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CUPRINS 

 

I. INTRODUCERE 

1. Legislația de bază 

2. Structura organizatorică 

a) Număr de posturi aprobate 

b) Număr personal angajat 

c) Număr posturi vacante 

II. OBIECTIVE STRATEGICE 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

1. Eficientizare structurală 

2. Gestionarea resurselor umane 

     Număr angajați care au urmat cursuri de perfecționare 

3.  Utilizarea resurselor financiare 

4.  Activitatea de achiziții publice 

5.  Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ 

A. Cancelaria Prefectului 

1. Agenda Prefectului 

2. Comunicate de presă, alocuțiuni 

B. Corpul de control al prefectului 

Acţiuni de control dispuse de Prefect (Număr de acțiuni); Tematica abordată; Principalele deficienţe 

constatate;  Măsuri propuse. 

       C. Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi contencios administrativ 

  1. Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative şi a modului de aplicare a actelor 

normative în acţiuni planificate, tematica abordată, principalele deficienţe constatate, măsuri 

propuse 

a) Număr de hotărâri verificate 

b) Număr de dispoziții verificate 

c) Număr de acte intrate în procedură prealabilă 

d) Număr de acte atacate în Contencios administrativ 

        2. Controale dispuse în urma sesizărilor şi audienţelor înregistrate la Instituţia Prefectului care au 

necesitat verificarea aspectelor sesizate la faţa locului. 

3. Instruirea secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale. Tematică.  

- numărul întâlnirilor 
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- numărul circularelor transmise în județ cu instrucțiuni/măsuri pentru aplicare acte normative 

4. Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti (număr de acțiuni în instanță) 

       5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual şi/sau normativ 

a) modalitate de lucru pentru întocmirea proiectelor de ordin; număr de ordine, din care: 

- cu caracter individual 

- cu caracter normativ 

b) număr ordine cu caracter tehnic și/sau de specialitate 

c) număr ordine emise de prefect în calitate de președinte al comitetului pentru situații de urgență 

d) număr ordine prin care s-au constituit comisiile mixte de verificare 

       6. Activitatea desfăşurată de Comisia de disciplină (număr plângeri adresate Comisiei de disciplină) 

       7. Activitatea desfăşurată de Comisia Judeţeană de atribuire denumiri (număr întâlniri de lucru,        

număr avize) 

       8. Activitatea de Contencios – administrativ (număr de acțiuni în instanța de contencios 

administrativ) 

       D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

       1. Aplicarea legilor fondului funciar 

- Număr ședințe fond funciar 

- Număr hotărâri ale Comisiei de fond funciar 

- Număr ordine de proprietate emise de prefect 

- Număr titluri de proprietate emise 

- Număr petiții soluționate 

       E. Servicii publice deconcentrate 

            a) Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate (număr instituții) 

- modalitate de lucru, periodicitatea colectării informațiilor 

- deficiențe constatate, măsuri propuse, informări adresate prefectului 

            b) Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind execuția 

bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate 

       1. Activitatea Colegiului Prefectural al Judeţului 

       - Numărul şedinţelor de lucru 

       - Numărul hotărârilor adoptate 

       - Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul Prefectural și al învitaților 

- Numărul instituțiilor care au prezentat rapoarte de activitate sau informări, în cadrul şedinţelor de 

lucru ale Colegiului Prefectural 

-Numărul informărilor adresate prefectului referitoare la modul de realizare a măsurilor cuprinse în 

hotărârile Colegiului Prefectural 
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       3. Activitatea Comisiei de Dialog Social a judeţului 

       - Numărul şedinţelor de lucru și tematică 

       - Numărul partenerilor sociali, membri ai Comisiei de Dialog Social 

       4. Acţiuni de protest – număr, aspect referitoare la gestionarea protestelor 

       5.Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice  

       - Numărul şedinţelor de lucru și tematică 

       - Numărul partenerilor sociali, membrii Comitetului consultativ 

       F. Servicii comunitare de utilități publice 

       Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilități Publice  

       G. Managementul situaţiilor de urgenţă. Număr evenimente gestionate, acțiuni întreprinse 

       - Numărul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

       - Numărul hotărârilor adoptate, aspect referitoare la măsurile stabilite 

       - Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă 

       - Planuri aprobate 

       - Acțiuni întreprinse și măsuri dispuse în contextul gestionării pandemiei generate de noul 

Coronavirus, SARS-Cov-2. 

       H. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii publice 

       - modalitate în care prefectul a reglementat activitatea, instituțiile stabilite a conlucra, rezultate 

       Relația cu minoritățile naționale 

1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației romilor 

2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea problemelor și implicarea 

în rezolvarea acestora 

       I. Activităţi pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 

      1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unitățile de învătământ,  

cu modificările ulterioare 

- numărul întâlnirilor de lucru și periodicitatea lor 

- planuri aprobate 

      J. Alte activităţi 

      1. Participarea la efectuarea acţiunilor de control ce i-au fost solicitate prefectului de către ministere 

sau alte instituții ale administrației centrale 

2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la nivelul județului 

       - Număr de actori implicați în aplicarea Programului de Guvernare 

- Numărul acțiunilor cuprinse în Planul de acțiuni pentru aplicarea Programului de Guvernare  
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3.Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate(ajutoare alimentare, produse de igienă, tichete sociale electronice pentru sprijin 

educational și tichete sociale electronice mese calde). 

Număr total de beneficiari pe județ, nr. pachete/tichete distribuite la nivelul județului. 

    V. SUPORT DECIZIONAL 

       1. Controlul intern managerial; registrul riscurilor; registrul procedurilor 

       Numărul întâlnirilor de lucru, măsuri stabilite și monitorizarea lor, numărul riscurilor identificate, 

numărul funcțiilor sensibile identificate, numărul activităților procedurabile, numărul procedurilor 

de sistem și numărul procedurilor operaționale 

       2. Audit intern 

       3. Etică şi conduită 

       4. Protecţia informaţiilor clasificate 

       5. Prevenirea şi combaterea corupţiei. Actualizarea riscurilor la corupție și monitorizarea lor. 

       VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 

Activitatea desfășurată pentru eliberarea pașapoartelor simple. Număr pașapoarte eliberate. 

       2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise dc Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor  

       - Activitatea desfăşurată pe linie de permise de conducere şi examinări auto 

       - Activitatea desfăşurată pe linie de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor 

      VII. COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

      VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

      Informarea instituțiilor publice asupra oportunităților. Evidența proiectelor aflate în derulare la 

nivelul județului  

      IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

1. Informare și relaţii publice 

Număr de solicitări de informații publice 

      2. Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor 

Număr de petiții soluționate 

Număr audiențe 

       3. Apostilarea documentelor. Număr documente apostilate 

       X. DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE EFICIENTIZARE 

A ACTIVITĂŢII 

       XI. OBIECTIVE 2021 

       XII. CONCLUZII 
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I. INTRODUCERE 

Instituția Prefectului – Județul Ialomița este o instituție publică, având personalitate juridică, 

patrimoniu și buget propriu, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile și dispozițiile 

Constituției României și ale celorlalte acte normative de reglementare, în vigoare. 

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale, conform prevederilor art. 123 din Constituţia României, republicată. Prefectul 

exercită controlul de legalitate asupra actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile 

administrației publice locale organizate la nivelul județului Ialomița. 

Instituția Prefectului – Județul Ialomița și-a definit o viziune, o misiune și un set de valori pentru 

a coordona strategic dezvoltarea și modernizarea organizațională, în vederea realizării cu eficiență și 

eficacitate a responsabilităților ce derivă din legislația în vigoare din sfera de competență. 

Viziune 

Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomița şi-a desfăşurat activitatea în anul 2020, în condițiile 

impuse de decretarea stării de urgență/de alertă pe teritoriul României, astfel încât să devină un model 

de eficienţă şi transparenţă administrativă în relaţia cu partenerii săi, să fie privită cu încredere şi respect, 

prin aplicarea întocmai a legii. 

Misiune 

În anul 2020, Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomița a vegheat la aplicarea legii şi la realizarea 

politicilor Guvernului la nivelul judeţului, asumându-şi rolul de interfaţă între autorităţi şi societatea 

civilă, în vederea oferirii unor servicii de înaltă calitate, cu promptitudine și profesionalism, în deplină 

transparență. 

Având în vedere atribuţiile constituţionale şi legale pe care le are prefectul,  în vederea creşterii 

nivelului de responsabilitate şi a gradului de implicare a instituţiilor prefectului pentru diminuarea 

cazurilor de îmbolnăviri/infectări cu COVID-19, Instituța Prefectului Ialomița a asigurat , în perioada de 

referință, cu sprijinul personalului respectarea şi asigurarea regulilor de protecţie şi de sănătate a 

oamenilor, implicarea crescută în activităţile de control a instituţiilor prefectului, precum şi 

monitorizarea suplimentară a zonelor de risc identificate,  anul 2020  reprezentând o continuă provocare, 

atât prin prisma activităţilor de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei COVID-19 cât și prin 

prisma activităților care au presupus un risc suplimentar (protecţia personală) şi un volum mai mare de 

muncă (personalul fiind subdimensionat, urmare a apariției unor cazuri confirmate la nivelul instituției) 

. 
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Valori  

În activitatea pe care a desfășurat-o și în relația cu beneficiarii, Instituţia Prefectului - Judeţul 

Ialomița și-a asumat și promovat ca valori instituționale: 

 Respectarea legalității 

 Imparţialitatea și integritatea 

 Profesionalismul  

 Responsabilitatea 

 Eficiența  

 Obiectivitatea 

 Transparenţa  

 Colaborarea și cooperarea 

 Orientarea către cetăţean. 

 

2. Structură organizatorică 

În anul 2020, conducerea Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa a fost asigurată de: 

  Prefect: doamna Manea Tonita, în baza Hotărârii de Guvern nr. 924/13.12.2019; 

  Subprefect : domnul Barbu Emilian, în baza Hotărârii de Guvern nr. 954/18.12.2019,  

  Subprefect : doamna Ionescu Tudorița, în baza Hotărârii de Guvern nr. 399/25.05.2020. 

Conform prevederilor Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. II/955/18.04.2019 privind 

repartizarea numărului şi structurii posturilor în anul 2020 pentru Ministerul Afacerilor Interne capitolul 

bugetar 51.01 – Autorităţi publice şi acţiuni externe şi Anexa nr. 23, au fost aprobate 40 de posturi pentru 

aparatul propriu. Dintre acestea, la sfârșitul anului 2019, erau vacante 4 posturi. 

                 La nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa sunt organizate, prin ordin al prefectului, 

următoarele structuri funcţionale, în condiţiile legii: 

■ Cancelaria Prefectului  

■ Audit Intern  

■ Corpul de Control al Prefectului  

■ Structura de securitate 

■ Afaceri Europene 

■ Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ: 

 - Compartimentul Control Legalitate; 

 - Compartimentul Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu;  

 - Compartimentul Secretariat, Relaţii cu publicul şi Apostilă. 

■ Serviciul  Financiar – Contabil, Resurse Umane şi Administrativ:  
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- Compartimentul Financiar – Contabil; 

- Compartimentul Resurse Umane; 

- Compartimentul Achiziţii şi Administrativ.  

■ Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice 

şi Situaţii de Urgenţă: 

 - Compartimentul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Serviciilor Comunitare de 

Utilităţi Publice şi Situaţii de Urgenţă; 

 - Compartimentul Informatică; 

 - Compartimentul Relaţia cu Comunităţile Rome. 

■  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor:  

   - Compartimentul Regim Permise de Conducere şi Examinări; 

 - Compartimentul Înmatricularea şi Evidenţa Vehiculelor Rutiere; 

 - Compartimentul Informatic. 

 ■ Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple:  

- Compartimentul Restricţii; 

- Biroul Emitere, Evidenţă Paşapoarte şi Probleme de Migrări; 

- Compartimentul Informatică. 

              II. OBIECTIVE  STRATEGICE 

Obiectivele generale ale Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomița au fost în conformitate cu 

prioritățile din Programul de Guvernare și cu obiectivele stabilite în Strategia de modernizare a 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa pentru perioada 2018 – 2020: 

1. Asigurarea aplicării şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor 

Guvernului, a celorlalte acte normative; 

2. Respectarea prevederilor legale cu privire la restituirea proprietăţilor în cadrul comisiei judeţene 

de aplicare a legilor fondului funciar și de acordare a măsurilor reparatorii; 

3. Respectarea prevederilor legale în domeniul alegerilor locale,  respectiv cele parlamentare din 

anul 2020; 

4. Asigurarea reprezentării intereselor instituţiei în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti 

cu privire la acţiuni/inacţiuni proprii justiţiei; 

5. Creșterea calității serviciilor cu privire la asigurarea respectării dreptului cetăţenilor la informare 

şi petiţionare; 

6. Dezvoltarea relaţiilor cu serviciile publice deconcentrate şi cu alte structuri guvernamentale cu 

reprezentare în teritoriu şi corelarea priorităţilor acestora cu cele de la nivel national; 

7. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei în domeniul afacerilor europene şi cooperării internaţionale; 
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8. Creşterea capacităţii manageriale în gestionarea eficientă, cu promptitudine, prevenirea şi 

limitarea efectelor situațiilor de urgenţă în contextual pandemiei generate de apariția noului 

Coronavirus; 

9. Întărirea capacităţii instituţionale în activitatea de monitorizare a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice; 

10. Îmbunătățirea procesului financiar-contabil prin planificarea şi gestionarea raţională a resurselor 

financiare; 

11. Dezvoltarea unui management al resurselor umane care să pună în prim-plan măsurile privind 

promovarea, perfecţionarea funcţionarilor publici și a personalului contractual și optimizarea 

sistemului relațional; 

12. Creşterea calităţii serviciilor furnizate în domeniul emiterii, eliberării şi evidenţei paşapoartelor 

simple; 

13. Dezvoltarea și modernizarea activităților serviciului public comunitar regim permise de 

conducere şi înmatriculare a vehiculelor; 

14. Promovarea activității Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa și asigurarea transparenţei în 

relaţia cu mass-media; 

15. Dezvoltarea şi consolidarea parteneriatului public-privat, public-public, a parteneriatului cu 

O.N.G-urile şi a dialogului social; 

16. Susţinerea procesului de reformă şi modernizare a administraţiei publice, conform prevederilor 

legale și Programului de Guvernare al României. 

           Pentru fiecare obiectiv general au fost stabilite obiective specifice, care au fost îndeplinite prin 

derularea activităţilor corespunzătoare de către fiecare serviciu/compartiment din cadrul instituției. 

Activităţile au fost realizate pe baza gestionării eficiente a resurselor materiale, financiare şi umane, iar 

rezultatele acestora au fost apreciate prin indicatori de performanţă, raportați sistemului de control intern 

managerial. 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

1.      Eficientizare structurală 

Eficientizarea activităţii din Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa, s-a realizat prin optimizarea 

fluxurilor informaţionale inter şi intra – instituţionale şi îmbunătăţirea comunicării cu instituţiile publice 

la nivel judeţean.  

Eficientizarea activităţii proprii s-a realizat pe următoarele componente: 

- organizarea internă, prin adoptarea unor metode moderne de management la nivelul instituţiei; 

- cooperarea intrainstituţională, prin organizarea de şedinţe operative de evaluare a activităţii ori 

de câte ori a fost necesar; 
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-comunicarea instituţiei cu exteriorul, în sensul promovării imaginii acesteia, asigurării 

transparenţei activităţilor desfăşurate pentru cetăţean. 

2. Gestionarea resurselor umane 

Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al Compartimentului Resurse 

Umane rezidă în gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice . 

Principalele activităţii desfăşurate au fost: 

 organizarea examenului de promovare în grad profesional  a doi funcționari publici; 

 au fost întocmite acte administrative referitoare  la : 

 exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere; 

 încetarea raportului de serviciu a doi funcționari publici de execuție; 

 modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului a unui 

funcționar public de execuție; 

 acordarea de gradaţii corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă precum şi 

acordarea unor drepturi prevăzute de Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din foduri publice, modifările şi completările ulterioar. 

      a fost elaborat Planul anual de perfecţionare profesională pentru anul 2020, dar având 

în vedere alocarea în buget a sumei de 5000 lei  în scopul instruirii funcţionarilor publici, în anul 2020  

au participat 7  funcţionari publici la cursurile de formare profesională WEBINAR organizate de Centrul 

de formare a PSAP. 

      în anul 2020, s-a efectuat evaluarea performanţelor individuale a funcţionarilor publici 

şi a personalului contractual din cadrul  instituției. 

     au fost întocmite proiecte de ordin al prefectului şi supuse spre aprobare pentru statul 

de personal, care a fost actualizat lunar. 

     au fost completate şi actualizate dosarele profesionale pentru fiecare funcţionar public 

şi personal încadrat cu contract individual de muncă. 

    în baza Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 

publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, s-au înregistrat şi transmis 

la Agenţia Naţională de Integritate, şi s-a asigurat publicarea pe site-ul Instituţiei Prefectului – Judeţul 

Ialomiţa, a 58 declaraţii de avere și 58 declaraţii de interese. 

  au fost înregistrate şi comunicate 99 ordine ale prefectului judeţului Ialomiţa având ca 

obiect: încetare raporturilor de serviciu/ muncă;  modificarea raporturilor de serviciu/ muncă;  

suspendarea raporturilor de serviciu / muncă; exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de 

conducere vacante; constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor; 
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promovarea în grad professional; acordare gradații corespunzătoare vechimei în muncă; acordare spor 

confidențialitate. 

 au fost soluţionate în termen 1044 adrese de la instituţii centrale şi locale. 

 au fost verificate legitimaţiile de serviciu şi întocmită documentaţia pentru retragerea 

legitimaţiilor pentru personalul plecat din instituţie şi confecţionarea legitimaţiilor pentru personalul nou 

încadrat sau pentru personalul promovat în grad profesional. 

       În anul 2020, nivelul de ocupare al posturilor a fost de 87,5%. 

3. Utilizarea resurselor financiare 

               Pe baza bugetului aprobat și repartizat instituției, pe capitole, titluri de cheltuieli, articole, 

alineate și paragrafe bugetare, a fost organizată contabilitatea cheltuielilor prin respectarea procedurilor 

privind parcurgerea celor patru faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

În anul 2020, execuţia bugetului instituţiei s-a prezentat astfel:  

Capitolul 
Denumire 

capitol 
Titlul 

Denumirea 

titlului 

Buget final 

2020 

Mii lei 

Deschidere 

de credite 

Mii lei 

Plati 

efectuate 

Mii lei 

 

       

51.01.03 

AUTORITATI 

PUBLICE SI ACTIUNI 

EXTERNE 

I 

Cheltuieli de 

personal din 

care: 13.417,00 13.407,00 12.838,17 

  aparat propriu 3.667,00 3.657,00 3.644,77 

  Alegeri Locale 6.842,00 6.842,00 6.841,40 

 

Alegeri Senat si 

Camera 

Deputaților 2.908,00 2.908,00 2.352,00 

II 

Bunuri si 

servicii                

din care: 2.737,00 2.732,00 2.257,58 

  aparat propriu 340,00 335,00 325,20 

 Alegeri Locale 1.435,00 1.435,00 1.431,72 

  

Alegeri Senat si 

Camera 

Deputaților 962,00 962,00 500,66 

XI 

Alte cheltuieli – 

despăgubiri 

civile 7,00 6,07 6,07 

TOTAL cap. 51.01     16.161,00 16.145,07 15.101,82 

61.50.00 
ORDINE 

PUBLICA SI I 

Cheltuieli de 

personal 1.956,00 1.946,00 1.944,48 
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SIGURANTA 

NATIONALA II 

Bunuri si 

servicii 315,00 310,00 302,28 

TOTAL 61.01 
    2.271,00 2.256,00 2.246,76 

68.06.10 

ASIGURĂRI 

ȘI 

ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ IX Asistenta sociala 40,00 30,70 30,70 

TOTAL 68.06     40,00 30,70 30,70 

    
TOTAL GENERAL 18.472,00 18.431,77 17.379,28 

 

 

 

 

            În anul 2020, s-au asigurat resursele financiare necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a 

activităţilor din cadrul instituţiei, astfel încât instituţia să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de 

continuitate.  

            De asemenea, politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare din anul 2020 au 

fost în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. 

            Situaţiile financiare întocmite în cursul anului 2020 reflectă o imagine fidelă a poziţiei financiare, 

a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în anul 2020. 

87,49%

12,29%

0,22%

Structura creditelor bugetare aprobate Instituției 
Prefectului -Județul Ialomiţa în anul 2020

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
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                Pe baza documentelor justificative şi a analizei lor contabile au fost înregistrate în contabilitate 

cronologic şi sistematic toate operaţiunile economico-financiare. Pentru verificarea exactităţii 

înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea analitică şi cea sintetică, lunar a 

fost întocmită şi editată balanţa de verificare. Înregistrările au fost efectuate utilizând sistemele 

informatice de prelucrare automată a datelor. 

               A fost organizată şi condusă evidenţa contabilă a elementelor de activ și pasiv, a clienţilor și 

furnizorilor, a altor creanțe şi obligații. Au fost întocmite documentele de plată către beneficiari, 

executându-se un control zilnic asupra operațiunilor efectuate prin casă și trezorerie. 

         Au fost întocmite şi depuse, la termenele stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, situațiile 

financiare, trimestriale și anuale. Elementele prezentate în situaţiile financiare au fost evaluate în 

conformitate cu principiile contabilităţii generale (principiul continuării activităţii, principiul 

permanenţei metodelor, principiul prudenţei, principiul contabilităţii pe bază de angajamente). 

         În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare, și ale art.32-34 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, 

cu modificările și completările ulterioare, au fost elaborate proiectul de rectificare a bugetului de venituri 

și cheltuieli pe anul 2020 și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pentru 

anii 2022-2024, pe surse de finanțare, respectiv pe capitole, subcapitole, titluri și aliniate ale clasificației 

bugetare. 

         Potrivit dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare, a fost întocmit proiectul programului multianual de investiții.  

        Conform legislaţiei în vigoare şi metodologiei stabilite prin ordin al prefectului, a fost acordată viza 

de control financiar preventiv propriu, urmărindu-se cadrul general al operațiunilor supuse controlului 

financiar propriu și aprobate prin ordin al prefectului, astfel: 

         - în anul 2020 numărul total al operaţiunilor pentru care s-a acordat viza de control financiar 

preventiv propriu a fost de 555 pentru angajamente bugetare în valoare de 17.384,42 mii lei și 1624 

ordonanțări de plăți în valoare de 17.379,28 mii lei. 

         De asemenea, în anul 2020 au fost întocmite şi transmise la Ministerul Afacerilor Interne situaţiile 

lunare/trimestriale, după cum urmează: statul de personal; monitorizarea cheltuielilor de personal; contul 

de execuţie bugetară; situaţia soldurilor din trezorerie; deschiderea de credite bugetare; situaţia privind 

asigurarea cu carburanţi la nivelul instituţiei; soldurile conturilor de disponibil deschise la Trezoreria 

municipiului Slobozia; raportarea privind colectarea selectivă a deşeurilor. 

         În cursul anului 2020 toate plățile s-au derulat prin sistemul FOREXEBUG, în acest sens au fost 

efectuate următoarele activități: 

-  a fost depus formularul de buget individual și actualizat ori de câte ori a fost cazul; 

- au fost introduse angajamentele bugetare pentru toți indicatorii bugetari aprobați; 
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-  au fost efectuate recepții aferente angajamentelor bugetare înregistrate.    

            În cursul anului 2020 s-au depus în Sistemul Național de Raportare Forexebug formularele 

privind situațiile financiare lunare, trimestriale și anuale în conformitate cu prevederile O.M.F.P. 

nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de 

funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug. 

4. Activitatea de achiziții publice 

             Achizițiile publice realizate de către Instituția Prefectului – Județul Ialomița, pe tot parcursul 

anului 2020, atât pentru instituția în sine, cât și pentru cele două Servicii Publice Comunitare aflate în 

subordine – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor 

Ialomița și pentru Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte, au fost derulate în baza prevederilor legale. 

Totodată s-au efectuat achiziții și pentru procesele electorale desfășurate în cursul anului 2020 - alegerile 

pentru autoritățile publice locale și alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor. 

             Activitatea Compartimentului Achiziţii și Administrativ se desfăşoară în domeniul organizării 

şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii 

şi de lucrări. Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se 

obţine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui 

contract de achiziţie publică. Astfel în cadrul Compartimentului se întreprind demersurile necesare 

pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în Sistemul Electronic de 

Achiziții Publice (SICAP) sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul, se elaborează şi, după 

caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, 

strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice, se întocmeşte documentaţia necesară 

demarării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, respectiv se întocmeşte dosarul achiziţiei 

publice pentru fiecare contract atribuit sau acord –cadru încheiat. 

            În cursul anului 2020, în cadrul Instituției Prefectului – Județul Ialomița, s-au încheiat contracte 

și acte adiționale la contracte astfel: 

• 13 contracte subsecvente la acorduri – cadru; 

• 13 contracte de prestari servicii,furnizare bunuri și execuție lucrări; 

• 11 acte adiționale la contractele de prestări servicii. 

În acest sens s-au emis documente constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor contractuale 

de către prestatorii de servicii de telefonie fixă și mobilă. 

În  perioada de referință s-au efectuat 191 achiziții directe în valoare de 507.673,41 lei, fără 

TVA, echivalentul a 105.039.29 euro. 
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  5.Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații 

             Pentru gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din dotare şi creşterea eficienţei utilizării 

acestora, au fost întreprinse următoarele activităţi: 

 s-a asigurat aprovizionarea cu materiale, servicii, obiecte de inventar şi alte dotări, potrivit nevoilor 

şi în limita resurselor aprobate; 

 s-au efectuat aprovizionarea şi distribuirea de materiale pentru servicii de curățenie; 

 s-a asigurat buna funcţionare a echipamentelor hardware și software (imprimante, 

copiatoare/scannere); 

 s-a asigurat buna funcţionare a rețelelor de comunicații; 

 s-au asigurat buna funcţionare a autovehiculelor din parcul auto al instituţiei şi aprovizionarea cu 

combustibil şi s-a ţinut evidenţa gestiunii bonurilor valorice pentru carburanţi; 

 s-au asigurat lucrările de întreţinere periodică şi reparaţii pentru toate autoturismele instituţiei; 

 s-a efectuat aprovizionarea cu materiale pentru referendumul de revizuire a Constituției ; 

 s-a efectuat colectarea deşeurilor şi s-a raportat lunar la Direcţia Generală Logistică, din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ 

A. Cancelaria Prefectului 

      În perioada supusă analizei, Cancelaria Prefectului a desfășurat următoarele activităţi:  

 a gestionat programul săptămânal de lucru al şefului instituţiei;  

 a îndeplinit atribuţiile pe linie de secretariat: distribuirea corespondenţei vizate de conducătorul 

instituției și a altor documente aflate în evidenţa cabinetului prefectului (21.747 de documente 

operate în aplicaţia DocManager, iar în Sistemul SMEC peste 1041 de radiograme);  

 realizarea contactelor telefonice între prefect şi instituţii, entități din toate mediile și persoane fizice; 

preluarea sesizărilor făcute la cabinet, informarea şi urmărirea realizării soluţiei date de 

conducătorul instituției; gestionarea bazei de date pe categorii de instituții centrale și locale; 

asigurarea comunicării cetățenilor cu instituţia prin preluarea sesizărilor telefonice, îndrumarea 

acestora către compartimentele de specialitate; gestionarea informaţiilor clasificate la nivelul 

prevăzut în autorizaţie;  

 a elaborat un număr de peste 50 de comunicate de presă şi a organizat interviuri şi declaraţii de presă 

şi a contribuit la actualizarea informaţiilor publicate pe site-ul instituţiei, urmărindu-se reflectarea 

corectă și obiectivă în toate instituţiile mass-media a întregii activități din cadrul Instituţiei 

Prefectului Ialomița;  
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 a elaborat, redactat şi editat luările de cuvânt, alocuțiunile, notele şi intervenţiile orale publice ale 

prefectului, conform scopului, intenţiei și direcției dictate de specificitatea evenimentului;  

 a contribuit la asigurarea condiţiilor de desfășurare a evenimentelor cu caracter festiv, omagial sau 

comemorativ;  

 a participat la activităţile pentru organizarea şi buna desfăşurare a alegerilor locale - 27 septembrie 

2020 cât și a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților – 6 decembrie 2020; 

 a participat la activitățile desfăşurate în contextul confirmării prezenţei virusului SARS-CoV-2  pe 

teritoriul judeţului Ialomiţa;  

 

B. Corpul de control al Prefectului 

În perioada de referință, au fost realizate verificări, în teren, pentru 4 petiții adresate Instituției 

Prefectului – Județul Ialomița, după cum urmează:  

1. Acțiune de control la  sediul Primăriei Cocora, în data de 15.01.2020, în vederea soluționării 

petiției domnului Ghinea Ion, funcționar public în cadrul Primăriei Cocora, referitoare la 

emiterea unui certificat de atestare fiscală cu încălcarea dispozițiilor legale. În urma verificărilor 

efectuate principalele deficiente constatate au fost : 

 funcționarul public care a semnat certificatul de atestare fiscală în cauză nu avea 

competența materială necesară, neavând atribuții în fișa postului, în acest sens, sau 

atribuții delegate prin dispoziția primarului, 

 certificatele de atestare fiscală nu sunt eliberate din programul informatic. 

             Măsurile propuse in procesul verbal de constatare au fost: 

 primarul comunei Cocora, în vederea intrării în legalitate, va dispune ca certificatele de 

atestare fiscală să fie liberate numai prin listare din programul informatic. 

             Raportul de control a fost inaintat la IPJ Ialomita. 

2. Acțiune de control la  sediul Primăriei Alexeni, în data de 11.02.2020, în vederea soluționării 

petiției domnilor Crețu Ion și Mihalache Petrică, persoane care reclamă adoptarea H.C.L. nr. 

50/18.12.2018 prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului unui consilier local, 

efectuarea lucrărilor de construire a unei alei pietruite în cimitirul Alexeni, încălcarea  

dispozițiilor Legii nr. 544/2001, precum și a prevederilor art. 138 alin.(17) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. În urma verificărilor efectuate principalele deficiente 

constatate au fost : 

 încălcarea  dispozițiilor Legii nr. 544/2001, precum și a prevederilor art. 138 alin.(17) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

                             Măsurile propuse în procesul verbal de constatare au fost: 
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 respectarea dispozițiilor Legii nr. 544/2001 și publicarea pe pagina de internet a 

Primăriei Alexeni a informațiilor prevăzute de Anexa nr. 1 la Normele metodologice 

de aplicare a Legii nr. 544/2001, precum și a proceselor-verbale ale ședințelor de 

consiliu local. 

3. Acțiune de control la  sediul A.P.I.A. - Centrul Județean Ialomița, în data de 16.06.2020, în 

vederea soluționării petiției doamnei Popa Magda, funcționar public care reclamă neasigurarea 

triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului la intrarea în sediul 

A.P.I.A. - Centrul Județean Ialomița și nerespectarea normelor de distanțare care să asigure 

protecția și siguranța pasagerilor în autoturisme în contextul pandemiei SARS-COV-2. În urma 

verificărilor efectuate principalele deficiente constatate au fost : 

 colectivul de control nu a fost în măsură să certifice dacă  în perioada reclamată s-au respectat, 

sau nu, dispozițiile legale referitoare la obligativitatea efectuării triajului epidemiologic. În 

perioada supusă atenției  atribuțiile referitoare la sănătatea și securitate în muncă nu au fost 

preluate de către niciun  funcționar public de execuție.   

                 Masurile propuse in procesul verbal de constatare au fost: 

 Directorul executiv al A.P.I.A. - Centrul Județean Ialomița va dispune toate măsurile ce se 

impun pentru respectarea dispozițiilor legale pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19.  De asemenea, va manifesta atenție la semnarea ordinelor de 

deplasare și  aprobarea cererilor de concediu de odihnă. 

4. Acțiune de control la Primăria Sinești, în data de 25.05.2020, împreună cu un reprezentant al 

Inspectoratul de Stat în Construcții Ialomița pentru verificarea aspectelor sesizate de domnul 

Niculae Cristian cu privire la actele de autoritate publică privind taxei instituită pentru utilizarea 

unor utilaje, respectiv investiția de asfaltare a drumului care face legătura dintre satele Cătrunești 

și Lilieci. În urma verificărilor efectuate principalele deficiente constatate au fost: 

 executarea unor lucrări de asfaltare în absența unei autorizații de construire. 

                             Măsurile propuse în procesul verbal de constatare au fost: 

 Inspectoratul de Stat în Construcții Ialomița a dispus măsuri pentru intrarea în 

legalitate. 

C.  Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi contencios administrativ 

 Pe domenii de competenţă, în anul 2020, principalele activităţi desfăşurate în cadrul Serviciului 

Juridic şi Contencios Administrativ s-au concretizat în: 

 Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administrativ; 
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 Executarea controlului direct asupra activităţii autorităţilor locale, în special cu privire la 

exercitarea atribuţiunilor de reprezentanţi ai statului şi asigurarea respectării legii cu privire la 

funcţionarea autorităţilor locale;  

 Asigurarea secretariatului Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor şi de acordare a măsurilor reparatorii; 

 Reprezentarea instituţiei şi a Comisiilor de restituire a proprietăţilor la instanţele de judecată; 

 Asigurarea primirii, gestionării şi expedierii corespondenţei instituţiei şi aplicarea apostilei pe 

actele oficiale administrative; 

 Activitatea de emitere a ordinelor prefectului cu caracter individual și/sau normativ; 

 Alte activități în cadrul unor comisii constituite în cadrul Instituției Prefectului. 

1. Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative şi a modului de aplicare a 

actelor normative în acţiuni planificate, tematica abordată, principalele deficienţe constatate, 

măsuri propuse. 

Statistic, activitatea de verificare a legalității actelor administrative emise/adoptate de 

autoritățile publice locale, se prezintă astfel: 

a. Număr de hotărâri verificate: 3835;  

b. Număr de dispoziții verificate: 16291; 

c. Număr de acte intrate în procedură prealabilă: 656; 

d. Număr acte atacate în contencios administrativ: 7. 

2. Controale dispuse în urma sesizărilor şi audienţelor înregistrate la Instituţia Prefectului 

care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la faţa locului – 6 controale tematice; 

3. Instruirea secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale. Tematică.  

În cursul anului 2020, au fost inițiate 2 întâlniri cu secretarii U.A.T., tematica abordată fiind din 

domeniul alegerilor locale din luna septembrie precum și din domeniul alegerilor parlamentare din luna 

decembrie. 

A fost transmise 12 circulare cu instrucțiuni privind modalitatea înscrierii fondului  de rezervă 

bugetară în bugetele locale, respectarea prevederilor legale privind tranparența decizională în 

administrația publică, obligația autorităților locale de depunere a formularului 401 conform Ordinului 

Comun MFP/MDRAP/4031/2067/2015, necesitatea ocupării posturilor vacante de secretari generali la 

nivelul unităților administrativ teritoriale precum și respectarea de către secretari a prevederilor codului 

administrativ referitoare la validarea/invalidarea aleșilor locali în urma alegerilor locale din luna 

septembrie 2020. 
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4. Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti (număr de acțiuni în 

instanță) 

Pe parcursul perioadei analizate, în evidențele S.J.C.A. au fost înregistrate 23 de dosare în 

contencios administrativ. De asemenea, în evidențele serviciului au fost înregistrate 88 dosare civile, în 

care părți au figurat atât Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor Ialomița, cât și Instituția Prefectului și care au avut la obiect constatarea nulității absolute a 

unor titluri de proprietate, reconstituiri drept de proprietate și punere în posesie, plângeri împotriva unor 

încheieri de carte funciară, plângeri împotriva unor hotărâri ale Comisiei județene pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ialomița, acordare măsuri compensatorii în temeiul 

Legii 165/2013 precum și contestații la executare împotriva unor acte de executare silită. 

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual şi/sau normativ 

În anul 2020 au fost emise 743 de ordine ale prefectului, din care: 

- cu caracter individual: 104; 

- cu caracter tehnic și/sau de specialitate: 356; 

- în calitate de președinte al CJSU: 22; 

- ordine prin care s-au constituit comisii mixte de verificare: 92; 

6. Activitatea desfăşurată de Comisia de disciplină (număr plângeri adresate Comisiei de 

disciplină) 

În anul 2020 au fost adresate un număr de 4 plângeri comisiei de disciplină pentru faptele 

secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din județul Ialomiţa, după cum urmează  : 3 sesizări au 

fost formulate de prefectul județului Ialomița, doamna Manea Tonița, cu privire la deficiențele constatate 

în activitatea secretarilor comunelor Axintele, Adâncata și Bordușani, cea de-a patra sesizare fiind 

adresată comisiei de către primarul comunei Bordușani și având ca obiect nereguli constatate în 

activitatea secretarului aceleeași comune.  

În urma audierilor tuturor părților implicate, și urmare finalizării procedurii cercetării 

administrative, a faptelor săvârşite de către secretarii comunelor Axintele și Bordușani, au fost întocmite 

rapoartele de cercetare disciplinară, fiind propuse  următoarele sancțiuni : pentru secretarul comunei 

Bordușani a fost propusă ca sancțiune diminuarea drepturilor salariale cu 15% pe o perioadă de 9 luni, 

în timp ce pentru secretarul comunei Axintele s-a propus diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o 

perioadă de 1 lună. 

Prin grija secretarului comisiei de disciplină, rapoartele de cercetare administrativă au fost 

comunicate, potrivit procedurii și termenelor prevăzute de lege, cu mențiunea că, primarul comunei are 

obligația de a emite actul administrativ de sancționare în termen de 10 zile calendaristice, de la data 

primirii  raportului în cauză. 
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În ceea ce privește plângerea adresată comisiei de disciplină de către prefectul județului 

Ialomița cu privire la activitatea secretarului comunei Adâncata, aceasta nu a fost soluționată până la 

finele anului 2020 întrucât,  domnului Tatu Marian Nicolae i-a fost suspendat de drept raportul de 

serviciu pentru incapacitate temporară de muncă, începând cu luna mai a anului 2020, urmând ca, la 

revenirea în activitate acesta să fie citat pentru audiere la comisia de disciplină. 

7. Activitatea desfăşurată de Comisia Judeţeană de atribuire denumiri (număr întâlniri de 

lucru, număr avize) 

În perioada de referință nu au avut loc ședințe de lucru ale Comisiei județeane de atribuire 

denumiri Ialomița. 

8. Activitatea de Contencios – administrativ (număr de acțiuni în instanță de contencios 

administrativ) 

La nivelul anului 2020, activitatea de Contencios - administrativ a Instituției Prefectului – 

Județul Ialomița a constat în formularea a 17 acțiuni ce au avut ca obiect anularea unor acte 

administrative emise/adoptate de autoritățile publice locale, cu nerespectarea prevederilor legale în 

domeniul taxelor special, concesionării, salarizării personalului, organizarea și desfășurarea unei 

proceduri de licitație publică precum și în domeniul rapoartelor de serviciu a unor funcționari.  

D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

              1. Aplicarea legilor fondului funciar 

În cursul anului 2020, Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor Ialomița a fost convocată în 6 ședințe de lucru, în cadrul cărora au fost adoptate 165 

de hotărâri. De asemenea, au fost emise 169 de ordine ale prefectului privind atribuirea în proprietate și 

521 titluri de proprietate. Totodată, au fost soluționate 120 de petiții ce au avut ca obiect probleme din 

domeniul fondului funciar. 

E. Servicii publice deconcentrate 

a) Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate (număr instituții) 

Activitatea de monitorizare a activităţii celor 11 servicii publice deconcentrate a fost realizată 

prin întocmirea notelor de informare, a rapoartelor privind monitorizarea acestora, activitățile de control 

fiind suspendate pe perioada stării de urgență precum și a stării de alertă ca urmare a restricțiilor impuse. 

În anul 2020 au fost întocmite 37 de note trimestriale de monitorizare și 4 rapoarte trimestriale 

de  monitorizare.  

Având în vedere anexa la nota-raport transmisă de DGMRU/DGMO cu privire la măsurile 

aplicabile în ceea ce privește protecția securității și sănătații lucrătorilor la locul de muncă precum și 

demersurile efectuate la nivel național precum și județean de prevenire și protecție împotriva COVID-

19 în scopul diminuării riscului de transmitere a bolii, s-a aprobat, prin referatele nr. 4262/12.03.2020 

precum și nr. 8187/21.05.2020, de către conducerea instituției, amânarea activităţilor de control 
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programate la serviciile publice deconcentrate din județul Ialomița atât pe perioada instituirii stării de 

urgență cât și a stării de alertă. 

b) Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind 

execuția bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate 

În anul 2020 au fost emise 53 de avize consultative asupra situațiilor financiare privind execuția 

bugetară prezentate de instituțiile publice deconcentrate și 9 avize consultative asupra proiectelor de 

buget. 

1. Activitatea Colegiului Prefectural al Judeţului 

Colegiul Prefectural, organul consultativ al prefectului în vederea realizării atribuţiilor de 

conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei 

publice centrale din subordinea Guvernului, care își au sediul în județul Ialomița, a fost constituit în 

conformitate cu prevederile art. 267 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu scopul de 

a armoniza activitatea serviciilor publice deconcentrate, precum și pentru a implementa programele, 

politicile, strategiile și planurile de acțiune ale Guvernului la nivelul județului.  

Activitatea Colegiului Prefectural s-a desfășurat în concordanță cu tematicile specifice 

domeniului de activitate ale fiecărui serviciu deconcentrat, propuse de conducătorii acestora. 

În perioada de referință, membrii Colegiului Prefectural s-au întâlnit în 4 şedinţe de lucru, în 

cadrul cărora 8 instituții au prezentat 9 de rapoarte de activitate și informări.  

Ordinea de zi a ședințelor lunare a vizat teme precum:  

 informare cu privire la transportul elevilor și cadrelor didactice, conform legislației în 

vigoare,propuneri pentru realizarea acestuia și pentru altfel de activități care vizează 

resursele umane implicate în procesul instructiv – educative;  

 informare cu privire la activitățile desfășurate premergător deschiderii, în bune condiții, 

a anului școlar 2020 – 2021;  

 situația unităților de învățământ din județ din punct de vedere al autorizațiilor de 

securitate la incendiu;  

 informare privind gradul de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea 

delincvenței juvenile în incinta și zonele adiacente unităților de învățământ 

preuniversitar;  

 situația unităților de învățământ din punct de vedere al autorizațiilor sanitare de 

funcționare;  

 informare privind biletele de tratament balneoclimateric acordate în anul 2020;  

 informare privind procedura legală de producere a țuicii și rachiului de fructe în propria 

gospodărie;  
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 rezultatele controalelor efectuate și măsurile dispuse pentru furnizorii de servicii 

medicale, medicamente și dispozitive medicale, pentru anul 2019 și primul semestru al 

anului 2020, precum și prezentarea raportului de activitate aferent trimestrului IV – 

2019. 

La lucrările Colegiului Prefectural participă 29 de instituții publice, 11 cu statut de membru, 

serviciile publice deconcentrate, și alte 18 instituții cu statut de invitat permanent.  

În cele 4 şedinţe ale Colegiului Prefectural din anul 2020 au fost adoptate 4 hotărâri ce au vizat 

planul tematic al şedinţelor Colegiului Prefectural Ialomiţa pentru anul 2020, actualizarea 

regulamentului Colegiului, programul de control privind activitatea serviciilor publice deconcentrate 

pentru anul 2020, precum și graficului acțiunilor de control pentru anul 2020. 

Tematica ședințelor Colegiului Prefectural și rapoartele sinteză privind desfășurarea ședințelor 

au fost transmise, după fiecare ședință, la Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

2. Activitatea Comisiei de Dialog Social a judeţului Ialomița 

Organizată în baza prevederilor Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social, Comisia de dialog 

social, are caracter consultativ şi vizează, în special, asigurarea unor relaţii de parteneriat social între 

Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa, patronate, sindicate şi alţi actori sociali importanţi de la nivelul 

judeţului. 

Din componența Comisiei de Dialog Social Ialomița fac parte 8 reprezentanți teritoriali ai 

confederațiilor patronale și sindicale reprezentative la nivel national: (Confederaţia Naţională Sindicală 

“Cartel Alfa”, Blocul Național Sindical, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – 

”Frăţia”, Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământ Ialomița, Confederaţia Sindicală Naţională 

“MERIDIAN”, Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici din România, Consiliul Naţional al 

Intreprinderilor Private, Mici şi Mijlocii din România, Uniunea Generală a Industriaşilor din România).  

Pe parcursul perioadei analizate, au fost convocate 2 şedinţe de lucru ale Comisiei de Dialog 

Social. Principala dezbatere din cadrul celor două ședințe a fost: propunerea de concediere colectivă, de 

către firma EXPERT Insolvență SPRL cu sediul în municipiul Deva, județul Hunedoara, a unui număr 

de 550 de salariați ai SC CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL, municipiul Slobozia, județul 

Ialomița. La începutul lunii octombrie 2020, Sindicatul Liber Amonil, sindicat care reprezintă interesele 

salariaților SC CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL, afiliat la Federația Sindicatelor Libere 

din Chimie și Petrochimie și la CNS Cartel Alfa a fost notificat de către firma EXPERT Insolvență 

SPRL, firmă care se ocupă cu administrarea societății pe durata insolvenței, cu privire la intenția de a 

disponibiliza 550 de salariați. În concordanță cu Sentința Civilă nr. 284F/19.03.2020, menționată în 

cuprinsul notificării, s-a dispus dizolvarea societății, intrarea acesteia în faliment și efectuarea măsurilor 

premergătoare lichidării. Motivele care stau la baza concedierii colective, așa cum au fost prezentate de 
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către firma de insolvență, au fost: deschiderea procedurii falimentului asupra societății, oprirea activității 

de producere a îngrășămintelor chimice, precum și lipsa fondurilor bănești care să asigure plata salariilor.  

Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Muncii și Protecției Sociale au fost informate asupra 

tuturor aspectelor legate de activitatea comisiei, prin raportări semestriale sau ori de câte ori a fost 

necesar.  

3.  Acţiuni de protest – număr, aspecte referitoare la gestionarea protestelor 

În anul 2020, la nivelul județului, nu au existat acțiuni de protest sau conflicte colective de 

muncă. 

4. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice  

Comitetul Consultativ pentru Problemele persoanelor Vârstnice a fost constituit în baza 

Hotărârii de Guvern nr. 499/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor 

consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice. 

Pe parcursul anului 2020, urmare pandemiei de COVID 19, nu s-au desfășurat ședințe ale 

comisiei. 

Din componența Comitetului fac parte 7 parteneri sociali reprezentând: Uniunea Judeţenă a 

Pensionarilor, Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice şi Pensionarilor Ialomiţa, Asociaţia Judeţeană 

a Handicapaţilor Neuromotori, Asociaţia Pensionarilor Silvici Ialomiţa, Asociaţia Naţională a Cadrelor 

Militare în Rezervă şi în Retragere din M.A.P.N. „Alexandru Ioan Cuza” - Organizaţia Judeţenă 

Ialomiţa, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.A.I. - Organizaţia 

Judeţenă Ialomiţa, precum și Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război şi a Urmaşilor Veteranilor - 

Organizaţia Judeţenă Ialomiţa.     

F. Servicii comunitare de utilități publice 

Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilități Publice  

            Având în vedere atribuţiile constituţionale şi legale pe care le are prefectul, pe care le realizează 

cu sprijinul personalului din cadrul instituţiilor prefectului, în vederea creşterii nivelului de 

responsabilitate şi a gradului de implicare a instituţiilor prefectului pentru diminuarea cazurilor de 

îmbolnăviri/infectări cu COVID-19, pentru respectarea şi asigurarea regulilor de protecţie şi de sănătate 

a oamenilor, implicarea crescută în activităţile de control a instituţiilor prefectului, precum şi 

monitorizarea suplimentară a zonelor de risc identificate, pentru personalul din cadrul serviciului 

Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Situații 

de Urgență, anul 2020 a însemnat și încă mai reprezintă o continuă provocare, fiind în mod permanent 

implicat atât în activităţi de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 cât și în activități 

care au presupus un risc suplimentar (protecţia personală) şi un volum mai mare de muncă (personalul 

fiind subdimensionat, urmare a apariției unor cazuri confirmate la nivelul instituției) . Astfel că, referitor 
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la serviciile comunitare de utilități publice, ținând cont și de noile modificări apărute la conducerea 

unităților administrative teritoriale în decursul anului 2020, modificări ce pot conduce la realizarea de 

noi investiții, activitatea de actualizare a bazei de date privind asociațiile de dezvoltare comunitară şi 

grupurile de acţiune locală cu informaţii legate de constituire, componenţă, obiectul de activitate, 

proiectele în curs de derulare sau propuse spre finanţare precum și baza de date privind infrastructura 

serviciilor de utilități publice va fi realizată în decursul anului 2021. 

G. Managementul situaţiilor de urgenţă. Număr evenimente gestionate, acțiuni 

întreprinse 

          1.  În anul 2020 au avut loc 112 ședințe CJSU, din care 67 s-au desfășurat online. 

             2.  În cadrul ședințelor CJSU din anul 2020 s-au adoptat 155 hotarâri, cu măsuri privind:     

 manifestarea codului roșu - intensificări puternice ale vântului cu rafale de peste 85...90 km/h, 

viscol, vizibilitate redusă semnificativ; 

 spațiile de carantinare inființate pentru primirea persoanelor care revin în țară din zone cu înalt 

risc de infectare; 

 operaționalizarea centrului județean de conducere și coordonare a intervenției; 

 desemnarea spitalelor municipale Fetești și Urziceni și a spitalului orășenesc Țăndărei – spitale 

suport Covid-19; 

 carantinarea localităților: Țăndărei, Bărbulești, Slobozia, Bucu precum și  propunerile de ridicare 

a carantinei pentru localitățile Țăndărei și Slobozia; 

 solicitările de derogare privind circulația în/din localitatea Țăndărei, în perioada instituirii 

carantinei, formulate de persoane fizice și juridice; 

 limitarea circulației în/din localitatea Bărbulești prin înființarea de puncte fixe de control; 

 verificarea privind implementarea măsurilor de prevenire a infecției cu Covid -19 în unitățile 

școlare unde se desfășurau activități de pregătire pentru elevii claselor terminale și se organizau examene 

naționale; 

 manifestarea codului portocaliu- ploi torențiale; 

 manifestarea fenomenelor meteorologice care au ca efect seceta pedologică; 

 verificarea secțiilor de votare din punct de vedere al implementării și respectării măsurilor de 

prevenire a infecțiilor cu Covid -19; 

 suspendarea/ reluarea cursurilor școlare potrivit prevederilor ordinului comun nr. 

5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor 

de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2; 
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 modificarea ratei de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în unităţile administrativ-

teritoriale ale judeţului; 

 repartizarea afișelor aferente campaniei de vaccinare în combaterea infecțiilor covid – 19; 

 locațiile în care se vor organiza centre de vaccinare în județul Ialomița. 

        În anul 2020 au avut loc și 23 ședințe extraordinare ale Centrului Local de Combaterea Bolilor, în 

cadrul cărora s-au adoptat  26 hotarâri și s-au emis 5 decizii cu privire la gestionarea focarului de pestă 

porcină africană înregistrat la SC Ferma de Porci Jilavele SRL.  Prin cele 26 de hotărâri s-au aprobat 

programele de măsuri privind combaterea focarelor/cazurilor de pestă porcină africană  manifestate în 

localitățile: Slobozia, Grindu, Armășești, Adâncata, Jilavele, Fetești, Stelnica, Fierbinții de Jos, Scânteia,  

Coșereni, Patru Frați, Nenișori, Malu Roșu precum și „Programul de măsuri privind combaterea 

focarului de Tifoză Aviară confirmat în exploatațiile comerciale, găini ouă consum, aparținând SC 

Avigab SRL, SC Real Company SRL (ferma 1- baterii) și SC Real Company SRL (ferma 2 - sol), 

localitatea Grindu, județul Ialomița”.      

         3.    Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situațiilor de urgență: 

 
               În anul 2020 au fost emise 54 ordine de prefect pe linia gestionării situaților de urgență: 

 1 ordin privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020” 

la nivelul judeţului Ialomiţa; 

 1 ordin pentru constituirea  comisiei privind constatarea și evaluarea pagubelor produse pe raza 

municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, în data de 15.06.2020, în urma fenomenului 

hidrometeorologic periculos - ploaie torenţială; 

 1 ordin pentru constituirea comisiei privind constatarea și evaluarea pagubelor produse pe raza 

comunei Ciulnița, judeţul Ialomiţa, în data de 15.06.2020, în urma fenomenului 

hidrometeorologic periculos - ploaie torenţială; 

 1 ordin pentru constituirea comisiei privind constatarea și evaluarea pagubelor produse urmare 

manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase în judeţul Ialomiţa; 

 1 ordin pentru modificarea și completarea anexelor 1, 2 și 3  la Ordinul Prefectului Județului 

Ialomița nr. 304/30.07.2018, actualizat, privind constituirea comisiei de evaluare a animalelor 

tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile; 

 1 ordin privind constituirea comisiilor județene pentru constatarea și evaluarea pagubelor 

produse culturilor agricole ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase având ca efect 

producerea secetei pedologice ( actualizări ori de câte ori a fost necesar); 

 3 (trei) ordine pentru actualizarea componenţei comisiei pentru stabilirea activităţilor şi 

costurilor maxime generate de punerea în funcţiune a staţiilor de desecare din zona care urmează 

a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, terenurilor agricole, a infrastructurii de 
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îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice din 

judeţul Ialomiţa; 

 3 (trei) ordine detașare precum și încetare detașare a unor cadre medicale către Spitalul Țăndărei 

și Spitalul Municipal Fetești; 

 1 ordin privind numirea colectivului de control pentru verificarea  modului în care au fost 

salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, 

pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari; 

 3 (trei) ordine pentru convocarea Grupului de Suport Tehnic nr. 18 - Epidemii - privind 

verificarea spațiilor propuse în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență Ialomița din data de 23.02.2020, pentru carantinarea persoanelor care se 

întorc din zonele afectate de infecția cu noul Coronavirus; 

 18 (optsprezece) ordine pentru actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență Ialomița; 

 17 (șaptesprezece) ordine pentru actualizarea componenței Centrului Local pentru Combaterea 

Bolilor Ialomița; 

 3 (trei) ordine privind modificarea componenței colectivului de lucru pentru actualizarea 

Planului roşu de intervenţie la nivelul judeţului Ialomiţa. 

 

5.Acțiuni întreprinse și măsuri dispuse  în contextul gestionării pandemiei generată de noul 

Coronavirus SARS-Cov-2 în județul Ialomița 

 

             Încă de la debutul pandemiei generată de apariția noului Coronavirus SARS-Cov-2, 

reprezentanții Instituției Prefectului Ialomița împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații 

de Urgență al Județului Ialomița, Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, Inspectoratului de 

Jandarmi Județean Ialomița,  Serviciului de Ambulanță Ialomița, Direcției pentru Sănătate Publică 

Ialomița, Inspectoratului Școlar Județean Ialomița și  Consiliului Județean Ialomița s-au mobilizat în 

vederea stabilirii set de reguli şi măsuri, pentru asigurarea unei intervenţii oportune şi unitare în județul 

Ialomița, în situaţia suspiciunii sau confirmării unor cazuri de infecție cu Covid-19. Astfel în cadrul unei 

ședințe operative a fost elaborat „Planul  de măsuri pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii 

sau apariției unor cazuri de infecție cu noul virus SARS-Cov-2 la nivelul județului Ialomița”, aprobat 

prin Hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița cu nr. 2624524/05.03.2020. 

         Scopul planului a fost de a: 

 stabili responsabilitățile privind monitorizarea situaţiilor, schimbul de informaţii, coordonarea 

acţiunilor forţelor şi mijloacelor şi managementul acţiunilor de intervenţie; 
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 limita răspândirea epidemiei prin desfăşurarea acţiunilor în cooperare cu structurile de 

specialitate; 

 stabili măsurile de protecţie a personalului propriu.  

          Instituția Prefectului Județul Ialomița a asigurat, prin intermediul paginilor proprii de pe rețelele 

de socializare, diseminarea către populație a măsurilor de protecție stabilite în vederea prevenirii 

infectării cu Covid-19 precum și măsurile specifice domeniului propriu de activitate pentru prevenirea 

infecțiilor cu virusul Covid-19. Site-ul instituției a fost actualizat permanent cu informații privind situația 

epidemiologică COVID-19 de la nivelul județului Ialomița precum și cu Hotărârile aprobate în cadrul 

ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița. 

         S-au transmis adrese atât serviciilor publice deconcentrate cât și unităților administrativ teritoriale 

din județul Ialomița în vederea inițierii și intensificării unor campanii de informare privind măsurile de 

protectie  COVID-19. 

Modul de colaborare cu autoritățile locale pe perioada 

 stării de urgență precum și a stării de alertă: 

            Instituția Prefectului Ialomița, prin Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, 

Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și Situații de Urgență, a menținut o comunicare permanentă 

cu autoritățile publice locale de la nivelul unităților administrativ teritoriale , transmițându-se permanent 

circulare președinților comitetelor locale pentru situații de urgență privind :  

 hotărârile aprobate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița în scopul 

efectuării unor campanii de conștientizare a măsurilor de prevenire si protecție împotriva  

noului Coronavirus; 

 identificarea spatiilor de carantinare a persoanelor care se intorc din zonele afectate de infecția 

cu noul Coronavirus; 

 acordarea de sprijin necondiționat tuturor persoanelor autoizolate; 

 dispunerea măsurilor ce se impun pentru asigurarea necesităților de trai pe perioada în care se 

află în izolare, în vederea identificării persoanelor ce revin din străinatate și notificarea acestor 

în vederea izolarii la domiciliu; 

 identificarea persoanelor peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor precum și a 

persoanelor fără adăpost  și acordarea de sprijin acestora; 

 montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe și 

dezinfectarea periodică a lifturilor, casei scărilor și altor spații comune; 

 identificarea și acordarea de sprijin veteranilor de razboi și văduvelor de război care nu au 

susținători sau altă formă de ajutor; 
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 punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 78/21.05.2020 privind acordarea de către 

Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene, autorităților publice locale a 

necesarului de măști pentru familiile și persoanele defavorizate; 

 asigurarea desfășurării ceremoniei de depunere juramant a persoanelor alese la scrutinul 

electoral organizat în luna septembrie 2020, în spatii astfel încât să se respecte măsurile de 

prevenire a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2; 

 centralizarea săptămânale la nivelul Instituției Prefectului Ialomița, cu privire la activitatea 

desfășurată în calitate de președinți ai Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență pentru 

prevenirea și combaterea virusului SARS-CoV-2, informări ce au cuprins măsurile întreprinse 

de Comitetul Local pentru Situații de Urgență în vederea diminuării răspândirii virusului SARS-

CoV-2; 

 condițiile de funcționare pe care trebuie să le îndeplinească centrele de vaccinare stabilite la 

nivelul județului Ialomița precum și estimarea fondurilor necesare pentru amenajarea, dotarea și 

asigurarea serviciilor de curățenie în centrele de vaccinare; 

 Ordinul comandantului acțiunii nr. 4649421/21.12.2020 privind repartiția unor afișe aferente 

campaniei de vaccinare destinate acțiunilor de prevenire în combaterea infecțiilor COVID – 19 

precum și instrucțiunile de repartizare la nivelul unităților administrativ teritoriale; 

 

Actiuni punctuale dispuse în zonele de risc identificate: 

            Măsurile dispuse în zonele de risc de la nivelul județului Ialomița au fost următoarele: 

 

1.  - propunerea de desemnare a Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetești, ca unitate spitalicească, 

pentru tratarea pacienților infectați cu virusul COVID-19 la nivelul județului Ialomița aprobată prin 

Hotărârea CJSU nr. 9/28.03.2020; 

2. – identificarea mijloacelor de transport în eventualitatea apariției necesității de transport a unui număr 

mare de persoane de la punctele de trecere a frontierei sau în alte situații contextualizate noului 

Coronavirus, aprobată prin Hotărârea CJSU nr. 3/13.03.2020; 

3.  - instituirea măsurii de carantinare asupra orașului Țandarei, aprobată prin Hotărârea CJSU nr. 

11/02.04.2020; 

 4. - propunerea privind desemnarea Spitalului Municipal Urziceni, ca unitate spitalicească, pentru 

tratarea pacientilor infectati cu virusul COVID-19 la nivelul judetului Ialomița, aprobată prin Hotărârea 

CJSU nr. 22/27.04.2020; 

5. - amplasarea unor puncte fixe de  control pe raza localității Bărbulești, urmare creșterii cazurilor 

pozitive cu virusul Covid-19, aprobată prin Hotărârea CJSU nr. 32/10.05.2020; 
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6. – propunerea ca IPJ Ialomita, IJJ Ialomita si ISUJ Ialomita sa asigure comanda/coordonarea fiecarei 

structuri din subordine prin prezenta activă, începand cu 15.05.2020, pe raza localităților Urziceni și 

Bărbulești, ca urmare a creșterilor numărului de cazuri pozitive cu SARS-Cov 19, aprobată prin 

Hotărârea CJSU nr. 33/15.05.2020; 

7. - au fost emise 3(trei) ordine de prefect de detașare a unor cadre medicale către Spitalul Țăndărei și 

Spitalul Municipal Fetești; 

8. - propunerea DSP privind suspendarea activitatii cu publicul, pe o perioada de 14 zile , a operatorilor 

economici de pe raza localității Cosereni care desfășoară activități de preparare, comercializare și 

consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și 

cafenelelor, în interiorul clădirilor cf art. 1 din Hot CNSU nr . 43 /27.08.2020,  aprobată prin Hotărârea 

CJSU nr. 55/04.09.2020; 

9. – propunerea Direcției de Sănătate Publică Ialomița, privind transformarea Spitalului Orășenesc 

Țăndărei, în spital suport COVID-19, aprobată prin Hotărârrea CJSU nr. 108/18.11.2020; 

10.– propunerea de instituire a măsurii de carantină zonală, în Municipiul Slobozia, jud. Ialomița, aprobată 

prin Hotărârea CSJU nr. 104/11.11.2020 precum și pentru Hotărârea CJSU nr. 105/12.11.2020 în 

vederea aplicării Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4659901/12.11.2020 

privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Slobozia, județul Ialomița. 

11. - locațiile în care se vor organiza centre de vaccinare la nivelul județului Ialomița au fost aprobate 

prin hotărârea CJSU nr. 144/31.12.2020. 

       Permanent au avut loc ședințe operative cu șefii structurilor MAI precum și cu reprezentanții DSP 

Ialomița, în cadrul cărora s-au stabilit măsuri operative pentru o mai bună gestionare a modului de 

intervenție în teren din partea autorităților locale. 

       De asemenea, în cadrul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița, 

desfășurate atât în perioda instituirii stării de urgență cât și a stării de alertă, reprezentanții Instituției 

Prefectului Ialomița precum și ai structurilor MAI, DSP Ialomița au prezentat situații și informări cu 

privire la activitățile desfășurate în contextul manifestării pandemiei SARS-CoV-2.          

              Măsurile aprobate în cadrul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, 

respectiv acțiunile desfășurate de reprezentanții structurilor MAI în localitățile cu risc epidemiologic 

crescut, au avut ca rezultat scăderea numărului de îmbolnăviri cu noul Coronavirus. 

Acțiuni de verificare a respectării de către instituții / autorități publice a măsurilor de 

prevenire stabilite: 

1. - s-a dispus prin Ordinul de Prefect nr. 119/23.02.2020 precum și prin Ordinul de Prefect nr. 

166/12.03.2020,  convocarea Grupului de Suport Tehnic nr. 18 - Epidemii - privind verificarea 

îndeplinirea condițiilor minime necesare în spațiile propuse pentru carantinarea persoanelor care se 
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întorc din zonele afectate de infecția cu noul Coronavirus – la această acțiune au participat reprezentanți 

ai Instituției Prefectului Ialomita, DSP Ialomița și ISUJ Ialomița;  

2. -  s-a aprobat prin Hotărârea CJSU nr. 38/29.05.2020 înființarea a trei echipe de control pentru 

verificarea în teren a modului de implementare a măsurilor de prevenire a infecției cu Covid19 în 

unitățile de învațământ unde se desfășoară activități de pregătire pentru elevii claselor terminale ( a VIII-

a, a XII-a și a XIII-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale și de cercetare a competențelor 

profesionale -  la această acțiune au participat reprezentanți ai Instituției Prefectului Ialomita, DSP 

Ialomița si IȘJ Ialomita; 

3. - s-a aprobat prin Hotărârea CJSU nr. 51/07.08.2020 ca DSP Ialomița să coordoneze și să verifice la 

nivelul secțiilor de votare și birourilor electorale de circumscriptie din județul Ialomita, respectarea 

condițiilor impuse privind stabilirea măsurilor tehice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor 

locale și a celor parlamentare din anul 2020 precum si a masurilor de prevenire si combatere a infectiilor 

cu noul Coronavirus valabile pe perioada instituirii starii de alerta in conditiile legii; 

4. – la nivelul Instituției Prefectului Ialomița s-a dispus, verificarea de către un colectiv format din 

reprezentanți ai Instituției Prefectului Ialomița, la nivelul secțiilor de votare și birourilor electorale de 

circumscriptie din județul Ialomita, respectarea condițiilor impuse privind stabilirea măsurilor tehnice 

necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale și a celor parlamentare din anul 2020 , în 

contextul pandemiei COVID-19; 

5. – urmare dispozițiilor transmise de către Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, 

în cadrul videoconferinței din data de 03.07.2020, s-a constituit prin Ordinul de Prefect nr. 

314/03.07.2020 Grupul de coordonare și evaluare a riscurilor precum și de stabilire a măsurilor de 

acțiune în contextul epidemiei de COVID19 la nivelul județul Ialomița, format din reprezentanți ai 

Instituției Prefectului Județul Ialomița, ISUJ Ialomița, IPJ Ialomița, IJJ Ialomița, DSP Ialomița, DSVSA 

Ialomița, ITM Ialomița, CJPC Ialomița, ARR Ialomița și CFR Ialomița, având ca atribuții principale 

coordonarea și evaluarea riscurilor de infecție cu virusul COVID 19 precum și stabilirea măsurilor de 

acțiune în vederea combaterii efectelor virusului la nivelul județul Ialomița. 

6. - s-a dispus prin Ordinul de Prefect nr. 435/08.09.2020 constituirea colectivelor de control pentru 

verificarea stadiului de pregătire a unităților de învățământ preuniversitar din judeţul Ialomiţa în vederea 

deschiderii anului şcolar 2020 – 2021, în contextul manifestării pandemiei COVID-19 - la această 

acțiune au participat reprezentanță ai Instituției Prefectului Ialomita, DSP Ialomița si IȘJ Ialomița; 

7. – s-a aprobat prin Hotărârea CJSU nr. 66/02.10.2020 obligaţia implementării acţiunilor şi măsurilor 

de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi de organizare şi desfăşurare a 

activităţilor didactice, de predare şi instruire în noul context epidemiologic, în conformitate cu legislaţia 

în vigoare, de către reprezentanții unităților de învățământ preuniversitar precum și asigurarea măsurilor 

și acțiunilor de prevenire și combatere a infectării cu virusul SARS-CoV-2 și anume: termometrizarea 
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elevilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar, dezinfecție, asigurarea circuitelor separate de 

intrare/ieșire, măști de protecție, viziere (opțional), distanțare fizică, educație sanitară în clasă. 

 

Solicitări de suspendare a măsurii de carantină: 

                Urmare activării Centrului Județean pentru Conducerea și Coordonarea Intervenției Ialomița 

prin Hotărârea CJSU nr. 3/13.03.2020, în cadrul căruia a fost asigurată prezența cu personal din cadrul 

Instituției Prefectului Ialomița, au fost primite 167 solicitări de suspendare carantinare din partea 

persoanelor care au intrat în contact direct cu persoanele infectate precum și de la persoane care au sosit  

în România din țările/zonele de risc epidemiologic ridicat fiind aprobate 134,  și 119 solicitări  transmise 

de locuitori ai orașului Țăndărei pe perioada restricțiilor generate de carantinarea orașului, fiind aprobate 

84. 

H. Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru asigurarea ordinii publice 

                Pe parcursul anului 2020, la nivelul instituției , permanent au avut loc ședințe operative cu 

șefii structurilor MAI precum și cu reprezentanții DSP Ialomița, în cadrul cărora au fost stabilite măsuri 

operative pentru o mai bună gestionare a modului de intervenție în teren din partea autorităților locale. 

               De asemenea, în cadrul ședințelor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița, 

desfășurate atât în perioda instituirii stării de urgență cât și a stării de alertă, reprezentanții Instituției 

Prefectului Ialomița precum și ai structurilor MAI, DSP Ialomița au prezentat situații și informări cu 

privire la activitățile desfășurate în contextul manifestării pandemiei SARS-CoV-2. 

Relația cu minoritățile naționale 

1.Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației 

romilor 

Pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătăţire a situaţiei romilor la nivelul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa, în anul 2019, s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

Biroul Judeţean pentru Romi şi Grupul de Lucru Mixt pentru Romi 

Biroul Judeţean pentru Romi şi Grupul de Lucru Mixt pentru Romi reprezintă două structuri 

constituite în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei 

Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 

2015-2020. În decursul anului 2020, din cauza pandemiei de Covid 19, cele două structuri s-au întrunit 

în cadrul a 2 şedinţe de lucru în urma cărora a fost emisă 1 hotărâre.  

În perioada de referință, membrii Biroului Judeţean pentru Romi au monitorizat și analizat stadiul 

și modul de îndeplinire a obiectivelor, acțiunilor și priorităților asumate de către instituțiile membre ale  

Grupului de Lucru Mixt pentru Romi, în cadrul Planului Judeţean de Măsuri privind Incluziunea Socială 

a Minorităţii Rome pentru anul 2020. 
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Expertul pe problematica romă din cadrul instituției, a informat și a diseminat către unitățile 

administrativ teritoriale și ONG-urile rome anunțul Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS) - în 

calitate de operator de program pentru Programul Dezvoltare Locală, finanțat prin Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-2021, prin care a publicat Corrigendum-ul nr. 2 pentru apelul de proiecte ”Creșterea 

incluziunii și abilitarea romilor”. Apelul avea alocată suma totală de 16.000.000 de euro și oferea suport 

pentru creșterea accesului și a calității serviciilor adresate romilor în domeniile: asistență socială, 

educație, ocupare, sănăte și locuire, respectiv pentru consolidarea capacității centrelor educaționale, after 

school-uri, centrelor de zi existente, care lucrează cu un procentaj ridicat de copii și tineri romi. De 

asemenea, primăriile și ONG-urile rome au fost informate despre proiectul ”Platforma Națională de 

Bune Practici pentru Romi”, cofinanțat prin Grantul JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727, de către 

Comisia Europeană, Direcția Generală Justiție și Consumatori și derulat de către Ministerul Fondurilor 

Europene, prin Punctul Național de Contact pentru Romi. Participanții selectați au beneficiat de 

informații cu privire la modele eficiente de abordare a celor 4 domenii de acțiune aferente Strategiei 

Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 

2015-2020 respectiv, educație, sănătate, locuire și ocuparea forței de muncă. 

Totodată, expertul pe problematica romă a înștiințat primăriile cu privire la proiectul 

”Promovarea nediscriminării în domeniul locuirii sociale și la locul de muncă pentru romi (HOPE)”, 

derulat de către Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR), prin intermediul căruia 30 de 

localități au fost selectate pentru a beneficia de consultanță în domeniul anti-discriminării și locuirii 

sociale. Obiectivele proiectului au fost: combaterea discriminării și sprijinirea incluziunii romilor la 

locul de muncă; facilitarea eforturilor de informare a romilor despre drepturile lor și accesarea de 

locuințe sociale; promovarea legislației antidiscriminare și  a politicilor de incluziune socială în 

domeniul locuirii sociale și la locul de muncă. 

Pe parcursul primului semestru 2020, expertul BJR din cadrul Instituției Prefectului Ialomița, a 

participat săptămânal la toate videoconferințele organizate de către Agenția Națională pentru Romi 

(ANR) - în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, 

aflat în subordinea Guvernului, în cadrul cărora au fost analizate problemele cu care se confruntă 

comunitățile vulnerabile de romi în perioada de criză generată de pandemia de Covid 19. În urma acestor 

videoconferințe și discuții telefonice cu reprezentanții ANR, a reieșit nevoia de inventariere rapidă a 

problemelor socio-medicale existente la nivelul comunităților cu romi. De asemenea, s-au stabilit și 

asigurat comunicarea în timp real cu autoritățile locale competente și cu membri comunităților de romi 

pentru asigurarea necesarului minim de resurse de subzistență și acces la apa potabilă și materiale 

sanitare de urgență în vederea prevenirii îmbolnăvirii de Covid 19 și, mai ales, semnalarea situațiilor 

care exced competențelor sau resurselor locale. 
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La solicitarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, în calitate de Operator al Programului 

”Dezvoltarea locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și 

norvegiene 2014-2021, expertul BJR a informat unitățile administrativ teritoriale cu privire la relansarea 

în luna aprilie 2020 a schemei de granturi mici ”Acces la finanțare  - 2020”. Această schemă de granturi 

avea ca obiectiv sprijinirea autorităților publice locale în eforturile de a-și suplimenta bugetele locale, 

prin atragerea de finanțări care să asigure punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în strategiile și 

planurile locale de dezvoltare ce vizează îmbunătățirea condițiilor de trai în comunitățile sărace, izolate, 

maginalizate. 

Printre temele analizate și dezbătute în ședințele Biroului Județean pentru Romi Ialomița, a fost 

și starea integrării socioprofesionale și educaționale a comunităților de romi din județul Ialomița: situație 

nevoi și obiective (evidențiere probleme specifice existente în comunitățile de romi), importanța 

resurselor umane pentru problematica romă angajate în cadrul UAT-urilor (necesitatea creării de noi 

posturi – referenți problematică romă, mediatori școlari, mediatori sanitari). La aceste dezbateri au fost 

invitați primarii localităților cu pondere însemnată de cetățeni romi, cărora li s-a adus la cunoștință și li 

s-a explicat necesitatea angajării resurselor umane pe problematica romă și reprezentanți ai unor instituții 

foarte importante în domeniul integrării respectiv, Inspectoratul Școlar Județean, Direcția de Sănătate 

Publică, care au militat pentru angajarea resurselor umane pe problematica romă la nivelul autorităților 

locale, mai cu seamă în localitățile cu pondere însemnată de cetățeni romi, deoarece aici există o gamă 

variată de probleme pe diferite domenii cum ar fi: educație, sănătate, ocupare, locuire, care ar putea fi 

rezolvate intr-un mod eficient de către aceste resurse umane. 

           În semestrul al doilea 2020, expertul BJR a făcut informări şi demersuri către toate unitățile 

administrativ teritoriale din judeţul Ialomiţa, către asociaţii și ONG-uri cu privire la recrutarea şi 

admiterea pe locurile speciale, distincte acordate pentru tinerii de etnie romă la concursurile de admitere, 

sesiunea septembrie 2020, organizate de instituţiile de învăţământ postliceal ale M.A.I. pentru armele: 

pompieri - 1 locuri pentru romi, jandarmi - 1 locuri pentru romi, poliţie - 7 locuri pentru romi şi poliţie 

de frontieră - 1 locuri pentru romi. 

În luna septembrie 2020, expertul din cadrul Biroului Județean pentru Romi a informat primăriile 

din județ, care au în cadrul lor angajați experți pentru problematica romă, despre organizarea unui curs 

de formare în domeniul locuirii și accesului la locuințe sociale a comunităților de romi, de către fundația 

Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (CRCR). Cursul s-a adresat strict experților locali romi 

și a fost organizat în cadrul proiectului ”Promovarea nediscriminării în domeniul locuirii sociale și la 

locul de muncă pentru romi” (HOPE), finanțat de către Uniunea Europeană prin programul 

Rights,Equality and Citizenship 2014-2020. În urma cursului participanții au dobândit următoarele 

cunoștințe și competențe: cunoștințe și capacitate sporită de implementare a legislației antidiscriminare 

și a politicilor de incluziune a romilor în domeniul locuirii din perspectiva criteriilor de accesare a 
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locuințelor sociale; informații și servicii de bună calitate în domeniul locuirii, inclusiv prevenirea 

evacuării forțate; cunoștințe privind potențiale programe naționale și europene care pot fi accesate pentru 

finanțarea construcției/reabilitării de locuințe sociale; cunoștințe și abilități de consiliere/îndrumare a 

persoanelor care aplică pentru locuințe sociale. 

La solicitarea Agenției Naționale pentru Romi, care a desfășurat un proces de colectare de date 

la nivel de județ, prin intermediul unor instrumente de colectare dezvoltate cu sprijinul experților Băncii 

mondiale, în cadrul programului de asistență tehnică oferit de Comisia Europeană Guvernului României 

prin Serviciul de Sprijin pentru Reforme Stucturale (SRSS), expertul BJR Ialomița a întocmit situații și 

a colectat date cu privire la monitorizarea și evaluarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetățenilor români aparținând minorității rome de la primăriile localităților cu pondere însemnată de 

cetățeni de etnie romă și de la instituții cu atribuții specifice, cum ar fi: Inspectoratul Școlar Județean, 

Direcția de Sănătate Publică, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcția Județeană pentru Cultură, Consiliul Județean, 

Inspectoratul de Poliție. 

 Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi a organizat video, în luna noiembrie, 

o masă rotundă cu tema ”Accesul comunităților de romi la locuințe sociale și prevenirea evacuărilor 

forțate”. La acest eveniment a participat expertul pe problematica romă din cadrul Instituției Prefectului 

Ialomița, experții locali pentru problemele romilor din cadrul primăriilor și reprezentanți ai autorităților 

publice locale potențial interesate. Masa rotunda a fost organizată în cadrul proiectului ”Promovarea 

Nediscriminării în Domeniul Locuirii Sociale și la locul de Muncă pentru Romi” (HOPE), finanțat de 

către Uniunea Europeană prin programul Rights, Equality and Citizenship 2014-2020. În cadrul 

evenimentului au fost prezentate și disseminate 3 ghiduri în domeniul locuirii, în rândul APL-urilor 

interesate, care au participat în cadrul proiectului și au beneficiat de servicii de consultanță privind 

criteriile de atribuire a locuințelor sociale și/sau gestionarea așezărilor informale. 

De asemenea, în luna noiembrie, expertul BJR a participat la o videoconferință pe platforma 

Zoom, organizată de către Agenția Naționale pentru Romi cu tema ”Dezbatere pe marginea rolului 

resurselor umane în mecanismul de implementare a Strategiei Naționale de Incluziune a Romilor. 

Comisia Judeţeană de Incluziune Socială 

Comisia Judeţeană de Incluziune Socială a fost constituită conform prevederilor Hotărârii 

guvernului nr. 1217/06.09.2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea 

incluziunii sociale în România.  

În perioada de referinţă, Comisia Judeţeană de Incluziune Socială s-a întrunit în cadrul unei 

şedinţe de lucru în urma căreia a fost emisă o hotărâre. În urma acestei ședințe, pe lângă aprobarea 

Planului Judeţean de Acţiuni privind Incluziunea Socială pe anul 2020, a fost avizat favorabil, de către 
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membrii comisie, și Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 

Consiliului Județean Ialomița pentru anul 2020. 

Ca activități realizate în cadrul Comisiei Judeţene de Incluziune Socială se evidențiază 

Elaborarea şi aprobarea Planului Judeţean de Acţiuni privind Incluziunea Socială pe anul 2020, 

monitorizarea obiectivelor şi priorităţilor asumate de instituţiile membre ale Comisiei Judeţeane de 

Incluziune Socială.  

Expertul pentru problematica romă din cadrul Instituției Prefectului Ialomița, a diseminat și a 

adus la cunoștința unităților administrativ-teritoriale, măsurile de stimulare a angajatorilor pentru 

încadrarea în muncă a șomerilor publicate de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Ialomița: subvenționarea locurilor de muncă, acordarea unor facilități, accesul la un loc de muncă al 

tinerilor cu risc de marginalizare. 

În urma unui acord de colaborare dintre Consiliul Superior al Magistraturii și Instituția 

Prefectului Județul Ialomița, încheiat în contextul implementării proiectului ”TAEJ – Transparență, 

accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, 

cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, expertul BJR, a dus la îndeplinire sarcina de a 

distribui cele 2000 de pachete informative revenite județului Ialomița, puse la dispoziție de către 

Consiliul Superior al Magistraturii, către grupurile vulnerabile din județul Ialomița. Pachetele 

informative au vizat următoarele domenii: grup vulnerabil, discriminare, violență domestică, asistență 

medicală, asistență socială, drepturi copii, muncă, act de identitate, acte familie. 

Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea problemelor și 

implicarea în rezolvarea acestora 

În primul semestru al anului 2020, expertul BJR a colaborat cu primarul localității Bărbulești 

(cea mai mare comunitate rurală de cetățeni de etnie romă din țară) în vederea identificării de cetățeni 

romi aflați în căutarea unui loc de muncă și, în același timp a întreprins demersuri către societatea SC 

SUPERCOM SA București, firmă de salubrizare cu sediul în București, aflată în căutare de personal. 

Astfel, în urma acestor demersuri au fost angajate, la societatea respectivă 15 persoane rome din 

localitatea Bărbulești în următoarele categorii de personal: lucrători pentru salubrizare căi publice, 

lucrători operativi pentru autocompactare, lucrători sortatori deșeuri reciclabile.  

În contextul eforturilor Guvernului României de limitarea a extinderii epidemiei de COVID 19, 

expertul din cadrul Biroului Județean pentru Romi Ialomița, a luat legătura și a cooperat cu toate 

comunitățile de romi din județ, cu primarii acestor localități, experții locali romi, mediatorii sanitari, 

mediatorii școlari, inspectorul școlar pe probemele educaționale ale romilor, profesorii de limba romani, 

asistenții sociali, asistenții medicali comunitari, membri Grupului de Lucru Mixt pentru Romi Ialomița, 

în vederea respectării obligațiilor, măsurilor și recomandărilor Grupului de Comunicare Strategică 
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privind conduita socială responsabilă pentru prevenirea coronavirusului COVID 19. Totodată, a 

colaborat cu aceste resurse umane din administrația publică locală, care lucrează cu și pentru 

comunitățile de romi, în vederea îndemnării cetățenilor romi din acele comunități la o atitudine 

responsabilă, încurajării la colaborare cu autoritățile competente, multiplicării informațiilor în rândul 

cetățenilor de etnie romă din comunitățile compacte pentru a se proteja împotriva virusului respectiv și 

a respecta indicațiile și recomandările de prevenire împotriva Covid 19. În același timp, a făcut cunoscut 

către primăriile din județ, o linie telefonică pentru cetățenii plecați în străinătate care doresc să afle 

informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID 19 și a diseminat modelul de declarație, 

comunicat de către Ministerul Afacerilor Interne, care trebuie completată la intrarea în România. 

Tot în urma cooperării și colaborării cu primarul localității Bărbulești, primăria din localitate a 

identificat și întocmit o listă cu un nr. de 65 de familii de etnie romă cu un grad ridicat de vulnerabilitate 

care, datorită pandemiei de Covid 19, se confruntă cu dificultăți materiale deosebite, fapt ce implica 

nevoia de ajutor urgent (alimente sau orice formă de ajutor material). Acești oameni își câștigau existența 

prin diverse activități de muncă ocazionale iar în contextul pandemiei de Covid 19 și de impunere a unor 

măsuri restrictive, acești cetățeni romi s-au aflat în situația de a nu-și putea asigura cele necesare 

existenței zilnice. În această situație, expertul pe problematica romă din cadrul Prefecturii Ialomița, a 

informat și solicitat sprijin diferitelor entități nonguvernamentale rome, cum ar fi: Asociația ”Partida 

Romilor Pro Europa” filiala Ialomița, Centrul Romilor ”O Del Amenca” Fetești, ”Dreptate și Frăție” 

Slobozia. De asemenea, despre această situație, au fost informate: Crucea Roșie filiala Ialomița, Agenția 

Națională pentru Romi și Ministerul Afacerilor Interne. 

De asemenea, în același context al pandemiei de COVID 19,  expertul BJR a cooperat cu 

reprezentanții primăriei orașului Țăndărei (localitate care are o foarte mare pondere de cetățeni romi) și 

a intermediat demersuri de întrajutorare pentru familiile nevoiașe cu diferite asociații de profil, care au 

sprijinit în acest mod cetățenii de etnie romă și nu numai din orașul Țăndărei. În urma acestei colaborări, 

comunitatea de romi din Țăndărei a fost ajutată astfel: Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară 

”Împreună” București a sprijinit comunitatea de romi din cartierul Strachina, Țăndărei cu 20 de 

transporturi încărcate cu produse alimentare și produse de igienă pentru 200 de familii, Centrul Romilor 

”O Del Amenca” Fetești și Fundația Roma Just au sprijinit fiecare aproximativ câte 50 de familii rome 

cu produse alimentare, Crucea Roșie filiala Ialomița a ajutat de asemenea cu pachete cu produse 

alimentare. 
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I. Activităţi pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 

1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de 

învățământ 

Constituit în baza Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, în 

anul 2020, Grupul de lucru pentru creșterea siguranţei în unităţile de învățământ s-a întâlnit într-o ședință 

de lucru.  

În cadrul acesteia a fost evaluată, sub coordonarea prefectului, situația unităților de învățământ 

preuniversitar din județ. Totodată, la inițiativa prefectului, la lucrările Grupului sunt invitate, cu caracter 

permanent, instituții publice cu rol important în ceea ce privește siguranța în unitățile școlare: Direcția 

de Sănătate Publică Ialomița, Centrul de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog Ialomița și Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională.  

Putem menționa că au fost îndeplinite sarcinile trasate în Planul Comun de Acțiune și că fiecare 

structură cu atribuții în acest domeniu a realizat măsurile propuse. 

Pentru a avea o evidență asupra accesului la educație în județul Ialomița, a fost întocmită o 

situație cu privire la bursele de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, pe care unitățile 

adiministrativ – teritoriale le-a acordat în anul școlar 2019 – 2020. 

La începutul anului școlar 2020 - 2021, în contextul actualizării cadrului dispozițional și de 

acțiune privind creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar, membrii 

grupului au fost consultați cu privire la  elaborarea Planului teritorial comun de acțiune, în conformitate 

cu noile prevederi ale Planului Național Comun de Acțiune. Astfel, în data de 22.09.2020, a fost elaborat 

și însușit de toți membrii grupului, Planul Teritorial Comun de Acțiune pentru creşterea gradului de 

siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele 

adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, nr. 15.576/22.09.2020. 

La solicitarea prefectului judeţului, a fost întocmită o analiză privind situaţia unităţilor de 

învăţământ care au grupurile sanitare în exteriorul clădirilor unde se desfășoară cursurile. S-a avut în 

vedere starea acestora din punct de vedere al construcției, precum și din punct de vedere igienic.  

Totodată, prin ordinul prefectului nr. 435/08.09.2020, au fost organizate echipe de control mixte 

alcătuite din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Judeţul Ialomiţa, Inspectoratului Școlar Judeţean 

Ialomiţa și Direcției Județene de Sănătate Publică Ialomiţa, care s-au deplasat la toate unităţile de 

învăţământ din judeţ pentru a verifica stadiul realizării lucrărilor de igienizare şi asigurare a condiţiilor 

optime deschiderii noului an şcolar 2020 – 2021, în contextual pandemiei de SARS – COV – 2. 

La inițiativa prefectului, înainte de începerea examenelor naționale, a fost transmisă o circulară 

tuturor unităților administrativ – teritoriale, prin care, în conformitate cu prevederile Ordinului Comun 

al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății nr. 4267/841/2020, li se aduc la 

cunoștință obligațiile ce le revin cu privire la prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu noul virus.  
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Sub coordonarea prefectului, având în vedere prevederile din Capitolul II al Planului Comun 

de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea 

delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, au fost 

întocmite şi transmise către Direcţia Generală de Management Operaţional, din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, sinteze aferente semestrului I,  întregului an școlar 2019 - 2020 și premergătoare 

anului școlar 2020 - 2021, cu privire la activitățile desfășurate de structurile deconcentrate și autoritățile 

administrației publice locale, pentru creșterea gradului de siguranță în incinta și în zonele adiacente 

unităților de învățământ preuniversitar, dar și 2 propuneri de modificare a Planului Național de Acțiune. 

 

      J. Alte activităţi 

 1. Participarea la efectuarea acţiunilor de control ce i-au fost solicitate prefectului de 

către ministere sau alte instituții ale administrației centrale 

Împreună cu reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate au fost efectuate mai multe acțiuni 

de control care au vizat: 

 constatarea și evaluarea pagubelor produse pe raza municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, în 

data de 15.06.2020, în urma fenomenului hidrometeorologic periculos - ploaie torenţială. La această 

acțiune de control au  participat reprezentanți ai Instituţiei Prefectului Ialomița, Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Ialomiţa, Consiliului Județean Ialomița, Inspectoratului pentru Situații de Urgență 

Ialomița, Inspectoratului Judeţean în Construcţii, Secţia DN Slobozia, S.C. Urban S.A. Slobozia precum 

și ai Agenţiei Judeţene pentru Plăţi  și Inspecţie  Socială Ialomița. Scopul constituirii acestei comisii a 

fost de a constata și evalua pagubele produse în urma fenomenului hidrometeorologic periculos - ploaie 

torenţială, manifestat în data de 15.06.2020 pe raza municipiului Slobozia; 

 constatarea și evaluarea pagubelor produse pe raza comunei Ciulnița, judeţul Ialomiţa, în data 

de 15.06.2020. La această acțiune de control au participat reprezentanți ai Instituţiei Prefectului Ialomița,  

Sistemului de Gospodărire a Apelor Ialomiţa, Consiliului Județean Ialomița, Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență Ialomița, Inspectoratului Judeţean în Construcţii, Secţia DN Slobozia, S.C. Urban 

S.A. Slobozia precum și ai Agenţiei Judeţene pentru Plăţi  și Inspecţie  Socială Ialomița. Scopul 

constituirii acestei comisii a fost de a constata și evalua pagubele produse în urma fenomenului 

hidrometeorologic periculos - ploaie torenţială, manifestat în data de 15.06.2020 pe raza comunei 

Ciulnița. 

 constatarea şi evaluarea pagubelor produse urmare manifestării fenomenelor 

hidrometeorologice periculoase în județul Ialomița. La această acțiune de control au participat 

reprezentanți ai Instituţiei Prefectului Ialomița,  Sistemului de Gospodărire a Apelor Ialomiţa, 

Consiliului Județean Ialomița, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ialomița, Inspectoratului 
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Judeţean în Construcţii, Secţia DN Slobozia, S.C. Urban S.A. Slobozia precum și ai Agenţiei Judeţene 

pentru Plăţi  și Inspecţie  Socială Ialomița. Scopul constituirii acestei comisii a fost de a constata și 

evalua pagubele produse în urma fenomenului hidrometeorologic periculos - ploaie torenţială, 

manifestat în data de 29.06.2020 pe raza județul Ialomița; 

 verificarea aspectelor sesizate de Episcopia Sloboziei și Călărașilor cu privire la nerespectarea 

legislației de mediu pe raza municipiului Slobozia. La această acțiune au participat reprezentanți ai 

Instituţiei Prefectului Ialomița, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ialomița, Direcţiei de Sănătate 

Publică Ialomița, Gărzii Naţionale de Mediu- Comisariatul General -  Serviciul Comisariatul Judeţean 

Ialomiţa precum și ai Consiliului Județean Ialomița. Scopul constituirii acestei comisii  a fost de a 

verifica aspectele sesizate de Episcopia Sloboziei și Călărasilor cu privire la nerespectarea legislației de 

mediu pe raza municipiului Slobozia; 

 verificarea modului de administrare a unor pajiști permanente din unitățile administrativ 

teritoriale de la nivelul județului Ialomița. La această acțiune au participat reprezentanți ai Instituţiei 

Prefectului Ialomița, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Ialomița, Direcției pentru 

Agricultură Județeană Ialomița precum și ai Oficiului de Cadastru Şi Publicitate Imobiliară Ialomița.  

2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la nivelul județului 

 În conformitate cu Programul de Guvernare au fost identificate domeniile de activitate aplicabile 

la nivelul județului și a fost elaborat Planul Județean de acțiuni pentru anul 2020, pentru realizarea 

obiectivelor din programul de guvernare. 

Planul de acțiuni s-a întocmit pe baza acțiunilor și proiectelor transmise de 86 entități (instituții 

publice și autorități locale) și cuprinde 544 de acțiuni. 

3. Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 784/04.10.2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare 

în vederea implementării  Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD la 

nivelul Instituției Prefectului – Județul Ialomița este constituit Grupul de Lucru pentru Monitorizarea 

Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), Grup a cărui componență a fost 

actualizată prin Ordinul Prefectului nr. 537/30.12.2019. 

Au fost transmise circulare către primării prin care s-a adus la cunoștință acordul de cooperare 

privind derularea POAD 2019-2021 precum și instrucținile ce trebuiesc respectate în cadrul Programului 

POAD 2019-2021.  

În perioada analizată, în cadrul Grupului de lucru POAD, s-au desfășurat următoarele activități 

specifice: 

-  a fost convocată o ședință de lucru; 
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- toti angajatii din cadrul Instituției Prefectului Ialomita precum si reprezentantii serviciilor 

publice deconcentrate din judetul Ialomita au participat atât la livrarea, cât și la distribuția produselor de 

igienă si alimentare la primăriile selectate în cadrul ședințelor grupului de lucru POAD; 

  -au fost centralizate și transmise la Ministerul Fondurilor Europene - Serviciul de 

implementare poad 2019/2021, situații operative săptămânale, conform instrucțiunilor primite. 

În calitate de beneficiar al Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

(POAD) 2014-2020 și în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea 

unor măsuri necesare în vederea implementării POAD, Instituția Prefectului – Județul Ialomița a 

implementat la nivelul județului următoarele proiecte: 

a) ”Acordarea de ajutoare cu produse de igienă în cadrul POAD 2018 - 2020, cod identificare 

(MYSMIS): POAD/412/1/6/125284, tranșa 1 (decembrie 2019 - mai 2020) și tranșa 2 (iulie 2020 

- august 2020), pentru un număr de 26.052 beneficiari;  

b) ”Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare în cadrul POAD 2018 - 2021, cod identificare 

(MYSMIS): POAD/411/1/1/125099, tranșa 1 (iulie 2020 - august 2020), pentru un număr de 

26.052 beneficiari;  

c) ”Sprijinirea categoriilor de persoane, cele mai defavorizate, care beneficiază de mese calde pe 

bază de tichete sociale pe suport electronic”, cod de identificare (MYSMIS): POAD/866/ 

1/2/141810 (septembrie 2020 – decembrie 2020), pentru un număr de 5.786 beneficiari. 

   4. Alte activități desfășurate pe parcursul anului 2020 

 s-au desfășurat activități pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor locale și 

parlamentare din anul 2020 astfel: 

- conform Programului calendaristic aprobat prin H.G. nr. 576/2020, respectiv prin H.G. nr. 

577/2020, pentru organizarea activităților în vederea bunei desfășurări a alegerilor locale, respectiv a 

H.G. nr. 745/2020 ;I H.G. nr. 754/2020 pentru organizarea activităților în vederea bunei desfășurări a 

alegerilor parlamentare la nivelul județului au fost constituite Comisiile tehnice judeţene pentru 

coordonarea activităților de organizare a celor două tipuri de alegeri, constituirea Grupurilor tehnice de 

lucru. A fost stabilită, de asemenea,  locaţia pentru funcţionarea birourilor electorale județene pentru 

cele două tipuri de alegeri și s-a dispus măsurile necesare pentru dotarea tehnico-materială a acestora și 

nominalizarea personalului tehnic auxiliar.  

- cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente - Filiala Ialomița, al Direcției Județene de 

Statistică Ialomița și al Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Ialomița au fost instruiți prin 

transmitere de material către preşedinţii și locțiitorii birourilor electorale de circumscipție, ale 

localităților din județ pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale. Cu spijinul instituțiilor 

susmenționate au fost instruiți și președinții și locțiitorii secțiilor de votare în vederea desfășurării 

activităților privind alegerile parlamanetare.    
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- au fost preluate de la Regia Autonomă Monitorul Oficial București, respectiv de la Imprimeria 

Națională, buletinele de vot, timbrele autocolantele și ștampilele cu mențiunea "VOTAT", pentru cele 

două tipuri de alegeri, acestea fiind transportate și ulterior depozitate și preluate în pază de Inspectoratul 

Județean de Jandarmi Ialomița.  

- distribuirea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale (ştampile de control, ştampile cu 

menţiunea „votat”, timbre autocolante şi procese verbale pentru consemnarea rezultatului votării) s-a 

efectuat conform unor grafice de distribuire, aprobate prin ordine ale Prefectului. Cu aceleeași ocazii au 

fost distribuite către secțiile de votare și circumscipții, materiale de protecție și produse dezinfectante 

pentru prevenirea și combaterea virusului SARS-Cov-2; 

- după desfășurarea alegerilor, au fost întocmite documentele pentru plata indemnizaţiilor 

membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare, ale personalului tehnic auxiliar și statisticienilor, 

statele de plată, propunerea, angajarea și ordonanțarea cheltuielilor cu plata indemnizațiilor, plata 

efectivă a acestor drepturi.   

- personalul tehnic auxiliar, reprezentat de funcționari din cadrul Instituției Prefectului - Județul 

Ialomița, pe lângă activitățile mai sus enumerate, a mai desfășurat activități de secretariat la Biroul 

Electoral de Circumscripție Județeană nr. 23 Ialomița, respectiv afișarea și publicarea pe site a 

proceselor-verbale, a comunicatelor de presă precum și pregătirea seturilor de materiale și documente.   

 toti angajatii din cadrul Instituției Prefectului Ialomita precum si reprezentantii serviciilor publice 

deconcentrate din judetul Ialomita au participat atât la livrarea, cât și la distribuția produselor de 

igienă si alimentare la primăriile selectate în cadrul ședințelor grupului de lucru POAD; 

 la nivelul Instituției Prefectului Ialomița s-a dispus, verificarea de către un colectiv format din 

reprezentanți ai Instituției Prefectului Ialomița, la nivelul secțiilor de votare și birourilor electorale 

de circumscriptie din județul Ialomita, respectarea condițiilor impuse privind stabilirea măsurilor 

tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale și a celor parlamentare din anul 

2020 , în contextul pandemiei COVID-19; 

V. SUPORT DECIZIONAL 

1. Controlul intern managerial; registrul riscurilor; registrul procedurilor. 

             Instituția Prefectului - Judeţul Ialomița urmărește dezvoltarea și creșterea gradului de 

conformitate a sistemului de control intern/managerial al instituției în raport cu standardele prevăzute de 

Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. 

             La nivelul instituției, Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial este 

constituită și actualizată prin ordin al prefectului.   

             În anul 2020, a fost întocmit Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial 

la nivelul Instituției Prefectului - Județul Ialomița, dezvoltând subsecvent Programul Ministerului 



 

41 | P a g e  

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI  - JUDEȚUL IALOMIȚA 2020 

       

Afacerilor Interne. Programul a cuprins obiective, acțiuni, responsabilități și termene ale măsurilor 

necesare dezvoltării sistemului de control intern managerial.  

             În luna ianuarie 2020, a fost întocmit Raportul asupra sistemului de control intern managerial la 

data de 31.12.2019. În vederea elaborării acestui raport, s-a dispus, prin ordin de prefect, declanșarea 

operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la 31.12.2019. Procesul de 

autoevaluare a implementării standardelor de management la nivelul instituției s-a finalizat prin 

întocmirea Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării și a Raportului asupra sistemului de control 

intern managerial la data de 31 decembrie 2019. 

              Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31.12.2019, sistemul de control intern managerial 

al Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul 

controlului intern managerial. 

              În perioada analizată, au fost organizate 4 ședințe ale Comisiei de monitorizare a sistemului de 

control intern managerial de la nivelul instituției care au avut ca scop stabilirea măsurilor de organizare 

și realizare a operațiunii de autoevaluare a sistemului  de control intern managerial la data de 31.12.2019, 

analizarea rezultatelor procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial la data de 

31.12.2019, aprobarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial propriu pe 

anul 2020, realizarea evaluării stadiului de implementare a activităților din Programul de dezvoltare a 

sistemului de control intern managerial propriu pe anul 2019.  

               S-a constituit registrul electronic al procedurilor care cuprinde 100 de proceduri documentate, 

din care 51 de proceduri de sistem de la Ministerul Afacerilor Interne aplicabile în cadrul instituției, 14 

proceduri de sistem și 35 de proceduri operaționale elaborate de Instituția Prefectului – Județul Ialomița.   

La nivelul anului 2020 au fost inventariate 91 de activități procedural pentru care au fost elaborate 

procedure documentate în proporție de 90%. 

2. Audit intern 

Structura proprie de audit public intern constituită în cadrul instituţiei și anume Compartimentul 

de Audit Public Intern este subordonată direct prefectului, asigurându-se accesul direct şi raportarea 

activităţii la acest nivel, precum şi independenţa funcţională necesară unei evaluări obiective a 

disfuncţiilor constatate. Prin atribuţiile pe care le are, compartimentul de audit public intern exercită o 

funcţie distinctă şi independentă de activităţile desfăşurate în cadrul  instituţiei. 

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 Ialomița 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 



 

42 | P a g e  

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI  - JUDEȚUL IALOMIȚA 2020 

       

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 imbunătațirea 

proceselor de management al riscului, de control intern și de guvernanță. 

Activitatea de audit intern desfăşurată la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomița a fost 

supervizată de Serviciul 2 Audit Public Intern pentru Instituţiile Prefectului  din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. 

La nivelul Instituție Prefectului – Județul Ialomița a fost actualizat și aprobat de conducătorul 

instituției Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern cu nr. 

16634/09.10.20 care cuprinde: metodologia de elaborare a programului, planul de acţiune şi raportul de 

monitorizare. Planul de actiune, instrumentul de punere în lucru a Programului de asigurare și 

îmbunătățire a calității activității de audit public intern cuprinde: obiective, actiuni, indicatori de 

performanța, termene, responsabili. 

Pentru anul 2020 a fost elaborat, pe baza analizei riscurilor asociate structurilor, proceselor și 

activităților desfăsurate în cadrul instituţiei, a criteriilor semnal și a sugestiilor conducătorului Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Ialomiţa, Planul anual de audit intern nr. 16474/29.11.2019. 

La nivelul Instituției Prefectului – Județul Ialomița în anul 2020 au fost realizate 5 misiuni de 

asigurare. În cadrul misiunilor  de asigurare au fost  abordate domeniile: 

 Sistemul contabil și fiabilitatea acestuia; 

 Celelalte plăți ale entității, care nu sunt de natura celor pentru personal; 

 Operațiunile și procesele de administrare a patrimoniului; 

 Juridic;  

 Conducerea serviciilor publice deconcentrate. 

                        În cadrul misiunilor  de audit public intern derulate în cursul anului 2020 nu au fost  

iregularități. 

                 Rolul și contribuția auditului intern la realizarea activităților instituției în condiții de 

economicitate, eficacitate și eficiență, s-a concretizat prin: asigurarea conducerii cu privire la caracterul 

adecvat, aplicabilitatea și eficiența procedurilor de control și managementul riscurilor; elaborarea 

programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern; consilierea conducerii și a 

personalului cu privire la îmbunătățirile ce se impun în domeniul controlului intern. 

3. Etică şi conduită 

Consilierul de etică, numit prin ordin al prefectului în conformitate cu prevederile art. 451, din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a actualizat 

Codul de conduită al personalului din cadrul Instituției Prefectului – județul Ialomița, care a fost aprobat 

prin Ordinul prefectului nr. 5/08.01.2020.  
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De asemenea, consilierul de etică a diseminat informații, precum și materialele elaborate în 

cadrul proiectului implementat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici – ETICA – Eficiență, 

Transparență și Interese pentru Conduita din Administrație, atât angajaților instituției, cât și unităților 

administrativ – teritoriale din județ. 

 4. Protecţia informaţiilor clasificate 

În ceea ce privește protecția informaţiilor clasificate, au fost următoarele activități: 

o s-a actualizat  Planul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi au fost delimitate 

zonele de securitate; 

o s-au inventariat documentele clasificate emise şi primite în anul 2019; 

o s-au efectuat controale privind modul de aplicare a măsurilor de protecţie a informaţiilor 

clasificate la toate serviciile din cadrul instituţiei; 

o s-au actualizat autorizaţiile de acces la informaţii clasificate şi a fost instruit  personalul 

cu atribuţii pe linie de informaţii clasificate. 

În domeniul INFOSEC, în anul 2020, s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

o a fost scosă din funcțiune stația SIC PREFIL 6b; 

o acreditarea de securitate pentru SIC-urile  folosite pentru procesarea sau stocarea  de 

informaţii clasificate în interiorul instituţiei; 

o auditarea periodică a sistemelor folosite pentru procesarea sau stocarea de informaţii 

clasificate în interiorul instituţiei; 

o demarare proces de evaluare tempest pentru SIC PREFIL 4b. 

  5. Prevenirea şi combaterea corupţiei. Actualizarea riscurilor la corupție și monitorizarea lor. 

             În vederea realizării activităţilor privind managementul riscurilor de corupţie, la nivelul 

Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa s-a constituit Grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei, în 

conformitate cu procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor 

M.A.I. Procesul de management al riscurilor de corupție este conceput a se desfășura prin autoevaluare, 

folosind experiența și cunoștințele disponibile la nivelul angajaților proprii ai structurilor MAI, respectiv 

contribuția de specialitate a DGA, în scopul obținerii unei înțelegeri partajate în privința amenințărilor, 

vulnerabilităților și măsurilor de prevenire/control existente. A fost implementată aplicația MARC , cu 

ajutorul căreia au fost stabilite riscurile la corupție și au fost stabilite măsurile pentru prevenirea și 

combaterea acestora. Ca în fiecare an registrul riscurilor de corupție întocmit la nivelul Instituției 

Prefectului Ialomița, aprobat de șeful instituției și înregistrat cu nr. 9717 din 10.07.2019, a fost actualizat 

si acolo unde s-a impus au fost stabilite măsuri suplimentare pentru prevenirea apariției riscurilor in 

compartimentele și serviciile din cadrul instituției. Monitorizarea riscurilor se face de către conducătorul 

fiecărui serviciu din cadrul Instituției Prefectului Ialomița, toți aceștia fiind membrii Grupul de lucru 

pentru prevenirea corupţiei. 
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VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 

Principalii indicatori specifici realizaţi la nivelul Serviciului Public Comunitar de      

Pașapoarte al judeţului IALOMIŢA în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 

Total cereri de eliberare a paşapoartelor 

  din care : 
11136 

 cereri electronice 9383 

din care: - electronice primite la ghişeu serviciului 6243 

                -electronice primite la ghiseul altui județ 1356 

              - electronice primite la  ambasadă  1784 

 cereri temporare 1753 

din care: - simple temporare 1747 

               -  temporare CRDS 6 

Total cereri de eliberare a paşapoartelor electronice CRDS 29 

              - primite la  ghişeul serviciului 29 

Total paşapoarte eliberate  6731 

                                          - paşapoarte temporare  1592 

   din care : -  simple temporare            1586 

                    - temporare CRDS 6 

                                          - paşapoarte electronice  5139 

  din care : -  simple electronice 5110 

                  - electronice CRDS 29 

Petiții 27 

Total persoane cărora le-a fost suspendat de către instanţă dreptul la libera 

circulaţie în străinătate 
392 

Număr persoane depistate, date în urmărire generală sau locală  1 

Număr persoane care au săvârşit infracţiuni la regimul paşapoartelor 0 

Total persoane sancţionate contravenţional  191 

Valoarea amenzilor încasate 8105 

Paşapoarte temporare consumate           1655 

Paşapoarte temporare emise 1645 

Număr paşapoarte rebuturi cu defecte de fabricaţie 0 

Număr paşapoarte rebuturi tehnologice 9 

Număr paşapoarte rebuturi de emitere 1 

Cereri refuzate 5 
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II . Activitatea pe linia emiterii și eliberării pasapoartelor pentru cetățenii români cu 

domiciliul în străinătate și (re)stabilirea domiciliului în România 

 

În această perioadă s-au primit şi soluţionat la ghişeul serviciului un număr de 35 cereri (6 cereri 

pașapoarte temporare și 29 cereri pașapoarte electronice); 

În perioada analizată au fost primite şi soluţionate un nr. de  44 cereri privind (re)stabilirea 

domiciliului în România.  

                                            III    Activitatea pe linie de emitere pașapoarte 

La nivelul serviciului s-au soluționat 11.136 cereri de eliberare a pașaportului și s-au eliberat 6731 

pașapoarte (5139 pașapoarte simple electronice și 1592 pașapoarte simple temporare), dintre acestea 

2153 pașapoarte electronice au fost eliberate titularilor prin curier. 

S-a consumat un număr de 1655 blanchete  paşapoarte temporare, din care: 

 paşapoarte emise =1645; 

 rebuturi de emitere = 1; 

 rebuturi tehnologice = 9; 

În perioada analizată a fost aplicat un număr de 191 sancţiuni contravenţionale (amenzi în valoare 

de 8105 de lei), în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2005 cu modificările şi completările 

ulterioare, titularilor de paşapoarte pierdute sau deteriorate, aflate în termen de valabilitate.  

IV Activitatea pe linia cooperării și relațiilor de muncă în străinătate 

În  2020, la solicitarea cetăţenilor a fost verificat un număr de 53  persoane care a solicitat 

eliberarea de dovezi prin care se atestă dreptul de folosire al paşaportului  . 

V.    Activitatea pe linie de secretariat 

S-a înregistrat la nivelul serviciului un număr de 3100 lucrări. 

 890 lucrări în registrele de  corespondenţă ordinară ”;    

 10  lucrări în registrul de corespondenţă “secret de serviciu” 

 2210 lucrari cuprinzand date cu caracter personal. 

      VI   Activitatea compartimentului informatică 

       S-au întocmit şi trimis 25 rapoarte  prin care am solicitat specialiştilor din cadrul Direcției 

Generale de Pașapoarte   diverse intervenţii pe baza de date. 
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VII. Activitatea compartimentului restricții 

În perioada analizată au fost primite de la autorităţi 803 comunicări şi s-a suspendat exercitarea 

dreptului la libera circulaţie, unui număr de 416   persoane.  

Pentru deţinătorii de paşapoarte valabile s-au desfăşurat 2 deplasări în teren, ocazie cu care a fost 

retras un număr de 2 paşapoarte . Pentru recuperarea a 6 pasapoarte serviciul a fost sprijinit, în contextul 

epidemiologic actual, de către reprezentanții Inspectoratul de Poliție al județului Ialomița. În baza 

dispoziţiilor de urmărire  emise de Inspectoratul General al Poliției Române a fost implementat în IDIS 

un număr de 67 mențiuni ca urmare a ordinului de dare în urmărire . In total, la rubrica OBSERVATII 

au fost implementate 1040 mentiuni. 

S-au primit de la Direcţia Generală de Paşapoarte București 244 comunicări privind persoanele 

decedate, persoanele spitalizate/accidentate/arestate în străinătate sau privind minorii cetăţeni români 

aflaţi în dificultate pe teritoriul altor state și s-au efectuat demersuri în teren în cazul a 18 persoane 

nominalizate. S-au luat măsuri de identificare şi informare a familiilor acestora iar în cazul persoanelor 

decedate s-a transmis cu operativitate la Direcţia Generală de Paşapoarte decizia familiilor cu privire la 

repatrierea trupului neînsufleţit sau înhumarea în străinătate.    

În perioada analizată s-au efectuat 16 deplasări în teren în vederea informării familiilor celor 

decedaţi, accidentaţi, arestaţi sau aflaţi în dificultate pe teritoriul altor state.  

VIII  Activitatea serviciului în perioada pandemiei 

Pentru perioada martie 2020-decembrie 2020, în contextul epidemiologic dat, este de subliniat 

faptul că activitatea serviciului s-a desfășurat în condițiile impuse de decretarea stării de urgență/de alertă 

pe teritoriul României. Programul de lucru al funcționarilor din cadrul serviciului a fost adaptat noilor 

condiții generate de această situație, în două ture, asigurînd un program de lucru cu publicul 8,00-20,00.  

De asemenea, între 24 august 2020 și 04 septembrie 2020, serviciul a fost pus intr-o situație fără 

precedent, determinată de infectarea cu virusul SARS-COV2 a trei lucrători, care a dus la suspendarea 

activității în perioada 24-26.08.2020 și reluarea acesteia cu un singur polițist de la data de 27.08.2020, 

precum și la dispunerea măsurii carantinei pentru restul personalului. A fost o perioadă dificilă deoarece 

existau programări ale cetățenilor efectuate online, se aflau în plin sezon estival iar cetățenii români 

aveau nevoie de documente pentru a călători în țările în care își aveau reședința, desfășurau o activitate 

lucrativă sau urmau cursurile unei școli.  

Cu toate acestea, prin eforturi deosebite, cu ajutor pe linie profesională de la Direcția Generală 

de Pașapoarte și de la Serviciul Public de Pașapoarte Călărași, au fost rezolvate toate problemele iar 

solicitanților de pașapoarte care s-au adresat serviciului de pașapoarte li s-au soluționat cererile de 

pașapoarte în timp legal, neexistând nici o întârziere sau reclamație în acest sens. 
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În vederea limitării efectelor pandemiei, lucrători din cadrul serviciului au fost detașați la 

Inspectoratul de Poliție al județului Ialomița, pentru a sprijini procesul de verificare a respectării de către 

cetățeni a măsurilor de carantină/izolare dispuse de Direcția de Sănătate Publică Ialomița . 

De asemenea, polițiști din serviciul au asigurat paza secțiilor de votare la Alegerile Locale și 

Parlamentare, desfășurate în anul 2020. 

2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise dc Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor  

Perioada de schimbări și continuă  adaptare la necesitățile spațiului european, datorită mișcării 

permanente a persoanelor în spațiul public, precum și epidemiei de Coronavirus SARS-CoV-2 care s-a 

extins la nivel mondial au dus la creșterea considerabilă a  numărului de solicitări din partea cetățenilor 

pe toate liniile de activitate, Serviciul public comunitar regim permise făcând eforturi deosebite pentru 

a răspunde cu promptitudine acestora. 

 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ialomița 

este subordonat Instituției Prefectului județului Ialomița, pe plan local și Direcției Regim Permise de 

Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor pe plan central. În cadrul acestui serviciu se desfășoară 

activități pe mai multe linii de muncă, respectiv activități pe linia primirii și eliberării documentelor de 

înmatriculare, transcriere, autorizare provizorie pentru circulație, radiere a autovehiculelor, activități de 

primire a documentelor în vederea eliberării permiselor de conducere, preschimbarea permiselor de 

conducere străine cu documente similare românești, activități de examinare a candidaților pentru 

obținerea permisului de conducere, dar și activități de întocmire a corespondenței pentru diferite 

persoane fizice sau juridice. 

  În anul 2020, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor și-a desfășurat activitatea în baza Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului, 

a Regulamentului de ordine internă și a Planului de activități întocmit trimestrial, semestrial și anual, cu 

respectarea dispozițiilor primite de la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor și Instituția Prefectului județului Ialomița și având în vedere colaborarea permanentă pe baza 

protocoalelor întocmite cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, autorități publice, cu agenți 

economici, persoane fizice și persoane juridice, cu respectarea permanentă a prevederilor legale în 

vigoare. 

 În perioada de referință, lucrătorii serviciului au reușit performanța de a reduce timpii de 

așteptare pentru operațiunile desfășurate, cetățenii având posibilitatea de a se programa, la un moment 

dat, pentru ziua următoare în vederea înmatriculării, transcrierii, autorizării provizorii, radierii  

autovehiculelor, preschimbării permisului de conducere românesc și străin, emiterii duplicatelor 

certificatelor de înmatriculare și a permiselor de conducere, iar programarea probelor teoretică și practică 

pentru obținerea permisului de conducere s-a făcut într-un interval de până la 30 de zile calendaristice, 
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serviciul fiind astfel pe unul din primele locuri din țară ca durată de programare a cetățenilor pentru 

diferitele operațiuni solicitate de cetățeni pe toate liniile de muncă. 

I. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

1. Compartimentul Regim Permise de Conducere și Examinare 

 

A. Activitatea de primire a documentelor în vederea eliberării permiselor de conducere 

În anul 2020, la acest compartiment au fost emise 9.540 permise de conducere, din care: 

-3.844 permise obținute în urma susținerii examenului; 

-20 permise model vechi, anterior anului 1995, preschimbate; 

-298 permise de conducere prin modificare date; 

-176 permise de conducere preschimbate din permise de conducere străine; 

-4.781 permise obținute ca urmare a reînnoirii; 

-406 de permise emise ca urmare a solicitării unui duplicat; 

-15 permise rebut. 

În evidența serviciului, la data de 31.12.2020 figurau un număr de 88.883 posesori permise de 

conducere, după cum urmează: 

           -78.430-posesori permise de conducere model actual; 

           -10.453-posesori permise de conducere model anterior anului 1995. 

 

 

Perioada Permise de 

conducere 

emise 

Permise de 

conducere 

obținute prin 

examen 

Permise de 

conducere 

reînnoite 

Permise de conducere 

străine preschimbate 

     

2019 10.888 4.221 5.391 299 

     

2020 9.540 3.844 4.781 176 

     

Diferențe -1.348 -377 -610 -123 

 

 

B. Activitatea de examinare a candidaților în vederea obținerii permisului de conducere 

 

Activitatea de examinare a candidaților pentru obținerea permisului de conducere s-a desfășurat 

în conformitate cu prevederile O.M.A.I. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea 

permisului de conducere, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 195/2002 privind circulația 

pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. 1391/2006 pentru 

aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, a ordinelor și a dispozițiilor de linie. 
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Examinarea persoanelor care doresc să obţină permisul de conducere se desfășoară astfel: proba 

teoretică în zilele de luni și vineri, iar proba practică în zilele de luni și marți în municipiul Slobozia, joi 

în municipiul Fetești, miercuri în municipiul Urziceni, iar vineri, prin rotație în una din cele 3 localități. 

În judeţul Ialomiţa activitatea de examinare este executată de un număr de 5 ofiţeri și 4 agenţi de 

poliţie, iar în cazurile în care numărul de candidaţi este foarte mare sau lucrătorii de la examinări se află 

în concediul legal de odihnă, în această activitate sunt antrenaţi şi lucrătorii compartimentului 

înmatriculări. Pentru prevenirea neregulilor în desfășurarea acestor activități, zilnic, șeful serviciului 

instruiește membrii comisiei asupra responsabilităților, obligațiilor profesionale pe parcursul probei 

teoretice și practice. 

             Astfel, în perioada supusă analizei, au fost înregistrate următoarele date: 

 

Candidați 

Proba teoretică Proba practică 

2019 2020 Diferențe 2019 2020 Diferențe 

 

Examinați 10.297 9.255 -1.042 7.754 7.798 +44 

 

Admiși 4.746 4.068 -678 4.220 3.831 -389 

 

Respinși 5.551 5.187 -364 3.534 3.967 +433 

 

Procent 

promovabilitate 

46,09% 43,65% -2,44% 54,42% 49,12% -5,30% 

 

Cu ocazia examinării la proba practică au fost verificate documentele autovehiculelor folosite 

pentru examinare (asigurare R.C.A., I.T.P.) și echiparea autovehiculelor cu dublă comandă, oglinzi 

retrovizoare, casetă avertizare. 

De asemenea, în cadrul activității de validare a rezultatelor examenului la proba practică efectuată 

în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 268/2010, cu modificările și completările ulterioare, au fost 

verificate concordanțele privind respectarea timpilor de examinare, punctajul de penalizare înscris în 

anexe, programatoare și datele introduse de examinatori, nefiind constatate nereguli. 

 Au fost formulate un număr de 4 contestații la proba practică de obținere a permisului de 

conducere, acestea fiind soluționate conform prevederilor legale în vigoare. 

2. Compartimentul Înmatriculare și Evidența Vehiculelor Rutiere 

 

  Lucrătorii acestui compartiment au urmărit realizarea sarcinilor la standarde ridicate având ca 

scop respectarea legalităţii în executarea activităţii de înmatriculare a vehiculelor cât şi reducerea 

perioadei de aşteptare de către cetăţeni. 

 La nivelul compartimentului, în anul 2020,  s-au  primit și verificat documente pentru 

înmatricularea unui număr de 14.594 vehicule, astfel încât la finalul perioadei analizate parcul auto al 

județului Ialomița era de 91.854 vehicule, din care 76.057 vehicule în proprietatea persoanelor fizice. 
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 31.12.2019 31.12.2020 Diferențe 

Parc auto 85.719 91.854 +6.135 

Parc auto/Persoane 

fizice 

 

70.501 

 

76.057 

 

+5.556 

 

 În perioada analizată s-au efectuat un număr de 7.289 operațiuni de radiere și un număr de 2.487 

operațiuni de autorizare provizorie, activități desfășurate în baza O.M.A.I. 1501/2006 și a Metodologiei 

de înmatriculare și evidență a vehiculelor rutiere. 

În baza O.M.A.I. 1501/2006 și a Dispoziției D.R.P.C.Î.V. nr. 5078/31.03.2011 au fost înaintate 

un număr de 41 dosare de înmatriculare pentru verificare la D.R.P.C.Î.V. pentru deținătorii de 

autovehicule care nu au putut prezenta în original documentele de înmatriculare străine, dosarele fiind 

în curs de verificare. 

În perioada 01.01.2020-31.12.2020 a fost valorificată o cantitate de 1940 kg deșeuri metalice 

rezultate din predarea plăcuțelor de înmatriculare predate de diverși deținători în urma operațiunilor de 

înmatriculare/transcriere/autorizare provizorie/radiere a autovehiculelor, pentru care s-a încasat suma 

totală de 4.753 lei.   

Activitatea compartimentului desfășurată în anul 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 

precedent se prezintă după cum urmează: 

 Perioada 

01.01-

31.12.2019 

Perioada 01.01-

31.12.2020 

Diferențe 

Vehicule înmatriculate 14.594 13.436 -1.158 

Parc auto 85.719 91.854 +6.135 

Operațiuni radiere 8.438 7.289 -1.149 

Atribuire numere provizorii 3.132 2.487 -645 

Număr total plăci valorificate 30.520 27.887 -2.633 

Plăci tip A 30.309 27.569 -2.740 

Plăci tip B 90 104 +14 

Plăci tip C 121 214 +93 

Total sumă încasată plăci(lei) 610.307 557.410 -52.829 

 

Începând cu data de 22.09.2020 a fost deschis pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, 

sediul secundar al serviciului în municipiul Urziceni, în clădirea poliției Urziceni situată pe Calea 

București, nr. 32-34, parter, sediu unde aceștia pot depune în zilele de marți și joi documentele pentru 

înmatriculare, fără a se mai deplasa la Slobozia. 

 

II. COLABORAREA CU INSTITUȚIA PREFECTULUI 

 

Colaborarea cu Instituția Prefectului se realizează conform prevederilor stipulate de Ordonanța 

nr. 84/2001, completată și modificată de Legea nr. 372/2002 și H.G. 1767/2004, a regulamentelor și 

normelor interne, precum și conform normelor legale în vigoare. 



 

53 | P a g e  

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI  - JUDEȚUL IALOMIȚA 2020 

       

Sumele de bani încasate zilnic la ghișeu la cele două compartimente ale serviciului se predau 

zilnic Serviciului Financiar al Instituției Prefectului județului Ialomița. 

 

III. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE PE LINIA DE RESURSE UMANE, FINANCIAR, DE 

ASIGURARE TEHNICO-MATERIALĂ ȘI PE LINIE JUDICIARĂ 

 

Lucrătorii din cadrul Atelierului de confecționat plăci cu numere de înmatriculare au contribuit 

prin confecționarea unui număr de  27.887 plăci cu numere de înmatriculare necesare Serviciului Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ialomița, acestea fiind eliberate 

cetățenilor în aceeași zi cu depunerea documentelor. 

 

IV. ACTIVITĂȚI DE COORDONARE ȘI CONTROL 

Conducerea serviciului a urmărit în mod continuu activitatea lucrătorilor, astfel: 

ZILNIC 

 s-a desfășurat instruirea lucrătorilor care participă în comisia de examinare și  s-a întocmit un 

proces-verbal cu privire la respectarea ordinelor și dispozițiilorîn vigoare privind activitatea de 

examinare, pentru prevenirea faptelor de corupție, conform Dispoziției D.R.P.C.Î.V. nr. 

5033/2011; 

 s-a verificat prezența la program, ținuta; 

 s-a verificat stocul de autorizații provizorii și chitanțiere; 

 s-a verificat prin sondaj concordanța sumelor de bani declarate în registru cu cele aflate asupra 

lucrătorilor, conform Dispoziției D.R.P.C.Î.V. 202022/2010; 

 s-au verificat comenzile de plăci; 

 s-a verificat borderoul zilnic de încasări; 

 SĂPTĂMÂNAL 

 în prima zi lucrătoare a săptămânii au fost verificate permisele de conducere ale examinatorilor; 

 au fost verificate activitățile desfășurate la sala de examinare; 

 au fost verificate dosarele de examen și modul de completare a anexei de examinare; 

LUNAR 

 au fost verificate la sfârșitul lunii sumele de bani încasate la ghișeele serviciului, reprezentând 

contravaloarea certificatului de înmatriculare, a autorizației de circulație provizorie, a plăcuțelor 

cu numere de înmatriculare/autorizare provizorie, a permisului de conducere, activitate realizată 

în baza O.M.A.I. nr. 75/2012; 

 au fost verificate legitimațiile de serviciu; 

 au fost efectuate controale inopinate în traseu asupra activității de examinare, conform 

Dispoziției D.R.P.C.Î.V. 5033/2011; 
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 a fost efectuat control asupra arhivării documentelor; 

 au fost evaluate activitățile desfășurate de personalul serviciului; 

TRIMESTRIAL 

 au avut loc instruiri în ceea ce privește ordinele, instrucțiunile, dispozițiile și alte prevederi legale 

care stau la baza activității serviciului; 

 au avut loc instruiri privind normele pe linie de sănătate și securitate în muncă; 

 au fost evaluate activitățile desfășurate de lucrătorii serviciului; 

V. ALTE ACTIVITĂȚI 

În baza Planului de pregătire continuă întocmit la nivelul serviciului au fost dezbătute temele de 

pregătire profesională și temele pentru pregătirea specifică a lucrătorilor care au acces la informații 

clasificate. 

VII. COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE 

Dat fiind contextul actual, pe parcursul anului 2020, Instituția Prefectului – Județul Ialomița nu 

a desfășurat activități în ceea ce privește cooperarea internațională care să intre sub incidența 

prevederilor  OMAI nr. 143/2015, actualizat, cu modificările şi completările ulterioare. 

               În conformitate cu prevederile Planului naţional de acţiune 2018 - 2020, adoptat prin Hotărâriea 

Guvernului nr. 861 din 31 octombrie 2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de 

persoane pentru perioada 2018 - 2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018 - 2020 pentru implementarea 

Strategiei naţionale  împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022, în data de 05 

octombrie 2020, la sediul Instituției Prefectului a avut loc întâlnirea de lucru a echipei interinstituționale 

2020. La întâlnirea de lucru au participat reprezentanți ai Instituției Prefectului Ialomița, Consiliului 

Județean Ialomița, Direcţiei Generale De Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului Ialomiţa, 

Inspectoratului de Poliţie al judeţului Ialomiţa - Compartimentul de analiză şi prevenire a criminalităţii, 

Inspectoratului de Jandarmi “General De Brigadă Nicolae Condeescu” al Judeţului Ialomiţa, 

Inspectoratului Şcolar al Judeţului Ialomiţa, Agenţiei Judeţeane pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Ialomiţa precum și ai Primăriei Municipiului Slobozia. Subiectele propuse pentru dezbatere:  

            1. Instrumente instituționale pentru identificarea unor mecanisme care să conducă la 

eficientizarea luptei împotriva traficului de persoane; 

            2. Tendințele fenomenului traficului de persoane în prima parte a anului 2020 și modalitățile de 

intervenție în asistență. 
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 VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

 Informarea instituțiilor publice asupra oportunităților. Evidența proiectelor aflate în 

derulare la nivelul județului  

Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale 

şi cu reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate, a urmărit în anul 2020 creșterea numărului de 

proiecte cu finanțare nerambursabilă, implementarea corectă a acestora de către toți beneficiarii și 

adoptarea măsurilor necesare pentru a evita riscul de dezangajare a fondurilor europene la nivelul 

județului Ialomița.  

În acest sens, din cele 1.524 lucrări înregistrate, în vederea informării instituțiilor publice asupra 

oportunităților de finanțare au fost transmise 124 circulare/adrese, 4 informări, 2 comunicate de presă, 

au fost desfăşurate 2 acţiuni de informare a beneficiarilor şi s-a asigurat participarea la 2 

conferințe/seminarii. S-a revizuit şi actualizat materialul de informare în domeniul fondurilor structurale 

şi de investiţii privind finanţările active şi s-au postat informațiile utile pe site-ul instituţiei. Pentru 

acordarea sprijinului necesar autorităţilor publice locale în vederea încheierii unor parteneriate de 

colaborare sau înfrăţire cu instituţii similare din Uniunea Europeană, au fost transmise tuturor primăriilor 

din judeţ oferte de înfrăţire pentru Programul “Europa pentru Cetăţeni” cu accent pe dezvoltarea 

reţelelor de oraşe înfrăţite (Acţiunea 1 - Măsura 1.2) și au fost comunicate oportunitățile de finanțare 

prin granturile norvegiene (SEE). 

 În județul Ialomița, la 31 decembrie 2020, situația proiectelor cu finanțare nerambursabilă se 

prezenta astfel: 

1. Fonduri Europene Structurale și de Investiții: 

Unități administrativ-teritoriale: 52 proiecte, în valoare totală de 640.709.339,90  lei, 

Servicii publice deconcentrate: 6 proiecte, în valoare totală de 18.277.390,54  lei. 

Pe tipuri de programe, situația proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă, aflate în 

evaluare sau în implementare, era următoarea: 

 

Programul Operațional Nr. de 

proiecte 

Valoare totală (lei) Perioada 

Programul Operațional Regional 2014-

2020 (POR) 

43 546.680.268,82 2018-2023 

Programul Operațional  Infrastructură 

Mare 2014-2020 (POIM) 

4 46.025.659,26 2018-2023 
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Programul Operațional  Capital Uman 

2014-2020 (POCU) 

6 60.569.434,09 2018-2023 

Programul Operațional  Capacitate 

Administrativă 2014-2020 (POCA) 

4 3.437.942,50 2018-2023 

Programul Operațional de Pescuit și 

Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM) 

1 2.273.426,61 2018-2023 

 

      2. Programul Național de Dezvoltare Rurală: 

Situația proiectelor  finanțate prin PNDR 2014-2020, la data de 31.12.2020, în județul Ialomița, era 

următoarea: 

 Proiecte depuse = 1.381; 

 Valoarea proiectelor depuse = 172.883.706,08 euro; 

 Proiecte selectate/contractate = 1.070; 

 Valoare totală fonduri atrase = 104.072.368,53 euro; 

 Valoarea plăților efectuate = 63.866.037,17 euro; 

 Implementarea financiară = 61,43%. 

Situația proiectelor depuse pe măsuri/submăsuri PNDR: 

 Beneficiari publici (Submăsurile 4.3.1, 4.3 A, 5.1, 7.2, 7.6) – 52 proiecte contractate, în valoare 

totală de 48.855.863,00 euro. 

 Beneficiari privați – 896 proiecte contractate, în valoare totală de 46.657.941,54 euro. 

 GAL-uri – 117 proiecte contractate, în valoare totală de 7.108.733,00 euro. 

 Parteneriate privat-publice GAL-uri: 5 proiecte contractate, în valoare totală de 1.449.831,00 

euro. 

          Se constată o creștere semnificativă a numărului. de proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă 

depuse și contractate la nivelul județului (FESI+PNDR), cu 62,47% față de exercițiul financiar 2007-

2013 

         3. Instituția Prefectului – Județul Ialomița, eligibilă doar pentru Programul Operațional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 3, a elaborat și depus în cadrul apelului de proiecte 

POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, cererea de finanțare cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a Palatului 

administrativ al județului Ialomița”, cod MySMIS 122817, în valoare totală de 9.194.034,33 lei, proiect 
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aflat pe lista de rezervă la Autoritatea de Management a POR, din cauza alocărilor financiare 

insuficiente.  

În calitate de beneficiar al Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 

(POAD) 2014-2020 și în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea 

unor măsuri necesare în vederea implementării POAD, Instituția Prefectului – Județul Ialomița a 

implementat la nivelul județului următoarele proiecte: 

d) ”Acordarea de ajutoare cu produse de igienă în cadrul POAD 2018 - 2020, cod identificare 

(MYSMIS): POAD/412/1/6/125284, tranșa 1 (decembrie 2019 - mai 2020) și tranșa 2 (iulie 2020 

- august 2020), pentru un număr de 26.052 beneficiari;  

e) ”Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare în cadrul POAD 2018 - 2021, cod identificare 

(MYSMIS): POAD/411/1/1/125099, tranșa 1 (iulie 2020 - august 2020), pentru un număr de 

26.052 beneficiari;  

”Sprijinirea categoriilor de persoane, cele mai defavorizate, care beneficiază de mese calde pe 

bază de tichete sociale pe suport electronic”, cod de identificare (MYSMIS): POAD/866/ 1/2/141810 

(septembrie 2020 – decembrie 2020), pentru un număr de 5.786 beneficiari. 

 

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

1.Informare și relaţii publice 

 Statistic, activitatea de secretariat şi registratură s-a materializat în anul 2020, în următoarele: 

-Lucrări primite şi înregistrate la instituţie: 11864;  

-Lucrări expediate prin poştă: 1800.  

De asemenea, au fost adresate instituției 28 de solicitari de informații de interes public, fiind 

comunicate toate răspunsurile în termenul legal.  

2. Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor 

-Număr petiții primite și soluționate : 451. 

-Număr audiențe:13. 

În anul 2020, s-au înregistrat la Compartimentul Secretariat, Relații cu Publicul și Apostilă un 

număr de 451 de petiţii. Au fost primite în audienţă 13 persoane fiind consiliate de către personalul 

desemnat în executarea acestei activităţi. 

  Din totalul de 451 de petiţii, 1(una) s-a primit de la Parlamentul României, 28 (douăzeci și 

opt) de la Guvernul României, 3 (trei) de la Administrația Prezidențială, restul fiind primite din partea 

altor instituții de stat, persoane fizice sau juridice și au vizat următoarele domenii de competență: 

- petiții au vizat aplicarea legilor fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate abuziv de 

regimul comunist; 
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- petiții au vizat diverse cereri ori sesizări privind încălcarea unor drepturi, nerespectarea 

dispozițiilor legale, acordarea asistenței sociale, activitatea autorităţilor administrației publice locale, 

precum și diferite alte aspecte aflate în competența altor instituții, fapt pentru care s-a dispus declinarea 

competenţei de soluţionare pentru 46 de petiţii. 

- petiții care au vizat solicitări de suspendare carantinare din partea persoanelor care au intrat 

în contact direct cu persoanele infectate precum și de la persoane care au sosit în România din 

țările/zonele de risc epidemiologic ridicat sau derogări de la prevederile legislative în vigoare. 

 Principalele deficiențe constatate în cadrul activității de soluționare a petițiilor și de primire a 

cetățenilor la programul de audiențe:   

-lipsa de preocupare din partea comisiilor locale de fond funciar în rezolvarea problemelor 

cetățenilor, în special în ceea ce privește punerea în posesie a persoanelor îndreptățite și superficialitatea 

manifestată în funcţionarea comisiilor locale de fond funciar;  

-nerespectarea dispozițiilor legale în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții la 

nivelul autorităților administrației publice locale;  

-lipsa de transparenţă şi de solicitudine în luarea unor măsuri, inclusiv cu privire la soluţionarea 

petiţiilor, manifestate la nivelul autorităţilor locale; 

-necunoaşterea minimelor competențe și atribuții ale autorităţilor locale şi instituţiilor publice, 

de către cetățeni, aspect ce conduce la îndreptarea sesizărilor către entităţi ce nu au competenţe legale în 

domeniu. 

3. Apostilarea documentelor. Număr documente apostilate 

Pe parcursul anului 2020 au fost înregistrate în evidențele instituției 599 cereri pentru aplicarea 

apostilei, fiind întocmite 692 de acte. 

X. DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE 

EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII  

Compartimentul Afaceri Europene 

Principalele cauze identificate care au condus, fie la respingerea proiectelor cu finanțare europeană 

sau la dificultăţi în implementarea proiectelor, au fost: 

- dificultăţi în asigurarea resurselor financiare necesare demarării proiectelor sau asigurării 

contribuţiei proprii la finanţarea proiectelor; 

- capacitatea şi expertiza destul de limitată a beneficiarilor de a pregăti şi implementa 

corespunzător proiecte, ca urmare a inexistenţei unui personal specializat suficient şi cu 

experienţă, a lipsei unei planificări strategice şi a unei programări bugetare riguroase, a lipsei 

documentelor de planificare strategică a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi unor 
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competenţe scăzute în domenii cheie precum managementul de proiecte, achiziţiile publice sau 

managementul financiar-bugetar ; 

- întârzieri din cauza elaborării defectuoase a procedurilor de achiziții publice și atribuire a 

contractelor, din cauza unor factori precum: lipsa unor ghiduri orientative şi de bune practici 

pentru autorităţile contractante, adaptate specificului diverselor contracte de achiziţie: lucrări, 

servicii (inclusiv consultanţă), furnizare de bunuri; elaborarea cu întârziere a documentaţiilor de 

atribuire de către beneficiari sau consultanţi, contestații cu privire la procedurile de achiziții 

publice; 

- lipsa de experienţă a beneficiarilor proiectelor în promovarea/implementarea investiţiilor de 

anvergură în infrastructură; 

- îndeplinirea obligațiilor contractuale de către prestatorii de servicii sau lucrări cu întârzieri sau 

cu neprofesionalism. 

Propuneri de eficientizare a activității afaceri europene: 

- creșterea gradului de absorbţie a  fondurilor europene nerambursabile, prin acordarea  de către 

Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa de asistenţă autorităților publice locale, serviciilor publice 

deconcentrate, ONG-urilor ș.a, în identificarea și elaborarea proiectelor cu finanțare 

nerambursabilă. 

- asigurarea unei colaborări funcţionale inter-instituționale în implementarea proiectelor cu 

finanțare europeană nerambursabilă, în calitate de  beneficiar  sau partener. 

-  îmbunătățirea  gradului de cunoaştere a politicilor UE, cu impact asupra comunităţilor locale. 

-  încurajarea dezvoltării cooperării internaţionale prin sprijinirea înfrăţirii dintre unitățile 

administrativ-teritoriale din judeţul Ialomița şi instituții similare din Uniunea Europeană sau prin 

depunerea unor proiecte în parteneriat. 

-  valorificarea experienței și a exemplelor de bună practică în grupurile de lucru județene. 

Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane și Administrativ 

Deficiențe: 

- fonduri insuficiente alocate pentru perfecționarea personalului; 

Propuneri: 

-suplimentarea de fonduri pentru perfecționarea personalului; 
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Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Servicii Comunitare de 

Utilități Publice și Situații de Urgență 

Deficiențe: 

- lipsa unui cadrul legal concludent care să specifice modalitatea prin care Prefectul conduce 

serviciile publice deconcentrate; 

- lipsa unui act normativ prin care să se stabilească serviciile publice deconcentrate; 

Propuneri: 

- emiterea unui act normativ prin care să se stabilească serviciile publice deconcentrate, precum 

și modalitatea prin care Prefectul conduce aceste instituții; 

Seviciul Juridic și Contencios Administrativ 

Deficiențe: 

-  tardivitate în transmiterea actelor administrative pentru exercitarea controlului de legalitate; 

-  lipsa transparenţei cu privire la emiterea/adoptarea actelor administrative; 

- nerespectarea procedurilor de convocare a consiliului şi de informare a consilierilor şi a 

cetăţenilor cu privire la proiectele de acte administrative; 

-  adoptarea de acte administrative pe baza unor acte normative abrogate; 

- nerespectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă. 

Propuneri: 

- efectuarea de controale directe asupra modului de executare a atribuţiunilor legale de către 

autorităţile publice locale în baza graficului ce va fi aprobat de conducerea instituţiei. 

- instruirea semestrială a secretarilor de către conducere și SJCA cu privire la actele normative 

adoptate, lămurirea unor chestiuni privind aplicarea acestora și discutarea eventualelor neclarități în 

desfășurarea activității acestora. 

XI. OBIECTIVE 2021 

A. Aparatul propriu 

- eficientizarea activității de monitorizare a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale 

celorlalte organe centrale, organizate la nivelul județului; 

- îmbunătățirea continuă a activității personalului din subordine, prin autodisciplină, implicare, 

lucru în echipă și comunicare. 

- îmbunătăţirea colaborării cu autorităţile locale din judeţ; 

- efectuarea de controale directe asupra modului de executare a atribuţiunilor legale de către 

autorităţile publice locale în baza graficului ce va fi aprobat de conducerea instituţiei; 

- organizarea unor sesiuni de instruire a secretarilor generali ai U.A.T. care să aibă ca obiect 

aplicarea unitară a prevederilor legale în vigoare, cât și a noilor reglementări legislative ce apar în cursul 

anului; 
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- finalizarea atribuirii islazurilor comunale prin întocmirea documentației de atribuire în 

proprietate prin ordin al prefectului; 

- urgentarea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite cu suprafețele disponibile aflate la nivelul 

comisiilor locale în urma aplicării Legii nr. 165/2013; 

- urgentarea întocmirii dosarelor de despăgubiri aferente suprafețelor de teren reconstituite 

persoanelor îndreptățite, acolo unde punerea în posesie nu mai este posibilă; 

- creșterea și accelerarea absorbției fondurilor europene la nivelui județului Ialomița; 

- pregătirea unui portofoliu de proiecte pentru cadrul financiar european multianual 2021 – 2027; 

- adoptarea măsurilor necesare pentru a evita riscul de dezangajare a fondurilor europene; 

- furnizarea de asigurări managementului superior privind buna funcționare a sistemelor de 

management și control din cadrul Instituției Prefectului – Județul Ialomița; 

- îmbunătățirea permanentă a sistemului de conducere al Instituției Prefectului – Județul Ialomița, 

respectiv sprijinirea îndeplinirii obiectivelor propuse de acesta prin evaluarea eficienței și eficatității 

activităților desfășurate în cadrul instituției; 

-asigurarea creditelor bugetare pentru desfășurarea activității instituției pentru întregul an, prin 

gestionarea riguroasă a bugetului alocat pentru anul 2020;  

 -creşterea gradului de pregătire profesională în vederea obținerii celor mai bune rezultate, prin 

asigurarea participării la cursuri de perfecţionare a personalului instituţiei în domeniul în care îşi 

desfăşoară activitatea; 

B. Servicii Publice Comunitare 

  1. Serviciul Public Comunitar Regim Permise dc Conducere şi Înmatriculare a 

Vehiculelor  

 dezvoltarea cadrului de cooperare inter-instituţională prin colaborarea cu autorităţile judeţene şi 

locale, instituţiile investite pentru aplicarea legii, societatea civilă pentru realizarea unor proiecte 

sau programe comune; 

 coordonarea şi controlul activităţilor, monitorizarea problematicii  serviciului, analiza zilnică a 

activităţii şi stabilirea  măsurilor pentru un serviciu de calitate pentru cetăţeni; 

 monitorizarea potenţialelor riscuri la nivelul serviciului sau a compartimentelor; 

 utilizarea programării on-line a cetățenilor pentru efectuarea de operațiuni la nivelul acestui 

serviciu; 

 respectarea măsurilor pentru prevenirea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 a personalului 

și a cetățenilor. 

Conducerea serviciului a avut permanent în vedere aplicarea unor măsuri de diminuare a 

birocrației, de prevenire și combatere a corupției și implicit de eficientizare a activității, urmărindu-se 

oferirea unor servicii de calitate cetăţenilor judeţului Ialomiţa, cât mai aproape de nevoile şi așteptările 




