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Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
Instituției Prefectului – Județul Ialomița

1. Constituția României format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
2. Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu
modificările
și
completările
ulterioare format
PDF și
link
către
portalul http://legislatie.just.ro
3. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare format PDF și link către portalul http://legislatie.just.ro
4. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu
modificările
şi
completările
ulterioare format
PDF și
link
către http://legislatie.just.ro
5. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu
modificările
şi
completările
ulterioare format
PDF și
link
către http://legislatie.just.ro
6. OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare format
PDF și
link
către http://legislatie.just.ro
7. OG nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, cu modificările şi
completările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
8. HG nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, cu
modificările ulterioare format PDF și link către http://legislatie.just.ro
9. HG nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari
publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu
modificările
și
completările
ulterioare format
PDF și
link
către http://legislatie.just.ro
Legislația privind organizarea serviciilor publice oferite cetățenilor de către instituțiile
prefectului este disponibilă în cadrul secțiunilor specifice (pașapoarte, permise auto și
înmatriculări, apostilă)
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Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare,
programul de audiențe
Structura organizatorică și atribuțiile departamentelor sunt prevăzute în Regulamentul
de Organizare și Funcționare al Instituției Prefectului – Județul Ialomița, disponibil la
următorul link: http:/il.prefectura.mail.gov.ro/despre-noi/organizare
Program de funcționare
Luni – Joi: 08.00 – 16.30
Vineri: 08.00 – 14.00

Program de audiențe
Prefect
Joi: 09.00 – 12.00
Subprefect
Luni: 10.00 – 12.00

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei
publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

Prefect: Gigi PETRE
Subprefect: Vali-Silica TUDOR
Funcționari responsabili: consilieri juridici Elena IVAN și Andreea-Ioana TASTAMAN
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Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv:
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de
Internet
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL IALOMIŢA
Adresa: Piaţa Revoluţiei Nr.1 , Slobozia, judeţul Ialomiţa, Cod poştal: 920032;
Adresa paginii de internet: www.prefecturaialomita.ro
Secretariat Prefect: tel: +40 243.235.653, fax: +40 243.211.470
Secretariat Subprefect: tel/fax: +40 243.235.655
E-mail: secretariat@prefecturaialomita.ro

Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
Instituția Prefectului – Județul Ialomița este o instituție publică juridică, cu patrimoniu și
buget propriu.
Activitatea instituției este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Afacerilor Interne și din alte surse legal constituite.
Prefectul este ordonator terțiar de credite.
Bugetul pe anul 2018 și bilanțul contabil se regăsesc la următoarele linkuri:
http://il.prefectura.mai.gov.ro/informatii-de-interes-public/buget/
http://il.prefectura.mai.gov.ro/informatii-de-interes-public/bilanturi-contabile/

Programele şi strategiile proprii
În conformitate cu dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr. 460/2006 pentru aplicarea unor
prevederi ale Legii 340/2004 Secţiunea 1, art. 6 alin d) Instituţia Prefectului – judeţul
Ialomița elaborează anual şi monitorizează trimestrial “Planul de acţiuni pentru
realizarea obiectivelor derivate din programul de guvernare” precum și Strategia de
modernizare a instituției pentru perioada 2017-2020, care se regăsesc la următorul link:
http://il.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/programe-si-strategii/
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Lista cuprinzand documentele de interes public
1. Acte normative care reglementează organizarea si funcționarea Instituției Prefectului
județului Ialomița
2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare,
programul de Audiențe
3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Instituției Prefectului județului
Ialomița şi ale persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor publice;
4. Coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, sediul, numerele de
telefon, fax,
adresa de e - mail şi adresa paginii de Internet;
5. Sursele financiare, bugetul şi bilanțul contabil;
6. Programele şi strategiile proprii;
7. Comunicate de presa, buletine informative
8. Declarații de avere
9. Declarații de interese
10. Informații privind organizarea licitațiilor la nivelul Instituției Prefectului județului
Ialomița, conform legislației în vigoare
11. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante

Lista cuprinzand categoriile de documente produse şi/sau gestionate,
potrivit legii
Lista documentelor produse/gestionate de instituție conform legii se regăse regăsește la
link -ul:
http://il.prefectura.mai.gov.ro/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii/
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Modalitatile de contestare a deciziei autorităţii sau a institutiei publice
În situaţia în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces
la informaţiile de interes public solicitate.
În cazul in care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de
interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativa
conducătorului autoritaţii sau instituţiei publice careia i-a fost solicitata informaţia.
Reclamaţia administrativa se poate depune in termen de 30 de zile de la luarea la
cunoştinţa a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor autoritaţii sau instituţiei publice
pentru aplicarea prevedererilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public şi ale HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii ne 544/2001.
În cazul in care reclamaţia se dovedeşte intemeiată, raspunsul la aceasta se
transmite solicitantului în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative.
Acest raspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea,
va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate in cazul funcţionarului vinovat, in condiţiile
legii.
Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se
consideră în continuare lezat in drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere
la secţia contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea
termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile
de interes public.
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COMUNICATE
Susținerea financiară a cooperării fermierilor prin PNDR 2020 pentru crearea sau
dezvoltarea lanţurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale finanțează prin submăsurile 16.4 și
16.4a din cadrul Programului Național de Dezvoltare 2014 – 2020 (PNDR 2020) cooperarea între
actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol. Cererile pentru finanțarea
cooperării dintre fermieri și microîntreprinderi, întreprinderi mici, ONG-uri, consilii locale sau
unități școlare, sanitare, de agrement sau de alimentație, se depun până la data de 30 iunie
2019, ora 16:00. Pentru finanțarea acestor parteneriate există o alocare disponibilă de
4.744.665 euro pentru sectorul agricol (submăsura 16.4) și de 6.668.484 euro pentru sectorul
pomicol (submăsura 16.4a).
„Ca urmare a solicitărilor mai multor potențiali beneficiari, am decis să prelungim
perioada de primire a cererilor de finanțare până la 30 iunie 2019, având în vedere faptul că
proiectele sunt complexe și necesită mai mult timp pentru pregătirea documentației în vederea
depunerii. Aceste linii de finanțare contribuie la consolidarea legăturilor dintre agricultură și
producția alimentară. De asemenea, susținem asocierea între fermierii români care vor avea o
forță mai mare pentru valorificarea producției. Obiectivul acestor submăsuri este acela de a
promova cooperarea între actorii locali, în scopul comercializării prin piețele locale a produselor
agricole și pomicole prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare”, a declarat Adrian
CHESNOIU, Directorul general al AFIR.
Valoarea sprijinului acordat în cadrul submăsurilor 16.4 și 16.4a este de maximum
100.000 euro, iar finanțarea este 100% nerambursabilă și se acordă pentru studii și planuri de
marketing (maxim 10%*), pentru acoperirea costurilor de funcționare a cooperării (maxim
20%*), precum și pentru decontarea cheltuielilor de promovare a lanțului scurt de
aprovizionare și a pieței locale (maxim 50%*), de creare sau achiziționare a mărcii înregistrate
(maxim 5%*), de protejare a mărcii înregistrate (maxim 5%*). De asemenea, finanțarea se
acordă și pentru etichetarea și ambalarea produsului, pentru aplicații software, pentru onorarii
ale partenerilor sau colaboratorilor externi, pentru investiții în construcții, în echipamente, în
utilaje și mijloace de transport, dar și pentru închirierea acestora.
În această sesiune de depunere, AFIR a primit până în acest moment solicitări de
finanțare a 8 parteneriate, în valoare totală de 728.019 euro, din care unul, în valoare de
100.000 euro, este aferent sectorului pomicol. Beneficiarii din județele Cluj, Giurgiu,

*

din total cheltuieli eligibile
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Hunedoara, Maramureș, Tulcea au depus la AFIR solicitări cu valori cuprinse între 32.000 euro și
maximul de 100.000 euro pentru un proiect.
Un astfel de proiect din Hunedoara solicită finanțare pentru coagularea
producătorilor din zona cetăților dacice sub un brand comun și constituirea unui lanț scurt de
aprovizionare adresat turiștilor, dezvoltarea unei platforme on-line și lansarea unei campanii de
promovare a brandului respectiv, înființarea unui spațiu special de tip stand mobil destinat
vânzării de produse locale. De asemenea, un alt proiect, depus în județul Tulcea, vizează
promovarea și comercializarea produselor obținute din lapte de capră, iar în județul Cluj a fost
propusă promovarea dovleacului copt românesc.
Beneficiarii eligibili care pot primi finanțare prin submăsura 16.4 și 16.4a sunt
parteneriatele constituite în baza unui Acord de Cooperare din cel puțin un fermier sau un grup
de producători sau o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol și
cel puțin un partener din categoriile: fermieri, microîntreprinderi și întreprinderi mici,
organizații neguvernamentale, consilii locale, unități școlare (inclusiv universitățile de profil),
unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.
Cererile de finanțare se depun on-line pe pagina de internet a Agenției,
www.afir.info, iar pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții pot
consulta gratuit pe site Ghidul solicitantului și anexele aferente, la secțiunea Investiții PNDR în
pagina dedicată submăsurilor 16.4 și 16.4a.
Sursa: afir.info

COMUNICATE
Fermierii își pot asigura culturile și animalele prin intermediul PNDR 2020
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale acordă sprijin financiar pentru
asigurarea culturilor, animalelor și plantelor de către fermierii activi, prin intermediul submăsurii
17.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sesiunea de
primire a cererilor de finanțare este deschisă în perioada 1 aprilie – 30 noiembrie 2019, iar
alocarea financiară disponibilă este de 42.797.487 euro.
În cazul fermelor mici cu dimensiunea economică de până la 12.000 SO, rata
sprijinului nerambursabil este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătite efectiv
de către fermier, iar în cazul fermelor cu dimensiunea economică mai mare sau egală cu 12.000
SO, rata sprijinului nerambursabil este de 55%.
„În ultima perioadă ne confruntăm cu fenomene meteorologice extreme,
reprezentate de inundații, căderi de grindină, furtuni și chiar tornade, iar noi trebuie să fim
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pregătiți să gestionăm eficient astfel de situații. Am deschis în premieră o linie de finanțare prin
care fermierii pot obține sprijin financiar pentru a încheia polițe de asigurare atât pentru
culturi, cât și pentru animale. Încurajăm participarea la schemele de asigurare, în vederea
gestionării corespunzătoare a riscurilor ce pot afecta producția agricolă. Încă de la
transmiterea ghidului spre consultare publică, am analizat toate observațiile venite atât din
partea fermierilor, cât și a asiguratorilor. Această sesiune este doar prima etapă lansată pentru
culturile de primăvară, urmând să deschidem o sesiune și pentru asigurarea celor de toamnă.
Fondurile europene disponibile pentru acest tip de sprijin, acordat fermierilor prin PNDR
2020 sunt în valoare de aproximativ 43 milioane de euro”, a declarat Adrian CHESNOIU,
Directorul general al AFIR.
Astfel, pentru a beneficia de sprijin financiar, solicitanții trebuie să fie fermieri
activi, să încheie cu o societate de asigurări un contract pentru riscurile menționate în cadrul
submăsurii 17.1 și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în
cuantumul și la termenele prevăzute în contract. De asemenea, solicitanții pot beneficia de sprijin
dacă utilizează terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin), dacă
dețin, cresc sau exploatează animale, dacă încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele
cultivate cu același tip de cultură de la nivelul exploatației și dacă nu creează condiții pentru a
obține în mod necuvenit un avantaj.
Riscurile eligibile în cadrul acestei linii de finanțare sunt fenomenele climatice
nefavorabile, respectiv: seceta, arșița, inundațiile, grindina, înghețul (timpuriu de toamnă, de
iarnă sau târziu de primăvară), ploile torențiale sau ploile excesive și de lungă durată, furtuna,
vijelia, uraganul sau tornada. De asemenea, printre riscurile eligibile pentru finanțare se numără
și infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu
modificările și completările ulterioare. Producerea unui fenomen climatic nefavorabil sau a
infestării cu organisme de carantină dăunătoare plantelor trebuie să fie recunoscută în mod
oficial de către autoritățile competente din România.
Precizăm că această sesiune este dedicată celor care doresc sprijin financiar pentru
asigurarea culturilor de primăvară, urmând ca spre finalul anului să fie deschisă o nouă sesiune
a submăsurii 17.1 pentru asigurarea culturilor de toamnă.
Cererile de finanțare se depun on-line pe pagina de internet a Agenției,
www.afir.info, iar pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții pot
consulta gratuit Ghidul solicitantului și anexele aferente, disponibile pe site, la secțiunea
Investiții PNDR în pagina sM 17.1.
Sursa: afir.info
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