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ABREVIERI 
 
 
 

ANFP - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  
ANRP - Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor  
BEM  – Biroul Circumscripţiei Electorale nr. 42 – municipiul Bucureşti 
CAF - Common Assessment Framework – cadrul comun de autoevaluare a instituţiilor 
publice 
CNUPPE - Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice 
CLDPS - Comitetul Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social 
CSTIC - Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
DGA – Direcţia Generală Anticorupţie 
DGIPI  – Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă 
DRPCIV– Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 
DZU – Dispoziţie zilnică pe unitate 
MAI  – Ministerul Administraţiei şi Internelor/ Ministerul Afacerilor Interne 
OES – Oficiu electoral de sector 
OMAI  – Ordinul ministrului administraţiei şi internelor 
PLAI  – Planul local de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic 
PODCA – Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 
PRAI  - Planul regional de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic 
RAR – Registrul Auto Român 
SEAP - Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice 
SPCEEPS – Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
simple 
SPCRPCIV - Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor 
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CONSIDERAŢII GENERALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISIUNE 

VIZIUNE 

VALORI 

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti veghează la 
aplicarea legii şi la realizarea politicilor Guvernului la nivelul 
Capitalei, asumându-şi rolul de interfaţă între autorităţi şi 
societatea civilă, în vederea oferirii unor servicii de înaltă 
calitate bucureştenilor.  

Noi ne propunem să devenim un model de eficienţă şi 
transparenţă administrativă în relaţia cu partenerii noştri, astfel 
încât să ne priviţi cu încredere şi respect, având certitudinea 
aplicării legii în mod corect, egal şi eficient. 

· Profesionalism 
· Integritate 
· Imparţialitate 
· Orientare către cetăţean 
· Transparenţă şi cooperare 
· Perfecţionare continuă 

OBIECTIVE GENERALE 

· Coordonarea şi asigurarea îndeplinirii la nivelul municipiului Bucureşti a 
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi în politicile naţionale 
şi de afaceri europene; 

· Exercitarea controlului privind legalitatea actelor emise sau aprobate de 
autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul municipiului 
Bucureşti; 

· Derularea acţiunilor de verificare exercitate de către comisiile mixte 
constituite prin ordinul prefectului, conform competenţelor, asupra 
modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul Capitalei; 

· Gestionarea situaţiilor de urgenţă şi iniţierea măsurilor ce se impun 
pentru prevenirea acestora; 
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· Conducerea activităţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor 
şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea 
Guvernului organizate la nivelul municipiului Bucureşti; 

· Îndeplinirea atribuţiilor în domeniul reconstituirii dreptului de 
proprietate; 

· Realizarea activităţilor privind certificarea cu apostilă; 
· Eficientizarea relaţiei cu cetăţeanul şi a comunicării interne şi externe; 
· Eficientizarea activităţii instituţiei şi asigurarea îndeplinirii politicilor 

naţionale referitoare la reforma administraţiei publice; 
· Realizarea eficientă a atribuţiilor referitoare la calitatea de ordonator 

terţiar de credite; 
· Asigurarea eliberării şi evidenţei paşapoartelor simple; 
· Respectarea regimului permiselor de conducere, al certificatelor de 

înmatriculare a autovehiculelor şi al plăcilor cu numere de 
înmatriculare; 

· Organizarea în bune condiţii a procesului electoral. 



6  

 
 

 
 

COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN ŞI CONTROL 
 
 Structura de audit din cadrul instituţiei are nivelul de compartiment aflat în 
subordinea directă a prefectului, asigurându-se astfel independenţa funcţională necesară 
unei evaluări obiective şi formulării unor recomandări adecvate. În anul 2012 
compartimentul a avut prevăzut un post, vacant din anul 2009, ocupat prin detaşare în 
perioada 01.07. – 31.12. Funcţionarea compartimentului cu un singur auditor intern şi 
pentru o perioadă limitată a condus la imposibilitatea îndeplinirii cerinţei prevăzute de 
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit căreia toate activităţile, operaţiunile şi acţiunile trebuie să fie auditate 
cel puţin o dată la 3 ani. 
 Obiectivul general al structurii de audit l-a constituit auditarea sistemelor de 
control din cadrul instituţiei în scopul de a evalua eficacitatea şi performanţa structurilor 
funcţionale în implementarea politicilor, programelor şi acţiunilor în vederea 
îmbunătăţirii continue a acestora. Activitatea auditorului intern s-a desfăşurat în baza 
Normelor metodologice pentru exercitarea auditului public intern, aprobate prin Ordinul 
ministrului administraţiei şi internelor nr. 555/2003, a prevederilor Cartei auditului intern 
şi ale Codului privind conduita etică a auditorului intern. Supervizarea activităţii 
desfăşurate a fost asigurată de către personalul desemnat din cadrul Direcţiei audit intern 
din cadrul MAI. 
 În anul 2012 s-au derulat două misiuni de audit public intern ad-hoc, obiectivele 
de audit fiind : 

- conformitatea cu reglementările legale în domeniul întreţinerii şi utilizării 
autovehiculelor aflate în dotarea Instituţiei Prefectului Municipiului 
Bucureşti; 

- evaluarea, prin prisma managementului riscurilor şi a controlului intern, a 
sistemului de informare şi relaţii publice.  

 Nu au fost cazuri în care auditorului intern să i se fi interzis sau limitat accesul la 
documente. Nu au existat recomandări neînsuşite de către conducerea structurilor 
auditate. 

A fost elaborat Planul strategic de audit public intern pentru perioada 2013-
2015, cuprinzând un număr de 35 domenii (obiective) auditabile.  

Prin extragerea din Planul multianual a acelor domenii şi obiective la care 
impactul riscurilor şi vulnerabilitatea sistemului sunt apreciate ca fiind de nivel mare şi 
mediu, a fost elaborat Planul de audit pe anul 2013, ce cuprinde nouă obiective ce 
urmează a fi auditate pe parcursul celor 5 misiuni de audit planificate, dintre care două 
de sistem şi trei de regularitate. 
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  De asemenea, la nivelul compartimentului au fost elaborate procedura de sistem 
privind derularea misiunilor de audit public intern şi procedura operaţională privind 
planificarea misiunilor de audit public intern în cadrul Instituţiei Prefectului 
Municipiului Bucureşti.  
 Auditorul intern a participat în anul 2012 la cursul de perfecţionare profesională 
„Managementul riscului, concepte de bază şi implementarea la nivelul instituţiei 
publice”. 

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de audit public intern 
- conştientizarea permanentă a activităţii de audit intern de către managerii 

de la toate nivelurile, atât în ceea ce priveşte regulile după care aceasta se 
desfăşoară, dar şi modul în care se fructifică cel mai bine această 
activitate; 

- asigurarea încadrării în cadrul compartimentului a doi auditori, pentru a se 
putea realiza separarea atribuţiilor şi îndeplinirea tuturor misiunilor de 
audit planificate; 

- înfiinţarea unui compartiment distinct de control; 
- diseminarea exemplelor de bună practică în materia auditului de sistem la 

nivelul fiecărei prefecturi, prin difuzarea de materiale scrise şi prin 
organizarea unor întâlniri profesionale.  

 

 

SERVICIUL EC ONOMIC, ACHIZIŢII PUBLICE, ADMINISTRATIV ŞI 
RESURSE UMANE  

 
 

Activitatea Serviciului economic, achiziţii publice, administrativ şi resurse umane 
urmăreşte realizarea eficientă a atribuţiilor referitoare la calitatea de ordonator terţiar de 
credite a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, pentru atingerea obiectivelor 
stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, în conformitate cu Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea instituţiilor publice, precum şi alte 
reglementări contabile.  

 

Compartimentul financiar, contabilitate şi salarizare 
 
Pentru asigurarea resurselor, financiare şi materiale necesare bunei funcţionări a 

instituţiei şi gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din dotare şi creşterea 
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eficienţei utilizării acestora, Compartimentul financiar, contabilitate şi salarizare a 
întreprins următoarele activităţi: 

· s-a asigurat elaborarea, fundamentarea şi execuţia bugetului propriu al 
instituţiei prefectului pentru anul 2012; 

· a fost asigurată înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, 
publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, 
performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele 
interne ale instituţiei, cât şi pentru utilizatori externi - guvern, parlament, 
organisme financiare internaţionale; 

· s-a urmărit şi executat actualizarea indicatorilor financiari privind creditele 
bugetare, pe baza rectificărilor bugetare; 

· s-au realizat modificări în alocaţiile bugetare repartizate şi cele rămase de 
repartizat (aprobate prin buget, dar nerepartizate) prin utilizarea virărilor de 
credite, începând cu prima lună a trimestrului III din anul financiar 2012; 

· a fost ţinută evidenţa rezultatelor proprii ale activităţilor financiar – 
contabile privind utilizarea creditelor bugetare, evidenţa garanţiilor 
materiale, stabilirea şi recuperarea pagubelor materiale; 

· s-a organizat inventarierea generală a bunurilor materiale şi a tuturor 
operaţiunilor de decontare cu debitorii şi creditorii care figurează în 
evidenţa contabilă, a numerarului aflat în casa de bani, a bunurilor materiale 
aflate în evidenţă şi au fost făcute propuneri pentru casarea bunurilor uzate 
şi care sunt inutilizabile – 96 poziţii la grupa 2.29 „calculatoare şi 
periferice”, 11 poziţii la grupa 2.32 „autoturisme”, 46 poziţii la grupa 3.11 
„mobilier” , 7 poziţii la grupa 3.21 „aparatură birotică” , 1 poziţie la grupa 
3.24 „alte aparate”; 

· s-au întocmit lunar balanţele de verificare sintetice şi trimestrial balanţe de 
verificare analitice pe baza datelor înregistrate în evidenţa contabilă, iar 
trimestrial şi anual situaţia financiară a Instituţiei Prefectului Municipiului 
Bucureşti, precum şi toate situaţiile statistice cu date financiar – contabile, 
anexe la bilanţul contabil prevăzute de legea contabilităţii şi conform 
normelor metodologice elaborate de către ministerul finanţelor publice; 

· s-a informat ordonatorul principal de credite cu privire la execuţia bugetelor 
de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare, patrimoniul aflat în 
administrare, rezultatul patrimonial, costul programelor aprobate prin 
buget, dar şi informaţii necesare pentru întocmirea contului general anual 
de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor speciale. 



 
 
 

 9

INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Raport de activitate - 2012 

În vederea asigurării respectării prevederilor legale privind exercitarea 
controlului financiar pre ventiv propriu, raportarea situaţiilor financiare şi 
operaţiunile de casă ale instituţiilor publice, au fost realizate următoarele activităţi: 

· A fost ţinută evidenţa angajamentelor bugetare şi legale din care derivă 
direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fonduri comunitare; 

· A fost verificată integritatea, evidenţa şi folosirea legală a tuturor 
documentelor de strictă justificare aflate în evidenţa casieriei instituţiei 
prefectului; 

· Au  fost acordate un număr de 681 vize de control financiar preventiv; 
· Au fost actualizate Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

· Nu s-a înregistrat vreo operaţiune cu refuz de viză. 
Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a întocmit şi a depus ordonatorului 

principal de credite situaţiile financiare trimestriale şi anuale aferente anului 2012, 
respectând prevederile legale în vigoare. 
 

Pentru anul 2012, bugetul alocat instituţiei a fost de 26.543 mii lei, iar plăţile 
efectuate au fost în sumă de 23.242 mii lei, astfel: 

 
- mii lei -  

Categoria de cheltuială Cod Prevederi Plăţi 
 

TOTAL,  din care:  26.543 23.242 

Autorităţi publice şi acţiuni 
externe – total, din care: 

51.01.01 16.673 13.397 

Cheltuieli de personal 10 10.260 8.979 
Bunuri şi servicii 20 5.428 4.217 

Proiecte finanţate din Fonduri 
Europene 

56 888 108 

Alte cheltuieli 59 52 48 
Cheltuieli de capital 70 45 45 

Ordine publică şi siguranţă 
naţională – total, din care: 

61.01.50 9.620 9.595 

Cheltuieli de personal 10 9.128 9.105 
Bunuri şi servicii 20 491 489 
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Despăgubiri civile 59 1 1 
Cheltuieli de capital 70 - - 

Plăţi în anii precedenţi şi 
recuperate în anul curent 

85 - - 

Asigurări şi asistenţă socială 68.01 250 250 

 
Procentul de realizare a execuţiei bugetare este de 87,56 %, cheltuielile fiind 

efectuate în cursul perioadei de raportare cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea 
în creditele repartizate, conform filei de buget final aferent anului 2012 şi a contului de 
execuţie bugetară încheiat la data de 31.12.2012. 
 Creditele bugetare deschise la titlul 10 „Cheltuieli de personal” au fost utilizate 
pentru achitarea integrală a drepturilor salariale şi normei de hrană atât pentru personalul 
propriu, cît şi pentru personalul celor două servicii publice comunitare, precum şi pentru 
achitarea obligaţiilor aferente acestor drepturi la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor 
sociale de stat.  
 La titlul 20 „Cheltuieli materiale şi servicii” au fost asigurate stocurile de 
materiale strict necesare desfăşurării activităţii (rechizite, materiale de curăţenie, 
carburanţi etc.) şi a fost achitată integral contravaloarea tuturor facturilor de utilităţi, 
precum şi a lucrărilor executate. 
 Au fost desfăşurate activităţi în vederea asigurării condiţiilor pentru buna 
organizare şi desfăşurare a Referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui 
României şi alegerile pentru Camera Deputaţilor şi a Senatului. Pentru organizarea 
acestora, Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a fundamentat, bugetat şi achitat 
cheltuieli în sumă totală de 10.010.000 lei, au fost întocmite pontaje, state de plată şi a 
fost efectuate plăţi pentru indemnizaţiile acordate celor aprox. 26.000 de persoane 
implicate în procesele electorale. 
 

Au fost înregistrate în evidenţele contabile drepturi de personal, neachitate, în 
valoare de 90,4 mii lei reprezentând restanţe privind diferenţele valorii financiare a 
normelor de hrană actualizată pentru perioada 01.10.2011 – 30.10.2012, datorii aferente 
contravalorii drepturilor de echipament pentru anul 2012, conform dispoziţiilor legale în 
vigoare. 

Pentru buna funcţionare a activităţii Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, 
precum şi pentru încadrarea în bugetul alocat şi a creditelor deschise, au fost întocmite 
un număr de  1.102 ordine de plată, atât pentru activitatea proprie cât şi pentru cele două 
servicii publice comunitare.  

Lunar, a fost elaborată şi transmisă monitorizarea cheltuielilor de personal către 
Direcţia Finanţare Administraţie din cadrul MAI.  
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Biroul resurse umane  
În cursul anului 2012, Biroul resurse umane a atins obiectivele şi a îndeplinit 

atribuţiile ce-i revin prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei 
Prefectului Municipiului Bucureşti, după cum urmează: 
· S-a întocmit statul de funcţii al Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, 

începând cu 01.01.2012, pe baza numărului şi structurii posturilor repartizate de către 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi ori de câte ori au survenit modificări. Lunar 
s-a întocmit statul de personal al instituţiei şi s-a transmis către Compartimentul 
financiar, contabilitate şi salarizare şi Direcţiei Generale Management Resurse 
Umane din cadrul MAI; 

· S-au făcut demersuri în vederea ocupării posturilor vacante din statul de funcţii al 
instituţiei, efectuându-se 3 transferuri la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti. 
Având în vedere transferurile, încetările raporturilor de serviciu şi ale contractelor 
individuale de muncă, statul de funcţii la data de 31.12.2012, s-a prezentat, după cum 
urmează: din totalul de 61 funcţii, 10 erau vacante (5 funcţii publice şi 3 funcţii 
contractuale) şi 51 ocupate (41 funcţii publice şi 10 funcţii contractuale); 

· S-au operat contractele individuale de muncă ale personalului contractual din cadrul 
instituţiei noastre în portalul e-Management Resurse Umane, e-Revisal, lansat în anul 
2012 de către Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

· S-au operat actele administrative privind modificările intervenite în situaţia funcţiilor 
şi a funcţionarilor publici, precum şi descărcarea documentelor în format electronic 
în/din Portalul de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, lansat 
în anul 2012 de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

· S-a procedat la reorganizarea instituţiei, de la data de 16 august 2012, personalul 
fiind reîncadrat corespunzător, elaborându-se totodată şi un nou Regulament de 
organizare şi funcţionare;  

· S-a organizat concurs de promovare în grad profesional de nivel superior a 
funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti şi au 
fost promovaţi 7 funcţionari publici; 

· S-a organizat examen de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe 
funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învăţământ 
superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea şi a fost promovat un 
funcţionar public; 

· S-a elaborat şi aprobat Planul de perfecţionare a salariaţilor din cadrul Instituţiei 
Prefectului Municipiului Bucureşti pe anul 2012; s-au întreprins demersurile 
necesare în vederea participării funcţionarilor publici şi a personalului contractual din 
cadrul instituţiei la programe de perfecţionare profesională; astfel, au participat un 
număr de 18 de salariaţi la cursuri, seminarii şi vizite de lucru; 



 
 
 

 12

INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Raport de activitate - 2012 

· Au fost completate şi, după caz, au fost întocmite dosarele profesionale ale 
funcţionarilor publici din instituţie, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 432/2004 
privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu date referitoare la pregătirea profesională, drepturile salariale, situaţia 
concediilor, precum şi cu orice modificare survenită, faţă de datele iniţiale 
înregistrate în formularele tip; 

· Concediile de odihnă, fără plată şi medicale s-au acordat salariaţilor în funcţie de 
programarea concediilor de odihnă pentru anul 2012 şi cu respectarea prevederilor 
legale pentru acordarea celorlalte tipuri de concedii. S-a solicitat tuturor salariaţilor 
instituţiei programarea efectuării concediilor de odihnă pentru anul 2013; 

· S-au acordat, respectiv reactualizat, documentele de legitimare pentru personalul 
instituţiei (legitimaţii de serviciu); 

· 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 Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea 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 Municipiului Bucureşti, a unui 
număr de 58 declaraţii de avere şi 58 declaraţii de interese; 

· S-au actualizat 16 proceduri operaţionale şi de sistem, conform SMAI – A nr. 
005/2011 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de 
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de 
control managerial; 

· S-a stabilit, urmărit şi comunicat către Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
Municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale din municipiul 
Bucureşti şi sectoarele 1- 6, numărul maxim de posturi pe unităţile administrativ 
teritoriale; 

· Au fost emise, până la data de 31.12.2012, un număr de 291 ordine ale prefectului cu 
privire la activităţile specifice de resurse umane; în total, s-au înregistrat, în registrul 
special pentru ordine din cadrul Biroului resurse umane, un număr de 960 ordine ale 
prefectului municipiului Bucureşti; s-a asigurat comunicarea ordinelor cu caracter 
individual către persoanele interesate, şi aducerea la cunoştinţă publică a celor cu 
caracter normativ; 

· În baza Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările 
şi completările ulterioare, s-a efectuat controlului medical  periodic; s-au elaborat 
instructajele generale şi specifice pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii la locul de 
muncă şi s-au completat fişele individuale de instructaj, pentru toţi salariaţii; 
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· S-au constituit şi predat la arhiva Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
documentele create în anul 2011. 

 

Compartimentul achiziţii publice şi administrativ  
 

Compartimentul achiziţii publice şi administrativ a atins obiectivele şi a îndeplinit 
atribuţiile ce-i revin prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei 
Prefectului Municipiului Bucureşti, după cum urmează: 

 
· Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Instituţiei Prefectului 

Municipiului Bucureşti, în anul 2012, au fost încheiate următoarele contracte: service şi 
mentenanţă pentru centrala telefonică, service IT, service copiatoare şi fax-uri, revizii şi 
reparaţii pentru autovehiculele din dotare, furnizare de produse de papetărie şi birotică, 
furnizare bonuri valorice pentru carburanţi auto, prestări servicii medicale, furnizare pe 
suport electronic a informaţiei legislative cuprinse în Monitorul Oficial al României 
Partea I şi Partea I numere bis, service şi actualizare software pentru managementul 
documentelor, Lex Expert, servicii de telefonie fixă, servicii de telefonie mobilă, servicii 
de mentenanţă website, servicii de agenţie de presă, servicii de internet şi televiziune 
prin cablu, servicii de promovare a imaginii instituţiei, servicii administrative şi contract 
subsecvent pentru semnături electronice. 

· Cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 
locale din 10 iunie 2012 au fost achiziţionate următoarele produse şi servicii: tipărirea 
buletinelor de vot, carburanţi auto, transportul preşedinţilor secţiilor de votare, timbre 
autocolante, ştampilele secţiilor de votare ale BEM şi ale OES-urilor, tipărirea 
publicaţiilor cu delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, tipărirea listelor electorale 
suplimentare şi complementare. 

· Cu ocazia desfăşurării referendumului naţional din data de 29 iulie 2012 
pentru demiterea Preşedintelui României au fost achiziţionate următoarele produse şi 
servicii: materiale consumabile pentru dotarea secţiilor de votare, urne de vot, tipărirea 
buletinelor de vot, carburanţi auto, transportul preşedinţilor secţiilor de votare, timbre 
autocolante, ştampilele secţiilor de votare şi ale BEM şi tipărirea publicaţiilor cu 
delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare, săgeţi indicatoare, cartuşe de toner, 
amenajare secţii de votare. 

· Cu ocazia alegerilor pentru camera Deputaţilor şi Senat din 09.12.2012 au 
fost achiziţionate următoarele produse şi servicii: materiale consumabile pentru dotarea 
secţiilor de votare, urne de vot, tipărirea buletinelor de vot, carburanţi auto, transportul 
preşedinţilor secţiilor de votare din sectorul 2, ştampilele secţiilor de votare, ale BEM şi 
ale OES-urilor, tipărirea publicațiilor cu delimitarea  şi numerotarea secţiilor de votare, 
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săgeţi indicatoare, cartuşe de toner, computere şi mobilier pentru dotarea BEM, 
amenajarea secţiilor de votare din sectorul 2, tipărirea publicaţiilor cu delimitarea şi 
numerotarea secţiilor de votare, săgeţi indicatoare, tipărirea listelor electorale 
suplimentare şi a celorlalte tipizate. 

· De asemenea, au fost întocmite un număr de aproximativ 180 de note 
justificative în vederea achiziţionării prin cumpărare directă de produse, servicii şi 
lucrări. 

În conformitate cu prevederile art. 56 şi art. 57 din OUG nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Compartimentul achiziţii publice şi 
administrativ a publicat, respectând termenul de 48 de zile de la data finalizării 
procedurii de atribuire, anunţurile de atribuire a contractelor, în Sistemul Electronic al 
Achiziţiilor Publice şi a intocmit documentele constatatoare finale pentru toate 
contractele incheiate. 

Un procent mai mare de 40% din totalul achiziţiilor au fost efectuate prin SEAP, 
pentru respectarea prevederilor legale.  

· În anul 2012, Compartimentul administrativ şi achiziţii publice a asigurat 
organizarea procesului de relocare a sediului Instituţia Prefectului Municipiului 
Bucureşti, activitate care a presupus alocarea unor importante resurse umane, materiale  
şi de timp. 

 
 
 

SERVICIUL JURIDIC 
 

Una dintre principalele atribuţii ale prefectului, stabilită prin Constituţia 
României, republicată în anul 2003 şi prevăzută ca atare în cuprinsul actelor normative-
cadru privind organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului - Legea nr. 340/2004, 
republicată, privind prefectul şi instituţia prefectului, în aplicarea căreia a fost emisă 
Hotărârea Guvernului nr. 460/2006, este verificarea legalităţii actelor administrative 
adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale. 

Această activitate a prefectului s-a realizat în cursul anului 2012 prin Serviciul 
juridic, structură a aparatului de specialitate al prefectului, care urmăreşte aducerea la 
îndeplinire a următoarelor obiective:  

a) aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative; 
b) exercitarea controlului legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de 

autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ; 
c) îndeplinirea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu 

caracter reparatoriu; 
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d) aplicarea legislaţiei specifice în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi 
a referendumului naţional; 

e) realizarea activităţilor privind aplicarea apostilei; 
f) îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi conferirea unui grad ridicat de transparenţă 

a activităţii desfăşurate. 
În cadrul Serviciului juridic funcţionează următoarele structuri:  
I. Compartimentul pentru controlul legalităţii actelor, contencios administrativ, 

organizarea procesului electoral şi aplicarea apostilei şi  
II. Biroul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu. 

 

Compartimentul pentru controlul legalităţii actelor, contencios 
administrativ, organizarea procesului electoral şi aplicarea apostilei 

 
Compartimentul pentru controlul legalităţii actelor, contencios administrativ, 

organizarea procesului electoral şi aplicarea apostilei are ca obiective principale: 
a) aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative; 
b) exercitarea controlului legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de 

autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ; 
c) aplicarea legislaţiei specifice în ceea ce priveşte organizarea şi desfãşurarea 

alegerilor locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi 
a referendumului naţional; 

d) realizarea activităţilor privind aplicarea apostilei. 
Compartimentul funcţionează pe trei componente, aducându-şi aportul la 

realizarea în termen a atribuţiilor specifice Serviciului, respectiv în ceea ce priveşte 
sarcinile distribuite astfel: 

1. O primă componentă vizează efectuarea controlului de legalitate asupra 
actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, 
totalul acestora fiind în anul 2012 de 48.531 acte administrative, după cum urmează: 

În cursul anului 2012, Primarul general a emis 1.418 dispoziţii, iar Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti a adoptat 229 de hotărâri.  

Primarul sectorului 1 a emis 10.280 dispoziţii iar Consiliul Local al sectorului 1 
a adoptat 279 de hotărâri. 

Primarul sectorului 2 a emis 4.109 dispoziţii iar Consiliul Local al sectorului 2 a 
adoptat 115  hotărâri. 

Primarul sectorului 3 a emis 11.027 dispoziţii iar Consiliul Local al sectorului 3 
a adoptat 324 de hotărâri. 
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Primarul sectorului 4 a emis 1893 dispoziţii iar Consiliul Local al sectorului 4 a 
adoptat  167 de hotărâri. 

Primarul sectorului 5 a emis 9.099 dispoziţii iar Consiliul Local al sectorului 5 a 
adoptat 73 de hotărâri. 

Primarul sectorului 6 a emis 9.452 dispoziţii iar Consiliul Local al sectorului 6 a 
adoptat 66 de hotărâri. 

Activitatea de verificare a legalităţii actelor adoptate/emise de autorităţile 
administraţiei publice s-a realizat cu trei consilieri juridici, în cursul anului fiind  
vacantat un post de consilier juridic superior.  

Aceiaşi consilieri îndeplinesc şi atribuţiile ce decurg din aplicarea legislaţiei 
specifice în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, 
parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European, precum şi a 
referendumului naţional. 

Astfel, în ceea ce priveşte îndeplinirea responsabilităţilor ce îi revin Serviciului 
juridic în domeniul electoral, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
instituţiei, în cursul anului 2012, salariaţii serviciului au îndeplinit în mod corespunzător 
toate sarcinile primite având ca obiect desfăşurarea activităţilor şi îndeplinirea 
atribuţiilor ce îi revin prefectului în materie electorală, după cum urmează: 

· Au elaborat corespondenţa punctuală cu Biroul Electoral de Circumscripţie 
al Municipiului Bucureşti în vederea găsirii soluţiilor legale la unele probleme apărute în 
procesul electoral; 

· Au elaborat corespondenţa cu partidele politice pentru informarea acestora 
cu privire la obligativitatea ce le revine pentru depunerea raportului detaliat al 
veniturilor şi cheltuielilor electorale la Autoritatea Electorală Permanentă; 

· Au elaborat corespondenţa cu partidele politice care au participat la 
alegerile locale pentru a comunica lista conţinând numele, prenumele şi datele de 
contact (numărul de telefon) ale fiecărui candidat al partidului, ales în funcţia de 
consilier general, respectiv consilier local, în cazul căruia s-a efectuat procedura 
eliberării certificatului doveditor al alegerii, conform art. 99 alin. (9) din Legea nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată şi 
modificată, date necesare în vederea convocării în şedinţă de consituire a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti, inclusiv a Consiliilor locale ale sectoarelor 1 – 6; 

· Au adresat solicitări către partidele politice, de a asigura informarea 
membrilor acestora, aleşi locali, cu privire la data şi ora la care are loc şedinţa de 
constituire a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a Consiliilor 
locale ale sectoarelor 1 – 6, 

· Au prezentat conducerii, spre aprobare şi semnare, corespondenţa cu 
organele de conducere ale locurilor de deţinere a persoanelor condamnate la executarea 
unei pedepse privative de libertate referitoare la obligaţiile ce revin acestora în 
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asigurarea exercitării dreptului la vot a persoanelor deţinute, dacă acest drept nu le-a fost 
interzis; 

· Au întocmit corespondenţa adresată în mod constant Tribunalul Bucureşti 
în perioada tragerii la sorţi a preşedinţilor secţiilor de votare şi până în ziua votării având 
ca obiect cererile de înlocuire din funcţie a persoanelor care au fost trase la sorţi ca 
preşedinţi sau, după caz, locţiitori ai acestora;   

· Au participat la organizarea videoconferinţelor, sens în care a fost elaborată 
invitaţia de participare la videoconferinţă şi asigurată comunicarea acesteia în timp 
optim tuturor membrilor Comisiei tehnice; 

· Au efectuat toate activităţile necesare pentru organizarea şedinţelor de 
instruire a primarilor şi secretarilor cu privire la atribuţiile şi responsabilităţile ce le 
revin în procesul electoral, dar şi a şedinţelor cu reprezentanţii acestora pentru găsirea 
celor mai adecvate soluţii la unele probleme punctuale apărute în procesul de organizare 
şi desfăşurare a alegerilor locale; 

· Au elaborat adrese către primării referitoare la buna organizare şi 
desfăşurare a procesului electoral; 

· Au iniţiat şi supus conducerii spre aprobare şi, respectiv, au contrasemnat 
toate ordinele emise de prefectul municipiului Bucureşti în domeniul alegerilor; 

· Au iniţiat diferite documente care au fost transmise autorităţilor sau 
instituţiilor publice cu competenţe în materie electorală având ca obiect modul de 
soluţionare a unor probleme punctuale apărute în procesul electoral; 

· Au participat la toate acţiunile organizate pe plan intern, astfel încât 
atribuţiile ce revin prefectului în domeniul alegerilor, potrivit legii, să poată fi 
îndeplinite la termenele şi în condiţiile stabilite de lege; 

· Au asigurat comunicarea directă şi permanentă cu Biroul Electoral al 
Municipiului Bucureşti în ceea ce priveşte suportul juridic al activităţilor comune 
desfăşurate în plan electoral, participând, totodată, şi ca personal tehnic auxiliar alocat 
bunei desfăşurări a activităţilor BEM. 
 În anul 2012 au fost înregistrate şi soluţionat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, modificată, un 
număr de 1.611 petiţii . 
 

2. A doua componentă are în vedere activităţi de contencios, funcţie ce se 
realizează cu trei consilieri juridici.  

Din evaluarea datelor şi informaţiilor referitoare la activităţile şi serviciile 
realizate, rezultă că: 
 -  au fost înregistrate 40 de petiţii, toate soluţionate favorabil; 
 - au fost gestionate 4.396 de lucrări (citaţii în dosarele aflate pe rol sau nou 
formate în cursul anului). 
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  Structura celor 2.899 dosare aflate pe rol este următoarea: 
 

Actul normativ Nr. dosare 
Legea nr. 18/1991 1327 dosare 
Legea nr. 10/2001 unde avem calitatea de reclamant 120 dosare 

Legea 10/2001 unde avem calitatea de pârât 286 dosare 
Legea nr. 44/1998 13 dosare 
Legea nr. 554/2004 170 dosare 
Legea nr. 544/2001 19 dosare 
Legea nr. 9/1998 235 dosare 
Legea nr. 290/2003 165 dosare 
Alte cereri 299 dosare 
Acţiuni promovate pentru Serviciul regim permise şi 
înmatriculare a vehiculelor 

265 dosare 

 
Au fost redactate 1.359 lucrări care se concretizează în: 
 

Tip lucrări Număr 
Recursuri promovate 74 
Întâmpinări 483 
Adrese instanţă şi litigii, interogatorii 477 
Note scrise 47 
Note informare 156 
Concluzii scrise 18 
Cereri de chemare în garanţie 3 
Cereri repunere pe rol 3 
Cereri reexaminare 4 
Cereri preschimbare termen 17 
Împuterniciri DRPCIV 43 
Răspunsuri la întâmpinari 23 
Cereri completatoare 1 
Contestaţii la executare 7 
Cereri lămurire dispozitiv 3 
Total 1.359 

 
 Au fost operate 4.396 citaţii şi au fost întocmite un număr de 503 dosare noi. 
Totodată, au fost programate şi susţinute 2 audienţe, soluţionate favorabil. 
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Se menţine în continuare numărul mare de cereri noi de chemare în judecată a 
Comisiei Municipiului Bucureşti pentru aplicarea legilor nr. 9/1998 şi nr. 290/2003, 
instanţele apreciind că se tergiversează nejustificat adoptarea unei hotărâri.  

Cu toate acestea, datorită măsurii luate încă din cursul anului 2010, respectiv 
comunicarea de îndată a citaţiilor în dosarele nou formate către Biroul pentru aplicarea  
legilor cu caracter reparatoriu - Compartimentul de Lege nr. 9/1993 şi 290/2003 - în 
vederea urgentării adoptării unei hotărâri în Comisie, înainte de primul termen de 
judecată, au rămas fără obiect un număr mare de dosare. Aceasta a însemnat reducerea 
cuantumului daunelor sau chiar formularea de către petenţi a unor cereri de renunţare la 
judecată. 

 
3. Certificarea cu apostilă 

  
 În prezent, instituţiile prefectului completează apostila în format electronic, după 
care aceasta este reprodusă pe hârtie albă standard, format A4, utilizându-se cerneală 
color, certificatul de apostilă constituindu-se anexă la actul oficial pentru care a fost 
eliberat şi fiind valabil numai însoţit de actul respectiv. 

Activitatea de certificare cu apostilă este reglementată prin următoarele acte 
normative de bază: 
 1. Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu 
privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 
5 octombrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Instrucţiunile nr. 82/2010 ale ministrului administraţiei şi internelor privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale 
administrative. 

Persoanele desemnate de conducerea instituţiei să desfăşoare activitatea de 
certificare cu apostilă urmăresc realizarea tuturor etapelor stabilite prin Instrucţiunile nr. 
82/2010 şi prin Procedura operaţională privind activitatea de apostilare a documentelor 
cod 8.0/SJ-LACAA.   
 De asemenea, s-au derulat şi activităţi conexe, cum ar fi:  
 - îndrumarea solicitanţilor către autorităţile competente, atât după certificarea 
documentelor cu apostilă, cât  şi după aplicarea apostilei; 
 - formularea de răspunsuri la petiţiile adresate Instituţiei Prefectului Municipiului 
Bucureşti, atât pe calea corespondenţei scrise, cât şi pe cea electronică; 
 - elaborarea de rapoarte lunare şi semestriale către Ministerul Administraţiei şi 
Internelor; 
 - elaborarea de puncte de vedere la solicitarea conducerii Instituţiei Prefectului 
Municipiului Bucureşti sau a altor instituţii; 
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 - colaborarea continuă cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, în 
scopul verificării actelor administrative oficiale supuse certificării cu apostila; 

 În cursul anului 2012 au fost adresate Instituţiei Prefectului Municipiului 
Bucureşti un numar total de 8.980 de cereri de apostilare a documentelor, eliberându-se 
12.879 de apostile. Totodată, au fost încasate taxe în sumă totală de 367.930 RON, 
constând în taxe cereri  şi taxe consulare. 

 

Biroul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu  
 
Biroul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu este organizat ca structură 

distinctă în cadrul Serviciului juridic şi are ca principal obiectiv îndeplinirea atribuţiilor 
rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu. 

Atribuţiile principale ale biroului sunt: 
a) primeşte, verifică şi instrumentează dosarele înaintate Comisiei municipale 

Bucureşti pentru stabilirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor; 
b) asigură secretariatul comisiei municipale de aplicare a Legii nr. 9/1998 privind 

acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea 
statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova 
la 7 septembrie 1940, republicată şi a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de 
despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca 
urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate 
şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

c) primeşte, verifică şi instrumentează cererile de acordare a compensaţiilor 
solicitate în temeiul Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003; 

d) primeşte, verifică şi instrumentează notificările privind acordarea 
despăgubirilor băneşti care se cuvin cetăţenilor în baza Legii nr. 10/2001; 

e) întocmeşte proiectele de ordin privind atribuirea terenurilor în proprietate 
privată şi redactează titlurile de proprietate emise în baza acestora; 

f) monitorizează aplicarea corectă şi unitară a legilor privind restituirea 
proprietăţilor şi acordă îndrumare persoanelor fizice implicate în procedurile 
administrative de restituire, soluţionează petiţiile ce îi sunt adresate. 
     g) primeşte şi difuzează în teritoriu precizările formulate de Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţii; 
    h) întocmeşte şi comunică Autorităţii toate datele ce îi sunt solicitate; 
 i) verifică de legalitate dispoziţiile emise de Primarul general al municipiului 
Bucureşti, în temeiul Legii nr. 10/2001, prin care se acordă măsuri reparatorii constând 
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în despăgubiri băneşti; întocmeşte referatul de specialitate privind avizul de legalitate al 
prefectului şi adresele de transmitere a întregii documentaţii către Autoritatea Naţională 
pentru Restituirea Proprietăţilor, 

j) soluţionează petiţiile din domeniul aplicării legilor cu caracter reparatoriu. 
 
Legea nr. 18/1991 
 
 Compartimentul funcţionează cu trei consilieri juridici. În cursului anului 2012 
membrii Comisiei Municipiului Bucureşti pentru aplicarea legilor fondului funciar au 
fost convocaţi în 8 şedinţe, doar pentru 4 şedinţe întrunindu-se cvorumul legal 
necesar pentru a fi adoptate hotărâri. Astfel, au fost adoptate 181 de hotărâri, şi au fost 
restituite subcomisiilor legale un număr de 88 de dosare. 
 Au fost emise 632 ordine ale prefectului pentru terenuri ce fac obiectul art. 36 
alin. 2, 3 şi 5 din Legea nr. 18/1991, republicată,  după cum urmează: 
 

Sectorul 1 - 68 titluri  de proprietate conform art. 36 alin. 2 din Legea nr. 
18/1991, republicată, modificată şi completată şi un număr de 30 titluri  de proprietate 
conform art. 36 alin. 3 din acelaşi act normativ. 

 

Sectorul 2 - 69 titluri  de proprietate conform art. 36 alin. 2 din Legea nr. 
18/1991, republicată, modificată şi completată şi un număr de 44 titluri  de proprietate 
conform art. 36 alin. 3 din acelaşi act normativ. 

Au fost emise două titluri de proprietate în conformitate cu prevederile art. 
36 alin. 5 din Legea nr. 18/1991, republicată, modificată şi completată . 

Totodată, în baza unor sentinţe civile, au fost emise 3 titluri de proprietate în 
conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 44/1994, coroborat cu prevederile 
art. 36 alin. 6, din Legea nr. 18/1991 republicată şi completată. 

 

Sectorul 3 - 25 titluri  de proprietate conform art. 36 alin. 2 din Legea nr. 
18/1991, republicată, modificată şi completată şi un număr de 5 titluri  de proprietate 
conform art. 36 alin. 3 din acelaşi act normativ. 

A fost emis un singur titlu  de proprietate în conformitate cu prevederile art. 36 
alin. 5 din Legea nr. 18/1991, republicată, modificată şi completată.  

 

Sectorul 4 - 6 titluri  de proprietate conform art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, 
republicată, modificată şi completată şi un număr de 14 titluri  de proprietate conform 
art. 36 alin. 3 din acelaşi act normativ. 

A fost emis un singur titlu  de proprietate în conformitate cu prevederile art. 36 
alin. 5 din Legea nr. 18/1991, republicată, modificată şi completată. 

 

Sectorul 5 – 108 titluri  de proprietate conform art. 36 alin. 2 din legea nr. 
18/1991, şi 207 titluri de proprietate conform art. 36 alin. 3 din Legea 18/1991, 
republicată, modificată şi completată. 
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Sectorul 6 - 44 titluri  de proprietate conform art. 36 alin. 2 din Legea nr. 
18/1991, republicată, modificată şi completată şi un număr de 4 titluri  de proprietate  
conform art. 36 alin. 3 din acelaşi act normativ. 

 

Pentru un număr de 331 dosare (propuneri emitere titluri de proprietate), au fost 
întocmite adrese de restituire către primăriile de sector în vederea completării cu 
acte/reanalizării propunerii. 

Din numărul total de petiţii înregistrate – 1.061, la finele anului se mai aflau în 
lucru 2 petiţii. 

 

Legea nr. 10/2001 

Activitatea prefectului în domeniul aplicării Legii nr. 10/2001 se desfăşoară pe 
două planuri, primul legat de activitatea de analizare a notificărilor depuse la instituţia 
noastră, al doilea fiind cel de control a activităţii legate de faza administrativă de 
soluţionare a notificărilor de către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza  
administrativ teritorială. La nivelul compartimentului îşi desfăşoară activitatea doi 
consilieri juridici. 

Având în vedere modificările aduse Legii nr. 10/2001 de către Titlul I şi VII din 
Legea nr. 247/2005 (nu se mai acordau despăgubiri băneşti, iar prefecturile nu mai erau 
entităţi investite cu soluţionarea notificărilor), toate notificările existente în evidenţele 
noastre şi nesoluţionate au fost transmise la Primăria municipiului Bucureşti, iar  cele 
deja analizate (aprobate şi respinse) sunt reanalizate. 

 
  Referitor la activitatea de control al fazei administrative de soluţionare a 

notificărilor privind imobilele situate pe raza municipiului Bucureşti, menţionăm că 
aceasta este axată pe următoarele coordonate: 

A. Răspuns la petiţiile primite, prin care se reclamă activitatea entităţilor investite 
cu soluţionarea notificărilor de pe raza administrativă a municipiului Bucureşti, în 
funcţie de dovezile primite formulându-se  adrese către aceste entităţi şi către petenţi şi  
ajunge chiar până la sancţionarea autorităţii administraţiei publice locale– atribuţia 
este fundamentată pe prevederile art. 38 şi 38¹ din Legea nr. 10/2001, republicată, dar 
şi ale prevederilor punctului 2.2 din Cap. 3 Normele Metodologice de aplicare unitară a 
Legii nr. 10/2001, dar şi ale art. 9 alin. 5 din H.G. nr. 361/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare sau se solicită comunicarea de informaţii referitoare la 
imobilele din Bucureşti (notificări depuse, litigii, titluri de proprietate emise) – avându-
se în vedere interdicţia înstrăinării grevării,închirierii etc. menţionată la art. 21 alin. 5 
din Legea nr. 10/2001, republicată. 
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  Au fost soluţionate 1.218 petiţii, printre acestea numărându-se solicitări de  
situaţii juridice şi  solicitări în baza Legii nr. 544/2001. 
 

B. În privinţa controlui de legalitate asupra dispoziţiilor emise de Primarul 
General al Municipiului Bucureşti, potrivit Legii  nr. 10/2001, în cursului anului 2012  
au fost primite în condiţiile OUG nr. 81/2007, un număr de 1.132 dosare. Acestea au 
fost soluţionate astfel: 

- 484 dosare avizate de legalitate; 
- 195 restituite de către instituţia noastră primarului general, pentru motive de 

nelegalitate; 
- 403 dosare în curs de soluţionare; 
- 50 de acţiuni în anulare formulate în instanţa de contencios administrative. 

 
 

Aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003 
 
Compartimentul funcţionează cu doi consilieri juridici care desfăşoară activităţi ce 

privesc instrumentarea dosarelor depuse  în vederea acordării de  despagubiri  în temeiul 
Legilor nr. 9/1998, nr. 290/2003, astfel: 

- analizează dosarele şi le pregătesc pentru dezbaterea lor în comisie; 
- redactează procesele verbale ale şedinţelor şi hotărârile adoptate de Comisia 

Municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003; 
-opisează, coletează şi transmit dosarele, soluţionate de către comisie prin 

emiterea de hotărâri, la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor-Serviciul 
pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003;  

- opisează, coletează şi transmit dosarele depuse în temeiul Legii nr.290/2003 a 
căror competenţă de soluţionare se declină prin hotărâre a Comisiei pentru aplicarea 
Legii nr. 290/2003 în favoarea comisiilor judeţene; 

- întocmesc răspuns la petiţiile adresate de către solicitanţi, în urma analizării 
dosarelor în cauză; 

- pregătesc şi susţin audienţe (analiză dosar). 
 În cursul anului 2012 au avut loc 7 şedinţe ale Comisiei municipiului Bucureşti 
pentru aplicarea Legii nr.9/1998 şi au fost adoptate 273 de  hotărâri. 
 Comisia municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 s-a întrunit în 
9 şedinţe fiind adoptate 396 de hotărâri . 
  

La nivelul compartimentului s-a înregistrat un număr de 1.589 de petiţii. 
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Situaţia dosarelor  înregistrate în baza Legii nr. 9/1998 
- Dosare înregistrate – 6.188 
- Hotărâri emise – 4.459( dosare transmise către ANRP)  
- Dosare invalidate – 113 ( dosare returnate de către ANRP) 
- Cereri rămase de soluţionat – 1.842 
 
Situaţia dosarelor  înregistrate în baza Legii nr. 290/2003 
- Dosare  înregistrate – 7.049 din care au fost transmise comisiilor judeţene din 

ţară, spre competenta soluţionare,  1.197; 
- Dosare returnate de comisiile judeţene – 915; 
- Hotărâri emise – 1.556; 
- Dosare returnate de ANRP, spre reanalizare 29; 
- Cereri rămase de soluţionat – 4.325. 

 
Nerealizările, concretizate în dosare neinstrumentate încă, sunt comune tuturor 

compartimentelor care instrumentează cereri formulate în temeiul legilor cu caracter 
reparatoriu. Apreciem că numărul consilierilor juridici care desfăşoară această activitate 
este insuficient, după cum un singur referent care deserveşte întreg Serviciul juridic nu 
este de ajuns. 
 

Propuneri de îmbunătăţire a activităţii:  
Este necesară suplimentarea statului de funcţii cu un număr de şase consilieri 

juridici şi doi referenţi, astfel:  
- Biroului pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/20003 îi sunt necesare 

încă două persoane care  să se ocupe de analiza dosarelor, petitiţii şi pregătirea 
şedinţelor, iar un referent să preia  activitatea de  identificare a dosarelor, ataşare a 
documntelor, operarea în registrul electronic, înregistrarea documnentelor, 
coletarea dosarelor, întocmirea plicurilor. 

o De asemenea, pentru evaluarea dosarelor comisia tehnică este necesar a fi 
compusă din trei evaluatori (un evaluator pentru partea  agricolă şi  doi 
evaluatori pentru partea de construcţii). În prezent, comisia este deservită 
de doi evaluatori, unul pentru construcţii unul pentru partea agricolă. După 
mutarea instituţiei noastre în noul sediu, ambii evaluatori reclamă distanţa 
foarte mare de sediul unde îşi desfăşoară activitatea . 

- Compartimentul pentru aplicarea Legii nr. 10/2001 necesită suplimentarea cu un 
post de consilier juridic şi un referent, precum şi ocuparea postului rămas vacant. 

- Compartimentul pentru aplicarea legilor fondului funciar necesită încă un post de 
consilier juridic. 
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- Compartimentul pentru controlul legalităţii actelor, contencios administrativ, 
organizarea procesului electoral şi aplicarea apostilei necesită suplimentarea cu 
încă două posturi de consilieri juridici. Astfel, trei consilieri juridici ar putea 
verifica legalitatea actelor administrative pentru câte două sectoare şi un consilier 
juridic ar verifica controlul de legalitate al actelor administrative adoptate/emise 
de CGMB şi primarul general. 
 

 

COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 
 

Activitatea Compartimentului informare şi relaţii publice urmăreşte îndeplinirea 
următoarelor obiective:  
  a) informarea publicului potrivit regulilor şi principiilor prevăzute de Legea nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare – denumită în continuare Legea nr. 544/2001; 
  b) elaborarea buletinului informativ al Instituţiei Prefectului Municipiului 
Bucureşti care cuprinde informaţiile de interes public pe care instituţia are obligaţia să le 
comunice din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001; 
  c) asigurarea comunicării externe prin intermediul registraturii instituţiei; 
  d) gestionarea arhivei instituţiei, potrivit prevederilor legale. 
 
1. Aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, elaborarea de raportări şi situaţii statistice, Telefonul cetăţeanului, centrala 
telefonică 
 
  Pe parcursul anului 2012 au fost luate în evidenţă 60 de solicitări/adrese (30 
rezolvate favorabil, 21 nu au făcut obiectul Legii nr. 544/2001, 2 informaţii inexistente, 
1 lucrare redirecţionată, 6 rezolvate intern). De asemenea, a fost redactat Buletinul 
informativ cu informaţiile din oficiu, prevăzute în art. 5 din Legea nr. 544/2001. 
  Au fost elaborate următoarele raportări şi situaţii statistice: 

 – raportul pe anul 2011 şi raportul pe primul semestru al anului 2012, 
privind activitatea de soluţionare a petiţiilor şi de primire a cetăţenilor în 
audienţă, la nivelul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

 – rapoarte lunare referitoare la informaţiile privind mediul, înaintate 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 

 – rapoarte lunare referitoare la petiţiile care au ca obiect activitatea 
serviciilor publice deconcentrate, înaintate Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 
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 – raportul centralizat pe anul 2011 privind aplicarea Legii nr. 544/2001, 
la nivelul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

 – situaţii interne lunare, centralizate, privind petiţiile şi audienţele 
neoperate în Registrul electronic. 

  În ceea ce priveşte informarea solicitanţilor care au apelat numărul 021.9866 
(Telefonul cetăţeanului) şi centrala telefonică – preluată de la data de 13.09.2012 –, în 
anul 2012 s-au înregistrat 5.905 apeluri telefonice. Detalii referitoare la acestea sunt 
cuprinse în tabelul de mai jos: 
 

Domeniul de 

interes 

Telefonul 

cetăţeanului 

(nr. de apeluri) 

Centrala 

telefonică 

(nr. de apeluri) 

Total apeluri Procente din 

totalul general 

Legea nr. 

9/1998 

178 15 193 3,26 

Legea nr. 

290/2003 

347 47 394 6,67 

Legea nr. 

18/1991 

297 60 357 6,04 

Legea nr. 

10/2001 

1.144 93 1.237 20,94 

Apostilarea 

documentelor 

1.485 207 1.692 28,65 

Permise auto 617 53 670 11,34 

Paşapoarte 223 13 236 3,99 

Primării 30 2 32 0,94 

Diverse 802* 292** 1.094 18,52 

 

*  informaţiile solicitate au vizat: adresa prefecturii; precizarea numărului de înregistrare al unor petiţii; 

orarul registraturii; remuneraţia pentru recensământ; colectarea deşeurilor; asistenţă socială; acordare 
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loc de parcare; înzăpezire; eliberare certificate de naştere; comandă taxi, reclamaţii Enel; starea 

drumurilor; informaţii despre PUZ; transcrierea certificatelor de naştere; schimbarea numelui 

persoanelor fizice; obţinerea unui spaţiu comercial; întârzierea plăţii ajutoarelor sociale în sectorul 5; 

acordarea cetăţeniei române; reclamaţii Rcs-Rds; atribuirea denumirii societăţilor comerciale; obţinerea 

cazierului judiciar; înscrierea ca preşedinţi ai secţiilor de votare pentru alegerile locale, referendum, 

alegerile parlamentare 2012; remuneraţie referendum, alegeri locale şi parlamentare 2012; informaţii 

alegeri locale, referendum, alegeri parlamentare 2012; eliberare CI; problema câinilor vagabonzi. 

**  transferul la diverse interioare din cadrul instituţiei; comunicarea nr. de fax; adresa prefecturii, 

orarul registraturii; remuneraţie referendum, alegeri parlamentare 2012; eliberare CI; problema câinilor 

vagabonzi; prelungirea şederii în România; colectarea deşeurilor. 

 

Distribuţia solicitărilor formulate la Telefonul 
cetăţeanului - 021.9866

3% 7%
6%

22%

29%

12%

4%
1%

16%

Legea nr. 9/1998 Legea nr. 290/2003 Legea nr. 18/1991

Legea nr. 10/2001 Apostilarea documentelor Permise auto

Paşapoarte Primării Diverse
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Distribuţia domeniilor de interes - apeluri prin 
centrala telefonică

2% 6%
8%

12%

26%7%2%0%

37%

Legea nr. 9/1998 Legea nr. 290/2003 Legea nr. 18/1991

Legea nr. 10/2001 Apostilarea documentelor Permise auto

Paşapoarte Primării Diverse
 

2. Registratură 
 
  S-au înregistrat electronic şi au fost repartizate către cabinetul subprefectului 
coordonator un numar de 25.404 documente (petiţii, memorii, sesizări, reclamaţii, cereri 
de înscrieri în audienţă etc.). 
  Au fost puse la dispoziţia cetăţenilor diverse cereri tip: cerere privind liberul acces 
la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001); cerere şi lista cu actele necesare 
privind Legea nr. 290/2003; cerere, lista cu actele necesare şi modelul de declaraţie 
notarială privind Legea nr. 9/1998; cerere pentru acordarea/prelungirea autorizaţiei de 
colectare a deşeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice, respectiv lista cu actele 
necesare şi formularul privind situaţia deşeurilor colectate; cerere pentru înscrierea în 
audienţă; cerere pentru remunerarea participării la organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
din anul 2012. 
  Totodată, s-a asigurat primirea, evidenţa şi transmiterea corespondenţei pe bază 
de borderou sau buletin de însoţire, către oficiul poştal şi ridicarea corespondenţei. 
 
3. Arhivarea documentelor 
 
  În aplicarea prevederilor Legii nr. 16/1996, modificată prin Legea nr. 385/2002, 
în perioada 1.01.- 31.12.2012 s-au întocmit inventare pentru documentele ce au fost 
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constituite în dosare, conform Nomenclatorului arhivistic, fără evidenţă în depozitul de 
arhivă, în vederea înregistrării în Registrul de evidenţă curentă. Au fost preluate 
documente de la Cabinetul subprefectului 2, Biroul resurse umane, Compartimentul 
informare şi relaţii publice, Compartimentul afaceri europene, relaţii internaţionale şi 
minorităţi, Compartimentul pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice 
deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice. 
  De asemenea, a fost reamenajat depozitul de arhivă la noul sediu al instituţiei şi s-
au întreprins demersurile necesare pentru modificarea şi actualizarea Nomenclatorului 
arhivistic al dosarelor create la nivelul serviciilor şi compartimentelor de specialitate din 
cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

La solicitarea compartimentelor instituţiei s-au eliberat copii după documentele 
aflate la depozitul de arhivă, pe bază de notă, pentru rezolvarea diferitelor adrese şi 
cereri adresate conducerii instituţiei. 
 
4. Alte activităţi 
 
 – redactarea opisului documentelor care au ca obiect Legea nr. 544/2001, luate în 
evidenţă pe anul 2011, precum şi arhivarea acestora; 
 – diseminarea către personalul instituţiei, prin e-mail, a buletinelor de informare şi 
documentare pe anul 2012 primite de la Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
 – redactarea procedurii privind aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul instituţiei; 
 – printarea şi transmiterea mesajelor de pe contul de e-mail al instituţiei; 
 – formularea unor propuneri pentru noul Regulament de organizare şi funcţionare al 
instituţiei. 
 
 

SERVICIUL STRATEGII GUVERNAMENTALE ŞI SERVICII PUBLICE 
DECONCENTRATE 

 

Activitatea Serviciului strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate 
în anul 2012 a avut ca scop îndeplinirea următoarelor obiective:  

- coordonarea şi asigurarea îndeplinirii la nivelul municipiului Bucureşti a 
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi în politicile naţionale şi de 
afaceri europene; 

- conducerea activităţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului 
organizate la nivelul municipiului Bucureşti; 

- eficientizarea relaţiei cu cetăţeanul şi a comunicării interne şi externe; 
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- eficientizarea activităţii instituţiei şi asigurarea îndeplinirii politicilor naţionale; 
referitoare la reforma administraţiei publice; 

- organizarea în bune condiţii a procesului electoral. 
În anul 2012 Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate a 

avut în componenţă trei compartimente: 
- Compartimentul pentru realizarea programului de guvernare, servicii 

publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice,  
- Compartimentul afaceri europene, relaţii internaţionale şi minorităţi, 
- Compartimentul pentru situaţii de urgenţă şi ordine publică – până în 

august 2012. 
Activităţile desfăşurate de către aceste compartimente sunt prezentate în cele ce 

urmează, cu excepţia celor derulate de către Compartimentul pentru situaţii de urgenţă şi 
ordine publică, care sunt detaliate într-o secţiune dedicată a acestui raport, acest 
compartiment nemaifiind în structura serviciului la data de 31 decembrie 2012. 

Activitatea depusă în anul 2012 de personalul Serviciului a presupus o 
permanentă şi laborioasă comunicare cu serviciile publice deconcentrate, în mod special 
în vederea îndrumării responsabililor pentru a realiza raportări corespunzătoare, 
structurate unitar, care să cuprindă informaţii cât mai complete şi la obiect. În urma 
analizei informaţiilor prezentate în secţiunile anterioare, apreciem gradul de îndeplinire 
a obiectivelor generale şi specifice asumate la 90%.  

Pe lângă îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cuprinse în Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al instituţiei, personalul Serviciului a participat la activităţi 
privind procesele electorale, arhivarea documentelor altor compartimente, apostilarea 
documentelor.  

Analizând în ansamblu rezultatele monitorizării serviciilor publice deconcentrate 
şi a controalelor efectuate la sediile acestor instituţii pe parcursul anului 2012, se 
constată următoarele: 
1. relaţia Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti cu serviciile publice 
deconcentrate este bună, atât în furnizarea de informaţii, cât şi în soluţionarea diverselor 
probleme apărute şi care necesită o rezolvare rapidă.  
2. deficienţele apărute se referă, în principal, la nerespectarea termenelor de răspuns la 
solicitările Serviciului; 
3. în ciuda eforturilor depuse, colaborarea cu primăriile de sector în vederea obţinerii 
unor date sau materiale documentare este încă deficitară. 

În anul 2012, Compartimentul afaceri europene, relaţii internaţionale şi minorităţi 
a continuat activităţile privind monitorizarea absorbţiei fondurilor structurale la nivelul 
Municipiului Bucureşti, dar liniile de finanţare deschise pentru instituţiile publice au fost 
mult mai puţine, alocările anuale din fonduri structurale fiind de multe ori acoperite de 
proiecte elaborate şi depuse în anii anteriori.  
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Datorită lipsei unui buget alocat pentru activităţi ce necesită un minim de 
materiale şi de cheltuieli de protocol, iniţierea de acţiuni în domeniul relaţiilor 
internaţionale şi organizarea de concursuri sau evenimente pe teme europene nu au fost 
realizate pe parcursul anului 2012.  

 

Compartimentul pentru realizarea programului de guvernare, servicii 
publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice 

 

Activităţi în domeniul realizării Programului de guvernare 
 
1. Întocmirea Planului orientativ de acţiuni pe anul 2012 pentru realizarea la nivelul 
municipiului Bucureşti a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 
 Planul orientativ de acţiuni pe anul 2012 pentru realizarea la nivelul municipiului 
Bucureşti a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare este un document 
programatic, structurat pe domeniile cuprinse în Programul de guvernare. Documentul a 
fost prezentat Colegiului prefectural spre aprobare, fiind adoptat prin consens. 
 Urmare aprobării Programului de guvernare 2012 prin Hotărârea Parlamentului 
nr. 15/07.05.2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, în luna iunie a fost întocmit 
Planul orientativ de acţiuni pentru perioada mai-decembrie 2012 pentru realizarea la 
nivelul municipiului Bucureşti a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare. 
 
2.  Realizarea Raportului privind starea economico-socială a municipiului Bucureşti 
pe anul 2011.   

Structura documentului a respectat domeniile de activitate vizate de planul 
orientativ de acţiuni pe anul 2011, în concordanţă cu obiectivele Programului de 
guvernare. 
 Realizarea acestor documente a necesitat activităţi ca: solicitarea rapoartelor de 
activitate pe anul 2011 ale tuturor serviciilor publice deconcentrate, primăriilor, regiilor 
autonome, societăţilor comerciale de interes local; acordarea de consultanţă; 
centralizarea documentaţiei, prelucrarea datelor, finalizarea şi prezentarea raportului în 
cadrul Colegiului Prefectural şi transmiterea raportului la Mininisterul Administraţiei şi 
Internelor. 
 
3.  Aplicarea prevederilor Strategiei actualizate de accelerare a reformei 
administraţiei publice prin implementarea la nivelul instituţiei a instrumentului de 
modernizare a administraţiei CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a Funcţionării 
Instituţiilor Publice). 
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A. Implementarea la nivelul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti a 
instrumentului de modernizare CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a Funcţionării 
Instituţiilor Publice) 

A fost elaborat Raportul  pe anul 2011 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse 
în Planul pentru perioada 2009-2011 pentru implementarea căilor de acţiune identificate 
în urma aplicării CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a Funcţionării Instituţiilor 
Publice) la nivelul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.  
 
 B. Activita tea „Grupului de modernizare a administraţiei publice la nivelul 
municipiului Bucureşti”.  

Conform programării întâlnirilor „Grupului pentru modernizarea administraţiei 
publice la nivelul municipiului Bucureşti” pe anul 2012, au fost organizate, sub 
coordonarea subprefectului, următoarele şedinţe de lucru:  

· în data de 05.04.2012 a avut loc şedinţa de lucru cu tema: „Propuneri privind 
actualizarea normelor privind funcţionarea centrelor de desfacere a alimentelor şi 
băuturilor în incinta unităţilor de învăţământ, conform Legii nr. 123/2008 şi Ordinul 
Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1563/12.09.2008”. Prezentarea a fost  susţinută de 
reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar la Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei de 
Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. 

· în data de 05.06.2012 a avut loc întâlnirea cu tema „Modernizarea comunicării cu 
contribuabilii prin organizarea unui Call center dedicat asistării telefonice a 
contribuabililor (implementarea unui proiect pilot „Număr de apel unic pentru asistenţa 
contribuabililor” în relaţia cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului 
Bucureşti)” 

· în luna iulie a anului 2012 au fost iniţiate demersurile extinderii componenţei 
grupului de lucru în scopul atragerii reprezentanţilor tuturor primăriilor sectoarelor 1-6, 
ai tuturor serviciilor publice deconcentrate precum şi ai societăţii civile (reprezentând 
mediul academic, mediul de afaceri si ONG-uri), care să sprijine implementarea 
obiectivelor strategice pentru accelerarea reformei în administraţia publică, vizând în 
primul rând, îmbunătăţirea calităţii diferitelor servicii oferite cetăţenilor printre care cele 
mai importante se numără: impozitele şi taxele locale, urbanism şi autorizare, relaţii cu 
publicul, protecţia mediului, salubritate, linişte şi ordine publică.  

Prin Ordinul prefectului nr. 509/25.07.2012 a fost reactualizată componenţa 
Grupului de modernizare a administraţiei publice la nivelul municipiului Bucureşti. 
 
C. Activităţi iniţiate de Unitatea centrală de reformă a administraţiei publice 
(UCRAP)  

· Au fost diseminate către toate autorităţile adminsitraţiei publice locale şi serviciile 
publice deconcentrate, materialele elaborate de UCRAP în parteneriat cu Direcţia 
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Generală Anticorupţie în cadrul proiectului „Studiu-diagnostic privind fenomenul de 
corupţie în administraţia publică locală”, cofinanţat din Fondul Social European prin 
PODCA. 

Materialele au reprezentat: „Studiul privind corupţia în administraţia publică 
locală”, „Ghid de bună practică pentru prevenirea faptelor de corupţie în rândul 
cetăţenilor”şi „Ghid de bună practică pentru prevenirea faptelor de corupţie pentru 
reprezentanţii administraţiei publice locale”. 

· Completarea chestionarului ,,Reţeaua de modernizatori’’ şi transmiterea acestuia 
la UCRAP. 

· Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a încheiat un parteneriat cu Unitatea 
centrală pentru reforma administraţiei publice (UCRAP) din cadrul MAI în scopul 
sprijinirii implementării proiectului derulat de UCRAP, denumit „Dezvoltarea unui 
mecanism de monitorizare a implementării acţiunilor anticorupţie din cadrul SNA 2011-
2014 la nivelul administraţiei publice locale, precum şi promovarea acestuia în vederea 
cunoaşterii de către toate instituţiile implicate” – cod SMIS 40606, finanţat prin 
PODCA. 
 
4. Elaborarea unor informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării generale 
economice, sociale, culturale, precum şi cu privire la stadiul realizării obiectivelor 
asumate de serviciile publice deconcentrate şi autorităţile administraţiei publice locale 
în Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de 
guvernare 
 

· Elaborarea raportului pe trimestrul I - 2012 privind stadiul îndeplinirii 
obiectivelor asumate de serviciile publice deconcentrate, autorităţile administraţiei 
publice locale, regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local în Planul 
orientativ de acţiuni pe anul 2012 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 
de guvernare. Raportul a fost transmis la Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
 Raportarea a fost sistată de Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia 
pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, începând cu trimestrul II-2012. 
 

· Elaborarea rapoartelor lunare privind stadiul încheierii la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale a contractelor de vânzare-cumpărare a locuinţelor Agenţiei 
Naţionale a Locuinţei (ANL). 
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5. Contribuirea la organizarea aplicării în municipiul Bucureşti, a programelor şi 
strategiilor guvernamentale sau ministeriale  

În acest sens, s-au desfăşurat activităţi de implementare a strategiilor 
guvernamentale prin proiecte şi programe.  Dintre acestea, menţionăm ca principale, 
următoarele: 
 
A. Strategia Naţională Anticorupţie  
 

· Implementarea măsurilor prevăzute în Programul de prevenire şi de combatere a 
corupţiei la nivelul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti (în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 231/2005 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) şi a 
Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1150/19.01.2006 precum şi a 
Metodologiei de identificare a riscurilor şi a vulnerabilităţilor la corupţie în cadrul 
structurilor ministerului administraţiei şi internelor); actualizarea Planului de acţiuni 
aferent anului 2012 pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, în baza normelor 
prevăzute în „Concepţia privind activitatea de prevenire a faptelor de corupţie în cadrul 
structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru perioada 2009-2012”, 
aprobată de Ministrul administraţiei şi internelor; 

· Întocmirea raportului pe anul 2011 privind activitatea desfăşurată pe tema 
combaterii corupţiei; organizarea şi participarea la şedinţele de lucru iniţiate de către 
subprefectul desemnat să coordoneze colectivul de lucru pentru prevenirea corupţiei. 

· Actualizarea componenţei Grupului de lucru pentru prevenirea faptelor de 
corupţie la nivelul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti în baza Ordinului 
prefectului nr. 606 din 10.09.2012  

· Încheierea acordului de parteneriat între Instituţia Prefectului Municipiului 
Bucureşti şi Unitatea centrală pentru reforma administraţiei publice (UCRAP) din cadrul 
MAI în scopul sprijinirii implementării proiectului derulat de UCRAP, denumit 
„Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acţiunilor anticorupţie din 
cadrul SNA 2011-2014 la nivelul administraţiei publice locale, precum şi promovarea 
acestuia în vederea cunoaşterii de către toate instituţiile implicate” – cod SMIS 40606, 
finanţat prin PODCA. 

· Înscrierea Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti la concursul internaţional 
de bune practici în administraţie organizat de Naţiunile Unite. Proiectul intitulat 
“Aplicarea politicilor anticorupţie la nivelul Instituţiei Prefectului Municipiului 
Bucureşti” a fost înscris la categoria “Prevenirea şi combaterea corupţiei în administraţia 
publică”, cu ajutorul consilierului din cadrul Compartimentului relaţii internaţionale şi 
minorităţi (din cadrul IPMB). 
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B. Strategia de prevenire a criminalităţii în municipiul Bucureşti 
 

În acest domeniu pe parcursul primului semestru al anului 2012 au fost organizate 
5 şedinţe cu cele 3 grupuri de lucru pe cele trei domenii sectoriale: prevenirea 
delincvenţei juvenile, a violenţei domestice şi pentru siguranţa stradală. Membrii celor 
trei grupuri reprezintă instituţii publice cu atribuţii specifice în acest domeniu şi anume: 
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Direcţia Generală de Jandarmi a 
Municipiului Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Direcţia de 
Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti; 
Poliţiile Locale ale sectoarelor 1-6; Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 
Municipiului Bucureşti, Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
ale sectoarelor 1-6, Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă-Bucureşti. Pe 
lângă grupurile de lucru, au funcţionat, cu rol consultativ şi grupurile formate din 
reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale  şi anume: „No Abuse”, Fundaţia 
„Sensiblu”, Asociaţia Profesionistilor Mediatori din România, Organizaţia Salvaţi 
Copiii, organizaţia “ADRA” , Asociaţia EquiLibre, Liga Habitat. 
 Pe cele trei domenii prioritare stabilite în strategie, prin implicarea activă a 
ofiţerilor Serviciului de Prevenire din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti şi a tuturor membrilor instituţiilor partenere în proiect, s-au desfăşurat 
următoarele activităţi: 

a) În domeniul prevenirii delincvenţei juvenile: 
· A fost realizată o bază unică de date privind incidentele violente în şcoli, 
prin colaborarea săptămânală între Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. 
· A fost încurajată descentralizarea deciziei, prin încheierea protocoalelor de 
colaborare între secţii de poliţie - unităţi de învăţământ - asociaţii de părinţi - 
autorităţi locale. 
· A fost realizată o fişă unică de monitorizare, de către Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti, a incidentelor violente în unităţile de învăţământ. 
· A fost realizată o reţea de 147 de comunicatori (poliţişti naţionali, locali, 
jandarmi, avocaţi, mediatori, asistenţi sociali, psihologi, sociologi, medici, 
personal sanitar, profesori) care, după o formare prealabilă, au desfăşurat 
simultan două activităţi de prevenire cu acelaşi mesaj: una în 100 de unităţi de 
învăţământ, iar cealaltă în 127 de unităţi de învăţământ. 
· A fost stabilit un proiect “model de bune practici”, proiectul iniţiat de 
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi intitulat “Unde-i lege, 
nu-i tocmeală!”. Proiectul are ca scop educarea juridică a copiilor de clasa a 
VII- a din Bucureşti, pentru prevenirea implicării acestora în comiterea faptelor 
penale.  
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· A fost realizat primul site inter-instituţional din România destinat siguranţei 
adolescenţilor şi tinerilor, intitulat http://www.gandirefresh.ro", respectiv 
paginile Facebook şi Twitter cu acelaşi nume. Pe acest site se găsesc informaţii 
din toate domeniile ce abordează siguranţa atât pentru elevi, cât şi pentru 
părinţi şi cadre didactice. 

b) În domeniul prevenirii violenţei în familie: 
· S-a realizat proiectul unei fişe inter-instituţionale; 
· Sub coordonarea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului de sector au fost înfiinţate echipe inter-instituţionale de intervenţie 
preventivă. 

c) Siguranţa stradală: 
· Au fost realizate parteneriate cu reprezentanţii mediului privat, 
administratori de TV-screen şi televizoare cu plasmă din staţii de metrou şi 
mijloace RATB care preiau mesajele preventive şi le transmit pro-bono; 
· A fost realizată o bază de date (în construcţie) cu adrese de contact ale unor 
societăţi comerciale care prezintă vulnerabilitate victimală, în funcţie de 
obiectul de activitate al societăţii şi de riscul criminogen al zonei în care sunt 
amplasate. Acestea primesc periodic, prin e-mail, mesaje preventive. 

 
Compartimentul afaceri europene, relaţii internaţionale şi minorităţi, în colaborare 

cu consilierul responsabil de monitorizarea şi implementarea Strategiilor 
Guvernamentale, au înscris în concursul internaţional de bune practici în administraţie 
organizat de Naţiunile Unite (United Nations Public Service Awards) aplicaţia cu titlul: 
„Promovarea drepturilor femeilor la nivelul Municipiului Bucureşti”. 
 
C. Coordonarea activităţii Comisiei de protecţia mediului şi ecologie 
 

Comisia de protecţia mediului şi ecologie a fost constituită la nivelul Instituţiei 
Prefectului Municipiului Bucureşti prin Ordinul prefectului nr. 790/29.12.2008, revizuit, 
cu scopul de a sprijini activitatea conducătorului instituţiei în domeniul protecţiei 
mediului. Comisia monitorizează permanent aplicarea Regulamentului intern privind 
protecţia mediului, aprobat prin Ordinul prefectului nr. 976/2010 şi a reglementărilor 
legale din domeniul protecţiei mediului. Comisia organizează colectarea deşeurilor de 
hârtie, carton, plastic, metal, sticlă şi a cartuşelor de imprimantă şi de copiator. 
             Rezultatele obţinute pe parcursul anului 2012 în cadrul celor patru axe ale 
strategiei de mediu a instituţiei au fost următoarele:  
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a) Conservarea energiei şi a resurselor şi gestiunea deşeurilor 
Obiectivele propuse pentru anul 2012 au vizat extinderea programului de reciclare 
deşeuri şi creşterea cantităţii de hârtie reciclată. 
Rezultate:  
-     prin parteneriatul cu SC CamiComexim SRL au fost colectate şi predate în vederea 
reciclării: 2.605,5 kg deşeuri de hârtie şi carton, reprezentând o creştere de 16,6% faţă de 
anul 2011, 130 kg plastic, 24 kg metal;  
- prin parteneriatul cu OfficeGreen au fost colectate şi predate în vederea reciclării 214 
cartuşe şi tonere uzate programul de reciclare a deşeurilor a inclus colectarea deşeurilor 
de metal, plastic şi sticlă 
- nu au fost realizate achiziţii verzi  
- după mutarea instituţiei în sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corp B, s-a procedat la 
constituirea noului depozit pentru deşeuri reciclabile, dar nu sunt asigurate recipiente 
speciale pentru colectarea selectivă a deşeurilor pe fiecare etaj. 
            Gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse: 90% 
 
b) Conştientizare, educare şi implicare 
Obiective stabilite: instruirea personalului instituţiei cu privire la protecţia mediului şi 
colectarea selectivă a deşeurilor, participarea la evenimente specifice, organizarea unui 
eveniment şi asigurarea includerii informaţiilor de mediu în buletinul informativ al 
instituţiei 
Rezultate:  
- a fost realizată instruirea personalului cu privire la prevederile Regulamentului 
intern privind protecţia mediului şi la realizarea activităţii de colectare selectivă a 
deşeurilor la nivelul instituţiei  
- participare la grupurile de lucru ale Planului Regional de Acţiune pentru Mediu şi 
ale Planului local de acţiune pentru mediu 
- responsabilul de mediu a participat la convocarea de specialitate pe linia protecţiei 
mediului organizată de către Direcţia Logistică din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne. 
-   Nu s-a mai organizat concursul pe teme de mediu dedicat personalului instituţiei şi 
nici nu s-a mai elaborat buletinul informativ. 
         Gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse: 80% 
 
c) Respectarea legislaţiei în domeniu 
Obiective stabilite pentru anul 2012: elaborarea raportului anual, desfăşurarea şedinţelor 
semestriale ale Comisiei, asigurarea finanţării pentru desfăşurarea activităţilor de 
protecţie a mediului.  
Rezultate: 



 
 
 

 38

INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Raport de activitate - 2012 

- raportul pe anul 2011 pe linia protecţiei mediului a fost transmis la termen la MAI. 
- a avut loc 1 şedinţă a Comisiei de protecţia mediului şi ecologie  
              Gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse: 70% 
 
d) Participare şi parteneriate 
Obiective propuse: participarea membrilor Comisiei la programe de formare în domeniu, 
creşterea vizibilităţii şi îmbunătăţirea comunicării cu celelalte structuri. 
Rezultate:  
- a fost semnat un parteneriat de colaborare cu Asociaţia Viitorul în Zori pentru 
derularea campaniei „Let`s Do It Romania”, desfăşurată în 12 mai 2012, zi în care s-au 
organizat simultan în mai multe ţări ample acţiuni de curăţenie la nivelul localităţilor 
implicate în eveniment.  
- din cauza lipsei de fonduri, nu toţi membrii comisiei au participat la programe de 
formare în domeniu, cu excepţia responsabilului de mediu. 
            Gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse: 70% 
             
            În concluzie, gradul de îndeplinire a tuturor obiectivelor propuse pentru anul 
2012 este de 77,5 %. Activitatea Comisiei de protecţia mediului şi ecologie este 
influenţată de acţiunea unor factori externi şi interni, astfel: clădirile în care îşi 
desfăşoară activitatea instituţia  noastră şi serviciile publice comunitare se află în 
administrarea altor instituţii, limitând capacitatea de adoptare a unor măsuri integrate de 
managementul mediului; finanţarea internă insuficientă pentru activităţile de protecţie a 
mediului; pentru unele tipuri de deşeuri cantităţile generate sunt foarte mici (ex. sticlă şi 
metal), ceea ce face dificilă asigurarea colectării şi a transportului lor în vederea 
reciclării.  
 
D. Participarea la lucrările Grupului interinstituţional de lucru în domeniul 
traficului de persoane 
 
 Conform prevederilor Planului naţional de acţiune pentru implementarea 
Strategiei  naţionale împotriva traficului de persoane, la nivelul municipiului Bucureşti 
funcţionează „Grupul interinstituţional de lucru în domeniul prevenirii şi combaterii 
traficului de persoane”. În cadrul acestui grup, Instituţia Prefectului Municipiului 
Bucureşti îndeplineşte rolul de raportor. 

Astfel, pe parcursul anului 2012, au fost întocmite 4 rapoarte: pe trimestrul IV al 
anului 2011 şi pe trimestrele I-III ale anului 2012 privind stadiul realizării măsurilor 
întreprinse de către instituţiile membre ale Grupului interinstituţional, în funcţie de 
atribuţiile şi competenţele ce le revin, conform legii, în acest domeniu. 
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 S-a colaborat cu Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane în vederea 
sprijinirii organizării în data de 04.12.2012 a şedinţei „Grupului interinstituţional de 
lucru în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane”. Evenimentul a fost 
organizat de Instituţia Prefectului – Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice 
deconcentrate, la iniţiativa Centrului Regional Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale 
împotriva Traficului de Persoane, la care au participat toţi reprezentanţii instituţiilor 
partnere şi ai ONG-urilor cu activităţi în domeniu. 
 

Parteneriate cu societatea civilă 
 

Relaţiile cu societatea civilă bucureşteană reprezintă un capitol care priveşte în 
principal modul în care se realizează colaborarea Instituţiei Prefectului Municipiului 
Bucuresti, ca organ de reprezentare a Guvernului în teritoriu, cu diverse organizaţii ale 
societăţii civile.  

În decursul anului 2012, Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti s-a implicat 
în următoarele colaborări mai reprezentative:  

 
A. Colaborarea cu Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDC) în 

scopul sprijinirii implementării proiectelor geoecologice la nivelul unităţilor şcolare. 
Comunicarea cu Centrul Carpato-Danubiano de Geoecologie (CGDG) privind 

Raportul Concursului Naţional Patrula ECO, la care au participat un număr mare de 
şcoli bucureştene. 

În data de 21.12.2012 a fost încheiat protocolul de colaborare pentru un an de zile 
de la data semnării cu Centrul Carpato-Danubiano de Geoecologie (CGDG). 
 
 

B. Sprijinirea Centrului „Step by Step” pentru Educaţie şi Dezvoltare 
Profesională în organizarea târgului de carte pentru copii, ”miniLibri 2012” aflat la cea 
de-a şasea ediţie, eveniment sprijinit şi găzduit de Plaza România.   

Târgul de carte pentru copii „miniLibri 2012” s-a desfăşurat în perioada 14-16 
decembrie 2012 şi avut drept scop cultural promovarea lecturii pentru copii începând 
încă de la vârste fragede, precum şi încurajarea lecturii ca mijloc de relaţionare între 
părinţi şi copii. 
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Colaborare cu alte instituţii publice 
 

În exercitarea atribuţiilor specifice, o pondere importantă în activităţile derulate o 
ocupă acţiunile derulare în colaborare cu alte instituţii publice, dintre care amintim: 

1. Transmiterea către primării a solicitărilor pentru „Programul de finanţare pentru 
anul 2013 a construcţiilor de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari” privind: Lista locuinţelor sociale propuse a fi finanţate în 
anul 2013 şi Situaţia sinteză privind soluţionarea cererilor de locuinţă formulate de 
persoane evacuate din locuinţele retrocedate. 

2. Colaborarea cu ofiţerii DGA- SAMB privind crearea unui pliant pe tema: 
„Bucureştenii spun nu corupţiei!”. Au fost transmise pe e-mail misiunea, viziunea si 
activităţile specifice Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

3. Participare la conferinţa de lansare a proiectului „Prevenirea corupţiei în 
edicaţie prin informare, educare şi responsabilizare”, organizată de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) în parteneriat cu Asociaţia pentru 
Implementarea Democraţiei (AID) şi Universitatea Titu Maiorescu (UTM). La 
eveniment au participat reprezentanţi ai MECTS, reprezentanţi ai inspectoratelor 
şcolare, ai instituţiilor educaţionale, reprezentanţi ai administraţiilor publice locale şi ai 
altor instituţii publice. În cadrul conferinţei a fost lansat şi proiectul amintit mai sus, 
cofinanţat din Fondul Social European, prin PODCA.  
 

Activitatea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 
metodologică a sistemului propriu de control/managerial  

 
În anul 2012 Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 

metodologică a sistemului propriu de control/managerial s-a întrunit în opt şedinţe de 
lucru , tematica acestora vizând: prezentarea obiectivelor generale şi specifice stabilite 
pentru anul în curs, stadiul de realizare a Programului de dezvoltare a sistemului de 
control intern în cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti pentru anul 2011, 
aprobarea inventarului activităţilor care pot conduce la discontinuităţi în activitate şi a 
măsurilor care să prevină apariţia lor, stadiul implementării recomandărilor formulate în 
urma desfăşurării misiunii de audit public intern, aplicarea Programului de dezvoltare a 
sistemului de control intern în cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
pentru anul 2012, stabilirea măsurilor de organizare şi realizare a operaţiunilor periodice 
de autoevaluare şi analiza rezultatelor acestora, analizarea modalităţii de implementare a 
sistemului de control intern/managerial la Serviciul public comunitar regim permise de 
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conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi prelucrarea informărilor transmise 
de către MAI în vederea îmbunătăţirii mediului de control intern.  

A fost adoptat primul Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei 
pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemului propriu de 
control/managerial, aprobat prin Ordinul prefectului nr. 579/2012.  

A fost elaborată Strategia de control intern a Instituţiei Prefectului Municipiului 
Bucureşti, aprobată prin Ordinul prefectului nr. 435/2012 şi a fost actualizat Programul 
de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în cadrul instituţiei pentru 
anul 2012.  

A fost emis Ordinul prefectului nr. 580/2012 privind numirea responsabililor de 
risc la nivelul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti.  

Obiectivele, elementele componente şi formele controlului intern/managerial au 
fost incluse într-o secţiune dedicată din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
instituţiei, aprobat prin Ordinul prefectului nr. 692/2012.  

Au fost elaborate şi aprobate: inventarul funcţiilor sensibile la nivelul 
instituţiei, lista persoanelor care ocupă funcţii sensibile şi planul pentru asigurarea 
diminuării riscurilor asociate funcţiilor sensibile.  

A fost elaborat Codul de etică şi deontologie a personalului salariat al IPMB, 
aprobat prin Ordinul prefectului nr. 465/2012. 

În vederea asigurării unui nivel adecvat de pregătire a persoanelor implicate în 
procesul de implementare a sistemului de control intern/managerial, s-a solicitat 
Ministerului Finanţelor Publice organizarea unor cursuri de perfecţionare 
(„Managementul riscului, concepte de bază şi implementare la nivelul instituţiei 
publice” şi „Controlul intern/managerial – strategie şi aplicare”), la care au participat 
nouă persoane, membri ai Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 
metodologică a sistemului propriu de control/managerial  şi reprezentanţi ai 
compartimentelor instituţiei.  
 

Implementarea de proiecte cu finanţare europeană 
 

 În luna martie 2012 a fost finalizat proiectul „ACCES – Administraţie în 
sprijinul cetăţeanului prin calitatea şi eficienţa serviciilor”, cod SMIS 11273, 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 
furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul 
major de intervenţie 2.2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor, 
Operaţiunea Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice, 
cererea de proiecte nr. 2/2009.  
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Proiectul, implementat în perioada septembrie 2010 - martie 2012, a avut ca 
obiectiv general eficientizarea şi modernizarea serviciilor face-to-face şi electronice 
furnizate cetăţenilor de către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti. În  urma 
implementării proiectului ACCES a fost elaborată Carta Albă a serviciilor pentru 
cetăţeni, a fost îmbunătăţit nivelul de pregătire al personalului Instituţiei Prefectului 
Municipiului Bucureşti şi a devenit operaţional un sistem informatic integrat, având 
drept componente principale: arhiva electronică, gestiunea documentelor, portalul web 
disponibil la adresa http://86.120.251.109/portal/portal.nsf/Index/100?OpenDocument , 
instalarea de infochioşcuri.  

În anul 2012 s-au înregistrat 1.472 accesări ale portalului web (faţă de 1.073 în 
2011) şi 23.503 accesări ale infochioşcurilor (faţă de 12.891 în 2011), ambele aplicaţii 
înregistrând o creştere a numărului de accesări faţă de anul anterior.  

 
 

Dinamica accesărilor aplicaţiei infochioşc 2011-2012
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Nr. accesări lunare portal servicii electronice 2012
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Un al doilea proiect cu finanţare europeană a parcurs etapa de evaluare şi conform 

adresei AMPODCA nr. 2.232.641/05.05.2012, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 
8.769/05.05.2012, rămâne în aşteptare până la identificarea unor surse de finanţare: 
„Standarde europene în utilizarea tehnologiei informaţiei în Instituţiile Prefectului 
şi în serviciile publice deconcentrate din regiunea Bucureşti-Ilfov” , cod SMIS 22330 
(cererea de finanţare nr. 4950060, depusă la Ministerul Administraţiei şi Internelor pe 
08.12.2009), în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, 
Axa prioritară 1 – Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de 
politici publice, Domeniul de intervenţie 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, 
Operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi 
străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.”, cererea de 
proiecte nr. 5/2009.  

 

Coordonarea stagiilor de practică 
 

În anul 2012 au fost organizate stagii de practică pentru 13 studenţi de la Şcoala 
Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) şi Universitatea din Bucureşti. 
De asemenea, în urma protocolului încheiat cu Universitatea din Bucureşti, Facultatea 
de Administraţie şi Afaceri, la Instituţia Prefectului Municipiulului Bucureşti au început 
stagiile de practică trei studenţi înscrişi în cadrul proiectului „Măsuri active pentru 
susţinerea inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor de la profilurile ştiinţe economice şi 
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administrative”. Până la finalizarea acestui proiect, instituţia noastră va primi şi 
monitoriza stagiile de practică a 15 studenţi.  

Stagiile practice s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legale privind 
practica elevilor şi studenţilor şi în baza procedurii specifice privind organizarea 
stagiilor de practică, urmărind atingerea următoarelor obiective:               

- familiarizarea cu activitatea instituţiei şi cu legislaţia în domeniu 
- dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe specifice 
- conştientizarea atribuţiilor funcţionarilor publici/personalului angajat în vederea 

respectării prevederilor legale şi a îndeplinirii cu succes a activităţilor din timpul 
perioadei de stagiu 

- implicarea practicanţilor în activităţile curente ale instituţiei 
- îmbunătăţirea organizării stagiilor de practică în cadrul instituţiei 

Studenţii au fost informaţi cu privire la legislaţia specifică instituţiilor prefectului 
şi au fost implicaţi în activităţi practice în cadrul Instituţiei Prefectului (constituire 
unităţi arhivistice, elaborare materiale informative, documentare, traduceri, secretariat, 
curierat).  
  

Activităţi în domeniul serviciilor publice deconcentrate şi al serviciilor comunitare 
de utilităţi publice 
 
1. Întocmirea rapoartelor/informărilor cu privire la activitatea serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi a celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul municipiului Bucureşti 
A. Analizarea activităţii desfăşurate de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor 
şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului 
organizate la nivelul municipiului Bucureşti, pentru trimestrele I - IV 2011, atât pe baza 
rapoartelor de activitate transmise cât şi pe baza colaborării permanente cu factorii direct 
implicaţi, astfel încât să se poată obţine informaţiile necesare din cât mai multe surse 
posibile: rapoarte anuale, periodice, informări decadale, şedinţe de analiză, simpozioane 
etc.   
B. Monitorizarea activităţiilor desfăşurate de serviciile publice deconcentrate şi 
realizarea unor contacte şi consultări periodice cu conducătorii serviciilor publice 
deconcentrate şi ai autorităţilor administraţiei publice locale; desemnarea unor 
reprezentanţi care să colaboreze permanent cu Instituţia Prefectului, în vederea realizării 
unei reacţii la răspuns cât mai prompte. 
C. Colaborarea cu serviciile publice deconcentrate, instituţiile din sistemul de ordine 
publică şi siguranţa cetăţeanului, Autoritatea Electorală Permanentă, Tribunalul 
Bucureşti în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice 
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locale în domeniul electoral, precum şi sprijinirea activităţii desfăşurate de birourile 
circumscripţiilor şi oficiilor electorale. 
 
Elaborarea si înaintarea rapoartelor către Ministerul Administraţiei şi Internelor 
 

Până în luna iunie 2012, când conducerea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, prin adresa nr. 1611135/CCC/iunie 2012 a solicitat ca toate informările care 
se înaintau periodic să fie transmise semestrial, au fost comunicate ministerului 
susmenţionat următoarele raportări referitoare la: aplicarea Legii nr. 550/2002, privind 
vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de 
servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a 
celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local şi a Legii nr. 15/2003, 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 
stadiul derulării şi modul de implementare a proiectelor de mediu la nivelul Capitalei; 
aplicarea programului „lapte şi corn”; activitatea Comisiei de dialog social; rezultatele 
acţiunilor de verificare efectuate împreună cu reprezentanţii serviciilor publice 
deconcentrate, potrivit prevederilor art. 6, alin. 1, lit. b din HG nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, 
cu modificările ulterioare; măsurile întreprinse de autorităţile responsabile în vederea 
asigurării siguranţei civice în şcoli; sintezele şedinţelor Colegiului prefectural şi ale 
Comitetului de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice. 

Din luna iunie, către conducerea MAI au fost înaintate lunar numai rapoartele 
cu privire la activitatea Colegiului prefectural. 

A fost elaborat şi transmis MAI raportul de activitate al Serviciului strategii 
guvernamentale şi servicii publice deconcentrate pentru trimestrul I din anul 2012.  

A fost elaborată şi transmisă MAI Sinteza evenimentelor şi acţiunilor 
desfăşurate în anul 2011 în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor omului.   

De asemenea, a fost transmisă lunar situaţia privind proiectele finanţate din 
fonduri externe nerambursabile externe, precum şi situaţia plăţilor la sfârşitul fiecărei 
luni.  
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Înregistrarea, soluţionarea şi transmiterea corespondenţei/petiţiilor, specifică 
serviciului,  adresate  Instituţiei Prefectului 
 

 Situaţia centralizată la nivelul Serviciului se prezintă astfel: 
 

Luna Lucrări înregistrate Lucrări rezolvate Lucrări în operare 

la sfârşitul anului 

2012 

ianuarie 409 409 0 

februarie 486 486 0 

martie 480 480 0 

aprilie 399 399 0 

mai 389 389 0 

iunie 409 409 0 

iulie 632 632 0 

august 341 341 0 

septembrie 239 239 0 

octombrie 367 367 0 

noiembrie 297 297 0 

decembrie 313 313 0 

Total 4.761 4.761 0 

 

Organizarea şedinţelor Colegiului prefectural şi urmărirea măsurilor stabilite în 
cadrul colegiului 
 

Colegiul prefectural, constituit în baza Ordinului Prefectului nr. 40/24.01.2006, 
reactualizat prin Ordinul prefectului nr. 127/07.03.2012, pentru realizarea coordonării 
activităţii serviciilor publice deconcentrate din municipiul Bucureşti, s-a întrunit lunar, 
cu excepţia lunii august, în cadrul şedinţelor fiind dezbătute următoarele teme înscrise 
pe ordinea de zi:  

ianuarie 
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- Rezultatele activităţii de administrare a creanţelor fiscale la nivelul 
Municipiului Bucureşti înregistrate în anul 2011; 

- Principalele priorităţi ale serviciilor publice deconcentrate pentru primul 
semestru al anului 2012; 

februarie 
- Acţiunile serviciilor publice deconcentrate pentru combaterea fenomenului 

de corupţie. Prezentarea de către reprezentanţii Serviciului Anticoruţie al Municipiului 
Bucureşti a unor speţe, vulnerabilităţi, consecinţe şi moduri de acţiune; 

martie 
- Măsuri privind ordinea publică, traficul rutier, comercializarea produselor 

agroalimentare specifice Sărbătorilor de Paşti şi acţiuni comune pentru respectarea 
normelor comerciale, sanitare şi veterinare - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti, Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Poliţiile Locale a 
Municipiului Bucureşti şi sectoarelor Capitalei, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Bucureşti, Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, 
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, Secţia Municipiului Bucureşti a 
Gărzii Financiare, Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti; 

- Supunerea spre dezbatere şi aprobare a Planului orientativ de acţiuni pe 
anul 2012, pentru realizarea la nivelul Municipiului Bucureşti a obiectivelor cuprinse în 
Programul de Guvernare şi a Raportului privind starea economico-socială a municipiului 
Bucureşti pe anul 2011;  

aprilie 
- Prezentarea situaţiei accidentelor de muncă la nivelul municipiului 

Bucureşti pe anul 2011 şi pe primul trimestrul al anului în curs, măsuri de combaterea 
muncii la negru şi a modului de respectare a cerinţelor de sănătate şi securitate în muncă 
ale angajatorilor; 

- Discutarea măsurilor active în vederea creşterii gradului de ocupare pentru 
persoanele în căutarea unui loc de muncă, măsuri întocmite de Agenţia Municipală 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti; 

mai 
- Prezentarea de către reprezentantul Inspectoratului Şcolar al Municipiului 

Bucureşti a situaţiei privind activitatea de înscriere şi reînscriere a copiilor în grădiniţe, 
pentru anul şcolar 2012-2013; 

- Prezentarea rezultatelor obţinute de către echipele mixte constituite la 
nivelul municipiului Bucureşti pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscală; 

iunie 
- Prezentarea stadiului de pregătire a locurilor de agrement şi ştrandurilor 

pentru sezonul cald (Direcţia de Sănătate Publică şi ALPAB); 
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- Aspecte privind dezvoltarea managementului gestionării situaţiilor de 
urgenţă în Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti (ISU Bucureşti); 

- Siguranţa cetăţenilor municipiului Bucureşti şi aspecte legate de această 
problematică (Direcţia Generală de Poliţie); 

iulie 
- Prezentarea organizării, desfăşurării şi rezultatele obţinute la examenul de 

bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2012, cât şi analiza desfăşurării examenului de 
evaluare naţională pentru elevii clasei a VIII-a şi a rezultatelor finale obţinute după 
recorectarea tezelor. 

- Prezentarea proiectelor, concursurilor şi campaniilor derulate pe parcursul 
anului şcolar 2011 – 2012 în vederea îmbunătăţirii calităţii actului educaţional, cât şi 
creşterii competitivităţii între elevi, acţiuni derulate sub egida Inspectoratului Şcolar al 
municipiului Bucureşti. Parteneriate încheiate de ISMB cu alte servicii publice 
deconcentrate şi instituţii publice în domeniul educaţional. 

- Prezentarea raportului asupra măsurilor luate de instituţiile din municipiului 
Bucureşti pentru prevenirea şi eliminarea efectelor caniculei, cât şi propunerile acestora 
pentru perioada următoare. 

septembrie 
- Analizarea stadiului de realizare a măsurilor stabilite la nivelul municipiului 

Bucureşti privind deschiderea în bune condiţii a anului şcolar 2012-2013, în 
învăţământul preuniversitar de stat (situaţia avizelor sanitare, lucrărilor de 
reparaţii/igienizări, asigurarea securităţii elevilor şi cadrelor didactice şi asigurarea 
măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor);  

- Prezentarea activităţii desfăşurate de către Direcţia Regională în Construcţii 
Bucureşti Ilfov asupra modului în care autorităţile administraţiei publice locale aplică 
unitar prevederile legale în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, cât şi 
măsurile luate în vederea diminuării fenomenului de indisciplină în autorizarea şi 
executarea construcţiilor; 

- Prezentarea stării actuale a monumentelor istorice din municipiul Bucureşti 
şi măsurile dispuse de către Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional a 
municipiului Bucureşti şi Primăria municipiului Bucureşti – Direcţia de cultură, 
învăţământ, turism – pentru protejarea acestora; 

octombrie 
- Analizarea măsurilor întreprinse de serviciile publice deconcentrate în 

vederea verificării respectării normelor de comercializare a produselor alimentare, în 
spaţiile comerciale sau de alimentaţie publică din municipiul Bucureşti, în perioada 
ianuarie-septembrie 2012 
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noiembrie 
- Analizarea măsurilor privind comercializarea în Capitală a produselor 

agroalimentare specifice Sărbătorilor de iarnă, a materialelor pirotehnice (petarde, 
rachete, artificii, etc.), a pomilor de Crăciun şi organizarea unor acţiuni comune în 
vederea respectării normelor comerciale, sanitare şi veterinare; 

decembrie 
- Analizarea rezultatelor organizării alegerilor parlamentare desfăşurate în 

data de 9 decembrie 2012, comparativ cu cele din anul 2008, formularea de propuneri în 
vederea eficientizării activităţii şi îmbunătăţirea colaborării inter-instituţionale, ţinând 
cont de specificul organizării administrativ – teritoriale din municipiul Bucureşti.  

În tabelul de mai jos se regăseşte situaţia participării la şedinţele Colegiului 
Prefectural: 

Denumire serviciu public deconcentrat Participare şedinţe Colegiu 
prefectural 

f. 
bi

ne
 

b
in

e 

sa
tis

fă
că

to
r 

ne
sa

tis
fă

că
t

o
r 

n
ot

a 

Direcţia pentru Agricultură Bucureşti x    10 
Agenţia pentru Plaţi si Intervenţii pentru Agricultura Bucureşti x    10 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti x    9 
Agenţia pentru Prestaţii Sociale Bucureşti  x   8 
Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti x    10 
Direcţia Sanitară Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor a 
Municipiului Bucureşti 

x    10 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti x    9 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti x    9 
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti   x  6 
Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti x    10 
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor Bucureşti x    9 
Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti  x   8 
Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti x    9 
Garda  Financiară - Secţia Municipiului Bucureşti   x   8 
Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti x    10 
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Bucureşti x    10 
Comisariatul Municipiului Bucureşti al Gărzii Naţionale de Mediu   x  7 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti x    10 
Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti x    10 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Argeş-Bucureşti x    10 
Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti-Ilfov   x  7 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” al 
Municipiului Bucureşti 

x    10 
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Organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor comisiilor, comitetelor şi 
grupurilor de lucru pe specific, constituite în cadrul instituţiei prefectului, potrivit 
legii 

Comisiile, comitetele şi grupurile de lucru care s-au întrunit în anul 2012 sunt 
următoarele: 
1. Comisia de Dialog Social s-a înfiinţat în anul 1997, conform prevederilor 
Hotãrârii Guvernului nr. 89/31.03.1997. Ulterior intrării în vigoare a prevederilor Legii 
dialogului social nr. 62/2011, componenţa comisiei a fost reactualizată, ultima prin 
Ordinul prefectului municipiului Bucureşti nr. 293/16.05.2012 prin care s-au desemnat, 
în calitate de membrii ai Comisiei de Dialog Social a municipiului Bucureşti, 
reprezentanţii serviciilor publice deconcentrate.  

În perioada ianuarie-mai 2012, prin secretariatul comisiei, care se asigură de 
reprezentanţii Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate, s-au 
transmis Ministerului Administraţiei şi Internelor informări lunare privind activitatea 
comisiei, în anul 2012 fiind organizate un număr de 11 întruniri , cu următoarele teme: 

- Analizarea propunerilor partenerilor de dialog social pentru soluţionarea 
problemelor socio-economice; 

- Informare asupra activităţii desfăşurate, în anul 2011, la nivelul municipiului 
Bucureşti, pentru asigurarea stării de sănătate a populaţiei; 

- Informare privind aplicarea în municipiul Bucureşti, în anul 2011, a prevederilor 
Codului muncii şi legislaţiei muncii, măsurile adoptate pentru ocuparea forţei de 
muncă, reducerii şomajului şi reconversiei profesionale; 

- Informare privind aplicarea, în municipiul Bucureşti, a prevederilor legislaţiei în 
domeniul pensiilor si ajutoarelor sociale în anul 2011; 

- Informare asupra stadiului activităţii desfăşurate, la nivelul municipiului 
Bucureşti, pentru organizarea alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale 
din anul 2012; 

- Informare asupra măsurilor adoptate şi rezultatele obţinute, la nivelul 
municipiului Bucureşti, pentru combaterea producerii, comercializării şi 
consumului de substanţe etnobotanice; 

- Dezbaterea propunerilor de modificare a Legii nr. 62/2011 înaintate Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de către confederaţiile sindicale şi patronale 
reprezentative la nivel naţional; 

- Analizarea propunerilor de modificare a prevederilor Legii nr. 550/2002, privind 
vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de 
servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, 
precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local; 
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- Analizarea măsurilor adoptate pentru menţinerea/restabilirea ordinii şi liniştii 
publice, respectarea normelor de convieţuire socială şi pentru creşterea siguranţei 
cetăţeanului în municipiul Bucureşti, în anul 2012. 

 
2. Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice a fost înfiinţat şi funcţionează pe lângă Instituţia Prefectului potrivit 
prevederilor HG nr. 499/2004, cu modificările ulterioare. Componenţa comitetului a fost 
reactualizată, ultima prin Ordinul prefectului municipiului Bucureşti nr. 707/04.10.2012. 
Comitetul se întruneşte lunar, iar reprezentanţii Serviciul strategii guvernamentale şi 
servicii publice deconcentrate asigură şi efectuează lucrările de secretariat ale acestuia. 
În cadrul celor 8 şedinţe care au avut loc în 2012, pe ordinea de zi au fost înscrise 
următoarele subiecte: 

- Modalităţi de înscriere şi eliberare a biletelor de tratament; 
- Posibilătăţi de îngrijire în mediu rezidenţial al persoanelor vârstnice fără 

aparţinători; 
- Informare cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile 

administraţiei publice locale din anul 2012; 
- Informare în legătură cu ampla campanie de combatere a evaziunii fiscale, ce se 

desfăşoară în această perioadă; 
- Strategia pentru prevenirea criminalităţii în municipiul Bucureşti; 
- Facilitarea accesului la tratmentul medical - implementarea reţetei electronice; 
- Sistemul de pensii-modalitatea de recuperare a reţinerilor pentru Contribuţiile de 

Asigurări de Sănătate; 
- Perspective de colaborare între Consiliile consultative de dialog civic pentru 

problemele persoanelor vârstnice şi Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control 
a Municipiului Bucureşti; 

- Evenimente organizate la nivelul municipiului Bucureşti cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Persoanelor în Vârstă – 1 octombrie; 

- Prezentarea proiectului Security Marketing, derulat de Direcţia Generală de 
Poliţie a Municipiului Bucureşti. 

 În perioada ianuarie-iunie 2012 au fost transmise conducerii Ministerului 
Administraţiei şi Internelor informări lunare privind activitatea comitetului, iar raportul 
pe anul 2011 al acestui comitet a fost transmis atât conducerii Ministerului 
Administraţiei Internelor cât şi a Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale. 
 

3. Comisia de coordonare a acţiunii de acordare de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevi şi preşcolari a fost înfiinţată şi funcţionează potrivit 
prevederilor OUG nr. 96/2002, aprobată prin Legea nr. 16/2003 şi modificată prin OUG 
nr. 95/2008. În urma alegerilor locale din luna iunie 2012, componenţa comisiei a fost 
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modificată prin Ordinul prefectului municipiului Bucureşti nr. 436/22.06.29012. 
Comisia s-a întrunit în luna august a anului 2012 pentru a analiza stadiul 

măsurilor adoptate de autorităţile administraţiei publice locale în vederea achiziţionării 
produselor lactate şi de panificaţiei care se vor acorda preşcolarilor şi elevilor în anul 
şcolar 2012-2013 şi pentru stabilirea modului de supraveghere a respectării normelor 
igienico sanitatre de producere, depozitare şi distribuire a acestor produse. 

Conform rapoartelor primite din partea serviciilor publice deconcentrate care 
monitorizează desfăşurarea Programului "lapte-corn" la nivelul municipiului Bucureşti, 
pe parcursul anului 2012 nu au fost semnalate deficienţe igienico-sanitare în producţia, 
depozitarea şi transportul produselor lactate şi de panificaţie care s-au acordat 
preşcolarilor şi elevilor claselor I-VIII din învăţământul preunivesitar de stat. De 
asemenea, au fost respectate normele de etichetare, graficul de livrare şi asigurată 
calitatea produselor în parametrii prevăzuţi de lege. 
 

4. Comisia de atribuire de denumiri a Municipiului Bucureşti 
funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 modificată şi completată prin 
Legea nr. 76/2007, a Ordinului ministrului administraţiei internelor şi reformei 
administrative nr. 564/2008 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei 
de atribuire de denumiri judeţene şi a Ordinului prefectului municipiului Bucureşti nr. 
1333/24.08.2009.  

În anul 2012 au avut loc 4 şedinţe şi s-au emis 6 avize. 
 

5. Grupul de lucru al instituţiilor şi autorităţilor publice locale pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în 
unităţile de învăţământ s-a înfiinţat prin Ordinul prefectului nr. 354 din 15.06.2007.  
 În 2012 au avut loc 2 întâlniri ale Grupului de lucru, ce au vizat: analiza actelor 
de violenţă săvârşite în lunile decembrie 2011, ianuarie şi februarie 2012 în unităţile de 
învăţământ din municipiul Bucureşti; analiza actelor de violenţă, înregistrate în lunile 
martie, aprilie şi mai 2012 în unităţile de învăţământ din municipiul Bucureşti;  
 Au fost întocmite şi transmise lunar către Ministerul Administraţiei şi Internelor 
rapoartele referitoare la asigurarea siguranţei civice în şcoli (perioada ianuarie – mai 
2012). 

Comisiile s-au întrunit conform periodicităţii stabilite prin actele normative, iar 
măsurile propuse în urma dezbaterilor şi a dialogului purtat şi-au dovedit din plin 
eficienţa pe parcursul anului. 
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Acţiuni de verificare, în cadrul unor comisii mixte, a modului de aplicare şi respectare 
a actelor normative la nivelul municipiului Bucureşti 
 
 În anul 2012, potrivit prevederilor art. 6, alin (1), pct. 1, lit. b), din Hotărârea 
Guvernului nr. 460/2006, cu modificările şi completările ulterioare, s-au întreprins 
următoarele acţiuni de verificare:  
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
acţiunii de 
verificare 

Instituţii şi servicii 
publice 

deconcentrate 
implicate 

Data şi locul 
verificării 

Constatări / Măsuri dispuse după caz 

1.  Verificarea 
comercializării 
legumelor şi 
fructelor în 
conformitate cu 
Ordinul 
Prefectului 
Municipiului 
Bucureşti nr. 
128/07.03.2012 

Direcţia Generală 
de Poliţie, Direcţia 
Generală de 
Jandarmi, Garda 
Financiară, Direcţia 
de Sănătate Publică, 
Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru 
Siguranţa 
Alimentelor, 
Direcţia pentru 
Agricultură, 
Comisariatul pentru 
Protecţia 
Consumatorilor. 

02 şi 
06.03.2012 

Au fost controlate 126 de societăţi 
comerciale, în urma controalelor fiind 
aplicate: 20 de avertismente, 24 de 
suspendări de activitate, au fost aplicate 
95 de sancţiuni contravenţionale, în 
valoare totală de 221.850 de lei, au fost 
confiscaţi  3.482 de lei, 8.523 Kg de 
legume – fructe, au fost oprite temporar 
de la comercializare legume şi fructe în 
valoare de 33.180 de lei. Totodată, a fost  
reţinută pentru TVA în avans, suma de 
147.778 de lei. 

2.  Verificarea 
comercializării 
legumelor şi 
fructelor în 
conformitate cu 
Ordinul 
Prefectului 
Municipiului 
Bucureşti nr. 
128/07.03.2012 

Direcţia Generală 
de Poliţie, Direcţia 
Generală de 
Jandarmi, Garda 
Financiară, Direcţia 
de Sănătate Publică, 
Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru 
Siguranţa 
Alimentelor, 
Direcţia pentru 
Agricultură, 
Comisariatul pentru 
Protecţia 
Consumatorilor. 

13 şi 
20.03.2012 

Au fost controlate 276 de societăţi 
comerciale, în urma controalelor fiind 
aplicate: 9 de avertismente, 135 de 
sancţiuni contravenţionale, în valoare 
totală de 228.000 de lei, au fost 
confiscaţi  7.486 de lei, 130 Kg de cafea 
şi 210,7 Kg. carne. De asemenea, a fost 
adoptată o măsură asiguratorie în 
valoare de 714.195 de lei, 3 sesizări 
penale pentru un prejudiciu de 
1.174.042 de lei şi TVA achitat în avans 
în valoare de 139.335 de lei. Totodată, a 
fost reţinută temporar de la 
comercializare 3.822 Kg legume şi 
fructe în valoare de 8.843 de lei.  

3.  Verificarea 
comercializării 
legumelor şi 
fructelor în 

Direcţia Generală 
de Poliţie, Direcţia 
Generală de 
Jandarmi, Garda 

27.03.2012 Au fost controlate 90 de societăţi 
comerciale, în urma controalelor fiind 
aplicate: 9  avertismente, 1 interzicere 
pentru desfăşurarea activităţii, 64 de 
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conformitate cu 
Ordinul 
Prefectului 
Municipiului 
Bucureşti nr. 
128/07.03.2012 

Financiară, Direcţia 
de Sănătate Publică, 
Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru 
Siguranţa 
Alimentelor, 
Direcţia pentru 
Agricultură, 
Comisariatul pentru 
Protecţia 
Consumatorilor. 

sancţiuni contravenţionale, în valoare 
totală de 134.900 de lei, au fost 
confiscate 69 de pachete de ţigări în 
valoare de 690 de lei şi 11 litri de 
băuturi alcoolice în valoare de 110 lei. 
De asemenea, au fost  reţinute temporar 
de la comercializare 2.079 Kg de 
alimente în valoare de 13.058 de lei şi 
produse nealimentare în valoare de 
157.675 de lei. 

4.  Verificarea 
stadiului 
completării 
registrelor 
agricole în 
conformitate cu 
Ordinul 
prefectului 
municipiului 
Bucureşti nr. 
775/2012 

Instituţia 
Prefectului 
Municipiului 
Bucureşti, Direcţia 
Regională de 
Statistică a 
Municipiului 
Bucureşti, Direcţia 
pentru Agricultură 
a Municipiului 
Bucureşti şi 
Direcţia Generală 
de Finanţe a 
Municipiului 
Bucureşti.  
 

22,24,29 şi 
31.10.2012 

În urma verificării modului de întocmire 
şi ţinere la zi a registrelor agricole în 
format scris şi electronic întocmite de 
autorităţile administraţiei publice locale 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti s-
au constatat următoarele:   
-completarea, ţinerea la zi şi 
centralizarea datelor din registrul agricol 
se face de persoanele desemnate prin 
dispoziţie a primarului; 
-pentru perioada 2010-2014 sunt 
deschise şi completate toate cele patru 
tipuri de volume ale registrului agricol 
pe suport de hârtie, pe categorii de 
deţinători de terenuri, paginile fiind 
legate şi numerotate corespunzător; 
-la nivelul fiecărei primării de sector 
registrul agricol este înregistrat în 
registrul de intrare-ieşire; 
-lista persoanelor fizice şi juridice 
înscrise în registrul agricol este cuprinsă 
în repertoriul general, existând şi 
repertoriu de volum pentru fiecare 
volum;  
-registrul agricol în format electronic 
este în concordanţă cu registrul agricol 
pe  suport de hârtie şi generează 
situaţiile centralizatoare pe capitole; 
-înscrierea datelor în registrul agricol se 
face pe baza declaraţiei date pe propria 
răspundere de capul gospodăriei sau un 
alt membru major al gospodăriei prin 
vizitarea persoanelor fizice de persoana 
împuternicită cu completarea registrului 
agricol şi prin adrese de înştiinţare 
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transmise prin poştă cu confirmare de 
primire;   
-centralizările comunicate către Direcţia 
Regională de Statistică a Municipiului 
Bucureşti pentru cercetarea statistică 
corespund cu datele din registrul agricol. 
 

 

Activităţi în domeniul financiar-bugetar 
 

Compartimentul pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice 
deconcentrate şi servicii comunitare de utilităţi publice asigură examinarea proiectelor 
de buget, precum şi a situaţiilor financiare privind execuţia bugetară, întocmite de 
serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după caz, prin ordin al 
ministrului ori al conducătorului organului administraţiei publice centrale, în vederea 
emiterii avizului prefectului. 

În anul 2012, procedura utilizată a fost cea stabilită prin Ordinul prefectului nr. 
826/05.10.2011 privind modificarea Metodologiei de emitere a avizelor consultative 
privind proiectele de buget şi situaţiile financiare referitoare la execuţia bugetară, 
întocmite de conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, 
organizate la nivelul municipiului Bucureşti  (cadru normativ fundamentat la nivelul 
serviciului, pe baza experienţei acumulate în domeniu). 

 În examinarea proiectelor de buget pe anul 2012 şi a situaţiilor financiare pe anul 
2011, Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a avut în vedere ca acestea să 
respecte prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale Legii 
bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
precizările Scrisorii Cadru a Ministerului Finanţelor Publice, privind contextul 
macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2012 şi a 
estimărilor pentru anii 2013-2015, precum şi limitele de cheltuieli stabilite pe 
ordonatorii principali de credite. 

În vederea realizării unui buget racordat la contextul macroeconomic, s-a urmărit 
ca politicile publice sectoriale propuse pentru finanţare din fonduri bugetare să fie: 
1 clar definite, evaluate şi stabilite pe elemente de fundamentare certe, solide 
predictibile şi realiste; 
2 instrument de politică economică, în sensul de a avea corespondenţă în 
programe/proiecte/activităţi; 

Constatările Comisiei de examinare şi avizare a priectelor de buget pe anul 2012 
şi a situaţiilor financiare pe anul 2011 au fost prezentate în procesele-verbale ale 
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şedinţelor care s-au desfăşurat în 01.02.2012, 29.06.2012 şi 29.08.2012, pe baza cărora 
prefectul a avizat favorabil proiectul de buget al Comisariatului pentru Protecţia 
Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi 11 situaţii financiare transmise de serviciile 
publice deconcentrate, avizele fiind comunicate forurilor ierarhic superioare ale acestor 
servicii. 

 
Activităţi în domeniul electoral 
 

Potrivit prevederilor legale – Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, a actelor normative adoptate de 
Guvernul României pentru organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale menţionate 
anterior – precum şi ale ordinelor emise de prefectul municipiului Bucureşti, 
reprezentanţii compartimentului servicii publice deconcentrate au participat la 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din iunie, referendumului naţional pentru 
demiterea Preşedintelui României din iulie şi la alegerile parlamentare din decembrie 
2012, desfăşurând activităţile necesare îndeplinirii atribuţiilor ce revin prefectului şi 
monitorizând activitatea reprezentanţilor administraţiei publice locale, serviciilor publice 
deconcentrate şi a altor instituţii publice în domeniul electoral. Astfel: 

- a fost menţinută o legătură permanentă cu membrii Comisiei tehnice şi 
Grupului tehnic de lucru, pentru respectarea termenelor de realizare a 
sarcinilor specifice şi pentru soluţionarea operativă a problemele sesizate;  

- s-a asigurat convocarea şedinţelor Comisiei tehnice şi s-a participat la 
şedinţele acestei comisii, precum şi la videoconferinţele organizate de 
Guvernul României şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, având ca 
tema analizarea stadiului organizării proceselor electorale; 

- s-au dispus măsuri pentru amenajarea şi dotarea sediilor birourilor 
circumscripţiilor electorale organizate în municipiul Bucureşti 

- s-a acordat sprijinul instituţional solicitat de membrii birourilor 
circumscripţiilor şi oficiilor electorale organizate în municipiul Bucureşti, 
precum şi de conducerea Autorităţii Electorale Permanente, Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale şi Tribunalului Bucureşti; 

- s-au centralizat datele şi au fost elaborate şi transmis Comisiei Tehnice 
Centrale rapoartele săptămânale solicitate privind stadiul organizării şi 
desfăşurării alegerilor sau referendumului, după caz; 

- au fost întocmite notele şi ordinele emise de prefectul municipiului 
Bucureşti privind numerotarea şi delimitarea secţiilor de votare, stabilirea 



 
 
 

 57

INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Raport de activitate - 2012 

dimensiunilor ştampilelor de control, stabilirea personalului tehnic 
auxiliar al circumscripţiilor şi oficiilor electorale, constituirea comisiilor 
de achiziţie a bunurilor şi serviciilor necesare proceselor electorale, etc. 

- s-a organizat preluarea şi distribuirea, către birourile circumscripţiilor şi 
oficiilor electorale, a buletinelor de vot, a ştampilelor de control şi 
ştampilelor cu menţiunea votat, a timbrelor autocolante, urnelor, 
formularelor şi tipizatelor electorale, a materialelor de birotică, a 
broşurilor şi afişelor editate de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
de Autoritatea Electorală Permanentă; 

- s-au centralizat propunerile primite din partea autorităţilor administraţiei 
publice locale şi s-a transmis preşedintelui Tribunalului Bucureşti listele 
cu persoanele ce au fost desemnate în calitate de preşedinte sau locţiitor al 
unei secţii de votare; 

- s-au organizat şi s-a participat la acţiuni de verificare, efectuate în 
colaborare cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Poliţie şi ai Direcţiei 
Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, pentru verificarea 
secţiilor de votare, activităţi care s-au desfăşurat în preziua votării; 

- s-a asigurat personalul tehnic auxiliar pentru birourilor circumscripţiilor şi 
oficiilor electorale organizate în municipiul Bucureşti şi serviciul de 
permanenţă pe perioada desfăşurării votării. 

- s-a asigurat informarea cetăţenilor privind locurile în care îşi pot exercita 
dreptul de vot, prin tipărirea afişelor electorale şi postarea pe site-ul 
instituţiei a ordinelor prefectului privind delimitarea şi numerotarea 
secţiilor de votare 

 
Potrivit aprecierilor membrilor Comisiei tehnice, toate activităţile desfăşurate 

au fost realizate cu profesionalism, fiind constatată o evidentă îmbunătăţire în raport cu 
activitatea desfăsurată în anii electorali anteriori, atât în ceea ce priveşte colaborarea 
interinstituţională cât şi cadrul organizatoric, fapt care a condus la diminuarea 
disfuncţionalităţilor şi reducerea semnificativă a faptelor cu caracter penal sau 
infracţionar semnalate în procesul electoral. 
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Alte activităţi  
 

1. Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor sportive  
 În anul 2012, în bazele/arenele sportive din Capitală, s-au desfăşurat  26 partide 
sportive cu grad ridicat de risc, toate de fotbal acestea fiind gestionate corespunzător 
de către instituţiile cu atribuţii în acest domeniu. 
  
2. Elaborarea de informări: 
 Informări către Ministerul Administraţiei şi Internelor cu privire la: 
- raportul privind activităţile de culegere şi înregistrare a datelor pentru Recensământul 
General Agricol 2010, la nivelul municipiului Bucureşti; 
- rapoarte privind stadiul aplicării prevederilor Legii nr. 7/1996, cadastrului şi 
publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale OMAI 
nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general 
şi ale OMAI nr. 259/2010 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru 
introducerea cadastrului general;   
- propunerile de transferare ale unor atribuţii specifice serviciilor publice deconcentrate 
şi bunuri din patrimoniul statului către autorităţile administraţiei publice locale din 
Municipiul Bucureşti; 
- necesarul de fonduri destinate protecţiei persoanelor cu handicap, până la sfârşitul 
anului 2011; 
- sumele repartizate prin hotărâri ale Consiliului General al municipiului Bucureşti 
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de infrastructură de la 
nivelul sectoarelor 1-6; 
- actualizarea evidenţei privind autorităţile administraţiei publice locale, în urma 
desfăşurării alegerilor locale din iunie 2012; 
- persoanele aparţinând minorităţii sârbe din municipiul Bucureşti; 
- capacităţile de producţie nou inaugurate sau care au termen de realizare în anul 2012 şi 
care au creat deja noi locuri de muncă precum şi a intenţiilor de investiţie cu grad ridicat 
de realizare în anul 2012, finanţate atât din surse străine cât şi autohtone; 
- activitatea principalelor structuri funcţionale de specialitate din cadrul instituţiei 
prefectului; 
- acţiunile de prevenire şi conştientizarea a factorilor de decizie ca urmare a incendierii 
vegetaţiei uscate, 
- fondurile necesare autorităţilor administraţiei publice locale pentru asigurarea 
cofinanţării sau a prefinanţării atât a proiectelor cu contracte aprobate cât şi a proiectelor 
depuse; 
- serviciile comunitare de utilităţi publice; 
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- monografia economică a municipiului Bucureşti; 
- situaţia privind bugetele unităţilor administrativ teritoriale, execuţia bugetară a acestora 
şi indicatorii cu privire la execuţia bugetară pe primele 6 luni ale anului.. 
 
 Informare bisăptămânală către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale privind desfăşurarea adunărilor publice 
şi acţiunilor de protest pe domeniul public al municipiului Bucureşti, 2012 fiind 
aprobate un număr de 118 proteste; 
 Informare lunară către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţiei 
Naţionale Antidrog privind rezultatele controalelor comisiilor mixte care acţionează la 
nivelul municipiului Bucureşti pentru combaterea producerii, comercializării, utilizării 
sau consumului de substanţe şi/sau produse noi cu efecte psihoactive, dăunătoare 
sănătăţii, altele decât cele reglementate; 
 Informare trimestrială şi semestrială către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici a situaţiei privind respectarea normelor de conduită a funcţionarilor publici din 
Instituţia Prefectului municipiului Bucureşti; 
 Informare trimestrială către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri privind colectarea deşeurilor reciclabile de la persoane fizice cf. OUG nr. 
16/2001 şi Ordinului comun nr. 265/503/2001 realizat în trimestrul I al anului 2012 - 
începând cu data de 28.11.2011 a intrat în vigoare Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor, prin care se abrogă Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2001 privind gestionarea 
deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare; 
 Informări către Administraţia Fondului de Mediu şi către Direcţia Naţională 
Anticorupţie referitoare la unii operatori economici ce colectează deşeuri industriale 
reciclabile, care au fost autorizaţi de către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti – 
12 informări;  
 Informări către Ministerul Sănătăţii  referitoare la numărul posturilor determinate 
conform normativului de personal, aprobate în ştatul de funcţii, numărul posturilor 
ocupate, numărul posturilor vacante, precum şi numărul posturilor absolut necesare a fi 
ocupate prin concurs/examen în cursul anului 2012, pentru unităţile sanitare cu paturi al 
căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale; 
 Informarea Autorităţii Electorale Permanente în vederea reactualizării Registrului 
secţiilor de votare utilizate la alegerile parlamentare din 2008, în colaborare cu 
autorităţile administraţiei publice locale din sectoarele 1-6. 
 
3. Activităţi legate de delimitarea cadastrală a municipiului Bucureşti : 
- monitorizarea activităţii de recunoaştere a limitelor unităţilor administrativ-teritoriale 
desfăşurată de reprezentanţii Primăriei municipiului Bucureşti şi ai Oficiului de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară Bucureşti; 
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- organizare şi participare la întâlnirile care au avut ca scop concilierea litigiilor 
consemnate în pocesele-verbale de delimitare cadastrală a hotarelor dintre sectoarele 1-6 
şi dintre judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, în temeiul prevederilor art. II din Legea 
nr. 133/2012 pentru aprobarea OUG nr. 64/2011 privind modificarea şi completarea 
Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- centralizarea şi transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale a 
rezultatelor concilierii litigiilor consemnate în pocesele-verbale de delimitare cadastrală. 
 
4. Elaborarea de documente şi planuri de acţiune 

 Elaborarea de documente pentru emiterea acordului pentru utilizare de denumiri, 
conform art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi HG nr. 1296/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi procedura de eliberare a 
acordului scris pentru folosirea denumirii; 
  

Elaborarea de documente pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în sectoarele 
vulnerabile şi administraţia publică locală, conform metodologiei de identificare a 
riscurilor şi a vulnerabilităţilor la corupţie în cadrul structurilor MAI: 
- Planul de prevenire a corupţiei la nivelul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
pentru anul 2012; 
- Registrul riscurilor de corupţie partea I şi partea a II-a; 
 
 Participarea la actualizarea Planului Local de Acţiune pentru Învăţământul 
Profesional şi Tehnic al municipiului Bucureşti, în cadrul Proiectului „Corelarea ofertei 
educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”; 
 
 Elaborarea Planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunilor pe timpul instituirii 
stării de urgenţă în domeniul ordinii publice la nivelul municipiului Bucureşti. 
 
5. Elaborarea notelor şi proiectelor de ordine: 15 
 De asemenea, reprezentanţii Serviciului strategii guvernamentale şi servicii 
publice deconcentrate au participat la elaborarea proiectelor de ordine necesare 
organizării şi desfăşurării alegerilor locale, referendumului pentru demiterea 
Preşedintelui României şi alegerilor parlamentare din anul 2012. 
 
6. Participări la organizarea şi desfăşurarea anumitor evenimente: 
· organizarea desfăşurării videoconferinţelor referitoare la activitatea serviciilor 
publice deconcentrate şi analizării stadiului organizării proceselor electorale desfăşurate 
în anul 2012; 
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· conferinţele organizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor a proiectului 
”Dezvoltarea unui sistem de monitorizarea a indicatorilor de performanţă în sectorul 
serviciilor publice de utilităţi publice” şi la sesiunea de instruire care a avut loc la Poiana 
Braşov în perioada 07 -25 octombrie 2012; 
· Conferinţa Internaţională cu tema „Sectorul serviciilor de apă  - convieţiuieşte cu 
criza”; 
· Conferinţa de lansare a proiectului „Echilibru – o nouă abordare a vieţii familiale cu 
cea profesională” – 23 octombrie;  
· Conferinţa de lansare a proiectului „Administraţie transparentă – cetăţenie 
responsabilă. Dezvoltarea democraţiei locale şi a participării cetăţeneşti în adoptarea 
politicilor publice în România”, cod SMIS 40366; 
· Conferinţa publică „European Employer of Choice”, organizată de către Centrul de 
Tehnologii Avansate din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti - 21 septembrie; 
· Conferinţa de prezentare a proiectului „Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a 
indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice” 
derulat de către Direcţia generală pentru relaţiile cu comunităţile locale – MAI; 
· A IV- a ediţie a Conferinţei Naţionale pentru Management Modern în Administraţie 
– Infrastructură şi servicii informaţionale  
· Conferinţa „Document Life (printing, scanning, document management)” 
 
 
7. Participări la şedinţe de analiză tehnică, consilii de administraţie, grupuri mixte de 
lucru etc. 
Dintre acestea se pot menţiona ca principale participările la: 
· Consiliului Consultativ al Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Bucureşti; 
· Comitetului Local pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social - CLDPS; 
· Consorţiului Regional de Dezvoltare al Regiunii de Dezvoltare Bucureşti Ilfov 
pentru actualizarea şi monitorizarea PRAI şi PLAI; 
· Consiliului de administraţie al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti; 
· Comisiei de ordine publică pentru aprobarea adunărilor şi evenimentelor pe 
domeniul public organizate la Primăria Generală a municipiului Bucureşti (în fiecare zi 
de luni şi miercuri); 
· Grupuri de lucru privind analizarea Rapoartelor de mediu pentru Planuri 
Urbanistice Zonale; 
· Grupurilor de lucru ale Planului Regional de Acţiune pentru Mediu Bucureşti Ilfov; 
· Colectivului de Analiză Tehnică de la nivelul Agenţiei Regionale pentru Protecţia 
Mediului şi Agenţiei de Protecţia Mediului Bucureşti (saptămânal).  
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Participările la reuniunile unor grupuri mixte de lucru au avut în principal ca scop 
realizarea unor proiecte de îmbunătăţire a activităţii în anumite domenii precum şi 
identificarea problemelor urgente necesare a fi rezolvate şi ierarhizarea lor.  
  

Compartimentul relaţii internaţionale şi minorităţi 
 

În anul 2012, Compartimentul afaceri europene, relaţii internaţionale şi minorităţi 
din cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, a continuat să monitorizeze 
activitatea primăriilor şi a serviciilor publice deconcentrate în domeniul afacerilor 
europene.   

Au fost elaborate materiale sintetice privind modul în care primăriile şi serviciile 
publice deconcentrate din municipiul Bucureşti au valorificat oportunităţile de finanţare 
din fonduri europene şi s-au transmis trimestrial către Ministerul Afacerilor Interne 
raportările privind activitatea de identificare a barierelor din calea liberei circulaţii a 
serviciilor şi persoanelor, precum şi alte raportări lunare legate de domeniul afacerilor 
europene şi al drepturilor omului. 

În anul 2012, compartimentul afaceri europene, relaţii internaţionale şi minorităţi 
a continuat să gestioneze problematica etniei rome, elaborând planurile şi rapoartele 
solicitate de instituţiile cu atribuţii în domeniu.  

Compartimentul afaceri europene, relaţii internaţionale şi minorităţi, în colaborare 
cu consilierul responsabil de monitorizarea şi implementarea Strategiilor 
Guvernamentale, a înscris în concursul internaţional de bune practici în administraţie 
organizat de Naţiunile Unite (United Nations Public Service Awards) două aplicaţii: 
prima privind „Promovarea drepturilor femeilor la nivelul Municipiului Bucureşti”, cea 
de-a doua vizând „Aplicarea politicilor anticorupţie la nivelul Instituţiei Prefectului 
Municipiului Bucureşti”.  

 
 
 

1. Elaborarea de planuri şi rapoarte 
Documentele de sinteză realizate de către compartiment în anul 2012 au fost 
următoarele: 

· Raportul anual pe 2012 privind măsurile de integrare europeană şi afaceri 
europene la nivelul municipiului Bucureşti; 

· Planul pe anul 2012 privind activităţile din domeniul integrării şi afacerilor 
europene la nivelul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti – aprobat de 
prefect; 
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· Raportări lunare către Ministerul Afacerilor Interne privind accesarea fondurilor 
europene de către autorităţile locale şi serviciile publice deconcentrate din 
Municipiul Bucureşti; 

· Situaţia privind programarea bugetară multianuală aferentă Politicii de coeziune 
pentru perioada 2014 – 2020 şi propunerile de priorităţi ce pot fi cuprinse în 
obiectivele de investiţii – la nivelul municipiului Bucureşti, conform solicitării 
Ministerului Afacerilor Interne; 

· Raportări trimestriale către Ministerul Afacerilor Interne privind activitatea de 
identificare a barierelor din calea liberei circulaţii a persoanelor şi serviciilor; 

· Raport privind măsurile luate la nivelul municipiului Bucureşti cu privire 
Directiva 2010/40/UE privind implementarea sistemelor de transport inteligent, 
conform solicitării Ministerului Afacerilor Interne; 

· Colaborare la întocmirea Planului anual şi Rapoartelor trimestriale privind 
Programul Orientativ de Dezvoltare Economico-Socială la nivelul Municipiului 
Bucureşti; 

· Situaţie centralizatoare cu privire la numărul de mopede înregistrate la nivelul 
Municipiului Bucureşti – conform solicitării Ministerului Afacerilor Interne; 

· Centralizarea şi transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne şi către Centrul 
român pentru promovarea comerţului şi investiţiilor străine a fişelor de proiecte 
investiţionale completate de autorităţile locale din capitală; 

· Raportul semestrial de progres privind implementarea măsurilor de incluziune a 
minorităţii rome de la nivelul municipiului Bucureşti, în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului 
României de incluziune a cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor pentru 
perioada 2012-2020; 

· Planul municipiului Bucureşti de măsuri privind incluziunea minorităţii rome. 
         
     2. Organizarea grupurilor de lucru 

În anul 2012, Grupul de lucru privind barierele a continuat analizarea actelor 
administrative, potrivit metodologiei stabilite în anii anteriori. Au fost transmise 
raportările trimestriale către Ministerul Afacerilor Interne. A fost emis Ordinul nr. 
776/10.10.2012 pentru modificarea componenţei grupului de lucru în conformitate cu 
modificările survenite la nivelul structurii de personal a instituţiei. 

Şi în anul 2012, un consilier din cadrul compartimentului a participat în mod 
constant la reuniunile şi lucrările Grupului de Multiplicatori de Informaţie pentru 
REGIO (Programul Operaţional Regional), coordonat la nivelul Agenţiei de Dezvoltare 
Regională Bucureşti-Ilfov. 

În anul 2012, un consilier din cadrul Compartimentului a participat la reuniunile şi 
lucrările Grupului pentru Modernizarea Administraţiei Publice precum şi la cele ale 
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Grupului privind Strategia de Combatere a Criminalităţii la nivelul Municipiului 
Bucureşti.  

Organizarea şi coordonarea Grupului de lucru mixt pentru romi a reprezentat o 
altă activitate importantă a compartimentului. A fost emis Ordinul nr. 377/8.06.2012 
privind actualizarea componenţei grupului de lucru mixt pentru romi şi actualizarea 
regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acestuia în conformitate 
cu Hotărârea Guvernului nr. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului 
României de incluziune a cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 
2012-2020. 

Au avut loc reuniuni lunare, temele abordate fiind: discuţii privind HG nr. 
1221/2011 – “Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020”; prezentarea proiectului “Şi 
tu poţi fi poliţist”, elaborat de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti; discuţii privind constituirea la nivelul primăriilor de sector a Grupurilor de 
lucru locale, în conformitate cu HG nr. 1221/2011 - “Strategia Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-
2020”; dezbateri privind situaţia mediatorilor sanitari angajaţi în cadrul serviciilor de 
asistenţă socială şi protecţia copilului ale primăriilor de sector; prezentarea de către 
reprezentantul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti a şcolilor din Capitală, 
în cadrul cărora se desfăşoară programul “A doua şansă”; prezentarea de către 
reprezentantul Agenţiei Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă a meseriilor oferite 
pe raza Municipiului Bucureşti; discuţii privind locurile speciale pentru romi, oferite în 
cadrul liceelor din Municipiul Bucureşti; prevenirea şi combaterea consumului de 
droguri în comunităţile de romi din municipiul Bucureşti; prezentarea de către 
reprezentantul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, a Reţetei 
electronice-ghid pentru asiguraţi/pacienţi; prezentarea de către reprezentantul 
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, a rezultatelor repartizării elevilor de 
etnie romă, pe locurile alocate acestora în liceele din Municipiul Bucureşti; discuţii 
privind prevenirea abandonului şcolar; prezentarea de către reprezentantul 
Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti a  situaţiei elevilor înscrişi pe locurile 
speciale pentru romi, la finele anului şcolar 2011-2012; prezentarea de către 
reprezentantul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti a  proiectului 
“Security marketing”; prezentarea de către experţii locali din primăriile de sector a 
măsurilor implementate în anul 2012, cuprinse în planurile locale de acţiune privind 
incluziunea minorităţii rome. 

Activităţile derulate în calitate de membru al Biroului municipal pentru romi au 
constat, la rândul lor, din întâlniri lunare cu membrii biroului. Teme abordate: 
campaniile de informare privind educaţia şi prevenirea abandonului şcolar, informări 
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lunare în toate sectoarele Capitalei privind oportunităţile de angajare pentru cetăţenii de 
etnie romă, etc. 

Participarea în calitate de membru, în cadrul şedinţelor Comisiei pentru 
monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemului propriu de control 
intern/managerial la nivelul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. Au avut loc 6 
şedinţe, temele abordate fiind: stabilirea măsurilor de organizare şi realizare a 
operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial; măsuri în 
aplicarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern în cadrul Instituţiei 
Prefectului Municipiului Bucureşti; stadiul implementării recomandărilor formulate în 
urma desfăşurării misiunii de audit public intern; aplicarea Programului de dezvoltare a 
sistemului de control intern în cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
pentru anul 2012; stabilirea măsurilor de organizare şi realizare a operaţiunii de 
autoevaluare a stadiului de implementare la data de 30.06.2012 a activităţilor din 
programul propriu de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 
2012; analiza stadiului implementării la data de 30.06.2012 a Programului de dezvoltare 
a sistemului de control intern/managerial; rezultatele operaţiunii de autoevaluare a 
stadiului de implementare a activităţilor din programul propriu de dezvoltare a 
sistemului de control intern/managerial pentru anul 2012; stadiul implementării 
recomandărilor formulate în urma desfăşurării misiunii de audit intern; propuneri pentru 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru monitorizarea, 
coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemului propriu de control 
intern/managerial; stabilirea măsurilor de organizare şi realizare a operaţiunii de 
autoevaluare a stadiului de implementare la data de 30.09.2012 a activităţilor din 
programul propriu de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 
2012; stadiul implementării recomandărilor formulate în urma desfăşurării misiunii de 
audit intern; stadiul implementării recomandărilor formulate în urma desfăşurării 
misiunii de audit intern şi a măsurilor cuprinse în „Programul de dezvoltare a sistemului 
de control intern în cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti pentru anul 
2012”; prelucrarea „Analizei privind activitatea de coordonare, monitorizare şi 
îndrumare metodologică a modului de implementare/dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial în cadrul unităţilor Ministerului Afacerilor Interne în trimestrul III al 
anului 2012”, document transmis prin adresa nr. 1.612.590/DGRIP/22.11.2012. 

Organizarea şi convocarea şedinţelor Comisiei Paritare înfiinţată la nivelul 
Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

 
          3. Elaborarea de materiale de prezentare/informare 
             În anul 2012, compartimentul afaceri europene, relaţii internaţionale şi 
minorităţi a elaborat mai multe materiale de informare pe teme europene, pentru diferite 
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grupuri ţintă, în principal servicii deconcentrate şi autorităţi locale, referitoare cu 
precădere la oportunităţile de finanţare oferite de Uniunea Europeană: 
- Centralizarea şi transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne a fişelor de înscriere a 
participanţilor la cursurile de instruire din cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii 
instituţionale a MAI în domeniul gestionării dosarelor europene, al transpunerii şi 
aplicării acquis-ului comunitar” cod SMIS32862; 
- Informare primării cu privire la condiţiile de accesare a Fondului de Solidaritate al 
Uniunii Europene, conform solicitării MAI; 
- Informare primării cu privire la oportunităţile de colaborare cu grupul indian Sonalika 
International, conform solicitării MAI; 
-  Informare Direcţia Tineret şi Sport a Municipiului Bucureşti cu privire la seminarul 
„National and EU Youth Strategies”, organizat de Agenţia Slovenă pentru programul 
„Tineret în acţiune”; 
- Transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne a situaţiei privind contractele de 
achiziţie publică încheiate în cadrul proiectelor cu finanţare europeană; 
- Informare transmisă către Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România cu privire la 
proiectul finanţat din fonduri structurale derulat de Instituţia Prefectului Municipiului 
Bucureşti; 
- Informare primării cu privire la cea de-a XVIII- a Conferinţă Internaţională pentru 
proiectare urbană şi dezvoltare regională în societatea informaţională. 
 
      4. Participarea la seminarii, conferinţe, acţiuni organizate de instituţii ale 
administraţiei publice centrale şi locale sau de reprezentanţii societăţii civile 
        Ca şi în anii trecuţi, compartimentul afaceri europene, relaţii internaţionale şi 
minorităţi a participat şi în 2012 la diferite evenimente organizate de alte instituţii ale 
administraţiei publice sau de organizaţii nonguvernamentale. Strategia de comunicare 
post-aderare, consolidarea reţelelor de comunicatori pe teme europene, informarea cu 
privire la accesarea fondurilor structurale şi măsurile de incluziune socială au fost 
principalele teme abordate. În cele ce urmează sunt prezentate conferinţele şi seminariile 
la care au participat angajaţii Compartimentului, în 2012: 
- participare în cadrul conferinţei internaţionale cu tema “Etică şi nondiscriminarea 
grupurilor vulnerabile în sistemul de sănătate din România” – 27 ianuarie 2012; 
- participare în cadrul conferinţei de lansare regională a unităţii de asistenţă tehnică, 
evaluare şi monitorizare a activităţii mediatorilor sanitari – 16 februarie 2012; 
- participare la Grupurile de lucru şi conferinţele pe REGIO, organizate de Autoritatea 
de Management pentru Programul Operaţional Regional; 
- participare în cadrul cursului de formare cu titlul “Control intern/managerial, strategie 
şi aplicare” – noiembrie 2012; 
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- participare în cadrul cursului de formare cu titlul “Managementul riscului, concept de 
bază şi implementare la nivelul instituţiei publice” – noiembrie 2012. 
 
5. Activităţi specifice privind minoritatea romă 

Activitatea derulată de compartimentul afeceri europne, relaţii internaţionale şi 
minorităţi cu privire la problematica etniei rome a fost apreciată atât de beneficiarii 
direcţi – respectiv reprezentanţii romilor,  cât şi de reprezentanţii administraţiei centrale. 
În continuare, sunt prezentate principalele măsuri implementate în acest domeniu: 
- La începutul anului 2012, a fost analizată alături de membrii grupului de lucru 

mixt pentru romi, Hotărârea Guvernului nr. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor 
pentru perioada 2012-2020; 

- Au fost organizate lunar, în cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului 
Bucureşti, întâlniri ale Grupului de lucru mixt pentru romi; 

- A fost emis Ordinul prefectului nr. 377/8.06.2012, privind actualizarea 
componenţei grupului de lucru mixt pentru romi şi actualizarea regulamentului 
privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acestuia în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020; 

- Au fost organizate lunar întâlniri ale Biroului municipal pentru romi în cadrul 
Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

-   Constituirea Grupului de sprijin adresat experţilor locali din primăriile de sector 
constituit la nivelul municipiului Bucureşti;  
- Participări în cadrul sesiunilor de informare privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării şi a excluziunii sociale în rândul persoanelor de etnie romă; 
- Demersuri privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate 

de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, 
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, referitoare la mediatorii 
sanitari; 

- În luna octombrie a anului 2012, a fost transmis către Agenţia Naţională pentru 
Romi, raportul semestrial de progres privind implementarea măsurilor de incluziune 
a minorităţii rome de la nivelul municipiului Bucureşti, în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020; 

- În luna octombrie a anului 2012, a fost transmis către Agenţia Naţională pentru 
Romi, Planul municipiului Bucureşti de măsuri privind incluziunea minorităţii rome. 

 

Dificultăţi şi propuneri 
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Dintre dificultăţile întâmpinate putem menţiona:   
-  Resursele umane sunt insuficiente faţă de volumul de lucrări aferent, o parte din 
personalul serviciului fiind detaşat la nivelul altor structuri din cadrul instituţiei, iar 
motivarea personalului pentru atragerea în acest domeniu de activitate este aproape 
inexistentă; 
-  Resurse financiare încă insuficiente pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi pentru 
derularea de proiecte/evenimente specifice atribuţiilor de serviciu; 
- Lista serviciilor publice deconcentrate nu include toate instituţiile de acest tip, şi mai 
ales pe cele în legătură directă cu atribuţiile Instituţiei Prefectului;  
- Apariţia unor acte normative care introduc atribuţii suplimentare în sarcina Instituţiei 
Prefectului, prevăzând în acest sens formarea unor compartimente noi, fără a se asigura 
însă resursa umană şi financiară necesară; 
- Necorelarea Legii nr. 340/2004 privind Instituţia Prefectului cu Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, în ceea ce priveşte examinarea şi avizarea proiectelor de buget 
ale serviciilor publice deconcentrate; 
- Neimplicarea Primăriei municipiului Bucureşti în toate comisiile sau grupurile de lucru 
în care are atribuţii de coordonare alături de Instituţia Prefectului (Comisia de Dialog 
Social, Comisia privind delimitarea cadastrală, recensămâtului populaţiei şi al 
locuinţelor, etc.). Lunar în cadrul şedinţelor de Comisiei de Dialog Social, partenerii 
sociali (sindicatele si patronatele), au reclamat această absenţă şi de câteva ori chiar au 
ameninţat că se retrag din acest dialog exercitat la nivel local, apreciind atitudinea 
primăriei ca o lipsa de consideraţie între părţi; 
- În conformitate cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din Legea nr. 188/1999, şi pentru 
a putea face faţă cu profesionalism complexităţii activităţilor în care este implicat 
serviciul şi avalanşei de informaţii nou apărute în toate domeniile, inclusiv în cel 
legislativ, este necesară participarea la cursuri de formare profesională. Din păcate, în 
anul 2012 nu au fost alocate fonduri pentru asigurarea formării continue, personalul 
putând participa doar la cursuri oferite cu titlul gratuit de către organizatori.  
- Dificultatea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de arhivare a documentelor, în 
urma acumulării unui volum mare de documente nearhivate ca urmare a fluctuaţiei şi 
lipsei de personal.   
 

Propuneri de îmbunătăţire a activităţii 
 
Măsurile propuse pentru îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii serviciului şi 

pentru optimizarea imaginii instituţiei, vizează în principal următoarele: 
1. Pentru eliminarea unor ambiguităţi şi diferenţe de interpretare a actelor normative, de 
un real folos pentru activitatea serviciului ar fi revizuirea, aprobarea şi publicarea listei 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei 
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publice centrale, potrivit art. 4, alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi  
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  astfel încât 
să fie incluse toate instituţiile de acest tip şi cu precădere cele ce activează în domenii în 
legătură cu atribuţiile instituţiei prefectului; 
2. În regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice deconcentrate ar 
trebui incluse aspecte de principiu şi de ordin practic ale subordonării faţă de prefect, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia prefectului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cum este obligaţia de a pune la 
dispoziţie datele, informaţiile şi documentele solicitate de instituţia prefectului. În acest 
sens ar fi necesară desemnarea unor persoane de contact, specializate şi abilitate pentru 
relaţia cu instituţia prefectului, potrivit domeniilor de activitate, ale căror atribuţii 
privind comunicarea cu instituţia prefectului să fie obligatoriu menţionate şi în fişele de 
post a respectivelor persoane;  
3. Amendarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii obligativităţii administraţiei 
publice locale de a răspunde în termen şi cu date relevante solicitărilor instituţiei 
prefectului precum şi prevederea unor sancţiuni aplicabile de către prefect în caz contrar.  
4. Organizarea unor întâlniri tematice, periodice, cu reprezentanţii primăriilor şi ai 
serviciilor publice deconcentrate pentru stabilirea modului de conlucrare în vederea 
realizării anumitor obiective/acţiuni comune; 
5. Înfiinţarea unei structuri privind protecţia mediului (potrivit prevederilor Ordinului 
ministrului administraţiei şi internelor nr. 239 din 27 octombrie 2010) 
6. Reînfiinţarea Corpului de control al prefectului care să desfăşoare, în condiţiile legii, 
activităţi de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă a 
prefectului; să colaboreaze cu autorităţile administraţiei publice locale şi SPD- uri pentru 
realizarea şi finalizarea acţiunilor de control; să verifice sesizările adresate instituţiei 
prefectului; să desfăşoare acţiuni de control privind aplicarea actelor normative, să 
verifice modul de administrare a domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale 
ş.a. 
7. Eficientizarea relaţiei cu reprezentanţii autorităţilor publice locale, prin modificarea 
cadrului legislativ sau prin realizarea unor protocoale de colaborare, precum şi prin 
antrenarea colegilor din alte departamente care au o legătură constantă cu primăriile 
(participarea la şedinţelor de consiliu, verificarea de legalitatea a actelor administrative) 
în activitatea de monitorizare şi răspuns la solicitările noastre;  
8. Dezvoltarea schemei de personal; 
9. Creşterea gradului de perfecţionare a funcţionarilor publici din cadrul Serviciului, prin 
participarea la cursuri specifice, pe domeniile de activitate ale serviciilor publice 
deconcentrate monitorizate.  
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10. Un procent din încasările anumitor servicii din cadrul instituţiei să fie alocat pentru 
derularea de proiecte/parteneriate şi organizarea de evenimente şi proiecte derulate în 
parteneriat sau la iniţiativa departamentelor de specialitate; asigurarea de premii pentru 
concursuri, asigurarea cheltuielilor de protocol pentru mese rotunde/seminarii/reuniuni, 
suportarea anumitor cheltuieli privind delegaţiile şi participările la 
evenimente/cursuri/sesiuni de informare care nu se desfăşoară în Bucureşti. Acestea ar 
putea fi completate cu cheltuieli şi mai ample, din domeniul relaţiilor internaţionale, dar 
ţinând cont de realităţile economice şi de limitele bugetare, considerăm prioritară 
susţinerea activităţilor de integrare/afaceri europene/promovarea oportunităţilor de 
finanţare. 
11. Realizarea, actualizarea şi menţinerea unui calendar al zilelor naţionale şi 
internaţionale în vederea identificării posibilităţilor de a organiza evenimente proprii de 
marcare a acestor sărbători. Realizarea acestui tip de evenimente, singuri sau în 
parteneriate cu organizaţii neguvernamentale sau instituţii publice ar conduce la 
creşterea vizibilităţii instituţiei prefectului (ex. Săptămâna voluntarialui, Săptămâna 
protecţiei civile, Ziua Europei ş.a.); 
12. Capacitarea forurilor superioare în vederea alocării de fonduri pentru evenimentele 
organizate de instituţie prin compartimentele de resort în ceea ce priveşte realizarea unor 
campanii de informare, concursuri, conferinţe unde este nevoie de materiale informative, 
premii, cheltuieli de protocol, etc. Serviciul a derulat o parte din activităţi şi în absenţa 
unor resurse financiare alocate acţiunilor, dar trebuie subliniat faptul că lipsa resurselor 
nu asigură decât un impact redus. Considerăm că imaginea instituţiei ar avea foarte mult 
de câştigat dacă s-ar soluţiona această problemă. În primul rând ar beneficia de un 
important câştig de vizibilitate, în condiţiile în care ar putea să deruleze acţiuni pe cont 
propriu – şi nu doar în calitate de partener.  
13. De asemenea, în vederea elaborării şi implementării unei strategii de relaţii 
internaţionale a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti este necesară alocarea de 
resurse financiare corespunzătoare. Menţionăm că până în prezent activitatea de relaţii 
internaţionale nu s-a desfăşurat niciodată conform unui plan de consolidare a 
parteneriatelor externe. Considerăm că această strategie trebuie să fie fundamentată pe 
încheierea de acorduri bilaterale (cu instituţii/organizaţii din alte state), prin care să fie 
prevăzute schimburi reciproce de experienţă, informări constante cu privire la anumite 
teme de interes comun. Pentru acest lucru este nevoie de luarea în calcul a faptului că 
Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti va fi obligată să îşi demonstreze capacitatea 
de a fi un partener viabil. Exemplu: vor trebui achiziţionate publicaţii/cd-uri în limba 
engleză, cu privire la Bucureşti/administraţia Capitalei etc, pe care instituţia să le poată 
oferi potenţialilor parteneri externi; vor trebui prevăzute cheltuieli de primire a 
delegaţiilor străine sau de deplasare la instituţiile partenere. Această strategie ar trebui, 
totodată, să urmărească stabilirea a cât mai multor întâlniri cu şefii misiunilor 
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diplomatice din România, dar şi cu oficialii Reprezentanţei Comisiei Europene, ai 
Biroului de Informare al Parlamentului European şi ai Biroului de Informare al 
Consiliului Europei.   
14. Externalizarea activităţii de arhivare la nivelul instituţiei sau asigurarea serviciilor de 
arhivare prin încadrarea de personal specializat şi alocarea spaţiului necesar; 
15. Obţinerea certificării ISO în urma implementării sistemului de management al 
calităţii. 
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               SITUAŢIA PROTESTELOR IN ANUL 2012 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

Nr. 
crt. 

Data şi locul de desfăşurare a acţiunii Sindicat/patronat/ 
organizator 

Obiectul revendicării N umăr 
aprobat de 
participanţi 

1. 06 aprilie 2012, între orele 15.30-17.30, pichet de 
protest pe trotuarul de lângă Parcul Unirea. 

Comunitatea Siria Liberă Pichet de protest flashmob împotriva 
violenţelor regimului din Siria. 

cca. 100 de 
persoane. 

2. 08 aprilie 2012, între orele 15.00-16.00, pichet de 
protest pe trotuarul din faţa magazinului Unirea. 

Comunitatea Siria Liberă Pichet de protest flashmob împotriva 
violenţelor regimului din Siria. 

cca. 20 de 
persoane. 

3. 09 – 15 aprilie 2012, între orele 09.00-13.00, pichet 
de protest la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti 

Marin Cristina Pichet de protest în scopul 
soluţionării problemei locative. 

1 persoană 

4. 10 – 12 aprilie 2012, între 10.00-14.00, pichet de 
protest la sediul Ministerului Afacerilor Externe 

Laurian Stăchescu Pichet de protest în scopul aducerii 
osemintelor lui Constantin Brâncuşi 
în ţară 

cca. 20 de 
persoane 

5. 10 – 13 aprilie 2012, între 11.00-19.00, pichet de 
protest prin afişare de bannere în Piaţa Romană, Piaţa 
Unirii şi Piaţa Roma. 

Asociaţia Cuţu Cuţu Pichet de protest în scopul stopării 
sacrificării mieilor cu ocazia 
sărbătorilor pascale. 

cca. 20 de 
persoane 

6. 13 aprilie 2012, între orele 11.00-13.00, pichet de 
protest pe trotuarul  intersecţiei Bd. Aviatorilor cu 
aleea Alexandru  

Asociaţia Noua Dreaptă Pichet de protest împotriva 
presiunilor şi abuzurilor structurilor 
de forţă din Republica Moldova, la 
adresa liderilor şi a membrilor 
Mişcării Naţional Creştine - Noua 
Dreaptă 

cca. 20 de 
persoane 

7. 18 aprilie 2012, între orele 11.00-14.00, pichet de 
protest la sediul Parlamentului României 

Confederaţia 
Operatorilor şi 
Transportorilor 

Autorizaţi din România 

Pichet de protest faţă de 
nerespectarea prevederilor Legii 
taximetriei şi a intenţiei de 
modificare a acesteia. 

cca. 2000 de 
persoane şi 

2000 de taxiuri 

8. 19 aprilie – 20 aprilie, 23 aprilie – 27 aprilie 2012, 30 
aprilie şi 03 mai – 04 mai 2012, între orele 09.30-
17.00, Pichet de protest la sediul Ministerului 

Sindicatul Viitorul 
Mineritului 

Pichet de protest pentru susţinerea 
exploatării de la Roşia Montană 

cca. 30 de 
persoane/zi 
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Mediului 
9. 24-25 aprilie 2012, între orele 11.00-14.00, pichet de 

protest la sediul Parlamentului României, iar între 
orele 10.30-13.30, pichet de protest la sediul  
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii 

Confederaţia 
Operatorilor şi 
Transportorilor 

Autorizaţi din România 

Pichet de protest faţă de 
nerespectarea prevederilor Legii 
taximetriei şi a intenţiei de 
modificare a acesteia. 

cca. 2000 de 
persoane, 1500 
de taxiuri şi 10 
de microbuze, 

la Palatul 
Parlamentului 

şi 500 de 
persoane la 

sediul 
Ministerului 

Tramnsporturil
or şi 

Infrastructurii 
10. 25 aprilie 2012, între orele 09.00-14.00, pichet de 

protest în faţa Hotelului Crown Plaza 
Asociaţia Pro Roşia 

Montana 
Pichet de protest în scopul autorizării 
proiectului minier de la Roşia 
Montană 

cca. 2-3 
persoane/ 
zi/locaţie 

11. 25 aprilie, 13 mai şi 26 mai 2012, între orele 11.30-
13.30, pichete de protest pe trotuarul Bd. Beijing la 
intrarea în Parcul Bordei. 

Falun Dafa Pichet de protest pentru promovarea 
principiilor şcolii Falun Dafa şi 
informare privind gravele încălcări 
ale drepturilor omului la care sunt 
supuşi practicanţii şcolii Falun Dafa 
în China. 

15-20 de 
persoane 

12. 25, 26 şi 27 aprilie 2012, între orele 08.00-10.00, 
pichete de protest la sediul Ministerului 
Adminstraţiei şi Internelor 

Sindicatul Naţional al 
Poliţiştilor şi 

Personalului Contractual 
din MAI 

Pichete de protest în scopul unor 
revendicări sindicale. 

cca.20 de 
persoane/zi 

13. 26 aprilie 2012, între orele 12.45-14.30, pichet de 
protest la sediul Ministerului Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale (Piaţa Constituţiei, iar între 
orele 14.45-17.00, pichet de protest la sediul 
Guvernului României 

Federaţia Sindicatelor din 
Radiocomunicaţii 

Pichete de protest în scopul unor 
revendicări sindicale. 

cca. 20 de 
persoane la 

sediul 
Ministerului 

Comunicaţiilor 
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şi Societăţii 
Informaţionale 
şi cca. 200 de 
persoane la 

sediul 
Guvernului 

14. 01 mai 2012, între orele 09.30-14.00, miting de 
protest la sediul Guvernului României. 

Sindicatul Cadrelor 
Militare Disponibilizate 

Miting de protest faţă de gravele 
încălcări ale Constituţiei şi legislaţiei 
naţionale şi europene privind 
drepturile omului. 

cca. 10.000 de 
persoane 

15. 10 mai 2012, între orele 13.00 -16.00, manifestare la 
Piaţa Revoluţiei - statuia ecvestră a Regelui Carol I. 

Asociaţia Fundaţia H. Manifestare publică de solicitare ca 
ziua de 10 mai să devină sărbătoare 
naţională. 

cca. 1000 de 
persoane 

16. 04 mai 2012 , între orele 16.30 -18.00, marş de 
protest pe traseul: Piaţa Constituţiei- Bd. Unirii- Piaţa 
Unirii- Bd. ICBrătianu- Piaţa Timpului. 

 Marş de protest în scopul demiterii 
Guvernului şi a preşedintelui Traian 
Băsescu. 

cca. 100 de 
persoane 

17. 02 mai şi 22 mai 2012, între orele 07.30 -17.00, la 
sediul Parchetului General, 03, 10, 16, 30 şi 24 mai 
2012, între orele 07.30 -17.00, la sediul CSM, 09 mai 
2012, între orele 07.30 -17.00, la sediul DNA şi 
sediul Ministerului Justiţiei, 23 şi 29 mai 2012, între 
orele 07.30 -17.00, la sediul Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţiei, 15 şi 23 iunie 2012, între orele 07.30 -
17.00, la sediul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor. 

Roşca Vasile Protest public. 1 persoană 
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18. 03 mai 2012 , între orele 12.00 -14.00, sediul 
Ambasadei Israelului la Bucureşti. 
 

Asociaţia pentru 
Apărarea Drepturilor 

Apatrizilor şi 
Refugiaţilor (APADAR). 

Protest în scopul stopării abuzurilor 
israeliene împotriva deţinuţilor 
politici din puşcăriile israeliene aflaţi 
în greva foamei şi eliberarea acestora 
conform acordurilor internaţionale. 

cca. 50 de 
persoane 

19. 08, 09, 14 şi 15 mai 2012 , între orele 08.00 -16.00 la 
sediul Consiliului Superior al Magistraturii, 10 şi 11 
mai 2012, între orele 08 - 16.00 la sediul Curţii de 
Casaţie şi Justiţie, 16, 17 şi 18 mai 2012 la sediul 
Parchetului General. 

Dobrescu Nicolae Protest împotriva hotărârilor emise 
de Ministerul Justiţiei în data de 14 
aprilie 2012. 

3 persoane/ zi 

20. 06 mai 2012 , între orele 16.00 -17.30, marş pe 
traseul: Aveola dreaptă de pe Şoseaua Kiseleff - Piaţa 
Victoriei - Bd. Lascăr Catargiu - Piaţa Romană (pe 
trotuar). 

Crăciun Claudiu Marş de protest pentru promovarea 
democraţiei. 

cca. 600 de 
persoane 

21. 07 - 11 şi 14 – 18 mai 2012 , între orele 10.00 -
17.00, la sediul Ministerului Mediului şi Pădurilor. 

Sindicatul Viitorul 
Mineritului 

Pichet de protest pentru susţinerea 
exploatării de la Roşia Montana 

cca. 50 de 
persoane/zi 

22. 07 - 08, 10 - 11 şi 14 - 18 mai 2012, între orele 09.30 
-16.00, la sediul Primăriei Sectorului 1. 

Tudorache Valentin Ioan Pichet de protest în scopul alocării 
unei locuinţe ca urmare a evacuării. 

18 persoane 

23. 07 mai 2012 , între orele 14.30 -18.00, sediul 
UDMR (str. Lipscani). 

Asociaţia ProRoşia 
Montană; Asociaţia 
ProDreptatea Roşia 

Montană 

Pichet de protest faţă de declaraţia 
fostului ministru al Mediului şi 
Pădurilor Attila Korodi referitoare la 
proiectul de la Roşia Montană 

cca. 20 de 
persoane 

24. 13 mai 2012 , între orele 17.00 -19.00 la sediul 
Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti. 

Alexandru Cristian 
Surcel 

Comemorarea a 200 de ani de la 
prima anexare a Basarabiei de către 
Imperiul Rus. 

50 de persoane 
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25. 15 -17, 22, 24 şi 29-31 mai 2012 , între orele 10.00 -
14.00, sediul Guvernului României (trotuarul din faţa 
Muzeului Gr. Antipa) şi Parlamentul României 
(alveola Parcului Izvor). 

Asociaţia Profesională a 
Transportatorilor în 

regim de Taxi şi 
Închiriere 

Pichete de protest în scopul 
împiedicării intenţiei de modificare a 
Legii Taximetriei. 

150 de 
persoane/zi/ 

locaţie 

26. 19 mai 2012 , între orele 11.00 -13.00, Bd. Lacul Tei 
(trotuarul de vis-a-vis de casa de pensii). 

Centrul de Resurse 
pentru Participare 

Publică 

Pichet de protest faţă de restricţiile 
de deplasare şi de recreere impuse 
cetăţenilor prin schimbarea 
destinaţiei unei suprafeţe de 
aproximativ 11.000 mp din Parcul 
Circului. 

cca. 100 de 
persoane 

27. 08 - 11, 14 - 18 şi 21 - 22 mai 2012, între orele 08.00 
-15.00, la sediul Oficiului Poştal nr. 72 din Bd.1 
Decembrie 1918 nr.58 sector 3 Bucureşti. 

Cinileanu Aurica şi 
Raicu Ion 

Pichet de protest faţă de deciziile de 
demitere emise de Direcţia 
Regională de Poştă Bucureşti. 

2 persoane 

28. 16 mai 2012 , între orele 11.30 -13.00, pichet de 
protest la sediul secţiei 14 Poliţie. 

Asociaţia Victimelor 
Magistraţilor din 

România 

Protest faţă de incompetenţa 
lucrătorilor de poliţie de la secţia nr. 
14 Poliţie. 

cca. 10-12 
persoane 

29. 18 mai 2012 , între orele 09.30 -10.30, pichet de 
protest la sediul Ministerului Justiţiei (pe trotuar). 

Asociaţia Victimelor 
Magistraţilor din 

România 

Pichet de protest faţă de abuzurile 
sistemului de justiţie. 

cca. 15 
persoane 

30. 21 – 22 mai 2012 , între orele 14.00 -16.00, pichet de 
protest la sediul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor (Piaţa Revoluţiei). 

Asociaţia Victimelor 
Mineriadelor 1990-1991. 

Pichet de protest în scopul demiterii 
şefului Interpol România pentru 
abuz în serviciu. 

Cca. 50 de 
persoane/zi 

31. 21-22.05.2012 şi 24.05- 01.06.2012, între orele 09.30 
-17.00, pichet de protest la sediul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 

Sindicatul Viitorul 
Mineritului 

Pichet de protest pentru susţinerea 
exploatării de la Roşia Montana 

cca. 30 de 
persoane/zi 
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32. 24 mai 2012, între orele 12.00 -14.00, pichet de 
protest la sediul Primăriei Sectorului 5 (Bd. Regina 
Elisabeta nr.29-31). 

Asociaţia Pro PNŢCD Pichet de protest în scopul stăpânirii 
abuzurilor primarului Vanghelie, 
înfiinţarea de panouri pentru 
publicitate electorală şi publicarea 
listelor electorale . 

cca. 10 
persoane 

33. 24 mai 2012 , între orele 17.30 -19.00, pe traseul: 
Piaţa Revoluţiei - calea Victoriei - Bd. regina 
Elisabeta- str. Schitu Măgureanu - str. Gutenberg - 
Biserica Sf. Ilie Gorgani. 

Asociaţia Totul pentru 
Ţară 

Marş de comemorare a deţinuţilor 
politici şi luptătorilor anticomunişti. 

cca. 100 de 
persoane 

34. 25 mai 2012, între orele 14.00 -16.00, pichet de 
protest la sediul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

Asociaţia pentru 
Prevenirea Abuzurilor 

Fiscale 

Apărarea drepturilor crescătorilor de 
animale. 

cca. 50-60 de 
persoane 

35. 28 mai 2012, între orele 12.00 -13.30, pichet de 
protest la sediul Ambasadei Federaţiei Ruse la 
Bucureşti şi la sediul Ambasadei Ucrainei la 
Bucureşti.  

PNŢCD Pichet de protest pentru exprimarea 
unui apel pentru eliminarea 
urmărilor răpirii Moldovei de est la 
1812. 

cca. 50 de 
persoane/locaţie 

36. 28 mai 2012, între orele 10.00 -12.00, pichet de 
protest la sediul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, între orele 12.00 - 13.00, marş (pe 
trotuar) pe traseul: str. Dem I. Dobrescu - Bd. Ghe. 
Magheru - P-ţa Romană- Bd. Lascăr Catargiu - Piaţa 
Victoriei - trotuarul din faţa muzeului 
Grigore Antipa, între orele 13.00-14.00, pichet de 
protest la sediul Guvernului României - trotuarul din 
faţa muzeului Grigore Antipa. 

Asociaţia Învingem 
Autismul şi Fundaţia 

Romanian Angel Appeal 

Miting şi marş în scopul depunerii 
listei cu semnăturile Petiţiei pentru 
respectarea drepturilor persoanelor 
cu autism. 

cca. 100 de 
persoane 

37. 30 mai – 01 iunie 2012 şi 05 – 08 iunie 2012, între 
orele 15.00 -17.00, pichet de protest la sediul 
Primăriei Sectorului 4. 

Confederaţia Naţională 
Sindicala Cartel Alfa- 

Filiala Bucureşti - 
Sindicatul "Toţi pentru 

Unul"" 

Pichet de protest împotriva 
nesoluţionării încadrărilor 
discriminatorii din cadrul DGASPC 
sector 4. 

cca 50 de 
persoane/zi 
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38. 31 mai 2012, între orele 18.00 -20.00, pichet de 
protest la sediul Guvernului României - Piaţa 
Victoriei şi marş pe trotuarul şos. Kiseleff spre 
Ambasada SUA până la imobilul "Doina". 

Asociaţia România Fără 
Ei 

Pichet de protest şi marş faţă de 
situaţia incertă privind exploatarea 
gazelor de şist cu depăşirea 
atribuţiilor de către ambasadorul 
Statelor Unite ale Americii. 

cca 200 de 
persoane 

39. 02 iunie 2012 , între orele 18.00 -19.00, marş de 
protest pe traseul: Piaţa Romană-Bd. Lascăr 
Catargiu-Piaţa Victoriei.  

Comunitatea Siria Liberă Marş de protest pentru dezacordul 
faţă de masacrul comis de regimul 
sirian în localitatea Hola din data de 
25 şi 27 mai 2012. 

cca. 500 de 
persoane 

40. 05 – 08 iunie 2012 , între orele 10.00 -11.00, pichet 
de protest la sediul Primariei Municipiului Bucuresti 
si intre orele 12.30-13.30, pichet de protest la sediul 
Guvernului Romaniei (trotuarul din fata Muzeului 
Gr.Antipa).  

Tamba Ioan Pichet de protest individual în scopul 
soluţionării problemei locative. 

1 
persoană/zi/loca

ţie 

41. 05 iunie 2012, între orele 12.00 -14.00, pichet 
de protest la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti.  

Asociaţia Cuţu Cuţu Protest faţă de deţinerea tuturor 
câinilor în adăposturi. 

cca. 50 de 
persoane 

42. 06 – 08 iunie 2012 şi 11 – 15 iunie 2012, între orele 
10.00 -17.00, pichet de protest la sediul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor.  

Sindicatul Viitorul 
Mineritului 

Pichet de protest pentru susţinerea 
exploatării de la Roşia Montana 

cca. 30 de 
persoane/zi 

43. 06 iunie 2012, între orele 07.30 -17.00, la sediul 
Parchetului General, 24 şi 30 mai 2012 şi 07, 14 şi 21 
iunie 2012, între orele 07.30 -17.00, la sediul 
CSM, 13 iunie 2012, între orele 07.30 -17.00, la 
sediul DNA, 23 mai şi 20 iunie 2012, între orele 
07.30 -17.00 sediul Ministerului Justiţiei. 

Roşca Vasile Protest public 1 persoană 
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44. 07 mai 2012 , între orele 14.30 -16.30, pichet de 
protest la sediul Guvernului Romaniei - Trotuarul din 
faţa muzeului Grigore Antipa. 

Asociaţia Romani Criss Pichet de protest faţă de abuzurile 
primarului din Baia Mare care a 
evacuat membrii comunităţii de romi 
din cartierul Craica. 

cca. 300 de 
persoane 

45. 08 iunie 2012 , între orele 18.30 -19.00, marş pe 
traseul: Muzeul de Geologie – Bd. Aviatorilor – Piaţa 
Charles de Gaulle. 

Alexandru Cristian 
Surcel 

reprezentantul unui grup 
de 50 de persoane 

Marş de protest în scopul 
neperpetuării practicilor de corupţie, 
nepotism şi abuzuri de către 
politicienii aleşi la alegerile din 10 
iunie 2012. 

cca. 60 de 
persoane 

46. 08 iunie 2012, între orele 14.00 -17.00, pichet de 
protest la sediul Guvernului Romaniei - Trotuarul din 
faţa muzeului Grigore Antipa. 

Asociaţia Adevăr şi 
Dreptate 

Pichet de protest în scopul stopării 
abuzurilor Primului Ministru Victor 
Ponta, stopării inflaţiei şi 
devalorizării leului, demiterea 
Guvernului. 

cca. 100 de 
persoane 

47. 15 mai 2012 , între orele 11.00 -13.00, pichet de 
protest pe trotuarul situat la intersectia str. Horei nr. 
21 cu breteaua paralela cu Bd. Ferdinand. 

Niculae Radulescu 
Dobrogea 

Pichet de protest faţă de intenţia de 
construire a unei benzinării şi 
distrugerea unui monument al 
naturii. 

cca. 10-20 de 
persoane 

48. 16 iunie 2012 , între orele 17.00 -19.00, adunare 
publică de protest - Piaţa Roma. 

Comunitatea Siria Liberă Manifestare publică de protest 
împotriva metodelor folosite de 
statul sirian pentru înăbusirea 
protestelor din Siria. 

cca. 120 de 
persoane. 

49. 18 – 22 iunie 2012 şi  25 – 29 iunie 2012, între orele 
09.00 -17.00, pichet de protest la sediul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor. 

Sindicatul Viitorul 
Mineritului 

Pichet de protest pentru susţinerea 
exploatării de la Roşia Montana 

cca. 30 de 
persoane/zi 
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50. 02, 03, şi 04 iulie 2012 , între orele 08.30 -14.00 la 
sediul Consiliului Superior al Magistraturii, 05 
şi 06 iulie 2012, între orele 08.30 - 16.00 la sediul 
Curţii de Casaţie şi Justiţie, 11, 12 şi 13 iulie 2012 la 
sediul Inspectiei Judiciare pentru Judecatori - str. 
Cauzasi nr. 57B, 18 iulie 2012, intre orele 08.30-
16.00, la sediul PSD, Bd. Kiseleff nr. 10.  

Dobrescu Nicolae Protest împotriva hotărârilor emise 
de Ministerul Justiţiei în data de 14 
aprilie 2012 

1 persoană/ zi 

51. 19 iunie 2012, intre  orele 09.00-17.00 si 20 - 
 21.06.2012 , între orele 09.00 -13.00, pichet de 
protest la sediul Guvernului Romaniei (trotuarul din 
fata muzeului Gr. Antipa). 

Liga Luptătorilor din 
Decembrie 1989 pentru 

Victoria Revoluţiei 
Române şi Integrare Euro 

Atlantică 

Protest faţă de deciziile executivului 
(abrogarea unor prevederi din Legea 
nr. 283/2011). 

Cca. 150 de 
persoane/zi 

52. 20-22 si 25 - 29 iunie 2012 , între orele 17.00 -19.30 
la sediul Administraţiei Prezidenţiale (trotuarul din 
faţa statuii Leul).  

Avramuţă Cezar Catalin. Protest în scopul demiterii 
preşedintelui României. 

15 persoane/zi. 

53. 21 – 22 iunie 2012 , între orele 09.00 -11.00, pichet 
de protest pe trotuarul din dreapta fata de Primaria 
Sectorului 3. 

Niculae Constantin Pichet de protest în scopul 
soluţionării dreptului de proprietate. 

2 persoane 

54. 25 iunie 2012 , între orele 11.00 -12.00, pichet de 
protest individual la sediul Ministerului Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale.  

Ciobanu Aurica Protest individual în scopul 
soluţionarii dreptului de muncă. 

1 persoană 

55. 25 iunie 2012, între  orele 11.00-14.00, miting de 
protest la sediul Camerei Deputaţilor (în alveola 
Parcului Izvor) şi 26 iunie 2012, între orele 11.00 -
14.00, miting de protest în Piaţa Constituţiei. 

Camera Taximetriştilor 
din Municipiul Bucureşti, 

Asociaţia Naţională a 
Operatorilor de Transport 

în Regim de Taxi, 
Asociaţia Naţională a 
Transportatorilor şi 

Taximetriştilor 
Independenţi. 

Miting de protest faţă de prevederile 
OG 58/2010 şi alte revendicări 
sindicale. 

cca. 
200 persoane cu 
cca. 100 de taxi 

în data de 
25.06.2012 şi 

2000 de 
persoane cu 
cca.1000 de 

taxi în data de 
26.06.2012. 
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56. 27 iunie 2012, între orele 07.30 -17.30, la sediul 
Parchetului General, 28 iunie, 12 şi 19 iulie 
2012, între orele 07.30 -17.30, la sediul CSM, 05, 11, 
18, 25 şi 26 iulie 2012, între orele 07.30 -17.30 sediul 
Guvernului României (trotuarul din faţa muzeului Gr. 
Antipa). 

Roşca Vasile Protest public 1 persoană 

57. 28 iunie 2012, între orele 10.00 -11.00, pichet de 
protest la sediul Ambasadei Federaţiei Ruse la 
Bucureşti şi intre orele 11.15-12.30, pichet de 
protest la sediul Ambasadei Germaniei la Bucureşti.  

Asociaţia Noua Dreaptă Pichet de protest cu ocazia 
comemorării zilei de 28 iunie 1940. 

cca. 20 de 
persoane 

58. 07 iulie 2012, între orele 18.00-20.30, Pichet de 
protest la sediul Ministerului Finanţelor 

Asociaţia pentru 
Medierea în Comunitate 

Pichet de protest cca. 1000 de 
persoane 

59. 09 iulie 2012, între orele 14.00 -18.00, pichet de 
protest la sediul Curţii Constituţionale. 

Asociaţia pentru 
Prevenirea Abuzurilor 

Fiscale 

Pichet de protest faţă de deciziile 
Curţii Constituţionale privind 
suspendarea Preşedintelui României. 

cca. 20 de 
persoane 

60. 10-13 iulie 2012, între orele 09.00-11.00, pichet de 
protest la Palatul Parlamentului 

Moinescu Dragoş 
Valentin 

Pichet de protest faţă de 
comportamentul parlamentarilor 
români 

cca. 5 
persoane/zi 

61. 14 iulie 2012, între orele 10.00-12.00, miting de 
protest la sediul Guvernului României 

Sindicatul Cadrelor 
Militare Disponibilizate 

şi în Rezervă 

Miting de protest, în scopul asumării 
angajamentelor luate de către 
Guvernul Ponta la data de 01 mai 
2012, precum şi a repetatelor 
negocieri din ultimele 4 luni. 

cca. 12.000 de 
persoane 

62. 16 - 20 şi 23-27 iulie 2012, între orele 09.30-11.30, 
Pichet de protest la sediul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Confederaţia Naţională 
Sindicală Cartel Alfa 

Pichet de protest faţă de 
nerespectarea angajamentelor luate 
de Guvern 

cca. 100 de 
persoane/zi 

63. 18 iulie 2012 , între orele 12.30 -16.00, pichet de 
protest la sediul Consiliului Superior al 
Magistraturii.  

Radu Lucia Delia Pichet de protest individual faţă de 
modul de administrare a actului de 
justiţie în dosarul civil nr. 

1 persoană 
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6716/306/2010 al judecătoriei Sibiu. 
64. 19 iulie 2012, între orele 12.00 -13.30, pichet de 

protest la sediul ambasadei Federaţiei Ruse la 
Bucureşti. 

Comunitatea Siria Liberă Pichet de protest de solidaritate faţă 
de poporul sirian 

cca. 100 de 
persoane 

65. 23- 26 iulie 2012, între orele 17.30 -19.30, pichet de 
protest la sediul Antena 3 din str. Şoseaua Bucureşti - 
Ploieşti nr. 25-27. 

Asociaţia Fondul 
Regional pentru Educaţie 

şi Cultură 

Pichet de protest faţă de modul de 
dezinformare a publicului folosit de 
trustul de televiziune Antena. 

cca. 30 de 
persoane/zi 

66. 24- 27 iulie 2012 si 30 iulie -03 august 2012, între 
orele 09.00 -17.00, pichet de protest la sediul 
Ministerului Mediului si Padurilor 

Sindicatul Viitorul 
Mineritului 

Pichet de protest pentru susţinerea 
exploatării de la Roşia Montană 

cca. 50 de 
persoane/zi 

67. 25-27 iulie si 30-31 iulie 2012 , între orele 08.00 -
16.00, pichet de protest la sediul Primariei 
Municipiului Bucureşti.  

 Ciolan Marian Pichet de protest individual în 
scopuri locative 

1 persoană 

68. 26 iulie 2012, între orele 18.30-21.30, Pichet de 
protest în Piaţa George Enescu 

Partidul Democrat 
Liberal 

Miting de protest pentru 
nemulţumirea faţă de încălcările 
normelor de drept şi a democraţiei. 

cca. 4000 de 
persoane 

69. 02- 03 august 2012 si 06-08 august 2012, între orele 
11.00 -13.00, pichet de protest la sediul Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Federaţia Naţională 
Sindicală Solidaritatea 

Metal 

Pichet de protest faţă de 
nerezolvarea situaţiei societăţilor din 
industria de apărare. 

cca. 35 de 
persoane/zi 

70. 06 august 2012, între orele 13.00 -14.00 si 07-10 
august 2012, între orele 09.00-11.00, pichet de 
protest la sediul CNSAS. 

Irimia Venturia Pichet de protest individual în scopul 
accesului la dosarul personal. 

1 persoană 

71. 07 august 2012, între orele 13.30 -15.30, pichet de 
protest la sediul RATB. 

Sindicatul Lucrătorilor 
RATB- ZRAC 

Pichet de protest în scopul anulării 
convenţiei dintre RATB şi 
Societatea Astra Arad. 

cca. 150 de 
persoane 

72. 10 august 2012, între orele 09.00 -11.00, pichet de 
protest la sediul Companiei Naţionale Poşta Română 
- str. Bd. Dacia nr.140 

Sindicatul Lucrătorilor 
Poştali din România 

Pichet de protest faţă de încălcarea 
prevederilor contractului colectiv de 
muncă de către conducerea 
Companiei Naţionale Posta Romana 

cca. 60 de 
persoane 
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73. 21-24 august 2012, între orele 09.00 -11.00, pichet de 
protest la sediul Senatului str. Calea 13 Septembrie 
nr.2. 

Moinescu Dragoş 
Valentin 

Pichet de protest faţă de 
comportamentul parlamentarilor 
români 

cca. 5 
persoane/zi 

74. 21 august 2012, între orele 15.00 -19.30, pichet de 
protest la sediul Curţii Constituţionale a României 
din str. Calea 13 Septembrie. 

Alexandru Cristian 
Surcel 

Pichet de protest în scopul solicitării 
Curţii Constituţionale a României 
pentru eliminarea cvorumului la 
referendum, sancţionarea boicotării 
referendumului şi reformarea Curţii 
Constituţionale. 

Cca. 400 de 
persoane 

75. 21 august 2012, între orele 11.30 -14.00, pichet de 
protest la sediul Curţii Constituţionale a Romaniei 
din str. Calea 13 Septembrie. 

Simion Valter - 
reprezentantul 

Comitetului de criză al 
grupului de revoluţionari 

veterani 

Pichet de protest intitulat "Apărătorii 
Constituţiei". 

cca. 50 de 
persoane 

76. 22-24 august 2012, între orele 11.00 -14.00, pichet de 
protest la sediul Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri 

Federaţia Naţionala 
Sindicală "Solidaritatea 

Metal" 

Pichet de protest pentru revendicări 
sindicale. 

cca. 30 de 
persoane/ zi 

77. 23-31 august 2012, între orele 17.30 -19.30, pichet de 
protest la sediul Administraţiei Prezidenţiale, 
trotuarul de lângă statuia Leul. 

Sindicatul Cadrelor 
Militare Disponibilizate 

Pichet de protest faţă de decizia 
Curţii Constituţionale privind 
rezultatul Referendumului. 

cca. 300 de 
persoane/zi 

78. 24 august - 01 septembrie 2012 cu excepţia zilei de 
26.08.2012, între orele 13.00 -17.00, pichet de protest 
str. Ziduri Moşi - pe trotuar lateral dreapta de intrarea 
în Piaţa Obor. 

Asociaţia Frontului 
Negustoresc Obor 

Pichet de protest pentru salvarea 
Pieţei Obor. 

cca. 3-5 
persoane/zi 

79. 27-29.08.2012 si 03-04.09.2012, între orele 09.00 -
16.00, pichet de protest la sediul Consiliului Superior 
al Magistraturii.30-31.08.2012 si 05-07.09.2012, 
între orele 09.00 -16.00, pichet de protest la 

Dobrescu Nicolae Pichet individual de protest faţă de 
modul de soluţionare a unor dosare 
în instanţă. 

1 persoană/zi 
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sediul Comisiei Judiciare pentru Judecatori 

80. 27 august – 07 septembrie 2012, între orele 10.00 -
16.00, pichet de protest la sediul Administraţiei 
prezidenţiale - Piaţa Leul pe trotuar. 

Irimia Venturia Pichet individual de protest în scopul 
accesului la dosarul personal. 

1 persoană 

81. 28-30 august 2012 şi 03-07 septembrie 2012, între 
orele 09.00 -11.00, pichet de protest la sediul 
Senatului str. Calea 13 Septembrie nr.2 

Moinescu Dragoş 
Valentin 

Pichet de protest faţă de 
comportamentul parlamentarilor 
români 

cca. 5 
persoane/zi 

82. 28 august, 04 si 11 septembrie 2012, între orele 10.30 
-14.00, pichet de protest la sediul Ministerului 
Mediului si Pădurilor - pe trotuar. 

Confederaţia Sindicatelor 
"Consilva" 

Pichet de protest în scopul înfiinţării 
de locuri de muncă şi pentru 
stoparea aplicării prevederilor şi 
modificarea Ordinului Ministrului 
Mediului şi Pădurilor nr 904/2010 

cca. 50 de 
persoane/zi 

83. 30-31 august 2012, 03-07 septembrie 2012 şi 10-14 
septembrie 2012, între orele 17.00 -19.00, pichet de 
protest la sediul Guvernului României - trotuarul din 
faţa muzeului Grigore Antipa. 

Fondul Regional pentru 
Educaţie şi Cultură 

Pichet de protest faţă de modul în 
care actuala guvernare încalca 
normele de drept şi administrează 
neprofesionist bugetul ţării. 

cca. 40 de 
persoane/zi 

84. 30 august 2012, între orele 08.45 -09.30, Pichet de 
protest la sediul ANPC- Bd. Aviatorilor nr. 72, intre 
orele 10.00-11.00, Pichet de protest la sediul 
Ministerului Economiei, Comertului si mediului de 
Afaceri- Calea Victoriei nr. 152, intre orele 11.30-
12.00, Pichet de protest la sediul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale- str. Dem I. 
Dobrescu nr. 2-4, între orele 14.00-15.00, Pichet de 
protest la sediul Ambasadei Spaniei la Bucureşti - str. 
Aleea Alexandru nr. 43. 

Asociaţia pentru 
Apărarea Drepturilor şi 

Intereselor 
Consumatorilor 

Pichet de protest faţă de lipsa de 
comunicare a ANPC şi relaţionarea 
cu segmentul societăţii civile, 
nemulţumirea privind acceptarea de 
către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 
privind scumpirea gazelor naturale şi 
energiei electrice, tergiversarea de 
către Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale a definirii pragului 
de săracie şi decizia guvernului 

5 
persoane/locaţie 
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spaniol de a desfinţa o organizaţie a 
consumatorilor din Sevilia FACUA. 

85. 31 august 2012, între orele 09.00 -18.00, pichet de 
protest la sediul Directiei Naţionale Anticorupţie - 
str. Stirbei Vodă pe trotuarul de vizavi. 

Suciu Ambrozie Pichet de protest faţă de 
nesoluţionarea unor solicitări şi 
reclamaţii depuse la secţiile de 
poliţie. 

2 persoane 

86. 01 septembrie 2012, între orele 16.30 -17.30, mars de 
protest pe traseul: Piata Romana- Bd. Lascar 
Catargiu- intersectia Bd. Iancu de Hunedoara- cu Bd. 
Lascar Catargiu - pe trotuar 

Asociaţia Culturală a 
Kurzilor Rezidenţi în 

România 

Marş de protest cu ocazia Zilei 
Mondiale a Păcii. 

cca. 200 de 
persoane 

87. 06 şi 07 septembrie 2012, între orele 17.00 -
19.00, pichet de protest la sediul PNŢCD- (Bd. Carol 
I). 

Senatul Pro-PNŢCD- 
conducerea interimară 

Pichet de protest pentru 
condamnarea pretenţiei cetăţeanului 
Aurelian Pavelescu de a reprezenta 
partidul. 

cca. 30 de 
persoane 

88. 06 – 07 septembrie 2012 şi 10- 14 septembrie 
2012, între orele 09.00 -15.30, Pichet de protest la 
sediul Guvernului Romaniei (Trotuarul din fata 
muzeului Grigore Antipa). In perioada 10-
12.09.2012, intre orele 09.00-15.00, pichet de protest 
la sediul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei 
Sociale (str. Dem I. Dobrescu) 

Liga Luptătorilor din 
Decembrie 1989 pentru 

Victoria Revoluţiei 
Română şi Integrare 

Euro-Atlantică România. 

Pichet de protest faţă de 
nesoluţionarea problemelor 
revoluţionarilor. 
 

cca. 
300 persoane/zi 
la Guvern şi 50 
de persoane/zi 
la MMFPS. 

89. 06 – 07 septembrie 2012 şi 10 - 14 septembrie 
2012, între orele 13.00 -16.00, Pichet de protest la 
sediul Secretariatului de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor (Bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5). 

Blocul Naţional al 
Revoluţionarilor 1989 

România 

Pichet de protest faţă de 
nesoluţionarea problemelor 
revoluţionarilor 

Cca. 100 de 
persoane/zi 
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90. 07 septembrie 2012, între orele 17.30 -18.15, mars de 
protest pe traseul Zona statiei de metrou Tineretului - 
Bd. Dimitrie Cantemir - Parcul Unirii. 

Murad Jalal 
reprezentantul unui grup 

de cetăţeni sirieni 

Marş de protest faţă de metodele 
folosite de către statul sirian pentru 
înnabuşirea protestelor din Siria. 

cca. 200 de 
persoane 

91. 07 septembrie 2012, între orele 10.00 -12.30, Miting 
de protest la sediul Ministerului Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale - Piaţa Constituţiei. 

Blocul Naţional Sindical 
şi Federaţia Sindicatelor 
din Poştă şi Comunicaţii 

 

Pichet de protest faţă de micşorarea 
veniturilor salariaţilor din Poşta 
Română şi încălcarea prevederilor 
contractului colectiv de muncă. 

cca. 4000 de 
persoane 

92. 10-14 septembrie 2012 şi 17-21 septembrie 
2012, între orele 09.00 -11.00, pichet de protest la 
sediul Senatului str. Calea 13 Septembrie nr.2. 

Moinescu Dragoş 
Valentin 

Pichet de protest faţă de 
comportamentul parlamentarilor 
români 

cca. 5 
persoane/zi 

93. 24 – 28 septembrie 2012, între orele 09.00 -
17.00, Pichet de protest la sediul Guvernului 
României (Trotuarul din fata muzeului Grigore 
Antipa). 

Liga Luptătorilor din 
Decembrie 1989 pentru 

Victoria Revoluţiei 
Română şi Integrare 

Euro-Atlantică România 

Pichet de protest faţă de 
nesoluţionarea problemelor 
revoluţionarilor. 
 

cca. 300 de 
persoane/zi 

94. 25 septembrie 2012, între orele 12.00 -14.00, pichet 
de protest la sediul Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Mişcarea pentru Integrare 
Spirituală în Absolut 

Pichet de protest în scopul încetării 
tuturor abuzurilor împotriva 
membrilor, cursanţilor şi 
simpatizanţilor MISA. 

cca. 20 de 
persoane 

95. 26 septembrie – 14 octombrie 2012, între orele 10.00 
-18.00, Pichet de protest la sediul PSD (Şos Kiseleff 
nr.10). 

Fundaţia România 
Tânără 

Pichet de protest faţă de abrogarea 
Legii nr. 283 şi respectarea Legii 
nr.341. 

 

96. 01 – 03 octombrie 2012, 05.10.2012, 08.10- 
12.10.2012 si 15.10.2012, între orele 09.00 -
17.00, Pichet de protest la sediul Guvernului 
României (Trotuarul din faţa muzeului Grigore 
Antipa). 

Liga Luptătorilor din 
Decembrie 1989 pentru 

Victoria Revoluţiei 
Română şi Integrare 

Euro-Atlantică România. 

Pichet de protest faţă de 
nesoluţionarea problemelor 
revoluţionarilor. 
 

Cca. 300 de 
persoane/zi 
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97. 01 – 03 octombrie 2012, între orele 17.30 -19.00, 
pichet de protest la sediul Guvernului României - 
(Trotuarul din faţa muzeului Grigore Antipa), între 
orele 16.30-19.00, pichet de protest la sediul 
Ministerului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. 

Fondul Regional pentru 
Educaţie şi Cultură 

Pichet de protest faţă de măsurile de 
guvernare ale actualului guvern. 

Cca. 40 de 
persoane la 

sediul 
Guvernului şi 
30 de persoane 

la sediul 
MECTS 

98. 01-02 octombrie 2012, 05 octombrie 2012 şi 08-09 
octombrie 2012, între orele 09.00 -11.00, pichet de 
protest la sediul Senatului str. Calea 13 Septembrie 
nr.2. 

Moinescu Dragoş 
Valentin 

 

Pichet de protest faţă de 
comportamentul parlamentarilor 
români. 

Cca. 5 persoane 

99. 01 - 03 octombrie 2012, între orele 08.30-16.00, 04-
05 octombrie 2012, 08 - 12 octombrie 2012 şi 15 -19 
octombrie 2012, între orele 08.30 -17.30, Pichet de 
protest la Sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Beke Tibor şi Adam 
Valerian Pichet de protest pentru 

sensibilizarea forurilor competente 
privind discriminarea etnică de la 
Universitatea de Medicină şi 
Farmacie din Târgu Mureş 

Cca. 5 persoane 

100. 03 octombrie 2012, între orele 11.00-15.00, 04-05 
octombrie si 08-12. octombrie 2012, între orele 10.00 
-15.00, pichet de protest la sediul Partidului Social 
Democrat - şos Kiseleff nr.10. 

Fundaţia Romania 
Tânără 

Pichet de protest faţă de abrogarea 
Legii nr. 283 şi respectarea 
prevedeilor Legii nr.341. 

Cca.80 de 
persoane/zi 

101. 03-05 octombrie 2012 şi 08-12 octombrie 2012, între 
orele 10.00 -12.00, pichet de protest la sediul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

Sindicatul Liber Romania 
Film Pichet de protest în scopul stopării 

distrugerii şi înstrăinării 
patrimoniului RADEF. 

Cca. 50 -100 de 
persoane/zi 

102. 04.10.2012, între orele 12.00 -17.00, Pichet de protest 
la sediul Guvernului României (Trotuarul din faţa 
muzeului Grigore Antipa). 

CNS Cartel Alfa 
 

Pichet de protest faţă de 
nerespectarea protocolului semnat 
între Confederaţiile sindicale şi USL. 

Cca. 100 
persoane 



 
 
 

 88

INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Raport de activitate - 2012 

103. 09 octombrie 2012, între orele 08.45 -16.00, pichet 
de protest la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Mişcarea pentru Integrare 
Spirituală în Absolut Pichet de protest în scopul încetării 

tuturor abuzurilor împotriva 
membrilor, cursanţilor şi 
simpatizanţilor MISA. 

Cca. 30 de 
persoane 

104. 18 octombrie 2012, între orele 11.00-12.00, pichet de 
protest la sediul TVR -intrarea din str. Emil Pangratti. 

Uniunea Sindicatelor din 
Spitalele CFR Pichet de protest în scopul 

solidarizării cu sindicatele TVR. 

Cca. 50-60 de 
persoane 

105. 20 octombrie 2012, între orele 15.00 -
17.00, Pichet de protest la sediul ONU in Romania - 
Bd. Primaverii nr. 48A. 

Comunitatea Siria Liberă Pichet de protest împotriva 
metodelor folosite de către statul 
sirian pentru înnăbuşirea protestelor 
din Siria, care revendică respectarea 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. 

Cca. 30 de 
persoane 

106. 22 - 30 octombrie 2012, între orele 09.00-17.00, 
pichet de protest la sediul Guvernului Romaniei -
trotuarul din fata Muzeului Gr. Antipa. 

Sindicatul Liber Romania 
Film 

Pichet de protest în scopul stopării 
distrugerii şi înstrăinării 
patrimoniului RADEF. 

Cca. 50 -100 de 
persoane/zi 

107. 23 octombrie.2012, între orele 08.30 -16.00, pichet 
de protest la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Mişcarea pentru Integrare 
Spirituală în Absolut 

Pichet de protest în scopul încetării 
tuturor abuzurilor împotriva 
membrilor, cursanţilor şi 
simpatizanţilor MISA. 

Cca. 30 de 
persoane 

108. 24 octombrie 2012, între orele 11.00 -12.00, mars de 
protest pe traseul: str. Dem I. Dobrescu- Bd.Gh. 
Magheru- Piaţa Romană- Bd.Lascăr Catargiu- Piaţa 
Victoriei. Între orele 12.30- 12.45 pichet de protest la 
sediul AMPOSDRU - str. Scărlătescu. 

Agenţia Active Watch Marş şi pichet de protest faţă de 
gestionarea defectuasă a fondurilor 
structurale de către autorităţile 
competente. 
 

Cca. 300 de 
persoane la 

marş şi 20 de 
persoane la 

pichet. 
109. 27 octombrie 2012, între orele 11.00 -12.30, Marş de 

protest pe traseul: Piaţa Alba Iulia- Bd. Decebal- 
Piaţa Hurmuzachi- Şos. Mihai Bravu - Şos.Stefan cel 
Mare- Bd. Iancu de Hunedoara - Piaţa Victoriei- 
Calea Victoriei- Piaţa Naţiunile Unite- Bd. Naţiunile 
Unite- Parc Izvor. 

Organizaţia pentru 
Promovarea 

Transportului Alternativ 
 

Pichet de protest pe biciclete în 
scopul amenajării căilor rutiere 
pentru transportul pe bicicletă. 
 

Cca. 1000 de 
persoane 
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110. 29 octombrie 2012, între orele 10.00 -14.00, pichet 
de protest la sediul Tribunalului Bucuresti, 30 
octombrie 2012, între orele 10.00 -14.00, pichet de 
protest la sediul Curtii de Apel Bucuresti, 31 
octombrie 2012, între orele 10.00 -14.00, pichet de 
protest la Piata Romana (la coloane), 01 noiembrie 
2012, între orele 10.00 -14.00, pichet de protest la 
sediul Ministerului Justitiei. 

Constantin Georgescu Pichet de protest individual faţă de 
adoptarea unor hotărâri judecătoreşti 
ale instanţelor de judecată. 
 

1 persoană/zi 

111. 11 – 18 decembrie 2012, între orele 11.00-15.00, 
pichet de protest la sediul Partidului Social Democrat 
- str. şos.Kiseleff nr.10. 

Fundaţia România 
Tânără. 

Pichet de protest faţă de abrogarea 
Legii nr. 283 şi respectarea 
prevederilor Legii nr. 341. 

Cca. 80 de 
persoane/zi 

112. 12 decembrie.2012, între orele 11.00 -14.00, pichet 
de protest la sediul Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

Alianţa Antidiscriminare 
a Tuturor Taticilor Pichet de protest . 

Cca. 30 de 
persoane 

113. 13-14 si 17-19 decembrie 2012, între orele 10.00 -
16.00, pichet de protest la sediul Primăriei 
Municipiului Bucureşti. 

Vilmoş Marin 
reprezentantul unui grup 

de revoluţionari 
 

Pichet de protest faţă de 
nerespectarea prevederilor Legii nr. 
341/2004, referitoare la repartizarea 
spaţiilor comerciale pentru 
revoluţionari. 

Cca. 20 de 
persoane/zi 

114. 13 decembrie 2012, între orele 14.00 -
16.30, Pichet de protest la sediul Palatului 
Parlamentului -alveola Parc Izvor. 

Blocul Naţional al 
Revoluţionarilor- 1989 

România 
Pichet de protest. 

Cca. 1000 de 
persoane 

115. 14 decembrie 2012, între orele 15.00 -17.00, pichet 
de protest la sediul Ambasadei Federaţiei Ruse la 
Bucureşti - alveola şos. Kiseleff în faţa restaurantului 
Doina. 

Comunitatea Siria Liberă Pichet de protest faţă de 
evenimentele dramatice din Siria şi a 
brutalităţii regimului împotriva 
populaţiei civile şi a manifestărilor 
paşnice. 

Cca. 100 de 
persoane 

116. 17-21 decembrie 2012, între orele 10.00 -
13.00, pichet de protest la sediul Palatului 
Parlamentului -alveola Parc Izvor. 

Cică Ioan Pichet de protest individual faţă de 
aplicarea prevederilor Legii nr. 
677/2001. 

1 persoană /zi 
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117. 18 decembrie 2012, intre orele 08.45-13.00, pichet de 
protest la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie- 
str. Batiştei nr.25. 

Mişcarea pentru 
Integrarea Spirituală în 

Absolut 

Pichet de protest faţă de modul în 
care magistratul Ionuţ Matei încalcă 
dreptul la un proces echitabil, fiind 
necesară semnalarea opiniei publice, 
comportamentul şi abuzurile 
acestuia. 

cca. 30 de 
persoane 
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COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI ORDINE 

PUBLICĂ 
 
 

În anul 2012, preocupările compartimentului au vizat îndeplinirea următoarelor 
obiective specifice: 

a) asigurarea comunicării eficiente a Compartimentului pentru situaţii de urgenţă  
şi ordine publică cu alte structuri; 

b)  monitorizarea activităţii Comitetului municipiului Bucureşti pentru situaţii de 
urgenţă; 

c) monitorizarea activităţii de pregătire pentru situaţii de urgenţă; 
d) monitorizarea acţiunilor privind gestionarea măsurilor de prevenire şi a 

efectelor  generate de fenomene meteo periculoase. 
În realizarea acestor obiective, menţionăm ca principale rezultate obţinute 

următoarele: 
-   întocmirea documentelor de planificare şi organizare a activităţii pentru anul 2012; 
-  asigurarea întocmirii, respectiv reactualizării în termenele legale, de către instituţiile şi 
organismele abilitate (în special Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealu Spirii” 
al Municipiului Bucureşti şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă ale 
Sectoarelor 1-6), a Planurilor de apărare şi de intervenţie prevăzute de legislaţia 
specifică situaţiilor de urgenţă; 
-  reactualizarea periodică a bazei de date  la nivelul Secretariatului Tehnic Permanent al 
Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă cu datele de contact ale 
membrilor Comitetului municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă precum şi a 
membrilor Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă ale Sectoarelor 1-6 şi serviciilor 
publice deconcentrate pe linia managementului situaţiilor de urgenţă; 
- monitorizarea şi coordonarea acţiunilor desfăşurate pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenelor hidro-meteorologice periculoase (căderi de zăpadă, polei, inundaţii, 
caniculă), precum şi a evenimentelor deosebite ce puteau genera situaţii de urgenţă 
(incendii, accidente grave, explozii); 
- angrenarea tuturor componentelor Comitetului municipiului Bucureşti pentru situaţii 
de urgenţă în realizarea sarcinilor ce  revin acestei structuri; 
 - îmbunătăţirea colaborării cu celelalte entităţi implicate în problematica situaţiilor de 
urgenţă. 
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1. Activităţi desfăşurate 
 

Pentru realizarea obiectivelor propuse, personalul Compartimentului pentru 
situaţii de urgenţă şi ordine publică a întreprins următoarele activităţi: 

 
 a) îndrumare 

În scopul îndeplinirii atribuţiilor legale referitoare la managementul situaţiilor de 
urgenţă, s-a acordat asistenţă Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă ale sectoarelor 
1-6 pentru cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în domeniu, precum şi pentru crearea 
cadrului organizatoric necesar îndeplinirii sarcinilor şi atribuţiilor specifice fiecărui 
organism în parte.     

Această activitate se referă, în primul rând, la primăriile de sector, unde, cu 
excepţia sectoarelor 2, 5 şi 6, funcţionează structuri specializate pentru managementul 
situaţiilor de urgenţă şi protecţie civilă. Rezultatele activităţii au fost reflectate în modul 
în care au fost planificate, organizate şi desfăşurate activităţile din domeniul 
managementului situaţiilor de urgenţă.  

În anul 2012 şi la nivelul serviciilor publice deconcentrate, s-au înregistrat creşteri 
calitative din punct de vedere al managementului situaţiilor de urgenţă, în mod deosebit 
acolo unde şi conducerile instituţiilor au acordat mai multă atenţie acestei activităţi.  

Dificultăţile întâmpinate în organizarea activităţilor în acest domeniu au fost 
generate de schimbarea conducerii unor servicii publice deconcentrate,  modificarea 
organigramelor şi în unele cazuri lipsa unui post de inspector de protecţie civilă, sau 
responsabil pentru situaţii de urgenţă.  

 
b) realizarea planurilor specifice  

În perioada analizată, aparatul de specialitate al Instituţiei Prefectului a asigurat, a 
coordonat şi urmărit întocmirea, actualizarea şi aprobarea următoarelor planuri (6): 
           -   Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul Municipiului Bucureşti – 

actualizat; 
           -  Planul Municipal pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 

necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2012 - întocmit; 
           -  Planul de măsuri pentru înlăturarea efectelor caniculei la nivelul municipiului 

Bucureşti în sezonul cald 2012 - întocmit; 
            - Planul de activitate al Comitetului nunicipiului Bucureşti pentru situaţii de 

urgenţă pe anul 2013 – întocmit; 
           -  Planul de măsuri privind reducerea riscului seismic al construcţiilor de interes 

public, cu altă destinaţie decât cea de locuit, aflate pe raza municipiului 
Bucureşti, propus de Direcţia Regională în Construcţii Bucureşti-Ilfov; 
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-  Planul privind instruirea salariaţilor instituţiei prefectului pentru situaţii de 
urgenţă pe 2012. 

 
c) sprijin în desfăşurarea activităţilor Comitetului Municipiului Bucureşti pentru 
Situaţii de Urgenţă 

Activităţile Comitetului municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, 
desfăşurate sub coordonarea preşedintelui, de către Centrul Operaţional, îndrumat şi 
sprijinit de aparatul de specialitate al Instituţiei Prefectului, au constat în:   

- pregătirea celor 7 şedinţe ale Comitetului municipiului Bucureşti pentru situaţii 
de urgenţă; 

- întocmirea Planului de activitate anuală;  
- întocmirea bilanţului de activitate al Comitetului municipiului Bucureşti pentru 

situaţii de urgenţă pentru anul 2012; 
- întocmirea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Grupurilor de Suport 

Tehnic ale Comitetului municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă; 
- emiterea unui Ordin pentru reactualizarea Ordinului prefectului Municipiului 

Bucureşti, prin care, în cazul producerii unor fenomene meteo periculoase, 
centrele operative temporare ale Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă ale 
sectoarelor 1-6 se vor activa în maxim o oră de la primirea avertizării. 

         Cu privire la planul pregătirii practice a reprezentanţilor instituţiilor care 
acţionează în cazul producerii unei situaţii de urgenţă de amploare la nivelul 
municipiului Bucureşti, a fost organizat în data de 16.07.2012 un exerciţiu de conducere 
fără acţiune în teren cu tema „Gestionarea situaţiilor de urgenţă determinate de 
producerea unui cutremur de mare intensitate la nivelul Municipiului Bucureşti”, la 
care au participat toţi membrii Comitetului municipiului Bucureşti pentru situaţii de 
urgenţă şi care a avut ca scop perfecţionarea deprinderilor factorilor de conducere pentru 
analiză, sinteză şi elaborarea documentelor întocmite pe timpul gestionării situaţiilor de 
urgenţă. 
 
d) monitorizarea evenimentelor deosebite 
- s-a urmărit modul de punere în aplicare a măsurilor prevăzute în Planurile de 
deszăpezire şi combatere a poleiului; 
- s-a urmărit modul de punere în aplicare a măsurilor prevăzute în Planurile de prevenire 
şi combatere a efectelor caniculei; 
- s-a monitorizat şi coordonat activitatea impusă de situaţiile deosebite apărute, 
respectiv: accidentele de muncă grave, soldate cu decedaţi sau mai mulţi răniţi;  
- s-a asigurat transmiterea avertizărilor şi atenţionărilor meteorologice către structurile 
abilitate dispunându-se instituirea serviciului de permanenţă pe perioada situaţiilor de 
criză. În cursul anului 2012, au fost primite de la Administraţia Naţională de 
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Meteorologie şi retransmise către Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale 
sectoarelor 1-6 şi instituţiile publice care participă la managementul situaţiilor de 
urgenţă, un număr de 125 de avertizări meteorologice şi hidrologice privind iminenţa 
producerii unor fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase pe teritoriul 
municipiului Bucureşti, precum şi măsurile ce trebuie întreprinse în aceste situaţii. 
Numărul atenţionărilor meteorologice a fost cu 50% faţă de anul 2011. Cu sprijinul 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, toate informările operative ale membrilor 
Comitetului municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă se realizează prin sistemul 
„SMS BY STS”. 
 
e) alte activităţi  
- Ziua Unirii Principatelor Române; 
- Ziua Protecţiei Civile desfăşurată cu ocazia împlinirii a 79 de ani de atestare 
documentară a Apărării Civile şi Ziua Europeană a numărului telefonic unic 112 pentru 
situaţii de urgenţă; 
 - Ziua Eroilor, cu ocazia căreia au fost organizate diverse ceremonii oficiale în diferite 
locaţii din municipiul Bucureşti; 
-  Ziua SMURD, organizată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dealu Spirii” al 
Municipiului Bucureşti, cu ocazia împlinirii a 5 ani de funcţionare a SMURD – 
Bucureşti, ocazie cu care la sediul Inspectoratului a fost prezentată tehnica de 
intervenţie; 
- Sărbătorirea Zilei Drapelului Naţional, activitate organizată de către Comandamentul 
Garnizoanei Bucureşti, Instituţia Prefectului şi Primăria Municipiului Bucureşti în Piaţa 
Tricolorului din faţa Palatului Cercului Militar Naţional;          
- Sărbătorirea Zilei Imnului Naţional, activitate organizată de către Comandamentul 
Garnizoanei Bucureşti, Instituţia Prefectului şi Primăria Municipiului Bucureşti în Piaţa 
Tricolorului din faţa Palatului Cercului Militar Naţional;        
- Aniversarea Zilei Pompierilor din România şi a împlinirii a 164 de ani de la eroicele 
Lupte din Dealul Spirii,  cu ocazia căreia s-au realizat o serie de activităţi precum: 

- Expoziţie cu tehnică de intervenţie în Parcul Izvor; 
- Depunere de coroane de flori la Monumentul Pompierilor Militari; 
- Crosul Pompierilor ediţia a VI –a; 

- Ziua Armatei Române, cu ocazia căreia au fost organizate ceremonii militare şi 
religioase de depunere de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Eroilor din cel de-al 
doilea război mondial şi la Mormântul ostaşului necunoscut; 
-  Manifestări prilejuite de comemorarea armistiţiului de la 1918 şi ceremonii de 
omagiere a celor care s-au jertfit pentru Franţa; 
 - Sărbătorirea Zilei Naţionale a României, cu ocazia căreia a fost constituit un bloc de 
defilare cu tehnică de luptă şi detaşamente terestre pentru organizarea paradei militare 
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desfăşurată în Piaţa Arcului de Triumf; cu acelaşi prilej au fost organizate ceremonii 
militare şi religioase de depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor din cel de-al 
doilea război mondial şi la Mormântul ostaşului necunoscut; 
- Elaborarea şi supunerea spre aprobarea prefectului a 6 proiecte de ordin:  

- Ordin pentru aprobarea planului anual de pregătire în domeniul situaţiilor de 
urgenţă în anul 2012; 

- Ordin pentru privind gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă produse ca 
urmare a fenomenelor meteo periculoase (furtuni) pe teritoriul municipiului 
Bucureşti şi creşterea calităţii managementului decizional; 

- Ordin privind actualizarea componenţei Comitetului Municipiului Bucureşti 
pentru Situaţii de Urgenţă, actualizarea componenţei Grupurilor de suport 
Tehnic pe tipuri de risc şi actualizarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. 

- Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului prefectului municipiului 
Bucureşti nr. 173 din 28.08.2011 pentru aprobarea, modificarea şi 
reactualizarea componenţei Centrului de combatere a  bolilor al  municipiului 
Bucureşti şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare; 

- Ordin privind constituirea Grupului de lucru pentru analizarea propunerilor 
membrilor Unităţii Locale de Decizie a Centrului de combatere a bolilor al 
municipiului Bucureşti de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de 
salubrizare şi igienizare a municipiului Bucureşti şi corelarea acestora cu 
prevederile legale în domeniul sanitar veterinar; 

- Ordin pentru aprobarea Programului acţiunilor de verificare a modului în care 
au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şanţuri şi rigole pentru 
asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari în municipiul Bucureşti. 

- Participări la evenimente/seminarii/conferinţe (12), inclusiv organizarea  
evenimentelor cu semnificaţie naţională;                             
- Sprijinirea activităţilor Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului municipiului 
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;  
- Conform Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 673/2008 
privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, a reprezentanţilor instituţiilor 
prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală, în 
perioada 2009-2012, au fost derulate activităţi privind înştiinţarea, evidenţa şi 
replanificarea participanţilor la cursurile de pregătire desfăşurate la Centrul Zonal de 
Pregătire Craiova; 
- S-au întocmit 20 de note interne şi 64 informări la conducerea MAI referitoare atât la 
evoluţia şi consecinţele situaţiilor de criză apărute în perioada analizată, cît şi la alte 
activităţi specifice din competenţa Instituţiei Prefectului; 
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2. Dificultăţi întâmpinate şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii 
 

În ansamblu, Compartimentul pentru situaţii de urgenţă şi ordine publică şi-a 
îndeplinit obiectivele propuse, contribuind la îmbunătăţirea  actului de management al 
situaţiilor de urgenţă, astfel:  
-  grupurile de suport tehnic au acţionat conform sarcinilor din regulamentele proprii de 
organizare şi funcţionare;  
- s-a realizat în parametri normali colaborarea cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
“Dealu Spirii” al Municipiului Bucureşti, serviciile specializate ale primăriilor şi 
comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale sectoarelor 1 - 6; 
- colaborarea cu membrii Comitetului municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă a 
înregistrat o îmbunătăţire în ceea ce priveşte operativitatea schimbului de informaţii şi 
soluţionarea în timp a problemelor apărute.  

Cu toate acestea, se impune ca la nivelul compartimentului să se acţioneze pentru 
implicarea acestuia în îndrumarea şi consilierea activităţii de centralizare şi utilizare a 
informaţiilor de către instituţiile cu reprezentare în Comitetul municipiului Bucureşti 
pentru situaţii de urgenţă, astfel încât baza de date existentă la nivelul unei instituţii să 
poată fi utilizată la nevoie şi de alte instituţii împlicate direct în gestionarea unei situaţii 
de urgenţă.   

Totodată,  se va urmări elimininarea posibilelor riscuri ce ar putea fi generate de: 
- neurmărirea, de către Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului municipiului 
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, a ducerii la îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul 
şedinţelor acestei structuri; 
- disfuncţionalităţi şi neconcordanţe în  comunicarea operativă a evenimentelor 
deosebite. 

Disfuncţionalităţile înregistrate în activitatea Comitetului municipiului Bucureşti 
pentru situaţii de urgenţă au fost generate de:  

- implicarea superficială a unor membri ai Comitetului municipiului Bucureşti 
pentru situaţii de urgenţă  - reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, în 
activităţile ce trebuie să le întreprindă imediat după primirea avertizărilor 
meteorologice sau hidrologice; 

- lipsa de pregătire specifică a unor membri ai Comitetului municipiului 
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, privind activităţile ce trebuie să le 
întreprindă la primirea avertizărilor meteorologice sau hidrologice; 

- transmiterea cu întârziere, de către unele structuri, membre ale Comitetului 
municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, a materialelor pentru 
pregătirea şedinţelor, sau a documentelor legate de producerea unor 
evenimente deosebite în domeniul de competenţă;  
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- greutăţi întâmpinate din partea instituţiilor cu funcţii de sprijin prevăzute în 
HG nr. 2288/2004 pentru întocmirea Planului Municipal anual pentru 
asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării 
situaţiilor de urgenţă. 

Remedierea acestor disfuncţionalităţi şi prevenirea riscurilor se pot realiza prin: 
1. Îmbunătăţirea colaborării cu toate instituţiile descentralizate/deconcentrate şi 
Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă ale Sectoarelor 1-6, prin schimburi  
reciproce de informaţii, în scopul gestionării la nivelul Comitetului municipiului 
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă a tipurilor de risc specifice municipiului Bucureşti; 
2. Creşterea nivelului de performanţă al activităţii specifice pentru asigurarea  
profesionalismului, operativităţii şi eficienţei activităţii tuturor celor implicaţi în 
activitatea de managemant al situaţiilor de urgenţă.  
3. Asigurarea informării, conform prevederilor legale, a Secretariatului Tehnic 
Permanent la efectuarea unor modificări în conducerea instituţiilor cu atribuţii în 
gestionarea situaţiilor de urgenţă pentru actualizarea periodică a componenţei 
Comitetului municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. 
4. Perfecţionarea cunoştinţelor prin pregătirea de specialitate şi instruirea pe linia 
situaţiilor de urgenţă, conform prevederilor legislative; 
5. Reactualizarea planurilor de apărare şi intervenţie conform prevederilor legale şi în 
funcţie de concluziile exerciţiilor şi aplicaţiilor executate; 
6. Dotarea Compartimentul pentru situaţii de urgenţă şi ordine publică cu un televizor, 
pentru a putea reduce timpul de acţiune în cadrul apariţiei unei situaţii de urgenţă. 
 
 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

 
 
 Activitatea la nivelul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor s-a desfășurat cu respectarea prevederilor planurilor de 
activităţi trimestriale, întocmite în vederea îndeplinirii următoarelor obiective: 

a) soluţionarea cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere, a 
certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare/provizorii pentru 
vehicule rutiere, emiterea şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru 
probe a vehiculelor, în condiţiile legii; 

b) examinarea persoanelor în vederea obţinerii dreptului de a conduce 
autovehicule pe drumurile publice, în condiţiile legii; 

c) utilizarea, actualizarea şi valorificarea registrul naţional de evidenţă a 
permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate. 
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Măsurile planificate au vizat asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor prestate 
pentru cetăţeni, prin celeritatea şi legalitatea soluţionării cererilor acestora. 

S-a acordat atenţie deosebită planificării şi optimizării activităţii, instruirii şi 
monitorizării permanente a cadrelor în ceea ce priveşte: respectarea prevederilor legale, 
ţinuta, solicitudinea, tactul, rezolvarea cererilor cetăţenilor în limita normelor 
metodologice şi legale.  

În vederea menţinerii activităţii la un nivel corespunzător şi a încadrării în 
termenele de soluţionare a lucrărilor şi a sarcinilor planificate s-au executat controale 
asupra tuturor lucrătorilor. 

În relaţia cu cetăţenii, s-a urmărit ca lucrătorii serviciului să dea dovadă de 
operativitate şi amabilitate iar în majoritatea situaţiilor s-a reuşit asigurarea unui climat 
civilizat de lucru.  
  Pentru îndeplinirea obiectivelor Serviciului au fost efectuate în principal 
următoarele activităţi:  

· s-au întocmit, lunar, note de sarcini şi analize la nivel de servicii şi 
compartimente; 

· s-a întocmit şi pus în aplicare integral Planul de pregătire profesională, 
incluzând teme de educaţie fizică, protecţia informaţiilor clasificate, fiind 
prelucrate cu efectivul toate temele de pregătire profesională precum şi 
activităţile de pregatire fizică şi şedinţele de tragere; 

· s-au prelucrat toate dispoziţiile şi instrucţiunile de linie transmise de DRPCIV 
sau alte instituţii cu competenţă asupra activităţii Serviciului; 

· s-a refăcut (în luna februarie) analiza riscurilor şi s-a completat Registrul de 
riscuri cu planurile de acţiune aferente, fiind efectuate analizele şi 
actualizările corespunzătoare conform procedurii şi în termenele stabilite. 
Astfel, la nivelul Serviciului sunt în prezent 42 de proceduri formalizate 
specifice, din care 5 noi, fiind acoperite toate riscurile identificate până în 
prezent precum şi activităţile principale desfăşurate. Începând cu luna 
august, în baza Dispoziţiei MAI nr. I/2553/05.03.2012, Registrul de riscuri 
se întocmeşte doar la nivelul ordonatorului de credit;   

· a fost instruit personalul pe linia pregătirii profesionale şi în domeniile: 
prevenirea şi stingerea incendiilor, securitatea muncii, funcţionalităţile 
aplicaţiilor informatice, procedurile şi normele de lucru;. 

· s-au luat măsurile ce se impuneau pentru depistarea şi rezolvarea incidentelor 
informatice şi de sistem (acolo unde a fost posibil prin măsuri 
administrative şi modificari de flux de lucru), urmărindu-se minimizarea 
intârzierilor şi soluţionarea nemulţumirilor; 
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· s-a continuat îmbunătăţirea secţiunii privind activitătile Serviciului nostru pe 
site-ul instituţiei, care a fost actualizat şi răspunde în mare măsură 
problemelor cetăţenilor; 

· participare la proiectul „Centru de contact MAI” – vizând îmbunătăţirea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor. În acest sens, au fost aduse şi instalate 
echipamentele, urmând a se realiza conectarea la o dată neprecizată;   

· soluţionarea cu operativitate a tuturor sugestiilor, sesizărilor, e-mailurilor şi 
petiţiilor primite, fără a depăşi termenul legal de soluţionare; 

· monitorizarea periodică a gradului de aglomeraţie la ghişee şi adoptatarea de 
măsuri pentru redistribuirea personalului în funcţie de posibilităţi; 

· urmare a modificării statului de organizare, au fost revizuite toate procedurile 
Serviciului: 

· în desfăşurarea activităţii cu publicul la ghişee, s-a avut permanent în vedere 
încadrarea în termenul de eliberare a documentelor la două ore. Au fost 
înregistrate cazuri izolate în care acest termen a fost depăşit din motive ce 
nu au depins de lucrătorii serviciului (întreruperea energiei, disfuncţii 
sistem informatic, disfuncţii la verificările RAR – SIS – Eucaris) sau care 
se datorează afluxului mare de solicitări exprimate într-un interval mic de 
timp şi care au depăşit posibilităţile personalului aflat în serviciu. 

Activităţile de pregătire profesională a cadrelor s-au desfăşurat corespunzător şi 
în conformitate cu Planul de pregătire continuă pentru anul 2012. Astfel, au fost 
prelucrate 22 teme de pregătire de specialitate, 8 teme la pregătirea pentru situaţii de 
urgenţă – protecţie civilă şi PSI şi 3 teme la protecţia muncii – securitatea şi sănătatea în 
muncă, încheindu-se în acest sens procese verbale cu întreg personalul serviciului.  

S-au derulat şedinţe de pregătire şi instruire profesională oricând a fost necesară 
prelucrarea unor dispoziţii, instrucţiuni sau probleme depistate în activitatea curentă. A 
fost efectuată testarea cunoştinţelor profesionale pe semestrul I şi II a cadrelor 
serviciului şi s-a finalizat activitatea de verificare a cunoştinţelor acumulate prin 
pregătire iar rezultatele au fost analizate şi comunicate DRPCIV. 

Activităţile de pregătire fizică au fost derulate conform planificării. 
Activitatea de prevenire a faptelor de corupţie a fost concretizată prin 

efectuarea de controale şi verificări planificate/inopinate ce au urmărit: respectarea 
prevederilor legale, modul de desfăşurare a activităţii de examinare la proba practică, 
conduita în relaţia cu cetăteanul. Pe această linie, s-a întocmit şi aprobat Planul 
anticorupţie pentru anul 2012.  

La data de 23.02.2012, a fost prelucrată adresa DGA nr. 466434/2012 privind 
testarea a doi lucrători din Serviciul înmatriculari din punct de vedere al integrităţii şi al 
rezistenţei la corupţie, cu rezultate negative (s-a refuzat primirea documentelor 
neconforme). Tot în perioada analizată, lucrătorii au fost supuşi la 2 testări DGIPI, 
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rezultatul fiind pozitiv într-un caz,  agentul fiind atenţionat verbal; cazul s-a prelucrat cu 
efectivul. S-au efectuat 2 sedinţe de instruire cu toate cadrele, cu sprijinul DGIPI şi al 
DGA. 

A fost desemnată o persoană de contact care să coopereze cu DGA în vederea 
selectării personalului ce a participat la studiul sociologic privind vulnerabilităţile la 
corupţie existente în structurile de regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule.  
Aceste activităţi s-au desfăşurat sub forma unor  interviuri. 

Responsabilii de riscuri de corupţie au reinstruit personalul cu ocazia fiecărei 
şedinţe asupra consecinţele săvârşirii faptelor de corupţie şi s-au prezentat: prevederile 
legale în materie, cazurile de corupţie depistate, urmările şi modul în care trebuie 
procedat pentru a evita implicarea în fapte de corupţie. 

Activitatea managerială s-a concentrat pe: instruirea cadrelor, planificarea, 
monitorizarea, optimizarea şi controlul întregii activităţi, în vederea atingerii 
dezideratului de a oferi servicii de calitate în condiţii de legalitate deplină. 

Au fost întocmite documentele de planificare a muncii şi s-au executat activităţile 
de analiză periodică la toate nivelele. 

S-au realizat analizele periodice privind riscurile şi riscurile de corupţie, au fost 
întocmite planurile de măsuri pentru minimalizarea acestora şi s-a verificat modul în 
care au fost puse în aplicare măsurile preconizate.  

Au fost revizuite toate procedurile de lucru existente la nivelul Serviciului. 
  În perioada de referinţă au fost efectuate 376 controale, atât planificate (241) cât 
şi inopinate (135), conform graficului din planul de activitate trimestrial, fiind urmărite 
toate aspectele cu vulnerabilitate. 

Controalele au fost efectuate astfel: 
- la nivel de conducere: 81+73=141 
- la nivel de Serviciul 1=  97 
- la nivel de Serviciul 2=138 

Rezultatele controalelor efectuate au relevat o stare de lucru normală şi fără 
abateri majore. Majoritatea cadrelor sunt bine pregătite profesional şi îşi exercită cu 
profesionalism atribuţiile de serviciu dar totuşi sunt şi excepţii precum cele prezentate la 
capitolul Stare şi practică disciplinară. 

Se menţine deficitul de personal, creat prin încadrarea a 111 funcţii din totalul de 
113 posturi şi prin retragerea celor 8 casieri încasatori ai DRPCIV, situaţie unică la 
nivelul ţării.  Analiza impactului acestei măsuri arată că, zilnic, Serviciul alocă acestei 
activităţi cca. 20% din timpul total de funcţionare a ghişeelor de înmatriculări, ceea ce 
este echivalent cu deschiderea a minim 3 ghişee suplimentare.  

 
Operaţie Operaţii per 

zi 
Timp per 
operaţie 

Timp 
depunere 

Total 
(min) 
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 (min) (min) (min) 
Auto păstrează numărul 350 0  0 
Atribuire număr 
preferenţial 

310 4 1.240 

Atribuire număr la rând 110 1 110 
Păstrare număr 20 1 20 
Total pentru 14 lucrători                                                  5min*14=70min 1.440 

       
Pentru a optimiza circuitul de furnizare a datelor solicitate de 

lichidatori/executori  judiciari, persoane fizice/juridice ce solicită date din Registrul 
naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi vehiculelor înmatriculate (RNEPCVI), 
s-a stabilit un nou mod de lucru constând în transmiterea acestora prin poşta electronică, 
fapt care conduce la creşterea vitezei de raspuns si la reducerea consumului de hârtie, 
plicuri, timbre, toner.  

Tot pentru a soluţiona operativ şi complet, s-a stabilit ca la solicitările de date 
privind recuperarea contravalorii taxei de primă înmatriculare/poluare, 
solicitanţilor să le fie transmisă o adeverinţă din care să rezulte toate datele necesare 
instanţei, metodă agreeată de completele de judecată şi de solicitanţi. 

Urmare a dispoziţiei DRPCIV nr. 228/22.11.2012 privind efectuarea de menţiuni 
în RNEPCVI în cazul înregistrării de solicitări pentru efectuarea de menţiuni privind 
înstrăinarea autovehiculelor  - pentru care noul proprietar nu a solicitat transcrierea 
transmiteri dreptului de proprietate – s-a stabilit un nou mod de lucru. Astfel, solicitantul 
depune la sediu cererea de înscriere de menţiuni, însoţită de copia actului translativ de 
proprietate şi de actul de identitate. Solicitantul semnează o declaraţie, furnizată de 
lucrătorii Serviciului, prin care este de acord cu faptul că această menţiune se va efectua 
în 5 zile, că aceasta nu produce efectele juridice ale unei transcrieri şi că nu solicită 
răspuns scris. Măsura permite reducerea timpului de procesare şi a consumului de 
resurse materiale. În acest sens, pentru a evita implicaţiile juridice negative privind 
neaplicarea de sancţiuni contravenţionale persoanelor care figurează ca deţinători de 
autovehicule în RNEPCVI dar care le-au înstrăinat, am solicitat DRPCIV să ne 
comunice dacă-şi menţin punctul de vedere exprimat prin dispoziţie, semnalând unele 
neclarităţi ce pot pune serviciul nostru într-o situaţie la limita legalităţii.  

Starea şi practica disciplinară  
Au fost cazuri în care anumiţi lucrători ai serviciului nu şi-au îndeplinit în mod 

corespunzător sarcinile de serviciu, în ceea ce priveşte:  solicitudinea faţă de cetăţeni, 
primirea de documente la ghişeu fără a verifica titularul,  radierea eronată a unui 
autovehicul care ulterior a fost depistat de poliţia rutieră in trafic, procesarea unui dosar 
de înmatriculare cu număr prefecrenţial fără a incasa şi contravaloarea serviciului, 
atribuirea neintenţionată a două numere  provizorii la două autovehicule diferite, dar cu 
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aceeaşi serie de şasiu, întârzieri repetate la program.  S-au realizat verificări, lucrătorii 
fiind avertizaţi cu privire la aceste abateri, şi unde a fost cazul s-a procedat la reducerea 
calificativului de final de an.   

Un aspect deosebit de important, cu impact potenţial negativ asupra instituţiei îl 
reprezintă cercetarea unor cadre din Serviciul înmatriculări de către DNA, în dosarul 
penal nr. 47/P/2009, în calitate de învinuiţi de DNA, fiind acuzaţi de abuz în serviciu. În 
acest sens, lucrătorii respectivi au fost citaţi la sediul DNA pentru audieri. Având în 
vedere aceste aspecte şi calitatea pe care o au lucrătorii serviciului în acest dosar, s-au 
luat în calcul efectele pe care le-ar putea produce punerea în mişcare a acţiunii penale, 
caz care ar conduce la punerea la dispoziţie a acestora, cu afectarea deservirii 
cetăţenilor. În această situaţie, apreciem ca posibilă restrângerea activităţii de lucru cu 
publicul la un schimb, cu respectarea strictă a prevederilor HG nr. 1723/2004 modificată 
prin HG nr. 1487/2005. 

Analiza detaliată a activităţii serviciilor şi compartimentelor Serviciului este 
detaliată în cele ce urmează.  

 
Serviciul 1 examinări şi permise 

      
Pentru îndeplinirea obiectivelor Serviciului au fost extrase activităţile specifice din 

Planul de activităţi al Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor şi s-au elaborat lunar note de sarcini şi rapoarte de evaluare 
şi analiză a activităţii. 

Specific acestui Serviciu: 
- s-a realizat aplicarea prevederilor Dispoziţiei DRPCIV nr. 221007/2010 

(verificarea autenticităţii fişelor medicale depuse la dosarele de preschimbare a 
permiselor româneşti expirate, precum şi la preschimbarea permiselor de 
conducere străine cu documente similare româneşti); 

- s-a realizat analiza activităţii de examinare la proba teoretică în baza căreia s-au 
identificat posibilităţile de substituire a candidaţilor;   

- s-au aplicat prevederilor Dispoziţiei DRPCIV nr. 221802/2010 privind 
operaţionalizarea sistemului informatic Schengen aferente semnalării permiselor 
de conducere reclamate ca fiind pierdute şi ulterior găsite şi predate la diverse 
instituţii. 

- s-au aplicat prevederilor Dispoziţiei DRPCIV nr. 5220/2011, privind verificarea 
autenticităţii şi valabilităţii permiselor de conducere străine depuse pentru 
preschimbare cu documente similare româneşti la autorităţile emitente, în 
Sistemul EUCARIS, sau prin corespondenţă la anumite adrese de e-mail ale 
organelor emitente precum DVLA, KBA, FORMATION VIAL;   
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- s-a efectuat analiza posibilităţilor de fraudare a probei practice, în baza căreia s-au 
stabilit masuri pentru evitarea compromiterii confidenţialităţii programatoarelor;  

- s-a realizat analiza ocupării timpului de muncă şi a încărcării pe lucrător-
examinator.  
Situaţia statistică a activităţii desfăşurate de lucrătorii examinatori se prezintă 

astfel: 
 

01.01.2012 – 
31.12.2012 

Programaţi Examinaţi Admişi Respinşi Promovabili-
tate 

La examenul teoretic 76.350 67.762 40.812 26.950 60,23 % 

La examenul practic 40.812 40.287 18.740 21.547 46,52 % 

 

Se constată din datele prezentate că, datorită unui nivel de pregătire redus al 
candidaţilor, se produce o aglomerare nejustificată de solicitări şi o folosire inutilă a 
timpului pentru examinare. Totodată, se observă un nivel relativ constant de apreciere a 
calităţilor de conducători auto în rândul examinatorilor. Valorile privind persoanele 
programate şi examinate, atât teoretic cât şi practic, au crescut faţă de anul trecut 
cu 5 până la 10%. 

În perioada 01.12.2011 – 30.11.2012, principalii indicatori referitori la 
examenul auto pe categorii de vehicule se prezintă astfel: 

- persoane programate : 
                 – 76.350 din care –  cat. A/ subcat. A1        –      3758; 
                                              - cat. B/ BE, subcat. B1    –     68342; 
                                              - cat. C/ CE                      –      3389; 
                                              - cat. D/DE                       –         857; 
                                              - cat. Tv.                           –             4; 
- candidaţi examinaţi la proba teoretică: 
                  – 67.762 din care –  cat. A/ subcat. A1   –       3468; 
                                              - cat. B/ BE, subcat. B1   –     61479; 
                                              - cat. C/ cat. CE               –       2951; 
                                              - cat. D                             –         716; 

                                                - cat. Tv.                           –             3; 
                     -  procent de promovabilitate – 60,23 % ; 

- candidaţi examinaţi la proba practică : 
                 - 40.287 din care – cat. A/ subcat. A1    –      2730; 
                                            - cat. B/ BE, subcat. B1   –    34705; 
                                            - cat. C/ CE                     –      2253; 
                                            - cat. D                            –         596; 
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                                            - cat. Tv.                           –            3; 
                 -  procent promovabilitate – 46,52 % . 
 
  În cadrul activităţilor prestate, au fost tipărite/prelucrate/pregătite pentru arhivare 

6.695 programatoare şi 45.807 anexe la chestionarele, produse în perioada de referinţă. 
Totodată, un număr de 40.287 de dosare ale candidaţilor declaraţi admişi au fost reţinute 
şi arhivate.          

Analizând aceste cifre statistice, se poate observa că volumul de muncă pentru 
fiecare examinator în parte s-a modificat semnificativ deoarece, pentru menţinerea 
timpului de aşteptare în limite rezonabile, s-a dispus mărirea capacităţii zilnice de 
examinare. Există astfel o creştere a numărului de candidaţi examinaţi la proba practică 
de fiecare lucrător, de la 14-15 la 17-18 persoane. Se preconizează că începând cu data 
de 19.01.2013, gradul de încărcare va creşte în continuare, având în vedere introducerea 
probei de traseu pentru categoria A şi subcategoriile A1 şi A2, care va avea un impact 
asupra întregii activităţi întrucât toate aceste persoane vor trebui planificate, înregistrate, 
examinate teoretic şi practic (pentru categoria A1). 

Pentru a reduce timpul de aşteptare, în special în cazul categoriei B, au fost 
activaţi şi alţi examinatori atestaţi din rândul lucrătorilor Serviciului (responsabilii de 
compartimente), astfel încât pentru perioade scurte de timp proba practică s-a desfăşurat 
cu un număr de 20 examinatori atestaţi.  

Cu toate aceste eforturi, programările se efectuează pentru categoria B la un 
interval de circa 30 zile, iar pentru categoriile C şi D la 45 zile. Având în vedere 
apropiata modificare a condiţiilor de participare la examen (pentru categoriile A, C, D 
noi limite de vârstă minimă) am luat măsuri pentru satisfacerea prioritară a cererilor 
persoanelor ce urmeaza a fi afectate.  
       Transportul anexelor şi programatoarelor s-a efectuat:  

· în zona Parc Bazilescu (Teatru Masca)- sector 1, prin rotaţie de examinatori, cu 
autoturismul personal;  

· în zona Alveola Parc Libertăţii - sector 4, aleator de către unul din responsabilii de 
compartimente sau o persoana desemnata de conducere, cu autoturismul de 
serviciu.  

În cele 97 controale efectuate asupra activităţii lucrătorilor examinatori au fost 
vizate:                                                                                                                                            

- respectarea prevederilor legale privind procedura de examinare; 
- comportamentul şi modul de comunicare cu candidaţii în sala de examen 

şi la proba practică; 
- gradul de încărcare a examinatorilor, folosirea timpului de lucru ; 
- modul de completare a documentelor aferente activităţii de examinare 

(anexe, programatoare) de către lucrătorii compartimentului; 
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- respectarea prevederilor OMAI nr. 268/2010, privind procedura de 
examinare a candidaţilor, precum şi a prevederilor Ordinului prefectului 
nr. 32/2011 privind modalitatea de susţinere a examenului pentru 
obţinerea permisului de conducere.  

Din controale a rezultat că sunt respectate prevederile legale şi procedurile de 
lucru pe linia examinări însă există aspecte ale muncii care pot fi îmbunătăţite, cum ar fi:  

- s-a depistat posibilitatea de fraudare a examenului teoretic prin substituirea 
candidaţilor. Astfel, dacă se emite un cod de bare unui candidat care din diverse 
motive nu îl foloseşte (ex. înainte de a intra în sala de examen se duce la toaletă) şi îl 
dă altui candidat, acesta din urmă se autentifică folosind acest cod de bare. Soluţiile 
identificate şi implementate au fost: 

- eliberarea codului de bare următorului candidat se face numai după ce 
primul candidat a fost identificat şi verificat; 
- dacă i s-a eliberat un cod de bare, candidatul nu mai poate ieşi din zona 
sălii de examinare decât dacă îl predă lucrătorului de la ghişeul de 
înregistrare; 
- procedura de examinare va fi revizuită în acest sens. 

- posibilitatea de compromitere a confidenţialităţii programatoarelor la generarea şi 
tipărirea acestora. Datorită faptului că în camera nr. E123 nu este restricţionat accesul 
lucrătorilor, există posibilitatea ca examinatorii să afle cum sunt repartizaţi candidaţii 
înaintea deschiderii programatoarelor la locul de examen. Soluţii identificate: 

- a fost mutată imprimanta în camera E124, generarea-tipărirea-
împlicuirea programatoarelor efectuându-se în acest birou; 

- predarea programatoarelor a locaţia Libertăţii o face şeful serviciului 1 
sau coordonatorii compartimentelor C11 şi C12, urmărind respectarea 
procedurii de lucru. 

- pentru limitarea erorilor ce pot apărea în completarea anexelor şi 
programatoarelor o persoană desemnată verifică zilnic: 

- modul de consemnare a rezultatelor înscrise pe programator, modul de 
completare anexelor, iar prin sondaj dosarele de examinare ale 
candidaţilor declaraţi admişi şi consemnarea în registru de verificări 
programatoare şi anexe a eventualelor nereguli care au fost constatate; 

- corectitudinea introducerii rezultatelor în aplicaţia informatică – 
diferenţa între ora de finalizare a examenului ultimului candidat şi ora 
introduceri rezultatelor. 

Situaţia statistică a activităţii desfăşurate de către lucrătorii Compartimentului 
eliberări permise de conducere se prezintă astfel : 
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Motivul de emitere a permisului de 
conducere Nr. documente 

preschimbare 434 
examen - permis nou 13.825 
schimbare de nume 3.952 

schimbare domiciliu – loco 8.018 
examen - adaugare categorii 3.555 

permis pierdut 6.367 
permis expirat 9.366 
permis furat 924 

permis deteriorat 23.191 
preschimbare permis strain 2.246 

examen – redobândire categorii 383 
schimbare domiciliu – alt judeţ 6.559 

modificare restricţii 248 
schimbare fizionomie 3 

pierdut prin poştă 0 
Total 79.071 

 
Pe parcursul anului 2012 au fost desfăşurate şi următoarele activităţi:  

- punerea în aplicare a Dispoziţiei DRPCIV nr. 221007/2010, referitoare la verificările 
cu privire la autenticitatea fişelor medicale depuse la dosarele preschimbare ale 
permiselor de conducere româneşti expirate, precum şi la dosarele de preschimbare ale 
permiselor străine cu documentele similare româneşti, rezultatele verificărilor fiind 
următoarele: 

- transmise spre verificare – 10.142; 
- retrimise spre verificare   – 4.056 ; 
- fişe medicale neconfirmate   – 51; 
- declinarea competenţei către Secţia 6 Poliţie/ fişe transmise – 1.346; 

- pe linia aplicării prevederilor Dispoziţiei DRPCIV nr. 21802/.2010 privind 
operaţionalizarea sistemului informatic Schengen, au fost transmise DRPCIV un 
număr de 101 permise de conducere reclamate ca fiind pierdute şi ulterior găsite şi 
predate la diverse instituţii. 

      În urma analizei activităţilor Serviciului 1, s-au adoptat următoarele măsuri de 
eficientizare a muncii la ghişee:  
- un lucrător îşi va desfăşura activitatea în intervarul orar 09.00 – 17.00 ;  
- pentru primirea şi verificarea documentelor aferente preschimbării permiselor de 

conducere străine cu documente similare românesti a fost alocat ghişeul 16, urmând ca 
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preluarea de imagine să se efectueze la ghişeul 3 sau 4, în funcţie de gradul de 
aglomerare la ghişee;  

- reprogramarea pentru examen se efectuează doar la ghişeul 1, în timp ce operaţiile de 
primă programare a examenului şi cea de preschimbare a permisului românesc (3-5 
minute) se efectuează la ghişeele 2-7, pentru că au durată sensibil mai mare decât 
reprogramarea (cca.1 min);  

- modificarea programului de lucru al cadrelor astfel 08,00-16,00 respectiv 12,00-20,00.  
În conformitate cu Dispoziţia DRPCIV nr. 5220/2011 s-a procedat la verificarea 

autenticităţii tuturor permiselor de conducere străine la autoritatea emitentă. Această 
activitate presupune un volum mare de muncă şi prelungirea perioadei în care se dă curs 
preschimbării sau programării, din cauza întârzierilor provocate de corespondenţa între 
Serviciu şi autorităţile emitente, mai ales în cazul corespondenţei cu ambasadele. În 
acest sens, conducerea Serviciului a dispus ca în corespondenţă cu aceste entităţi să se 
solicite adresa de mesagerie electronică a autorităţii emitente a documentului din statul 
respectiv, măsura ce permite atât reducerea consumului (de hârtie, toner, timbre) cât şi 
reducerea timpului de verificare. 
 
Serviciul 1 înmatriculări-radieri-numere provizorii  
 
  În baza notelor de sarcini lunare au fost desfăşurate următoarele activităţi 
specifice acestui serviciu: 
- verificarea zilnic, în evidenţele transmise de Ministerul Finanţelor, a dovezilor de 
achitare a taxelor pe poluare pentru vehiculele a căror înmatriculare a fost solicitată la 
ghişeele serviciului înmatriculări, iar pentru cele neconforme au fost luate măsurile 
prevăzute de Dispoziţia DRPCIV nr. 108582/2009. Astfel s-au efectuat 66.552 
verificări taxe poluare; 
- soluţionarea în termen de 2 ore a cererilor de înmatriculare/transcriere/ra-
diere/autorizare a circulaţiei provizorii sau pentru probe şi eliberarea documentelor 
aferente; 
- soluţionarea în termenul legal a tuturor lucrărilor repartizate de conducerea serviciului 
şi a petiţiilor/reclamaţiilor; 
- soluţionarea în termen legal a cererilor de furnizare de date din Registrul naţional de 
evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor; 
- extragerea datelor privind radierile şi transcrierile efectuate în cadrul Serviciul 
Înmatriculări şi transmiterea acestora pe suport CD către Direcţiile de impozite şi taxe 
locale.  
- au fost verificate prin sondaj documentele primite la ghişee, modul în care sunt 
respectate prevederile legale şi metodologice conform graficului aprobat de conducerea 
S.P.C. Pe parcursul acestor controale nu au fost constatate nereguli grave; 
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- pe linia aplicării Directivei 37 au fost transmise prin e-mail la DRPCIV, pentru 
verificare, un număr de 325 dosare de înmatriculare. În urma răspunsurilor primite au 
fost soluţionate peste 136 cazuri, în care s-a dat curs înmatriculării; 
- au fost predate la arhivă toate cele 112.000 chitanţe emise pentru încasarea sumelor 
provenite din valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare ; 
- au fost verificate prin sondaj, în dosarele de înmatriculare arhivate, existenţa 
dovezilor de achitare a taxei pe poluare, conform OUG nr. 50/2008, completată şi 
modificată prin OUG nr. 118/2010; 
- pe linia aplicării  Dispoziţiei  nr. 208046/2010 s-au efectuat 181.725 verificări în 
evidenţa RAR privind autenticitatea cărţilor de identitate a vehiculelor, a certificatelor 
de autenticitate şi ITP, neînregistrându-se cazuri în care aceste documente să nu se 
regăsească în evidenţa informatică a RAR pusă la dispoziţie. 
- pe linia aplicării Dispoziţiei nr. 108582/2009 au fost blocate în baza de date locală 32 
autovehicule, s-au anulat 18 înmatriculari, 39 dosare au fost înaintate Secţia 6 Poliţie 
pentru continuarea cercetărilor (viză DITL falsă, înstrăinare fără acordul proprietarului, 
proprietarul nu deţine auto, fals în declaraţii, CIV fals, semnalare SIS, etc) iar în 17 
cazuri a fost informată DRPCIV în vederea blocării vehiculelor, în baza de date 
centrală ; 
- au fost aprobate un număr de 57 solicitari ale societăţilor abilitate să comercializeze 
vehicule noi şi ale societăţilor de leasing, pentru a beneficia de autorizaţii de circulaţie în 
alb. 

În luna februarie, Serviciul înmatriculări a fost supus unui control al DRPCIV cu 
privire la activitatea de întocmire şi eliberare a chitanţelor către solicitanţi.  

Principalii indicatori sintetici ai activităţilor desfăşurate la nivelul Serviciului 2 
sunt: 

 
Activitatea efectuată Nr. operaţii în anul 

2012 
Înmatriculare 71.691 
Transcriere 86.238 

Atribuire număr la rând 26.717 
Atribuire număr preferenţial 71.908 

Păstrare număr 6.129 
Preschimbare C.I. 20.516 

Plăci furate, deteriorate, pierdute 
12.466 
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            În perioada  de referinţă, la nivelul acestui serviciu au fost efectuate controale 
planificate şi/sau inopinate, vizând: 

 
- legalitatea primirii documentelor preluate la ghişeu şi prezenţa titularului ; 
- gestiunea financiară a lucrătorilor care manipulează sume de bani la ghişeu cât şi 

asupra corectitudinii declararii banilor personali în registrul destinat acestui scop; 
- verificarea modului în care responsabilul Compartimentului radieri şi numere 

provizorii îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu pe linia atribuirii nr. provizorii 
dealerilor de vehicule şi atribuirii nr. de probe; 

- verificarea modului în care responsabilii de compartimente îndeplinesc sarcinile de 
serviciu din fişa postului; 

- verificarea circuitului intern al documentelor ; 
- autovehiculele care au beneficiat de autorizaţii provizorii mai mult de 90 de zile ; 
- modul cum sunt respectate prevederile metodologice, ţinuta, comportamentul şi 

prezenţa lucrătorilor; 
- verificarea modului de înregistrare şi evidenţă a lucrărilor la ghişeul 35 – litigii ; 
- verificarea activităţii responsabilului de risc; 
- respectarea prevederilor metodologice cu privire la comandarea plăcilor cu nr. de 

înmatriculare declarate pierdute/furate ; 
- modul cum lucrătorii de la ghişeu respectă modul de valorificare plăcilor provizorii ; 
- verificarea modului de completare a chitanţelor de încasare contravaloare plăci; 
- modul de avizare a cererilor pentru solicitarea duplicatelor CIV, documentele depuse, 

modul de soluţionare; 
- verificarea activitatii de pregătire a arhivarii dosarelor şi predarea la arhiva; 

 
Radiere 

11.572 

Autorizaţii provizorii emise 59.486 
Autorizaţii probe emise 49 

Eliberare documente 242.831 
Total operaţii 609.603 
Sume încasate 7.598.261 

Plăci încasate, comandate, înmânate: 
tip A 
tip B 
tip C 

          345.448 
971 

2.815 
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- aplicarea Dispoziţiei nr. 20810/2010 şi a prevederilor fişei de proceduri PI-1, privind 
comandarea, confecţionarea şi eliberarea plăcilor reclamate pierdute, furate sau 
deteriorate; 

- modul de folosire a timpului de lucru de către lucrătorii ce-şi desfăşoară activitatea la 
ghişeu ; 

- verificarea modului de comunicare a lucrătorilor în relaţiile cu solicitanţii de la 
ghişeu. 

- verificarea aplicării procedurii de verificare a taxelor pe poluare. 
În urma controalelor efectuate, nu au fost constatate abateri grave, întregul 

personal al Serviciului 2 cunoaşte şi aplică în practică prevederile metodologiei de 
înmatriculare a vehiculelor, precum şi dispoziţiile DRPCIV şi IPMB. 

 
Compartimentul administrativ-secretariat  
 

a) activitatea de secretariat: 
Totalul lucrărilor intrate în evidenţa SPC este de 22.465 (+25% faţă de anul 2011).  
Situaţia detaliată se prezenta astfel: 
 

Linia de muncă Lucrări 2012 

înmatriculări 10.001 
permise 6.774 

Prefectură+DRPCIV 1.058 
Legea 677 2.216 
Legea 544 827 

petiţii 591 
cadre 365 

secret de serviciu 368 
secret de stat 9 

DZU 243 
     

Principalele activităţile realizate au fost: 
- verificarea şi întocmirea zilnică a prezentei cadrelor; 
- redactarea Dispoziţiilor de zi pe unitate; 
- întocmirea şi redactarea rapoartelor pe linie de secretariat precum şi a adreselor 
dispuse de conducerea serviciului. 
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- întocmirea graficului cu personalul responsabil SIS/SIRENE dupa orele de 
program; 

- verificarea autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate şi după caz, solicitarea 
reînnoirii; 

- întocmirea temelor de pregătire continuă a personalului pe linie de secretariat şi 
arhivă; 

- înregistrarea documentelor în registre, scăderea lucrărilor finalizate şi legarea în 
dosare în vederea arhivării acestora; 

- evidenţa documentelor solicitate, evidenţa dosarelor din cele trei locaţii de arhivă 
(intrări-ieşiri). 

 
b) activitatea de arhivare 

Pregătirea pentru arhivare se desfăşoară la nivelul serviciilor 1 şi 2. Pentru 
optimizarea acestei activităţi, s-a regândit modul de lucru şi s-a stabilit ca ordinea de 
aşezare a lucrărilor să fie cea de primire (cronologic), arhivarea urmând a se face pe 
lucrător şi zi. În ceea ce–i priveşte pe lucrătorii Compartimentului arhivă, aceştia 
primesc, inventariează şi introduc în arhivă documentele pregătite şi ordonate 
corespunzător. 

Având în vedere faptul că arhiva SPC este împărţită în trei locaţii, pentru 
soluţionarea lucrărilor repartizate, o periodă de timp importantă este alocată deplasării 
zilnice la cele trei locaţii. 

 Activităţi desfăşurate pe această linie sunt: 
- selectarea fondului de arhivă cu termen de păstrare expirat şi casarea lui; 
- scoaterea/introducerea in arhivă, transmiterea şi evidenţa dosarelor/documentelor în 

urma semnalărilor SIS/SIRENE; 
- transportul corespondenţei la IPMB în vederea expedierii;  
- scoaterea/reintroducerea în arhivă a documentelor solicitate de persoane 

fizice/juridice; 
- recuperarea unor materiale pentru constituirea de rafturi de arhivă. 
 În ceea ce priveşte activitatea privind peti ţiile, au fost înregistrate 207 de petiţii 

şi 308 petiţii la Serviciul 2, toate fiind soluţionate în termen. 
 
Compartimentul informatic ă, baze de date şi editări 

 
- realizarea corespondenţei electronice: 3.455 mail-uri primite şi 859 trimise în EVA; 
- semnalare şi rezolvare ticketuri EVA: s-au înregistrat 1.250 semnalări către echipa 
de suport; 
- dezvoltarea unor aplicaţii proprii necesare a uşura şi eficientiza activităţile 
Serviciului; 
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- extragerea cu ajutorul aplicaţiilor din cadrul sistemului informatic a rapoartelor 
zilnice, săptamânale sau lunare după caz; 
- menţionarea în Registrul cu incidente informatice a 30 astfel de incidente; 
- comunicarea a 182 email-uri către firmele leasing pentru verificare duplicate CIV; 
- mentenanţa staţiilor cu acces la internet; 
- primirea si importul fisierelor referitoare la taxele de poluare; 
- revizuirea procedurilor de line, conform cerinţelor exprimate în raportul de audit; 
- transmiterea către DGIPI a documentelor de acreditarea SIC (RARS şi CSS). 

  Şi la acest nivel s-au operat modificări, în special la nivel de personal, care au 
primit noi sarcini pentru a susţine efortul serviciilor 1 - 2 şi pentru a acoperi deficitul de 
personal. 

 
Probleme întâmpinate pe parcursul anului 2012 
 
Nu s-a realizat sarcina privind pregătirea unui al II-lea lot de examinatori (15 

cadre) şi atestarea acestora. Acestă activitate a fost reprogramată de două ori (din 
trimestrul I - 2012) ca urmare a faptului că DRPCIV nu a finalizat şi nu a aprobat 
modificările metodologice de atestare. În prezent, s-a reluat activitatea, fiind realizate 
toate condiţiile şi urmând a se înainta către DRPCIV toate documentele pentru 
demararea acestei activităţi.  

De asemenea, personalul Serviciului s-a confruntat cu o serie de dificultăţi, dintre 
care amintim: 
- nefuncţionarea aparatului Q-MATIC datorată defectării şi a lipsei service-ului 

specializat, ceea ce a condus la menţinerea inegală a rândului la ghişeu. Pentru a 
soluţiona acest aspect s-a apelat la sprijinul lucrătorilor de la poliţia comunitară;  

- lipsa unui copiator pentru deservirea publicului, fapt ce determină nemultumirea 
cetăţenilor care reclama repetat acest fapt; 

- depăşirea termenelor de 120 minute de emitere a permiselor, determinată uneori de 
motive tehnice dar mai ales datorită lipsei de personal ce a facut ca implementarea 
datelor să se facă de către lucrător direct la ghişeu, cu prelungirea proporţională a 
timpilor de aşteptare; 

- ineficienţa măsurilor de eliminare a activităţii intermediarilor din curtea şi sediul din 
Şos. Pipera nr. 49 sector 2, fapte reclamate de cetăţeni instituţiei noastre şi nu 
administratorului clădirii; 

- în perspectiva modificării fluxului de lucru la ghişeele de permise ca urmare a 
dezvoltării de noi aplicaţii informatice, nu s-a prevăzut nici personalul necesar şi nici 
necesarul de consumabile;   
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- lipsa resurselor umane necesare executării corespunzătoare a tuturor sarcinilor şi în 
special a celor nou apărute/noilor linii de muncă (combaterea corupţiei, Schengen, 
SIRENE/SIS, riscuri, pregătire pe aplicaţii);  
- personal insuficient pentru activitatea de examinare; 
- personal insuficient pentru a permite rotirea examinatorilor ca masură de protecţie la 
corupţie; 
- lipsa personalului dedicat activităţii de valorificare a plăcilor de înmatriculare; 
- îngreunarea activităţii la ghişee cauzată de problemele sistemului informatic: aplicaţii, 
lipsa de resurse (memorie RAM) a staţiilor de lucru, comunicaţii deficitare, blocări de 
echipamente; 
- intreruperea alimentării cu energie electrică ce a determinat atât sistarea examenului 
teoretic cât si incidente informatice şi distrugeri de echipamente;  
- lipsa resurselor materiale necesare pentru examinarea practică, respectiv achiziţionarea 
unui număr de vehicule destinate examinării, măsură ce ar conduce la eliminarea 
suspiciunilor datorate interacţiunii cu instructorii auto şi autovehiculele de şcoală; 
- lipsa mobilierului necesar pentru depozitarea arhivei (rafturi metalice). În două dintre 
depozitele de arhivă spaţiul de depozitare este supraaglomerat, dosarele fiind aşezate pe 
culoarele de trecere dintre rafturi, fapt ce îngreunează activitatea lucrătorilor; 
- lipsa de materiale consumabile (toner, capse, rechizite, hârtie A4), copiatoare, service 
aparatură; 
-  personalul insuficient pentru deservirea calitativă continuă a cetăţenilor la ghişeu. Se 
observă intervale în care timpul de aşteptare este mare dar nu este posibilă anticiparea 
precisă a acestor momente astfel încât planificarea lucrătorilor să poată acoperi aceste 
perioade. Situaţia a fost remediată prin relocarea la ghişeu a lucrătorilor ce desfăşoară 
activităţi pe alte linii de muncă şi aducerea unui lucrător în program decalat. 
     

Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii 
 

- identificarea unui nou spaţiu de arhivă; 
- identificarea adreselor de e-mail ale serviciilor similare pentru urgentarea verificării 
permiselor de conducere străine; 
- identificarea cazurilor cu mod neunitar de rezolvare, reanalizarea în raport cu 
prevederile legale incidente şi stabilirea de soluţii sau, după caz, solicitarea punctului de 
vedere al Direcţiei şi/sau Instituţiei Prefectului, 
- revizuirea procedurii privind circuitul documentelor, 
- continuarea demersurilor privind reducerea expunerii personalului la comiterea de acte 
de  coruptie prin monitorizarea activităţii desfăşurate de către lucrătorii de la ghişeele de 
lucru cu publicul, instruirea  personalului cu privire la prevenirea actelor de corupţie 
precum şi prin prelucrarea tuturor aspectelor de această natură; 
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- urmărirea modului in care responsabilii de risc îşi îndeplinesc sarcinile; 
- întocmirea aprecierilor de serviciu pentru personalul SPC, pentru anul 2012; 
- demararea lucrărilor de selectare a fondului arhivistic cu termen de păstrare expirat, în 
vederea casării, 
- adresarea de solicitări scrise pentru completarea dotărilor necesare funcţionării arhivei 
în bune condiţii, 
- adresarea de solicitări şi propuneri scrise pentru eliminarea/soluţionarea problemelor 
sesizate mai sus. 

Totodată, s-a înaintat conducerii instituţiei o notă cu propuneri de optimizare a 
activităţii (nr. 50.710/2012), între care şi modificarea programului de lucru al cadrelor 
(pus în aplicare din luna decembrie prin dispoziţia directorului), ajustarea programului 
de lucru cu publicul – constând în aceea că accesul în sala de lucru va fi permis între 
orele 08,00-19,30 fără a se închide ghişeele de lucru (vor funcţiona între 08,00-20,00 sau 
până la ultimul client) precum şi realocarea ghişeelor de preschimbare permise de 
conducere şi de leasing, proporţional cu fluxul majoritar de solicitări.  
 

 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDENŢA 

PAŞAPOARTELOR SIMPLE 
 

   
Obiectivele generale ale Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple sunt constituite de asigurarea întocmirii paşapoartelor simple 
temporare, păstrarea, evidenţa şi eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a 
paşapoartelor simple temporare.  

Deservirea cât mai bună a cetăţenilor reprezintă principalul deziderat al SPCEEPS 
şi se bazează pe două elemente: în primul rând asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la 
servicii echitabile şi transparente, iar în al doilea rând dreptul cetăţenilor la o primire de 
calitate. 

Activitatea noastră se desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în 
sprijinul instituţiilor statului, prin îndeplinirea următoarelor atribuţii: 

- soluţionarea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi 
temporare, în conformitate cu prevederile legale; 

- organizarea, la nivelul municipiului Bucureşti, a gestionării şi controlului 
eliberării paşapoartelor simple electronice şi temporare; 

- cooperarea, sprijinirea şi oferirea asistenţei de specialitate Direcţiei Generale de 
Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, precum şi serviciilor (direcţiilor) 
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, organizate la nivelul consiliilor 
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locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe probleme specifice şi emiterea avizelor 
necesare în cazul solicitărilor de restabilire a domiciliului în România; 

- cooperarea cu instituţiile abilitate din domeniul ordinii publice, securităţii şi 
apărării naţionale, cu serviciile publice comunitare locale şi judeţene de evidenţă 
apersoanelor, cu Direcţia Publică Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului 
Bucureşti, precum şi cu orice alte instituţii dacă este cazul. 

Având în vedere aceste sarcini resursele umane şi tehnice disponibile au fost 
orientate în sensul: 

- aplicării cu stricteţe şi celeritate a prevederilor legale care reglementează 
activitatea pe linie de paşapoarte şi respectarea normelor de disciplină specifice 
funcţionarului public cu statut special; 

- supravegherii zilnice a evoluţiei situaţiei operative şi al identificării prorităţilor 
în activitatea fiecărui birou/compartiment, în scopul repartizării optime a resurselor şi 
eficientizării activităţii serviciului; 

- îmbunătăţirii permanente a calităţii serviciilor oferite cetăţenilor, indiferent de 
natura acestor servicii: primiri cereri şi eliberări paşapoarte, restabilirea domiciliului în 
România, eliberarea de adeverinţe, primirea în audienţă, răspuns la petiţii etc. 

Analizând rezultatele obţinute, în anul 2012 activitatea s-a caracterizat prin: 
a) scăderea volumului de muncă cu 7,56% comparativ cu 2011;  
b) reluarea fluctuaţiei de personal şi a transferului către alte structuri ale MAI (la 

începutul lui 2012 existau 103 lucrători şi la final 100); 
c) eforturi susţinute depuse de toţi angajaţii prezenţi pentru respectarea termenelor 

de eliberare a paşapoartelor şi anume două ore pentru paşapoartele simple temporare la 
care se achită tariful suplimentar de 100 RON şi paisprezece zile calendaristice pentru 
paşapoartele simple electronice; 

d) preluarea activităţii de pază şi control acces la intrarea în sediul din str. Nicolae 
Iorga nr. 27, fapt ce a determinat angrenarea unui număr de patru lucrători cu atribuţii pe 
linie de paşapoarte în activităţi stricte de pază şi control acces.   
 Pe linia pregătirii profesionale au fost întocmite, prelucrate şi însuşite temele 
prevăzute în planul de pregătire continuă pentru anul 2012. În acelaşi timp, în scopul 
îmbunătăţirii sistemului de formare profesională şi continuă a personalului, în domeniul 
anticorupţiei şi al managementului disciplinar au fost restudiate prevederile legale 
privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi ale OMAI nr. 
1150/2006, precum şi alte teme trimise de către Direcţia Generală de Paşapoarte, 
inclusiv pe domeniul Schengen. 
 În vederea îndeplinirii măsurilor stabilite prin ,,Planul de activităţi pentru 
prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului SPCEEPS”, şefii de birouri  au  
desfăşurat   un   număr  de  46  controale  inopinate pe linie de anticorupţie la ghişee 
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şi 136 în baza Dispoziţiei Zilnice pe Unitate privind modul de lucru cu publicul şi 
prezenţa la program.  

 Pe linia stării şi practicii disciplinare, urmare verificărilor efectuate au fost 
înregistrate în perioada analizată 5 abateri disciplinare, cercetate şi finalizate cu 
sancţiuni disciplinare.  
 Pentru îndeplinirea în condiţii foarte bune a atribuţiilor de serviciu doi angajaţi au 
fost avansaţi în grad înainte de termen, cu prilejul zilei naţionale a României. 
 În luna martie o echipă din cadrul Direcţiei Generale de Audit Intern a desfăşurat 
la serviciul nostru o misiune de audit iar în luna decembrie ofiţeri din cadrul Direcţiei 
Generale de Paşapoarte – Serviciul Control şi Coordonare Metodologică au desfăşurat 
un control tematic vizând linii de muncă asigurate  de Biroul pentru cetăţenii români cu 
domiciliul în străinătate şi Biroul secretariat, relaţii cu publicul, pază şi control acces. 
 Pe perioada de vară a fost adaptată structura funcţională a serviciului, în sensul 
redistribuirii personalului preponderent spre birourile care asigură activităţile de lucru cu 
publicul la ghişee, urmind ca activităţile conexe să fie reluate în perioada de iarnă 
(arhivare electronică, clasări de documente la mapele deţinătorilor de paşapoarte etc.) 

Pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, funcţionarul de securitate a desfăşurat 
activitatea de pregătire conform planului întocmit, a fost organizată o întâlnire    cu   
reprezentanţii   DGIPI   la    sediul   serviciului  şi  a   întocmit „Programul de prevenire 
a scurgerii de informaţii clasificate deţinute de Serviciul public comunitar pentru 
eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple”. 

De asemenea, a avut loc o întâlnire cu un reprezentant al Direcţiei Generale 
Anticorupţie, cu acestă ocazie poliţiştilor cu funcţii de conducere fiindu-le prezentate 
aspecte privind măsurile de prevenire şi combatere a corupţiei în rândul personalului 
serviciului.  

În urma verificărilor efectuate şi a celor 3 controale inopinate şi 2 tematice  nu au 
fost constatate aspecte care să aducă atingere legalităţii actelor întocmite sau 
deontologiei profesionale. 
 În perioada sezonului estival, ca şi în anii anteriori SPCEEPS a menţinut active 28 
de ghişee de lucru cu publicul, din care 21 pentru primirea cererilor, 5 pentru 
eliberarea paşapoartelor şi 2 pentru informaţii, în contextul în care la serviciu au existat 
zile cu 60 de lucrători prezenţi, cu un echivalent de un ghişeu deschis la doi lucrători, la 
care se adaugă şi postul de pază şi control acces menţinut cu agenţi de poliţie în ture de 
24/72 h. 
 Astfel, mai mult de 60% din personalul serviciului a desfăşurat activităţi de lucru 
cu publicul la ghişeu. 
 O situaţie cu totul aparte a fost cea a minorilor sub 14 ani şi cea a persoanelor în 
vârstă care au făcut faţă cu greu aglomeraţiei din sălile de aşteptare subdimensionate şi 
perioadelor de aşteptare prelungite, astfel încât au fost alocate 6 ghişee primirii cererilor 
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pentru minori. Trebuie avut în vedere că dotarea suplimentară cu tehnică şi deschiderea 
de noi ghişee a presupus şi alocarea de resurse umane din alte compartimente şi implicit 
supra-încărcarea/suprapunerea unor activităţi ce se desfăşoară în perioadele de toamnă-
iarnă.  
 Din punct de vedere statistic volumul activităţilor desfăşurate se prezintă astfel: 
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Activităţile desfăşurate la nivelul Serviciului sunt prezentate în continuare pe 
fiecare birou în parte. 

 
 

Biroul pentru cetăţenii români cu domiciliul în România 
 

Dinamica activităţilor desfăşurate în perioada supusă analizei poate fi ilustrată 
conform parametrilor din tabelul următor: 

 

Nr. 
crt. 

Activitatea 
desfăşurată 2011 2012 Diferenţa Procentaj 

1. 
Cereri primite pt. eliberarea 

paş. simple electronice 83.095 74.135 - 8.960 - 12 % 

2. Cereri primite la punctul de 
lucru din Şos. Pipera nr. 49 

34.666 32.058 - 2.608 - 8,1 % 

3. 
Cereri primite pt. eliberarea 

paş. simple temporare 
19.353 18.643 - 710 - 3,8 % 

4. Mape scanate/ predate în 
arhivă 

83.095 83.005 - 90 - 0,1 % 

5. 
Nr. persoane sancţionate 

contravenţional 1.582 1.778 + 196 + 11 % 

6. Valoarea totală a 
contravenţiilor 

60.710 58.890 - 1.820 - 3 % 
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Au fost primite 74.135 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple 
electronice, în scădere cu 12% faţă de 83.095 de cereri primite în anul 2011. Cererile 
pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare au înregistrat o scădere de 8,1 procente 
comparativ cu anul 2011, de la 34.666 de cereri la 32.058. 

La punctul de lucru cu publicul situat în şos. Pipera nr. 49 au fost primite 18.643 de 
cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, în scădere cu  3,8 % faţă de 
anul 2011, când s-au înregistrat 19.353 de solicitări. 

Au fost predate, pe bază de condică, Biroului arhivă şi restricţii un număr de 83.005 
mape. 

Un număr de 1.778 persoane au fost sancţionate pentru săvârşirea unor 
contravenţii la regimul paşapoartelor, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 
58.890 RON, în scădere cu 3 procente faţă de valoarea totală a amenzilor din anul 2011, 
când au fost sancţionate 1.582 de persoane. 

Bilunar, s-a efectuat inventarierea legitimaţiilor de serviciu repartizate personalului 
din cadrul biroului şi lunar instructajul privind protecţia muncii. 

Au fost întocmite la nivelul biroului: 
- analiza activităţii desfăşurată de către doi lucrători în fiecare lună; 
- planificarea personalului cu permanenţa la domiciliu în zilele de sâmbătă, 

duminică şi sărbători legale; 
- programul lunar de pregătire profesională continuă; 
- planul suplimentar de formare profesională continuă pentru personalul angajat 

din sursă externă începând cu anul 2007 (3 agenţi);  
- fişele postului potrivit statului de organizare şi funcţionare a Serviciului, 

programul de readaptare profesională, precum şi lista revizuirilor la procedura 
privind activităţile desfăşurate în ghişeu, împreună cu lista de difuzare 

- planificarea personalului care participă la activitatea de educaţie fizică şi sport. 
 

Biroul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate 
  

În  cursul  anului  2012,  Biroul  pentru cetăţenii români cu domiciliul  în 
străinătate a asigurat funcţionarea a 7 ghişee de primire a cererilor de eliberare a 
paşapoartelor simple temporare şi electronice. 

Comparativ cu anul 2011, activitatea Biroului 2 în anul 2012 se prezintă astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Activităţi 2011 2012 Diferenţă 

1. Cereri CRDS* pentru paşapoarte 
simple temporare primite în ghişeu 3.733 2.192 -1.541 (-41,3%) 
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2. Cereri CRDS pentru paşapoarte 
simple electronice primite în ghişeu 14.551 7.307 -7.244 (-49,8%) 

3. Total cereri CRDS primite în ghişeu 18.284 9.499 -8.785 (-48%) 

4. 

Cereri CRDS pentru paşapoarte 
simple electronice depuse misiuni 
diplomatice şi oficii consulare ale 
României. 

26096 32.730 
+6.634 

(+25,4%) 

5. Total cereri CRDS primite 44.380 42.229 -2.151 (-4,8%) 

6. 
Cereri pentru  stabilirea domiciliului 
în România 2.093 1.839 -254 (-12,1%) 

* cereri CRDS – cereri formulate de către cetăţeni români cu domiciliul în străinătate 
 
Din datele prezentate se constată o creştere cu 25,4% a numărului de cereri 

primite la misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României în străinătate, o scădere 
cu 48% a numărului de cereri primite la ghişeu şi o scădere cu 12,1% a numărului de 
cereri privind re/stabilirea domiciliului în România. 

Majoritatea cererilor primite necesită verificări în evidenţele Direcţiei Generale de 
Paşapoarte (pentru clarificarea cetăţeniei, atribuire număr de dosar, includere în dosar), 
la Serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple  
(pentru cei care au mape constituite la nivelul altor judeţe), la  Serviciile de stare civilă 
(pentru clarificarea neconcordanţelor din actele de stare civilă cu privire la CNP, numele 
purtat după desfacerea căsătoriei, etc), la Serviciul de administare a bazelor de date 
pentru evidenţa persoanelor (în cazul neconcordanţelor dintre datele din RNEP şi 
evidenţele de paşapoarte), precum şi la CNUPPE (în vederea schimbării CNP-ului, 
conexării mapelor, etc.), verificări care duc la alocarea de resurse umane şi de timp 
suplimentare.  

Pentru soluţionarea unui număr de 366 cereri primite în ghişeu s-a solicitat, cu 
adresă la Direcţia Generală de Paşapoarte – Serviciul Cetăţenie, atestarea calităţii de 
cetăţean român a solicitanţilor care nu au putut face dovada cetăţeniei române la 
depunerea cererii de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi simple temporare cu 
menţionarea domiciliului în străinătate. 

S-au întocmit comunicări către Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanei a 
Municipiului Bucureşti, pentru un număr de 39.593 cereri ai căror solicitanţi nu figurau 
în RNEP cu statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate şi s-au implementat în 
baza de date 39.950 menţiuni la rubrica “Observaţii”. 

S-au efectuat verificări în evidenţe, s-au întocmit comunicări către Direcţia 
Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti pentru solicitanţii care nu 
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figurau în RNEP cu statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate şi s-au 
efectuat menţiuni la rubrica “Observaţii” unde a fost cazul, pentru: 

- 1.087 cereri de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi temporare cu 
menţionarea domiciliului în străinătate, soluţionate de Serviciile publice comunitare 
pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple din ţară, conform art.15, alin.3 din 
Legea nr. 248/2005; 

- 246 cereri de eliberare a paşapoartelor simple temporare cu menţionarea 
domiciliului în străinătate, soluţionate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
României în străinătate; 

- 167 persoane care au dobândit statutul de cetăţean român cu domiciliul în 
străinătate în perioada 1995-2012. 

În vederea constituirii arhivei electronice, au fost scanate 58.841 mape personale, 
din care 12.792 pentru cetăţeni români cu domiciliul în România. 

În activitatea de soluţionare a cererilor primite la misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare, un număr de 512 cereri au fost respinse prin reînregistrare şi ulterior au fost 
completate şi soluţionate, printr-o bună colaborare cu cadrele Direcţiei Generale de 
Paşapoarte.  

În activitatea de verificare şi aprobare a cererilor depuse la misiunile diplomatice 
şi oficiile consulare, ne confruntăm în continuare cu probleme legate de formarea 
loturilor de cereri în funcţie de data validării, întrucât posibilitatea de listare a cererilor 
primite într-o singură zi este doar pentru un număr de 100 cereri (doar 10 pagini). 
Misiunile diplomatice şi oficiile consulare primesc zilnic 100-150 cereri, astfel se 
listează cu întârziere toate cererile care depăşesc numărul 100.  Pentru vizualizarea 
documentelor care însoţesc cererea, timpul de răspuns al sistemului IDIS este foarte 
mare ceea ce conduce la scăderea randamentului în activitate.  

Datorită acestor probleme şi a dotării birourilor cu o reţea de calculatoare  
învechită şi subdimensionată care nu face faţă suprasolicitării, a fost necesară alocarea 
suplimentară de resurse umane pentru listarea cererilor,  listarea  actelor  de  stare civilă 
şi  acordarea rolului de decizie pentru 3 ofiţeri, pentru a încadra soluţionarea cererilor în 
termenele stabilite de Dispoziţia nr. 3114658/21.05.2010 a Direcţiei Generale de 
Paşapoarte. 

Personalul Serviciului a participat la cursuri de perfecţionare în domeniile:  
-     iniţiere în carieră a ofiţerilor de poliţie - specialitatea paşapoarte, în perioada 

03.09-29.11.2012; 
- iniţiere în calculatoare, în perioada 22.10-26.10.2012; 
-   „Controlul intern/managerial, strategie şi aplicare”, în data de 25.10.2012; 
-   „Managementul riscului, concepte de bază şi implementare la nivelul 

instituţiei”, în data de  07.11.2012; 
-  „Management - curs de dezvoltare a carierei”, în perioada 19.11-07.12.2012. 
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În perioada 02.05.2012-02.11.2012 s-a derulat programul de pregătire pentru 
ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul biroului, încadraţi după data de 01.01.2007, 
conform Planului suplimentar de formare profesională continuă. 

În urma sesiunilor de pregătire profesională continuă, au fost verificate 
cunoştinţele personalului biroului prin teste de evaluare.  

Pentru integrarea socio-profesională şi integrarea în activitatea practică, în cursul 
acestui an s-au derulat programe de tutelă profesională pentru doi angajaţi, în perioada 
01.11.2011 – 31.01.2012. 

În desfăşurarea activităţi Biroului s-a urmărit în permanenţă repartizarea 
echitabilă a sarcinilor pe lucrători, aplicarea fermă a prevederilor legale în vigoare, 
respectarea termenelor de solutionare a lucrărilor şi stabilirea unei relaţii cetăţean-
lucrător guvernată de promptitudine, solicitudine şi profesionalism. 

 
 

Biroul pentru paşapoarte simple temporare  
 

În prezent biroul este organizat pe trei segmente de activitate şi anume: 
- soluţionarea cererişor pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare, precum 

şi a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, depuse la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare; 

- emiterea paşapoartelor simple temporare şi arhivarea electronică a 
documentelor; 

-   eliberarea paşapoartelor.  
Activitatea biroului în anul 2012, comparativ cu anul 2011 se prezintă astfel: 
 

Indicatori 2011  2012 
Diferenţe 

2012 faţă de 
2011 

Diferenţe %  
2012 faţă de 2011 

Cereri paşapoarte simple 
temporare soluţionate 

34666 32.059 -2607 -7,52 

Cereri paşapoarte simple 
electronice depuse la 

misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare, 

soluţionate 

4573 5.678 1105 24.16 

Cereri paşapoarte simple 
electronice depuse la 

misiunile diplomatice şi 
oficiile consulare, trimise 

spre reînregistrare 

38389 34.228 -4161 -10,84 

Paşapoarte temporare 
emise  

96270 81.081 -15189 -15,78 



 
 
 

 122

INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Raport de activitate - 2012 

Paşapoarte înmânate la 
ghişeu 

38392 34.244 -4148 -10,80 

Mape scanate 23582 21.281 -2301 -9,76 
Procuri scanate 19406 10.689 -8717 -44,92 
Adrese provincii 2761 3.352 591 21,41 

Observaţii implementate 3143 3.365 222 7,06 
Mape predate în arhivă 32329 25.304 -7025 -21,73 

Paşapoarte simple 
temporare rebut de emitere 

47 42 -5 -10,64 

Paşapoarte simple 
electronice  rebut de 

emitere 
70 47 -23 -32,86 

Paşapoarte simple 
electronice primite 

96607 81.695 -14912 -15,44 

 
Din tabelul prezentat rezultă următoarele: 

- Numărul cererilor pentru emiterea paşapoartelor simple temporare 
soluţionate a fost mai mic cu 7.52% în anul 2012 faţă de 2011. 

- Numărul cererilor pentru emiterea paşapoartelor simple electronice 
depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare soluţionate a fost 
mai mare cu 44.46% în anul 2012 faţă de 2011 

- Numărul paşapoartelor simple temporare emise la nivelul biroului în 
anul 2012 a scăzut cu 10.84 %, faţă de anul 2011.  

- La ghişeele de eliberări au fost înmânate în anul 2012, 81.081 
paşapoarte simple electronice, cu 15.189 mai puţine decât în anul 
2011, şi 34.244 paşapoarte simple, cu 4.148 mai puţine decât în anul 
2011 

- Referitor la arhivarea electronică, în perioada supusă analizei, au fost 
scanate: 21281 mape, cu 9,76% mai puţine decât în anul 2011; 10.689 
procuri, cu 44,92% mai puţine decât în 2011;  

- În trimestrul al III-lea al anului 2012 au fost întocmite 3352 adrese de 
înaintare a cererilor depuse de cetăţeni cu domiciliul în alte localităţi şi 
au fost implementate 3.365 observaţii.  

- După finalizarea fluxului de emitere a paşapoartelor simple temporare 
25.304 mape personale au fost cartate, trecute în condică şi predate pe 
bază de semnătură la Biroul 4, mai puţine cu 21,73% decât în anul 2011. 

- Numărul paşapoartelor simple electronice  primite de la C.N.U.P.P.E. în 
anul 2012, a fost de 81.695, mai mic cu 15,44% faţă de anul 2011. 
Recepţionarea lor se face prin numărare, ordonare  numerică, verificare 
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în borderouri, cartare strict alfabetică şi predare în ghişeul de eliberări, 
unde se intercalează între paşapoartele existente.  

- În cazul paşapoartelor simple electronice rebutate – 47 buc., s-au 
întocmit note de constatare şi au fost predate la CNUPPE pe bază de 
proces verbal şi adrese de înaintare. 

Lunar, au fost inventariate blanchetele din gestiunea serviciului, întocmindu-se 
procese verbale de inventar, în baza cărora s-a efectuat scăderea din gestiune a 
paşapoartelor simple temporare personalizate.  

  Au fost prelucrate cu operativitate dispoziţiile  şi  legislaţia  nou  apărută,  fiecare  
lucrător  fiind  astfel  la  curent  cu  noile reglementări. 

  Pe linia prevenirii şi combaterii corupţiei,  au fost efectuate sistematic 
controale inopinate lucrătorilor de la ghişeele de eliberări, în scopul prevenirii şi 
contracarării oricărei forme de corupţie.     

 
 

Biroul restricţii şi arhivă 
 

Rezultatele activităţii Biroului 4 în perioada analizată, comparativ cu aceeaşi 
perioada a anului 2011, se prezintă astfel:  

 

Activit ăţi desfăşurate 2011 2012 Diferenţă 
Lucrări vizând suspendarea dreptului 

la libera circulaţie 
 

5.039/7.489 5.492/7.817 +328 

Primiri dosare personale de la 
SPCEEPS judeţene 

 
6.200 4.424 - 1.776 

Primiri documente (cereri, colturi pas., 
restituiri,etc) 

 
4.950/6.949 8.686/13.161 + 6.212 

Comunicări schimbare nume 
 

152 182 +  30 

Comunicări renunţare la cetăţenia 
română 

 
- 1 + 1 

Solicitări de date, verificări, evidenţe, 
documente, dosare 

 
3.459/3.647 4.174/5.548 + 1.901 

Evenimente (deces, accident, 
arestări/expulzări/inf.fam) 551/748 662/1.021 + 273 

Paşapoarte remise 356/697 219/328 - 369 

Verificări în evidenţe (EVP.,IDIS, 
ESPAS,etc.) 268.896 226.584 - 42.312 
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din care: 
Evidenţa manuală 110.385 96.417 - 13.968 

Verificări telefonice 
(DGP,EVP,SPCEEPS judeţene) total 4.521 4.311 - 210 

Sesizari infractiuni la regimul 
paşapoartelor: 29 28 - 1 

I activ (suspendarea dreptului la libera 
circulaţie), din care: 2.802 2.946 +144 

R activ (paşapoarte retrase),din care: 303 279 + 24 
Demersuri (deplasări la domiciliu etc.) 511 522 + 11 

Demersuri (deplasări la domiciliu 
ptr.informarea familiilor cet ăţenilor 
români implicaţi în evenimente în 

străinătate) 

134 246 +122 

Paşapoarte anulate /menţiuni de 
anulare in IDIS 

1.750 1.998 + 248 

Observaţii 38.824 25.971 - 12.853 
Comunicări, adrese instanţe, judeţe, 

invita ţii etc.,din care: 
7.571 7.618 + 47 

Mape expediate 3.935 3.518 - 417 
Documente scanate  -  nr.mape/nr.file 10.834/61.513 3.891/48.786 -12.727 

Mape puse la dispoziţia serviciului 67.933 103.008 + 35.075 
Mape cartate pe rafturi 221.795 128.564 - 93.231 

Documente cartate la mape 86.463 38.908 -  47.555 
Soluţionări situaţii pentru persoane 

prezente la ghişeu 
220 371 + 151 

 
Datele prezentate mai sus reflectă, în final, o scădere a activităţii totale a  

Biroului, generată de valorile consistent mai mici înregistrate în activitatea generală de 
arhivă şi clasor. 

Însă, pe segmentul aplicării măsurilor de suspendare a dreptului la libera 
circulaţie, au fost înregistrate creşteri valorice pentru toţi indicatorii activităţilor 
principale. Astfel, se observă creşterea numărului de lucrări înregistrate cu 4%, reflectată 
şi asupra creşterii numărului de menţiuni I activ efectuate, cu 5% mai mult faţă de anul 
2011. De asemenea, demersurile efectuate în vederea retragerii paşapoartelor pentru 
persoanele care au suspendat exerciţiul dreptului la libera circulaţie au crescut cu 2%, iar 
rezultatele pozitive au fost concretizate în menţiuni R activ (paşaport retras) cu 8% mai 
mult faţă de 2011. 

Numărul lucrărilor privind cetăţenii români implicaţi în evenimente în străinătate 
a crescut cu 36% şi implicit numărul demersurilor efectuate pentru informarea familiilor 
acestora a crescut cu 91%.  
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De menţionat este faptul că activitatea de clasare a documentelor la mapele 
personale a intrat în normalitate, fiind redusă la documentele repartizate biroului, ceea ce 
a generat creşterea numărului de mape puse la dispoziţie cu 52%. Numărul mapelor 
cartate pe rafturi a cunoscut o scădere de 42%, cu deosebire datorită faptului că în acest 
an nu s-a realizat nici o reorganizare a fondurilor arhivei operative. 

De asemenea, reducerea volumului de lucrări a fost înregistrată pe linia 
activităţilor desfăşurate pentru verificările în evidenţe (cu 13% mai puţin pentru 
verificările în evidenţa manuală, scanarea documentelor din mapele personale (cu 21% 
mai puţin). 

 Valorile mai scăzute înregistrate pe linia actualizării bazei de date (menţiuni la 
rubrica Observaţii), cu 33% mai puţin faţă de 2011, în condiţiile creşterii cu 98% a 
volumului de lucrări/documente primite, sunt justificate de faptul că în cursul anului 
2011 a fost realizată, supimentar, activitatea de  efectuare de menţiuni in IDIS în 
sprijinul  Biroului 2 (17.002 de menţiuni).   

De asemenea, în anul  2012: 
-  au fost înaintate organelor de cercetare penală 28 de sesizări privind constatarea 

săvârşirii unor infracţiuni la regimul paşapoartelor, din care 8 pentru fals de 
identitate(din care unul în formă de tentativă), 17 pentru fals în declaraţii şi 3 pentru fals 
material în înscrisuri oficiale;  

- periodic, s-a realizat activitatea de verificare a paşapoartelor retrase/remise la 
serviciul nostru, pentru identificarea documentelor expirate, anularea acestora cu 
efectuarea menţiunilor corespunzătoare în evidenţă şi predarea lor în vederea distrugerii, 
fiind distruse, prin tocare, 988 paşapoarte; 

- a fost realizată activitatea de arhivare (opisare, legare şi evidenţiere în registre)  
a documentelor create la nivelul biroului, fiind constituite 108 volume, conform 
nomenclatorului arhivistic; 

-  a fost amenajat spaţiul fondului arhivistic 2012, şi din perspectiva fondului 
2013, prin amplasarea şi fixarea în condiţii de securitate a rafturilor de depozitare. 
Conform statisticii, arhiva operativă s-a îmbogăţit cu 78.377 dosare personale. 

Nu sunt înregistrate întârzieri/restanţe majore pe linia cartării dosarelor pe rafturi 
sau a documentelor în mapele personale. 

 

Biroul secretariat, relaţii cu publicul, pază şi control acces 
 

Începând cu ianuarie 2012, a fost introdusă şi activitatea de pază şi control acces 
în sediul din str. Nicolae Iorga nr. 27, astfel că s-au refăcut toate fişele posturilor din 
cadrul biroului. 

În comparaţie cu anul 2011, activitatea biroului se poate sinteza astfel: 
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Activităţi 
2011 2012 Diferenţă 

75.250 77.537 + 2.287 
1. LUCRĂRI NESECRETE 75.105 77.291 + 2.186 

- lucrări privind ordine, instrucţiuni, probleme de 
resurse umane şi administrativ (secretariat) 2.561 2.770 + 209 

- lucrări privind soluţionarea cererilor pentru 
eliberarea paşapoartelor CRDS  42.469 40.282 - 2.187 

- lucrări privind soluţionarea cererilor pentru 
restabilirea domiciliului în România 

2.862 1.850 - 1.012 

- lucrări privind soluţionarea cererilor pentru 
eliberarea paşapoartelor  - arhivă 

565 888 + 323 

- lucrări privind restricţii la libera circulaţie a 
cetăţenilor, suspendarea dreptului la libera circulaţie 
a cetăţenilor etc. 

14.453 16.558 + 2.105 

- lucrări privind soluţionarea cererilor pentru 
eliberarea paşapoartelor, restabilirea domiciliului în 
România, restricţii etc. 

B 1 6.615 7.992 + 1.377 

B 3 3.752 5.045 + 1.293 

- petiţii 141 148 + 7 
- adeverinţe 788 698 + 90 
- audienţe 140 152 + 12 
- scanat şi expediat adeverinţe 74 150 + 76 
- menţiuni privind valabilitatea paşapoartelor emise 
în perioada 29.01 – 04.03.2006 

55 63 + 8 

- evidenţa cererilor de eliberare a paşapoartelor 
multiplicate 

201 270 + 69 

- evidenţa condicilor, agendelor înregistrate 429 425 - 4 
2. LUCRĂRI SECRET DE SERVICIU 

(lucrări privind soluţionarea cererilor pentru 
eliberarea paşapoartelor, probleme de migrări, 
restricţii, ordine, instrucţiuni, resurse umane, 

administrativ) 

 
139 

 
243 

 
 

+ 104 
 
 

3. LUCRĂRI SECRET 5 2 - 3 
4. LUCRĂRI STRICT SECRET 1 1 - 

 
Din analiza principalilor indicatori ai activităţii desfăşurate rezultă faptul că 

volumul de muncă a crescut faţă de anul anterior analizei, cu 3 % (77.537 lucrări 
înregistrate în 2012 faţă de 75.250 lucrări înregistrate în 2011). 

În ceea ce priveşte orele de audienţă, acestea s-au desfăşurat conform programului 
aprobat, iar din problemele ridicate de cele 152 persoane intrate în audienţă, peste 70% 
au fost rezolvate pe loc.  

În urma recomandărilor rezultate din Raportul de audit public intern, s-a procedat 
la elaborarea unui nou proiect de nomenclator arhivistic, în vederea continuării 
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procedurii de aprobare şi s-au întocmit inventarele anuale ale documentelor neclasificate 
create la nivelul serviciului pentru anii 2010 şi 2011. În acelaşi sens, s-a început 
întocmirea inventarelor anuale ale documentelor neclasificate create la nivelul 
serviciului pentru anul 2003. 

De asemenea, lucrătorii biroului au sprijinit activitatea altor birouri cartarea 
mapelor în sediul din str. Leaota, activităţi pe linie de CRDS etc.) 

Tot în perioada analizată s-au realizat 10 controale la ghişeele de relaţii cu 
publicul pe linia prevenirii actelor şi faptelor de corupţie în rândul personalului. 
 

 
Compartimentul informatic 

 

Activitatea compartimentului a fost organizată în scopul rezolvării sarcinilor şi 
atribuţiilor date în competenţă, cu respectarea termenelor stabilite, a prevederilor legale 
şi a actelor normative, având ca scop asigurarea funcţionării sistemelor informatice la 
nivelul Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple al 
municipiului Bucureşti.  

Obiectivele permanente ale acestui compartiment vizează: 
- remedierea în cel mai scurt timp a problemelor întâmpinate; 
- menţinerea operaţională a sistemelor de calcul şi a conexiunilor dintre ele; 
- siguranţa sistemelor de calcul din punct de vedere al sustragerii sau pierderii 

accidentale de date şi informaţii. 
În baza planului de pregătire a personalului SPCEEPS în domeniul Infosec, 

Compartimentul informatic a elaborat următoarele teme:  
- Reguli de utilizare a SIC - SPCEEPS Bucureşti. Pregătirea şi instruirea 

personalului; 
- Pregătirea şi instruirea personalului. Ghidul utilizatorului; 
- Raportarea funcţionării necorespunzătoare  a produselor hardware şi software; 
- Utilizarea SIC portabile; 
- Incidentele de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate 

procesate, stocate sau transmise în SIC; 
- Activitatea de întreţinere şi reparaţii a SIC; 
- Aspecte urmărite în cercetarea incidentelor de securitate; 
- Implementarea cerinţelor minime de securitate; 
- Ameninţări şi vulnerabilităţi ale SIC; 
- Declasificarea mediilor de stocare; 
- Utilizarea produselor hardware şi software proprietate privată; 
- Modul de acţiune în situaţii de urgenţă; 
- Conectarea SIC la reţeaua INTERNET; 
- Politica de achiziţie pentru SIC; 
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- Organizarea securităţii şi responsabilităţile de securitate; 
- Acreditarea şi reacreditarea; 
- Protecţia mediilor de stocare a informaţiilor; 
- Teste de securitate. 
 

 Pe linia CSTIC - Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, în conformitate cu prevederile art. 17 din Anexa la OMAI nr. 
S/226/16.09.2009 pentru aprobarea Cerinţelor minime INFOSEC pentru Sistemele 
Informatice şi de Comunicaţii din Ministerul Administraţiei şi Internelor, ale Planului de 
testare nr. 100274/31.01.2012 şi ale Planului de testare nr. 100275/31.01.2012 privind 
modul de aplicare a măsurilor de protecţie a SIC, au fost efectuate în lunile iulie, august 
şi septembrie verificări ale staţiilor de lucru care stochează, procesează sau transmit 
informaţii clasificate şi informaţii neclasificate, nedestinate publicităţii. În urma 
verificărilor efectuate nu au fost constatate nereguli. 

Au avut loc şedinţe de instruire şi pregătire profesională conform Planului de 
pregătire continuă a personalului SPCEEPS Bucureşti pe anul 2012, în cadrul cărora au 
fost prezentate teme de pregătire profesională şi în domeniul protecţiei informaţiilor 
clasificate, cât şi materiale pe linia prevenirii şi combaterii corupţiei. 

Au fost efectuate activităţi de monitorizare a fişierelor temporare în scopul 
menţinerii unui nivel de încărcare acceptabil a sistemelor, pentru optimizarea timpilor de 
prelucrare a datelor. 

A fost configurat browser-ul pentru accesarea sistemului de management al 
cardurilor (USB token) – CMS pentru a se introduce cererile de emitere a certificatelor 
digitale, precum şi încărcarea certificatelor pe dispozitive, în cazul celor 79 token-uri 
repartizate lucrătorilor care au drept de utilizare a sistemului român de personalizare a 
documentelor de călătorie, a căror valabilitate a expirat. 

Au fost scanate şi tipărite fotografiile anumitor persoane în vederea îndeplinirii 
sarcinilor de serviciu pentru lucrătorii Biroului arhivă şi restricţii. 

Au fost executate operaţii periodice de întreţinere a staţiilor de preluări cereri, 
verificându-se starea lor fizică, curăţirea fantelor de aerisire, a dispozitivelor periferice şi 
a conexiunilor dintre acestea. 

Au fost calibrate imprimantele Diletta 550i în vederea introducerii în circulaţie a 
noului model de paşaport temporar. 

Au fost scanate şi transformate în format electronic declaraţiile de avere ale 
personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul SPCEEPS Bucureşti, în vederea 
postării acestora pe site-ul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

A fost creată o platformă de management centralizată pentru instalarea şi 
configurarea de la distanţă a produselor Bitdefender pe staţiile de lucru, precum şi 
generarea de rapoarte legate de acestea, în vederea creşterii siguranţei securităţii 
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transferului de date din cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. De 
asemenea, au fost creaţi 6 clienţi (a fost instalat antivirusul pe 6 staţii de lucru), urmând 
ca în perioada următoare să se efectueze instalarea produsului antivirus pe restul staţiilor 
de lucru. 

A fost  instalat pe trei staţii de lucru din cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului 
Bucureşti, fişierul „APOSTILĂ”, şi au fost implementate cerinţele minime de securitate 
pe staţiile respective. 

A fost rulată aplicaţia TrojanFlamer_BDRemovalToolDropper.exe, în vederea 
verificării existenţei troianului Trojan.Flamer.A. pe staţiile din cadrul serviciului nostru 
şi din cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. 

Au fost înaintate la CNUPPE un număr de 319 adrese, în vederea remedierii 
diverselor probleme apărute (comasări de mape, schimbări de coduri numerice 
personale, etc.), configurării/dezactivării de conturi de acces la domeniul „PASSPORT”, 
activării de roluri pentru operatorii din cadrul serviciului, necesare îndeplinirii 
atribuţiilor de serviciu, resetării parolelor de autentificare privind accesul la domeniul 
„PASSPORT”/aplicaţia de evidenţă specială a cetăţenilor români cu domiciliul în 
străinătate – ESPAS. De asemenea, au fost efectuate un număr de 2.475 intervenţii în 
fluxul de preluare/soluţionare cereri de eliberare a paşapoartelor simple temporare şi 
simple electronice, în etapele de tipărire, laminare şi finalizare a fluxului tehnologic de 
emitere a paşapoartelor simple temporare în perioada analizată (în perioada 01.01.2012 
– 31.12.2012 au fost preluate un număr de 154.084 cereri). 

 
 

 Greutăţi întâmpinate. Probleme curente 
 Volumul de lucru crescut în perioada sezonului estival s-a resimţit asupra 
încărcăturii pe lucrători, a generat dificultăţi în asigurarea concediilor de odihnă şi în 
acordarea recuperărilor în urma efectuării serviciului peste program. Totodată, lucrul 
prelungit la ghişee a determinat apariţia riscului scăderii randamentului lucrătorilor, cu 
efecte negative privind serviciul prestat către cetăţeni, vizibile în special pe perioada 
vârfului de sarcină. 
 Trebuie menţionat că, date fiind înregistrările volumului de lucru în perioada mai-
septembrie, pentru a menţine calitatea serviciilor oferite la un nivel ridicat este necesar 
ca cetăţenii care depun cereri în perioada de vară să fie primiţi în aceleaşi condiţii ca şi 
cei ce se adresează în lunile de iarnă.  
 Lipsa unui spaţiu adecvat s-a resimţit pe timpul sezonului estival, când sălile de 
lucru cu publicul, care sunt dotate cu aparate de aer condiţionat, s-au aglomerat din 
cauza numărului crescut de solicitanţi şi au apărut stări de tensiune cauzate şi de 
temperaturile ridicate. 



 
 
 

 130

INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Raport de activitate - 2012 

 Nici în acest an nu s-a reuşit dotarea Serviciului cu un sistem de supraveghere 
audio-video pentru activitatea de ghişeu şi cu un sistem performant de programare 
anticipată, cerut cu insistenţă de cetăţeni. 

Arhiva operativă care se află în locaţia din str. Leaota nr. 2, sector 6, cât şi la 
sediul serviciului din str. Nicolae Iorga, reprezintă în continuare o problemă acută care 
trebuie rezolvată pe termen lung, întrucât spaţiul de depozitare este complet epuizat şi 
are un grad înalt de degradare. Activitatea de arhivă este mult îngreunată şi de structura, 
forma, consistenţa/inconsistenţa rafturilor de depozitare, de dispunerea acestora, în cea 
mai mare parte dovedindu-se insuficiente şi improprii noilor cerinţe cantitative şi 
calitative ale arhivei operative, fiind periclitată atât conservarea documentelor cât şi 
sănătatea lucrătorilor.  
 

În desfăşurarea activităţii specifice personalul Serviciului s-a confruntat şi cu alte 
dificultăţi, astfel: 

- amplasarea ghişeelor în corpuri de clădire diferite creează o presiune asupra 
lucrătorilor din corpul B şi nemulţumire cetăţenilor, care de cele mai multe ori 
refuză să părăsească sala de aşteptare, optând să aştepte; 

- gradul de uzură avansat al echipamentelor IT şi reţeua locală învechită, care 
îngreunează parcurgerea etapelor de soluţionare a cererilor de eliberare a 
paşapoartelor simple temporare şi simple electronice şi măreşte timpul de 
furnizare a serviciilor; 

- număr insuficient de imprimante pentru scanarea documentelor din mape; 
- condiţii de lucru total inadecvate, spaţiul restrâns în raport cu numărul de 

lucrători, lipsa mentenanţei la aparatele de aer condiţionat; 
- neactualizarea bazelor de date locale şi centrale ale evidenţei populaţiei; 
- refuzul efectuării unor verificări telefonice la evidenţa populaţiei ale actelor de 

identitate care nu figurează în bază; 
- număr redus de personal; 
- imposibilitatea vizualizării în acelaşi timp a mai multor documente scanate 

(certificate de naştere, de căsătorie, etc, iar în cazul sentinţelor de divorţ, trebuie 
deschisă pe rând fiecare pagină în parte, ceea ce presupune o pierdere de timp 
semnificativă); 

- număr insuficient de parole de accesare a bazei DPABDEP.; 
- funcţionarea necorespunzătoare a laminatoarelor; 
- asigurarea consumabilelor compatibile şi nu originale (tonere şi cilindri) pentru 

multifuncţionalele Brother, model DCP-8085DN, determină apariţia unor 
defecţiuni repetate, care în timp pot cauza deteriorarea acestora. Astfel au fost 
constatate mai multe cazuri în care au avut loc scurgeri de toner în interiorul 
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multifuncţionalelor, blocări ale hârtiei în interior şi imprimarea pe lateralul colii 
de hârtie a unor porţiuni de culoare neagră; 

- imposibilitatea înlocuirii devizelor defecte în cazul sistemelor ieşite din garanţie, 
datorită lipsei acestora. 

Propuneri  
Pentru îmbunătăţirea activităţii şi asigurarea unui climat de lucru corespunzător, 

pentru anul următor sunt necesare: 
- pregătirea profesională corespunzătoare, atât a cadrelor cu experienţă cât şi a 

celor debutante în activitatea de ghişeu; 
- identificarea unei soluţii care să rezolve problema spaţiului în care îşi desfăşoară 

activitatea Serviciul; 
- îmbunătăţirea continuă a standardului serviciilor oferite cetăţenilor; 
- eficientizarea activităţilor şi asigurarea circuitului intern al lucrărilor pentru 

preluarea în condiţii optime a vârfului de solicitări indiferent de sezon; 
- scăderea numărului de erori la primirea cererilor şi însuşirea aplicaţiei IDIS de 

către toţi lucrătorii serviciului.   
 

 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI  
 

Anul 2012 a fost extrem de dinamic, atât în privinţa fluctuaţiilor personalului de 

pe toate palierele, cât şi în ceea ce priveşte implicarea în activităţi complexe, ce au 

necesitat un efort material şi uman deosebit, precum organizarea proceselor electorale.  

Mobilizarea unui număr mare de angajaţi în aceste activităţi a avut drept 

consecinţă o încetinire a activităţii pe anumite segmente. În pofida acestui fapt şi în 

condiţiile existenţei unor resurse umane, materiale şi financiare reduse, obiectivele 

majore ale Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti au fost atinse şi s-a menţinut 

calitatea serviciilor oferite cetăţenilor.  
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STADIUL REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU ANUL 2012 – SINTEZĂ 
 
Nr. 
crt.  

Obiectiv general Obiective specifice Realizat/ Realizat 
parţial/ Nerealizat 

Indicatori de performanţă 

1. Coordonarea şi 
asigurarea 

îndeplinirii la 
nivelul 

municipiului 
Bucureşti a 
obiectivelor 
cuprinse în 

Programul de 
guvernare şi în 

politicile 
naţionale şi de 

afaceri europene 

Întocmirea Planului orientativ anual de 
acţiuni pentru realizarea la nivelul 
municipiului Bucureşti a obiectivelor 
cuprinse în Programul de Guvernare 

Întocmirea Raportului anual privind starea 
economico-socială a municipiului 
Bucureşti 

Întocmirea rapoartelor trimestriale privind 
stadiul îndeplinirii măsurilor prevăzute 
în Planul orientativ de acţiuni pentru 
realizarea Programului de guvernare 

Întocmirea Raportului anual cu privire la 
măsurile de integrare europeană şi 
afaceri europene 

Elaborarea raportelor lunare cu  privire la 
stadiul derulării proiectelor cu 
finanţare europeană, la nivelul 
autorităţilor publice locale din 
municipiul Bucureşti 

Elaborarea rapoartelor semestriale privind 
stadiul îndeplinirii Strategiei de 
îmbunătăţire a situaţiei romilor la 
nivelul municipiului Bucureşti 

Organizarea şi desfăşurarea în bune 
condiţii a şedinţelor comisiilor, 
comitetelor şi grupurilor de lucru pe 
specific, constituite în cadrul Instituţiei 
Prefectului potrivit legii 

Acordarea sprijinului necesar, solicitat de 
o instituţie publică/ONG, în 
organizarea unui eveniment socio-

Realizat parţial 1. elaborarea la termen şi conform 
specificaţiilor a documentelor strategice şi a 
rapoartelor specifice (Planul de acţiuni pentru 
realizarea obiectivelor cuprinse în Programul 
de guvernare, Raportul privind starea 
economico-socială a municipiului Bucureşti, 
rapoarte trimestriale, raportul anual privind 
protecţia mediului, raportări privind accesarea 
fondurilor europene, raportul privind stadiul 
realizării măsurilor asumate în planul 2009-
2011 pentru implementarea căilor de acţiune 
identificate în urma aplicării CAF la nivelul 
instituţiei, etc.): 100% 
2. 20 şedinţe şi grupuri de lucru 
3. 100% grad de realizare anual a măsurilor 
prevăzute în planurile de acţiuni pentru 
implementarea strategiilor guvernamentale 
privind prevenirea corupţiei, traficului de 
persoane, delicvenţei juvenile şi a violenţei în 
familie, siguranţă civică în şcoli etc. 
4. 77,5% grad îndeplinire a obligaţiilor legale 
pe linia protecţiei mediului  
5. gradul de realizare la nivelul Capitalei a 
politicilor privind ocuparea şi incluziunea 
socială: 100% 
6. 10 informări privind stadiul îndeplinirii 
Strategiei pentru romi, 1 plan elaborat şi 
transmis către Agenţia Naţională pentru Romi 
7.  6 informări în domeniul afacerilor 
europene şi respectării obligaţiilor României ca 
stat membru al Uniunii Europene şi elaborarea 
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cultural şi monitorizarea desfăşurării 
evenimentului 

Implementarea CAF (Cadrul Comun de 
Autoevaluare a Funcţionării 
Instituţiilor Publice) 

Coordonarea stagiilor de practică 
Implementarea de proiecte cu finanţare 

europeană 

Raportului anual privind măsurile de integrare 
europeană şi afaceri europene la nivelul 
municipiului Bucureşti 
8. 4 acţiuni de îndrumare acordată 
autorităţilor publice locale şi serviciilor publice 
deconcentrate în vederea accesării fondurilor 
europene, acţiuni de promovare a 
oportunităţilor de finanţare din fonduri 
structurale 
9. 19 acţiuni organizate, informări, participări 
evenimente 
10. nr. stagii de practică finalizate: 13 
11. 85% gradul de îndeplinire a măsurilor 
cuprinse în planul CAF 
12. 1 cerere de finanţare în aşteptare 
14. 1 cerere de rambursare finală 

2. Exercitarea 
controlului 

privind legalitatea 
actelor emise sau 

aprobate de 
autorităţile 

administraţiei 
publice locale de 

la nivelul 
municipiului 

Bucureşti 

Monitorizarea măsurilor întreprinse de 
către autorităţile administraţiei publice 
locale 

Realizat 13. 48.531 acte administrative (din care: 1253 
Hotărâri ale Consiliilor locale şi ale Consiliului 
General şi un număr de 47.278 Dispoziţii ale 
primarilor) asupra cărora s-a exercitat 
procedura de control. 
14. 4.396 citaţii în dosarele aflate pe rol   
15. 2.899 dosare aflate pe rol 
16. 1.359 lucrări (recursuri, întâmpinări, 
adrese instanţă şi litigii, note, cereri etc.) 
17. 40 de petiţii/sesizări/memorii primite,  
soluţionate favorabil 
18. 2 audienţe acordate, soluţionate favorabil 
 

3. Derularea 
acţiunilor de 

verificare 
exercitate de către 

Asigurarea la nivelul municipiului 
Bucureşti a aplicării actelor normative 
 

Realizat 19. 88 acţiuni de verificare - comisii mixte 
20. 24 informări/rapoarte/propuneri elaborate - 
comisii mixte 
21. 82 recomandări implementate - comisii 
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comisiile mixte 
constituite prin 

Ordinul 
prefectului, 

conform 
competenţelor, 

asupra modului de 
aplicare şi 

respectare a 
actelor normative 

la nivelul 
Capitalei 

mixte 
22. 34 neregularităţi remediate  

 

4. Gestionarea 
situaţiilor de 

urgenţă şi 
iniţierea măsurilor 

ce se impun 
pentru prevenirea 

acestora 

Asigurarea comunicării eficiente a 
Compartimentului pentru  Situaţii de 
Urgenţă  şi Ordine Publică cu alte 
structuri 

Monitorizarea activităţii Comitetului 
Municipiului Bucureşti pentru Situaţii 
de Urgenţă 

Monitorizarea activităţii de pregătire 
pentru situaţii de urgenţă 

Monitorizarea acţiunilor privind 
gestionarea măsurilor de prevenire şi 
efectele generate de fenomene meteo 
periculoase 

Realizat 23. 7 şedinţe ale Comitetului municipiului 
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă 
24. 2 instruiri interne în domeniu 
25. 125 monitorizări situaţii evenimente 
deosebite 
26. 1 exerciţiu / aplicaţie tactică 
27. 64 informări la conducerea M.A.I. 
referitoare atât la evoluţia şi consecinţele 
situaţiilor de criză apărute în perioada 
analizată, cît şi la alte activităţi specifice din 
competenţa Instituţiei Prefectului; 
28. 6 acţiuni privind monitorizarea planurilor 
29. 13 petiţii soluţionate 
30. 1 plan pentru menţinerea şi actualizarea 
permanentă a bazei de date a tipurilor de risc 
31. 6 verificări efectuate în teritoriu  
32. 6  ordine ale prefectului emise 
 

5. Conducerea 
activităţii 

serviciilor publice 

Întocmirea rapoartelor/ informărilor cu 
privire la activitatea desfăşurată de 
serviciile publice deconcentrate 

Realizat 33. 32 şedinţe tematice/comisii parcurse 
pentru implementarea, monitorizare şi 
actualizare strategiilor, planurilor regionale şi 
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deconcentrate ale 
ministerelor şi ale 

altor celorlalte 
organe ale 

administraţiei 
publice centrale 
din subordinea 

Guvernului 
organizate la 

nivelul 
municipiului 

Bucureşti 

Organizarea comisiilor instituite la nivelul 
instituţiei şi a şedinţelor acestora 

Centralizarea informărilor privind 
activitatea de control/ informări pe alte 
teme primite de la serviciile publice 
deconcentrate 

Organizarea şedinţei Colegiului 
prefectural al Municipiului Bucureşti şi 
urmărirea măsurilor stabilite în cadrul 
Colegiului 

Examinarea/ avizarea proiectelor de buget 
şi a situaţiilor financiare transmise de 
către serviciile publice deconcentrate 

programelor sectoriale 
34. 11 şedinţe ale Colegiului prefectural 
35. 11 informări privind măsurile stabilite în 
cadrul Colegiului prefectural 
36. 12 bugete şi situaţii financiare examinate 
37. 160 propuneri/informări înaintate 
prefectului, ministerelor de resort şi serviciilor 
publice deconcentrate 
38. 53 activităţi de monitorizare a activităţii 
serviciilor publice deconcentrate 
39. 13 rapoarte referitoare la activitatea 
serviciilor publice deconcentrate 
40. 27  ordine ale prefectului emise  
41. 3  acţiuni privind verificarea bugetelor şi a 
situaţiilor financiare 
 

6. Îndeplinirea 
atribuţiilor în 

domeniul 
reconstituirii 
dreptului de 
proprietate 

Asigurarea îndeplinirii atribuţiilor 
rezultate ca urmare a aplicării actelor 
cu caracter reparatoriu 

Realizat parţial 42. 1.132  dosare înregistrate - Legea nr. 
10/2001 
43. 632 Ordine ale prefectului şi titluri de 
proprietate emise 
44. 181 hotărâri ale Comisiei Municipiului 
Bucureşti pentru aplicarea legilor fondului 
funciar 
45. 1.218 de lucrări/petiţii înregistrate 
/soluţionate - Legea nr. 10/2001 
46. 6.188 dosare înregistrate în baza Legii nr. 
9/1998 din care: 
47. 4.459 hotărâri emise (dosare transmise 
către ANRP) 
48. 113 dosare returnate de către ANRP 
49. 7.049  dosare înregistrate în baza Legii nr. 
290/2003 din care: 
50. 1.197 transmise comisiilor judeţene din 
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ţară spre competentă soluţionare 
51. 1.556 hotărâri emise  
52. 29 dosare returnate de ANRP spre 
reanalizare 
53. 273 de hotărâri ale Comisiei Municipiului 
Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 
54. 396 de hotărâri ale Comisiei Municipiului 
Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 
55. 1.589 de petiţii şi sesizări primite şi 
soluţionate de compartimentul pe Legea nr. 9 şi 
Legea nr. 290 

 
7. Realizarea 

activităţilor 
privind 

certificarea cu 
apostilă 

Soluţionarea cererilor pentru apostilarea 
documentelor 

Realizat 56. 8.980 de cereri de aplicare a apostilei 
57. 12.879 de acte apostilate 
58. 367.930 RON reprezentând taxe cereri şi 
taxe consulare   
59. gradul de eliberare a documentelor 
apostilate în 2 ore de la depunerea cererii: 
100% 

8. Eficientizarea 
relaţiei cu 

cetăţeanul şi a 
comunicării 

interne şi externe 

Asigurarea şi monitorizarea gestiunii 
electronice a documentelor  

Asigurarea accesului la informaţii de 
interes public şi transparenţa 
decizională 

Asigurarea unui sistem de comunicare 
flexibil şi rapid, atât în interiorul 
entităţii publice, cât şi între aceasta şi 
mediul extern 

Organizarea în bune condiţii a 
primirii/expedierii, înregistrării şi 
arhivării corespondenţei 

Organizarea activităţii de acordare a 
audienţelor 

Realizat parţial 60.  total lucrări înregistrate: 25.404 
61. nr. solicitări adresate instituţiei în baza 
Legii nr. 544/2001: 53, toate soluţionate la 
termen  
62. nr. cetăţeni primiţi în audienţă: 1.021 
63. 85% gradul de realizare a măsurilor 
specificate în Planul de măsuri pentru 
implementareea căilor de acţiune identificate 
în urma aplicării CAF la nivelul instituţiei  
64. 1.472 accesări ale portalului web 
65. 23.503 accesări ale infochioşcurilor  
66. 5.905 apeluri preluate (Telefonul 
Cetăţeanului şi centrala telefonică) 
67. nr. mediu de zile necesare circuitului intern 
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Asigurarea funcţionării sistemului 
informatic integrat 

 
  

până la soluţionarea documentelor şi a 
sarcinilor primite, în funcţie de tipul acestora:  
21  
68. nr. sesizări/reclamaţii:1 
69. nr. scrisori de mulţumire:6 
70. Buletinul cu informaţiile de interes public 
comunicate din oficiu actualizat periodic şi 
pus la dispoziţia cetăţenilor 
71. arhivarea  anuală a documentelor instituţiei 
cf. prevederilor legale şi Nomenclatorului 
arhivistic: 5% 

9. Eficientizarea 
activităţii 

instituţiei şi 
asigurarea 
îndeplinirii 
politicilor 
naţionale 

referitoare la 
reforma 

administraţiei 
publice 

Implementarea standardelor de control 
intern/managerial 

Implementarea măsurilor prevăzute în 
documentele strategice şi planurile de 
acţiune ale instituţiei 

Asigurarea cooperării cu societatea civilă 

Realizat parţial 72. sistem parţial conform (15 standarde) 
73. 85% gradul de realizare a măsurilor 
specificate în Planul de măsuri pentru 
implementareea căilor de acţiune identificate 
în urma aplicării CAF la nivelul instituţiei  
74. gradul de implementare a măsurilor 
prevăzute în Programul de prevenire şi de 
combatere a corupţiei la nivelul  Instituţiei 
Prefectului Municipiului Bucureşti 
75. derularea de parteneriate cu societatea 
civilă: 2 
76. gradul de îndeplinire a Programului anual 
de dezvoltare a sistemului de control intern în 
cadrul IPMB: parţial 
77. nr. proceduri nou elaborate/revizuite în 
anul de referinţă: 26  

10. Realizarea 
eficientă a 
atribuţiilor 

referitoare la 
calitatea de 

ordonator terţiar 

Asigurarea încadrării în creditele bugetare 
Asigurarea evidenţei contabile a tuturor 

operaţiunilor 
Întocmirea corespunzătoare a situaţiilor 

financiare trimestriale, anuale şi a 
contului de execuţie bugetară 

Realizat parţial 78. respectarea prevederilor legale în 
domeniile: resurse umane, finanţe-
contabilitate, administrativ şi achiziţii publice 
şi elaborarea conformă a documentelor 
specifice raportat la prevederile bugetare şi în 
baza prevederilor legale: 100% 
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de credite Evitarea ilegalităţilor prin buna organizare 
şi efectuare a controlului financiar 
preventiv propriu 

Asigurarea desfăşurării activităţii de 
achiziţii publice cu încadrarea în planul 
anual şi respectarea legislaţiei specifice 

Utilizarea eficientă a fondurilor publice 
interne şi externe, prin aplicarea 
corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică şi 
asigurarea transparenţei şi integrităţii 
procesului de achiziţie publică 

Îndeplinirea atribuţiilor referitoare la 
gestiunea funcţiei publice 

 

79. gradul de asigurare a resurselor umane şi 
materiale necesare îndeplinirii obiectivelor 
instituţiei: 85% 
80. procentul de realizare a execuţiei bugetare: 
87,56 % 
81. organizarea şi exercitarea controlului 
financiar-preventiv – 0 operaţiuni cu refuz de 
viză înregistrate în Registrul operaţiunilor 
supuse controlului financiar preventiv 
82. publicarea în 48 de zile de la data 
finalizării procedurii de atribuire a anunţurilor 
de atribuire a contractelor, în Sistemul 
Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP), 
aplicarea prevederii referitoare la respectarea 
procentului de 40% al achiziţiilor electronice 
şi întocmirea la termen a documentelor 
constatatoare finale: 100% 
83. inventarierea periodică a patrimoniului 
instituţiei şi casarea la termen a mijloacelor 
fixe şi a obiectelor de inventar: 100% 
84. actualizarea documentelor ce asigură 
structura-cadru a instituţiei (Regulamentul de 
organizare şi funcţionare, organigramă, stat de 
funcţii) şi a dosarelor personale ale 
funcţionarilor publici: 100% 

11. Asigurarea 
eliberării şi 
evidenţei 

paşapoartelor 
simple 

Soluţionarea cererilor de eliberare a 
paşapoartelor 

Aplicarea măsurilor de limitare a dreptului 
la libera circulaţie 

Asigurarea gestiunii imprimatelor 
înseriate 

Realizat 85. 74.135 cereri primite pentru eliberarea 
paşapoartelor simple electronice 
86. 32.058 cereri primite pentru eliberarea 
paşapoartelor simple temporare 
87. 1.778 sancţiuni contravenţionale aplicate 
88. 34.244 paşapoarte înmânate la ghişeu 
89. 46 de controale inopinate pe linie de 
anticorupţie la ghişee şi 136 în baza DZU 
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privind modul de lucru cu publicul şi prezenţa 
la program 

12. Respectarea 
regimului 

permiselor de 
conducere, al 

certificatelor de 
înmatriculare a 

autovehiculelor şi 
al plăcilor cu 
numere de 

înmatriculare 

Soluţionarea cererilor de 
eliberare/preschimbare a permiselor de 
conducere  

Soluţionarea cererilor de 
înmatriculare/transcriere/radiere/autoriz
are provizorie a vehiculelor 

Gestionarea registrului de evidenţă 
informatizată a vehiculelor autorizate 
pentru circulaţie provizorie/probe 

Realizat 90.  79.071 permise de conducere eliberate 
91.  76.350 candidaţi programaţi la examenul 
teoretic, din care 67.762 examinaţi, fiind 
admişi 40.812 – procent de promovabilitate 
60,23% 
92. 40.812 candidaţi programaţi la examenul 
practic, din care 40.287 examinaţi, fiind 
admişi 18.740 – procent de promovabilitate 
46,52% 
93. 71.691 înmatriculări vehicule 
94. 22 teme de pregătire de specialitate, 8 teme 
la pregătirea pentru situaţii de urgenţă – 
protecţie civilă şi PSI şi 3 teme la protecţia 
muncii – securitatea şi sănătatea în muncă 
95. 376 controale, atât planificate (241) cât şi 
inopinate (135) 
96. 66.552 verificări taxe poluare 
97. 181.725 verificări în evidenţa RAR 
98. 7.598.261 sume încasate pentru 
înmatriculări/radieri/numere provizorii 

13. Organizarea în 
bune condiţii a 

procesului 
electoral 

Monitorizarea tehnică a alegerilor 
Asigurarea corespunzătoare şi la termen a 

mijloacelor logistice necesare 
 

Realizat 99. gradul de îndeplinire al Programului 
calendaristic cu privire la activităţile specifice 
Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti 
pentru organizarea alegerilor: 100% 
100.raportări şi informări periodice: 31 
101.solicitări/comunicări către alte entităţi cu 
competenţe în domeniu: 215 
102.informări către cetăţeni:3 
103. instruiri realizate cu preşedinţii 
birourilor electorale ale secţiilor de votare 
privind atribuţiile ce le revin în desfăşurarea 
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alegerilor:15 
 


