului cu caracter individual; 

6. monitorizarea primirii, distribuirii corespondenţei repartizată de 
prefect şi urmărirea soluţionării acesteia în termenul legal; 

7. elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor 
normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului; 

8. asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter 
normativ către ministerul care coordonează instituţia prefectului şi 
publicării în monitorul oficial local al judeţului, precum şi pe pagina 
de internet a instituţiei prefectului; 

9. îndrumarea secretarilor generali ai unităţilor administrativ-
teritoriale şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale 
municipiilor; 

10. gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către 
prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele 
normative în vigoare; 

11. urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-
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documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei 
prefectului; 

12. înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea 
şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, 
primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea 
documentelor; 

13. aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva 
instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii 
clasificate; 

14. asigurarea secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de 
secretar al comisiei judeţene; 

15. urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de prefect; 
16. are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea cu respectarea 

prevederilor legislaţiei în vigoare, pe linie de securitate şi sănătate în 
muncă, după cum urmează: 

- îşi însuşeşte şi respectă normele, instrucţiunile şi reglementările în 
domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi PSI, precum şi măsurile 
de aplicarea a acestora; 

- utilizează corect echipamentele de muncă, substanţele periculoase 
şi celelalte mijloace de producţie; 

- să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară 
a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor de muncă şi ale 
clădirilor, să utilizeze corect aceste  dispozitive; 

- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice 
defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de 
accidentare sau îmbolnăvire profesională sau apariţia oricărui pericol 
de incendiu; 

- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai 
scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie, 
de alţi participanţi la locul de  muncă; 

- să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a 
unui accident sau început de incendiu şi să informeze de îndată 
conducătorul locului de muncă; 

- să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, 
corespunzător scopului pentru care a fost acordat; 

- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii 
specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât 
este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure ca 
toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri 
pentru securitate şi sănătate la locul său de muncă; 

-  să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de 
control şi de cercetare în domeniul securităţii muncii şi PSI; 

17. cunoaşte şi respectă prevederile legislaţiei în vigoare referitoare 
la accesul la informaţiile de interes public; 

18. respectă prevederile regulamentului intern si ale regulamentului 
de organizare şi funcţionare, disciplina în muncă; 

19. membru în grupul de lucru cu atribuții de coordonare, 
monitorizare și îndrumare metodologică pentru dezvoltarea 
sistemului de control intern/managerial la nivelul Instituției 
Prefectului Județul Tulcea; 

20. îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de 
către prefect; 

21. secretarul general al instituţiei prefectului contrasemnează 
ordinele prefectului, și are sarcina de a le pune în aplicare. 

Numele şi adresa angajatorului Instituția Prefectului- Județul Tulcea, str. Păcii nr 18, Tulcea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de administratie publica generala  
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Perioada 05.11.2021 – 31.03.2022 

Funcţia sau postul ocupat Consilier  

Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuţiile ocupantului postului: 

a) desfăşoară, în condiţiile legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare 

în ceea ce priveşte sfera de competenţă a prefectului; 

b) elaborează și actualizează Planul de control al instituției prefectului, 

procedura internă de organizare și desfășurare a activității de control și alte 

documente aplicabile activității de control, pe care le transmite spre aprobare 

prefectului; 

c) desfășoară, la ordinul prefectului, acțiuni de control la nivelul întregului 

județ cu privire la aplicarea și respectarea actelor normative 

d) desfășoară, la ordinul prefectului, acțiuni de control la nivelul județului cu 

privire la aplicarea și respectarea ordinelor cu caracter normativ emise de 

prefect; 

e) verifică, la ordinul prefectului, modul de administrare a domeniului public 

al unităților administrativ-teritoriale, motivația afectării sau dezafectării 

bunurilor de utilitate publică și respectarea prevederilor legale; 

f) verifică, din ordinul prefectului, legalitatea contractelor încheiate de 

autoritățile administrației publice locale, asimilate conform legii actelor 

administrative, ca urmare a sesizărilor înaintate de persoane care se 

consideră lezate într-un drept sau interes legitim; 

g) verifică sesizările adresate prefectului în care soluționarea problemelor 

implică un grad ridicat de dificultate. În acest scop, asigură soluționarea 

petițiilor adresate prefectului și comunicarea către petent a răspunsului, în 

termenul legal, în domeniul de competență; 

Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Judeţean Tulcea, strada  Păcii, nr.20, municipiul Tulcea  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de administratie publica generala  

Perioada 2016-2021 

Funcţia sau postul ocupat     sef serviciu  

Activităţi şi responsabilităţi principale - organizare, coordonare, îndrumare, control al activității Serviciului 
Contencios și Asistență Juridică; 
- reprezentarea Consiliului judeţean în faţa instanţelor judecătoreşti; 
- verificarea legalităţii actelor care pot angaja răspunderea 
patrimonială a Consiliului judeţean;  
- verificarea legalităţii documentaţiei  necesare eliberării autorizaţiilor 
de construire/desfiinţare; 
- verificarea contractelor, actelor adiţionale şi a altor contracte de 
gestiune care implică răspunderea juridică, semnând pentru legalitatea 
acestor acte administrative de gestiune; 
- studierea actelor normative publicate în Monitorul Oficial al 
României care implică autorităţile administraţiei publice locale şi 
organizarea cunoaşterii acestora; 
- păstrarea colecţiei de Monitoare Oficiale ale României şi a altor 
culegeri de acte normative şi lucrări de specialitate şi asigurarea 
consultării acestora de catre specialiştii Consiliului judeţean, primarii şi 
secretarii unităţilor administrativ-teritoriale; 
- îndeplinirea şi a  altor atribuţii stabilite de şefii ierarhici; 

Numele şi adresa angajatorului     Consiliul Judeţean Tulcea, strada  Păcii, nr.20, municipiul Tulcea  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de administratie publica generala  
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Perioada 2013-2016 

Funcţia sau postul ocupat consilier juridic 

Activităţi şi responsabilităţi principale - reprezentarea Consiliului judeţean în faţa instanţelor judecătoreşti; 
- verificarea legalităţii documentaţiei necesare eliberării autorizaţiilor 
de construire/desfiinţare; 
- verificarea contractelor, actelor adiţionale şi a altor contracte de 
gestiune care implică răspunderea juridică, semnând pentru legalitatea 
acestor acte administrative de gestiune; 

Numele şi adresa angajatorului    Consiliul Judeţean Tulcea, strada  Păcii, nr.20, municipiul Tulcea  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de administratie publica generala  

Perioada 2012 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat Director executiv 

Numele şi adresa angajatorului  Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Tulcea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de administratie publica generala 

Perioada 2005 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat consilier juridic 

Numele şi adresa angajatorului Consiliul Judeţean Tulcea, strada  Păcii, nr.20, municipiul Tulcea  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de administratie publica generala  

Perioada 2004 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Inspector 

Numele şi adresa angajatorului Directia de Administrare a Domeniului Public Tulcea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii de administratie publica generala  

Educaţie şi Formare  

Perioada 2006 –2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatrea “Spiru Haret” Bucuresti  
Specializarea Drept comunitar 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii post universitare 

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în științe juridice 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “Titu Maiorescu” Bucuresti  
Facultatea de Drept 
Specializarea: Drept 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Studii universitare 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Curs Act administrativ – Legalitatea în administrația publică 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Perform Center 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perfecționare 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Curs ISO 9001:2008 ISO 19011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Compania de Consultanță și Audit 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perfecționare 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat perfectionare Achiziții publice – derulare proces 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul Național de Administrație 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perfecționare 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat perfectionare Achiziții publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul Național de Administrație 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perfecționare 

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat ECDL COMPLET/ Permisul european de conducere a 
computerului Complet 
Modulul 1-Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei 
Modulul 2-Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor 
Modulul 3-Editare de text 
Modulul 4-Calcul tabelar 
Modulul 5-Baze de date 
Modulul 6-Prezentări 
Modulul 7-Utilizare internet şi poştă electronică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

E C D L ROMANIA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perfecționare  

   Aptitudini şi competenţe personale 
Limba(i) maternă(e) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 
Turcă 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi 
de citire 

Participare la    
conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  C1 C1 C1 C1 C1 

Limba franceză  C2 C1 C2 C2 C1 



Curriculum Vitae                                            MIERLĂ ASLÂ-AIȘE  

Limba turcă  C1 C1 C1 C1 C1 

 
 
 
 

Competenţe şi abilităţi sociale 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2 
Utilizator experimentat  
(*) Cadrul european de referinţă pentru limbi străine 

 
Abilități de comunicare, adaptabilitate în relațiile interumane, abilități 
de mediere și conciliere 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi de coordonare şi de comunicare, asumarea responsabilitatii, 
rigurozitate în muncă, capacitate de analiză și inițiativă, planificare și 
organizare, muncă în echipă, abilitati de mediere si negociere, 
adaptabilitate, capacitatea de a lucra în conditii de stres. 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice - competență în gestionarea resurselor alocate; 
- capacitatea de analiza și sinteză. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office 

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

 

 


