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CAPITOLUL I - DISPOZI II GENERALE

Art. 1 - (1) Institu ia Prefectului Municipiului Bucureşti a fost înfiin at  în baza 
prevederilor Legii nr. 5/1990 privind administrarea jude elor, municipiilor, oraşelor şi 
comunelor pîn  la organizarea de alegeri locale, ale Legii nr. 69/1991 a administra iei 
publice locale şi ale Hot rârii Guvernului nr. 118/1992 privind structura şi atribu iile 
aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor, precum şi finan area acestuia, abrogate în 
prezent. 

(2) În prezent institu ia este organizat  şi func ioneaz  sub conducerea prefectului, în 
temeiul Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare (denumit  în continuare Legea nr. 340/2004) şi al 
Hot rârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, 
cu modific rile şi complet rile ulterioare (denumit  în continuare HG nr. 460/2006). 

(3) Institu ia prefectului este o institu ie public  cu personalitate juridic , cu 
patrimoniu şi buget propriu. 

(4) Activitatea institu iei prefectului este finan at  de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Afacerilor Interne şi din alte surse legal constituite, dup  caz. 

(5) Institu ia prefectului poate beneficia de programe cu finan are interna ional .
Art. 2 - (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului în municipiul Bucureşti şi în

aceast  calitate asigur  leg tura operativ  dintre fiecare ministru, respectiv conduc tor al 
organului administra iei publice centrale din subordinea Guvernului şi conduc torul 
serviciului public deconcentrat din subordinea acestuia. 

(2) Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administra iei publice centrale organizate în municipiul Bucureşti. 

(3) Prefectul asigur  realizarea intereselor na ionale, aplicarea şi respectarea 
Constitu iei, a legilor, a ordonan elor şi hot rârilor Guvernului şi a celorlalte acte normative. 

(4) Prefectul este garantul respect rii legii şi a ordinii publice în municipiul 
Bucureşti. 

(5) Prefectul exercit  controlul de legalitate asupra actelor administrative adoptate 
sau emise de autorit ile administra iei publice locale organizate la nivelul municipiului 
Bucureşti. 

(6) Prefectul este ordonator ter iar de credite.
Art. 3 - (1) Capacitatea juridic  de drept public a institu iei prefectului se exercit  în 

exclusivitate de c tre prefect. 
(2) Exercitarea drepturilor şi asumarea obliga iilor civile ale institu iei prefectului se 

realizeaz  de c tre prefect sau de c tre o persoan  anume desemnat  prin ordin al acestuia. 
Art. 4 - (1) Prefectul func ioneaz  în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim- 

ministrului. 
(2) Îndrumarea şi controlul ierarhic de specialitate asupra activit ii prefectului şi a 

institu iei prefectului se asigur  de c tre Ministerul Afacerilor Interne. 

Pagina 4 din 99 



Art. 5 - Institu ia Prefectului Municipiului Bucureşti are sediul în municipiul 
Bucureşti, Pia a Presei libere nr. 1, corp B, etaj 4, sector 1. 

Art. 6 - (1) Misiunea Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti este de a veghea 
la aplicarea legii şi realizarea politicilor Guvernului la nivelul Capitalei, asumându-şi rolul 
de interfa  între autorit i şi societatea civil , în vederea oferirii unor servicii de înalt  
calitate bucureştenilor. 

(2) Institu ia Prefectului Municipiului Bucureşti îşi propune s  devin  un model de 
eficien  şi transparen  administrativ  în rela ia cu partenerii s i, astfel încât aceştia s  îi 
acorde încredere şi respect, având certitudinea aplic rii legii în mod corect, egal şi eficient. 

(3) Valorile promovate în cadrul Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti sunt: 
profesionalismul, integritatea, impar ialitatea, orientarea c tre cet ean, transparen a şi 
cooperarea, perfec ionarea continu . 

Art. 7 - Institu ia Prefectului Municipiului Bucureşti urm reşte îndeplinirea 
urm toarelor obiective generale: 

(1) Coordonarea şi asigurarea îndeplinirii la nivelul municipiului Bucureşti a 
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi în politicile na ionale şi de afaceri 
europene; 

(2) Exercitarea controlului privind legalitatea actelor administrative emise sau 
aprobate de autorit ile administra iei publice locale organizate în municipiul Bucureşti; 

(3) Derularea ac iunilor de verificare exercitate de c tre comisiile mixte constituite 
prin ordinul prefectului, conform competen elor, asupra modului de aplicare şi respectare a 
actelor normative la nivelul Capitalei; 

(4) Gestionarea situa iilor de urgen  şi ini ierea m surilor ce se impun pentru 
prevenirea acestora; 

(5) Conducerea activit ii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului organizate la 
nivelul municipiului Bucureşti; 

(6) Îndeplinirea atribu iilor în domeniul aplic rii legilor cu caracter reparatoriu;
(7) Realizarea activit ilor privind certificarea cu apostil ;
(8) Eficientizarea rela iei cu cet eanul şi a comunic rii interne şi externe;
(9) Eficientizarea activit ii institu iei şi asigurarea îndeplinirii politicilor na ionale 

referitoare la reforma administra iei publice; 
(10) Realizarea eficient  a atribu iilor referitoare la calitatea de ordonator ter iar de 

credite; 
(11) Asigurarea eliber rii şi eviden ei paşapoartelor simple;
(12) Respectarea regimului permiselor de conducere, al certificatelor de 

înmatriculare a autovehiculelor şi al pl cilor cu numere de înmatriculare; 
(13) Organizarea în bune condi ii a procesului electoral.
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CAPITOLUL II - ORGANIZAREA INSTITU IEI PREFECTULUI 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

II.  1 - Structura organizatoric  

Art. 8 - (1) Structura-cadru de organizare a institu iei prefectului este prev zut  în 
Anexa nr. 1 la HG nr. 460/2006. 

(2) Structurile de specialitate ale institu iei prefectului se pot organiza, în condi iile 
legii, prin ordin al prefectului, la nivel de direc ii, servicii, birouri şi compartimente, dup  
caz, în func ie de specificul fiec rei activit i. 

Art. 9 - La nivelul Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti sunt organizate, prin 
ordin al prefectului, urm toarele structuri func ionale, în condi iile legii: 

a) Corpul de control al prefectului 
b) Cancelaria prefectului 
c) Compartimentul audit intern 
d) Compartimentul management opera ional şi al performan ei 
e) Compartimentul afaceri europene 
f) Serviciul economic, achizi ii publice şi administrativ 

f. 1) Biroul achizi ii publice şi administrativ 
f. 2) Biroul financiar, contabilitate şi salarizare 

f.2.1) Compartimentul financiar, 
contabilitate f.2.2.) Compartimentul 
salarizare 

g) Serviciul resurse umane 
g. 1) Compartimentul resurse umane 
g. 2) Compartimentul pentru securitatea şi s n tatea muncii 

h) Direc ia juridic  
h. 1) Serviciul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu 
h. 2) Compartimentul contencios administrativ 
h. 3) Compartimentul control legalitate acte, apostil  şi eviden  
electoral  

i) Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate 
i. 1) Compartimentul pentru realizarea programului de guvernare, 
servicii 

publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilit i publice 
i.2) Compartimentul informare şi rela ii publice 

j) Compartimentul pentru situa ii de urgen  şi ordine public  
k) Compartimentul pentru protec ia informa iilor clasificate 
l) Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 

l.1) Serviciul regim permise de conducere şi examin ri 
1.1.1) Compartimentul regim permise de conducere 
1.1.2) Compartimentul examin ri 
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1.2.1) Compartimentul înmatriculare şi 
eviden a vehiculelor rutiere 
1.2.2) Compartimentul radieri - numere provizorii 

1.3) Compartimentul administrativ - secretariat 
1.4) Compartimentul informatic , baze de date şi edit ri 

m) Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple 
m.1) Biroul pentru cet enii români cu domiciliul în România 
m.2) Biroul pentru cet enii români cu domiciliul în str in tate 
m.3) Biroul pentru paşapoarte simple temporare m.4) Biroul 
restric ii şi arhiv  
m.5) Biroul secretariat, rela ii cu publicul, paz  şi control 
acces m.6) Compartimentul informatic 

Art. 10 - (1) Personalul institu iei prefectului este format din înal i func ionari 
publici, func ionari publici de conducere şi de execu ie, func ionari publici cu statut 
specific, func ionari publici cu statut special şi personal contractual. 

(2) Numirea, respectiv încadrarea, precum şi modificarea, suspendarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de munc  ale personalului din cadrul 
institu iei prefectului se face prin ordin al prefectului, în condi iile legii. 

(3) Numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale 
prefectului şi subprefec ilor se efectueaz  în condi iile legii. 

(4) Num rul maxim de posturi şi structura posturilor aferente institu iei prefectului 
se stabilesc anual prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu încadrarea în num rul 
maxim de posturi şi în structura posturilor aprobate de c tre Ministerul Afacerilor Interne. 

(5) Statul de func ii şi repartizarea func iilor pe compartimente se stabilesc de c tre 
prefect prin ordin, în condi iile legii. 

Art. 11 - Salarizarea personalului din cadrul institu iei prefectului se face conform 
legisla iei în vigoare. 

II. 2 - Rela iile dintre structurile func ionale 

Art. 12 - Rela iile dintre structurile func ionale la nivelul institu iei se prezint  astfel: 
(1) Rela ii de autoritate ierarhice: 
a) subordonarea subprefec ilor fa  de prefect; 
b) subordonarea directorilor serviciilor publice comunitare, a directorului executiv, a 

şefilor de serviciu, a şefilor de birou şi a compartimentelor independente fa  de prefect şi, 
dup  caz, fa  de subprefec i, în limita competen elor stabilite de legisla ia în vigoare, a 
ordinelor prefectului şi a structurii organizatorice; 

c) subordonarea personalului de execu ie fa  de director, director executiv, şef de 
serviciu sau şef de birou, dup  caz. 

(2) Rela ii de autoritate func ionale: 
a) au loc între to i func ionarii structurilor de specialitate, indiferent de nivelul 

ierarhic, având ca scop optimizarea activit ii institu iei. 
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(3) Rela ii de cooperare: 
a) se stabilesc în cadrul colabor rii func ionale dintre structurile de specialitate din 

cadrul Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti, pe de o parte şi, pe de alt  parte, între 
acestea şi structurile cu activit i similare din cadrul autorit ilor şi/sau institu iilor publice 
ale administra iei publice locale sau centrale, dup  caz. 

Coresponden a intern  purtat  între structurile de specialitate ale institu iei trebuie s  
aib  ca baz  principiile celerit ii şi colabor rii dintre compartimente, în vederea clarific rii 
şi rezolv rii diverselor situa ii sau lucr ri ce necesit  implicarea mai multor compartimente, 
f r  a duce îns  la modificarea competen elor specifice fiec rei structuri în parte; 

b) structurile func ionale ale Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti sunt 
obligate s  colaboreze în vederea elabor rii în termenul legal a lucr rilor al c ror obiect 
solicit  coroborarea de competen e, în conformitate cu prevederile actelor normative în 
vigoare; 

c) rela iile de cooperare exterioare se stabilesc numai în baza mandatului acordat de 
c tre prefectul municipiului Bucureşti. 

(4) Rela ii de reprezentare: 
a) subprefec ii şi personalul compartimentelor din structura organizatoric , în 

limitele legisla iei în vigoare şi ale mandatului acordat de prefect, reprezint  Institu ia 
Prefectului Municipiului Bucureşti în rela iile cu celelalte structuri ale administra iei publice 
centrale sau locale, autorit i judec toreşti, organisme, ONG-uri etc. din ar  sau str in tate; 

b) func ionarii care reprezint  institu ia în cadrul unor organiza ii interna ionale, 
institu ii de înv mânt, conferin e, seminarii şi alte activit i cu caracter interna ional au 
obliga ia s  promoveze o imagine favorabil  rii şi Institu iei Prefectului Municipiului 
Bucureşti. 

(5) Rela ii de coordonare: 
a) se stabilesc în cadrul comisiilor/comitetelor/grupurilor de lucru organizate la 

nivelul institu iei sau la care particip  reprezentan i ai institu iei, conform legisla iei în 
vigoare şi mandatului acordat de prefect. 

(6) Rela ii de control: 
a) persoanele cu func ii de conducere exercit  permanent control ierarhic asupra 

compartimentelor şi personalului din subordine; 
b) se realizeaz  şi prin intermediul structurilor interne/externe cu atribu ii de control, 

în limitele legisla iei în vigoare şi mandatului primit; 
b.1) actul de control se exercit  numai în scopul pentru care a fost dispus şi în 

limitele competen elor stabilite prin lege, f r  nici o form  de manifestare a abuzului de 
putere în activitatea de control; 

b.2) personalul care exercit  activitatea de control are obliga ia s  respecte legisla ia 
în vigoare, s  dea dovad  de impar ialitate, dar şi de obiectivitate, echidistan , detaşare şi 
echilibru în apreciere, indiferent de pozi ia celui controlat; 

b.3) controlul se desf şoar  independent sau împreun  cu specialiştii în domeniul 
structurilor supuse controlului; 
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b.4) controlul se desf şoar  în baza tematicii aprobate de prefect, precum şi operativ 
la ordinul acestuia, iar consemnarea rezultatelor se concretizeaz  în acte de control întocmite 
sub form  de raport. 

II.3 - Actul administrativ şi instrumentele func ionale utilizate la nivelul Institu iei 
Prefectului Municipiului Bucure şti pentru realizarea competen elor stabilite prin lege

Art. 13 - (1) Pentru îndeplinirea atribu iilor ce îi revin, prefectul municipiului 
Bucureşti emite ordine cu caracter individual sau normativ, în temeiul art. 26 din Legea 
340/2004. 

(2) Elaborarea, redactarea şi emiterea ordinelor se efectueaz  cu stricta respectare a 
dispozi iilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic  legislativ  pentru elaborarea 
actelor normative, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, în baza unui/unei 
referat/note de fundamentare semnat( ) de şeful structurii ini iatoare, care va aviza şi 
proiectul de ordin, al turi de şefii ierarhici ai acestuia, şi de func ionarul care a întocmit 
documentul. 

(3) Ordinele se contrasemneaz  de c tre subprefectul/subprefec ii care are/au sarcina 
de a le pune în executare, dup  caz. 

(4) Directorul Direc iei juridice sau alt consilier juridic, desemnat prin Ordin al 
prefectului, va aviza pentru legalitate proiectul de ordin în condi iile art. 4, teza final  din 
Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, în aplicarea dispozi iilor Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnic  legislativ  pentru elaborarea actelor normative, republicat , cu 
modific rile ulterioare şi a prevederilor art. 54 alin. (4) din Regulamentul privind 
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor 
de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor 
documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hot rârea Guvernului nr. 561/2009. 

(5) Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se comunic  de îndat  
Ministerului Afacerilor Interne şi se public , potrivit legii. 

(6) Ordinul prefectului care con ine dispozi ii normative devine executoriu numai 
dup  ce a fost adus la cunoştin  public . 

(7) Ordinul prefectului cu caracter individual devine executoriu de la data 
comunic rii c tre persoanele interesate. Dovada comunic rii c tre acestea se face prin luarea 
la cunoştin , sub semn tur , cu borderou de primire sau prin poşt  recomandat , cu 
confirmare de primire, ori prin comunicare de c tre un executor judec toresc, dup  caz. 

(8) Ordinele emise de prefect în calitate de preşedinte al Comitetului municipiului 
Bucureşti pentru situa ii de urgen  produc efecte juridice de la data aducerii lor la 
cunoştin  şi sunt executorii. 

(9) Ordinele prin care se stabilesc m suri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt 
emise dup  consultarea conduc torilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi 
ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului, 
organizate la nivelul municipiului Bucureşti. 
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(10) Prefectul comunic  ordinele prin care se stabilesc m suri cu caracter tehnic sau 
de specialitate conduc torului institu iei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. 

Art. 14 - (1) Structura ordinului prefectului municipiului Bucureşti este urm toarea: 
a) antet, cu urm torul cuprins: „Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, 

însemnul heraldic al MAI, Institu ia Prefectului Municipiului Bucureşti”; 
b) titlul, care cuprinde denumirea actului - ordin -, precum şi obiectul reglement rii 

exprimat rezumativ; num rul de ordine şi data emiterii; 
c) formula introductiv : „Prefectul municipiului Bucureşti”; 
d) preambulul, în care se prezint  considerentele avute în vedere la emiterea 

ordinului, precum şi temeiul legal în baza c ruia s-a emis; 
e) partea dispozitiv  reprezint  con inutul propriu-zis al reglement rii, alc tuit din 

totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac obiectul 
acestuia; 

f) atestarea autenticit ii. Ordinele se semneaz  de c tre prefect, se contrasemneaz  
de c tre subprefectul care are sarcina de a le pune în executare, dup  caz, se dateaz  şi se 
numeroteaz , eviden iindu-se într-un registru special. Toate anexele la ordine vor fi 
ştampilate de c tre prefect. 

Art. 15 - (1) Nota de fundamentare, nota de informare şi referatul sunt instrumentele 
func ionale prin care salaria ii din cadrul Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti 
supun spre aprobarea sau informarea conduc torului institu iei, dup  o analiz  temeinic , 
concluzii şi propuneri de solu ionare a lucr rilor şi sarcinilor cu grad mare de complexitate, 
aflate în sfera de competen  a structurilor institu iei. 

(2) Structura notei de fundamentare este urm toarea: 
- obiect - prezentarea sintetic  a problematicii supuse analizei. 
- analiz  - prezentarea situa iei de fapt şi de drept rezultat  în urma document rii şi 

ob inerii unor rela ii suplimentare, precum şi ar tarea oric ror demersuri efectuate 
pentru clarificarea problematicii. 

- concluzii - prezentarea rezultatului analizei şi deliber rii 
semnatarului/semnatarilor în raport cu problematica şi încadrarea juridic . 

- propuneri - prezentarea solu iilor identificate pentru rezolvarea problematicii 
sesizate prefectului. 

(3) Nota de informare va con ine informa ii referitoare la obiectul inform rii 
(evenimente, prevederi legislative, puncte de vedere, transmitere documenta ie etc.) şi, dup  
caz, propuneri referitoare la valorificarea acestor informa ii în vederea eficientiz rii 
activit ii proprii. 

(4) Referatul este instrumentul prin care se prezint  detaliat o anumit  situa ie într- 
un domeniu restrâns de activitate şi se formuleaz  o solicitare în solu ionarea situa iei 
respective. 

(5) Solicit rile care au ca obiect drepturile personalului din cadrul Institu iei 
Prefectului Municipiului Bucureşti, conform legisla iei în vigoare, vor fi supuse, de 
asemenea, aprob rii prefectului municipiului Bucureşti, prin intermediul notei sau 
referatului. 

Art. 16 - Rezolu ia reprezint  modalitatea de repartizare a lucr rilor în cadrul 
Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti. 
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(1) Rezolu ia va con ine obligatoriu urm toarele elemente: 
a) structura şi persoana c tre care se face repartizarea (prenume, nume); 
b) ac iunea de efectuat cum ar fi: analiz , documentare, ob inere de rela ii etc; 
c) termen de solu ionare: dat , or  de prezentare, dup  caz; 
d) semn tura persoanei care a dat rezolu ia şi data. 

(2) Rezolu ia se va înscrie, de regul , în partea dreapt  a documentelor. 

CAPITOLUL III - ATRIBU IILE INSTITU IEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI 

Art. 17 - (1) Structurile de specialitate ale institu iei prefectului îndeplinesc 
urm toarele atribu ii principale: 

I. cu privire la aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor şi a celorlalte acte 
normative: 

a) elaboreaz  studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, 
precum şi propuneri privind îmbun t irea st rii de legalitate, pe care le înainteaz  
prefectului; 

b) particip  al turi de reprezentan i ai serviciilor publice deconcentrate la ac iuni de 
verificare, potrivit competen elor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la 
nivelul municipiului Bucureşti, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al 
prefectului; 

c) prezint  prefectului propuneri privind priorit ile de dezvoltare a municipiului 
Bucureşti, în concordan  cu prevederile planului de dezvoltare regional  şi cu consultarea 
autorit ilor administra iei publice locale şi a conduc torilor serviciilor publice 
deconcentrate; 

d) întocmesc anual planul de ac iuni pentru realizarea în municipiul Bucureşti, a 
obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare; 

e) elaboreaz  şi prezint  prefectului inform ri periodice cu privire la situa ia şi 
evolu ia st rii generale economice, sociale, culturale, precum şi cu privire la stadiul 
realiz rii obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în municipiul Bucureşti; 

f) realizeaz  documentarea necesar  şi elaboreaz  pe baza acesteia raportul anual 
privind starea economico-social  a municipiului Bucureşti, care se înainteaz , potrivit legii, 
Guvernului, prin Ministerul Afacerilor Interne; 

g) monitorizeaz  modul de aplicare în municipiul Bucureşti, a programelor şi 
strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectorial  şi la alte 
activit i. 

II.  cu privire la verificarea legalit ii actelor administrative adoptate sau emise 
de autorit ile administra iei publice locale şi contenciosul administrativ: 
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a) in eviden a actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile 
administra iei publice locale din municipiul Bucureşti şi transmise prefectului în vederea 
verific rii legalit ii, asigur  p strarea acestora, precum şi eviden a ac iunilor şi dosarelor 
aflate pe rolul instan elor judec toreşti; 

b) examineaz  sub aspectul legalit ii, în termenele prev zute de lege, actele 
administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice locale din 
municipiul Bucureşti; 

c) propun prefectului sesizarea, dup  caz, a autorit ilor emitente, în vederea 
reanaliz rii actului considerat nelegal, sau a instan ei de contencios administrativ, cu 
motivarea corespunz toare; 

d) întocmesc documenta ia şi formuleaz  ac iunea pentru sesizarea instan elor 
judec toreşti, atunci când este cazul; 

e) elaboreaz  rapoarte şi prezint  inform ri prefectului cu privire la actele verificate; 
f) ac ioneaz  în vederea îndeplinirii, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin 

prefectului în domeniul organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare, 
europarlamentare şi preziden iale, precum şi a referendumului na ional ori local; 

g) efectueaz , în condi iile legii, verific rile şi întocmesc documenta ia necesar  cu 
privire la dizolvarea de drept a unor consilii locale sau a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, la suspendarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar 
ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, dup  caz; 

h) efectueaz , în condi iile legii, verific ri cu privire la m surile întreprinse de 
primari în calitatea lor de reprezentan i ai statului în unitatea administrativ-teritorial  şi 
propun prefectului, dac  este cazul, sesizarea organelor competente; 

i) desf şoar  ac iuni de îndrumare privind modul de exercitare de c tre primari a 
atribu iilor delegate şi executate de c tre aceştia în numele statului; 

j) asigur  reprezentarea şi ap rarea institu iei, a prefectului şi a comisiilor al c ror 
preşedinte este prefectul, în cauzele aflate pe rolul instan elor. 

III.  cu privire la realizarea politicilor na ionale, a celor de afaceri europene şi a 
planului de m suri pentru afaceri europene şi intensificare a rela iilor externe: 

a) întocmesc anual planul de ac iuni pentru realizarea în municipiul Bucureşti, a 
politicilor na ionale, a politicilor de afaceri europene şi intensificare a rela iilor externe, cu 
consultarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a conduc torilor serviciilor 
publice deconcentrate; 

b) elaboreaz , în colaborare cu reprezentan i ai Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, ai serviciilor publice deconcentrate, ai autorit ilor administra iei publice locale 
din municipiul Bucureşti, precum şi ai societ ii civile, planul de m suri al municipiului 
Bucureşti, în conformitate cu documentele programatice referitoare la afacerile europene; 

c) ac ioneaz , cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de 
afaceri europene, pentru cunoaşterea documentelor privind afacerile europene adoptate la 
nivel central; 

d) ac ioneaz  pentru atragerea societ ii civile la activit ile care au leg tur  cu 
afacerile europene şi particip  la programele societ ii civile în acest domeniu; 
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e) desf şoar  activit i menite s  conduc  la cunoaşterea de c tre autorit ile 
administra iei publice locale şi de c tre cet enii municipiului Bucureşti a programelor cu 
finan are extern  ini iate şi sus inute de Uniunea European  şi de alte organisme 
interna ionale; 

f) întocmesc, gestioneaz  prin eviden  centralizat  şi monitorizeaz  activitatea de 
rela ii şi de colabor ri interna ionale ale institu iei prefectului; 

g) elaboreaz  eviden a centralizat  a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu 
pentru orice activitate de rela ii interna ionale. 

IV.  cu privire la buna organizare şi desf şurare a activit ii pentru situa ii de 
urgen , precum şi la preg tirea şi ducerea la îndeplinire a m surilor de ap rare care 
nu au caracter militar: 

a) urm resc îndeplinirea m surilor dispuse de c tre prefect, în calitate de preşedinte 
al comitetului municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen ; 

b) prezint  prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situa ii de criz , a 
fondurilor special alocate de la bugetul de stat; 

c) propun prefectului, în situa iile prev zute de lege, convocarea consiliilor locale 
sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dup  caz; 

d) întocmesc rapoarte şi inform ri privind evolu ia şi desf şurarea evenimentelor în 
caz de dezastru, precum şi m surile întreprinse de autorit ile administra iei publice locale 
ale municipiului Bucureşti în acest domeniu, pe care le înainteaz  prefectului; 

e) asigur  informarea prefectului cu privire la iminen a producerii unor fenomene 
naturale periculoase; 

f) asigur  informarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale 
periculoase, cu privire la evaluarea preliminar  a efectelor şi a pagubelor produse; 

g) prezint  prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare în scopul 
protec iei popula iei afectate de calamit i naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte 
fenomene periculoase; 

h) verific  modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din 
fondul de interven ie la dispozi ia Guvernului. 

V. cu privire la activitatea de eliberare şi de eviden  a paşapoartelor simple: 
a) solu ioneaz  cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu 

prevederile legii; 
b) colaboreaz  cu serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor 

pentru asigurarea eliber rii paşapoartelor simple, în sistem de ghişeu unic; 
c) administreaz  şi gestioneaz  registrul municipiului Bucureşti de eviden  a 

paşapoartelor simple şi valorific  datele cuprinse în acesta; 
d) asigur  furnizarea permanent, în cadrul sistemului na ional informatic de eviden  

a persoanelor, a informa iilor necesare actualiz rii registrului na ional de eviden  a 
paşapoartelor simple; 

e) asigur  înscrierea de men iuni în paşapoartele simple, în condi iile legii; 
f) organizeaz  la nivelul municipiului Bucureşti, gestionarea şi controlul eliber rii 

paşapoartelor simple; 
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g) asigur  solu ionarea contesta iilor depuse la serviciul public comunitar pentru 
eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple. 

VI.  cu privire la regimul permiselor de conducere, al certificatelor de 
înmatriculare a autovehiculelor şi al pl cilor cu numere de înmatriculare: 

a) utilizeaz , actualizeaz  şi valorific  Registrul na ional de eviden  a permiselor de 
conducere şi a autovehiculelor înmatriculate; 

b) organizeaz  examenele pentru ob inerea permiselor de conducere a 
autovehiculelor, în condi iile legii; 

c) solu ioneaz  cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de 
înmatriculare şi a pl cilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în 
condi iile legii; 

d) colaboreaz  cu serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor 
pentru asigurarea eliber rii certificatelor de înmatriculare şi a pl cilor cu numere de 
înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în sistem de ghişeu unic; 

e) asigur  eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a 
autovehiculelor şi a pl cilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere; 

f) monitorizeaz  şi controleaz  modul de respectare a prevederilor legale referitoare 
la asigurarea protec iei datelor cu caracter personal, în domeniul de competen ; 

g) asigur  solu ionarea contesta iilor depuse la serviciul public comunitar regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 

(2) Structurile de specialitate ale institu iei prefectului mai îndeplinesc şi 
urm toarele atribu ii: 

a) întocmirea documenta iei necesare emiterii ordinelor prefectului; 
b) elaborarea proiectului ordinului prefectului de stabilire a num rului consilierilor 

locali şi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza datelor statistice oficiale, 
şi întocmirea graficului de convocare a consiliilor locale şi a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, în şedin a de constituire; 

c) elaborarea, cu consultarea conduc torilor serviciilor publice deconcentrate, a 
proiectelor ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de m suri cu caracter tehnic sau 
de specialitate; 

d) asigurarea primirii, înregistr rii şi solu ion rii peti iilor adresate prefectului, 
precum şi a comunic rii c tre petent a r spunsului, în termenul legal; 

e) îndrumarea cet enilor care se adreseaz  institu iei prefectului în problemele 
generale sau specifice rela iei cu publicul; 

f) organizarea activit ii de primire a cet enilor în audien  la prefect şi subprefec i; 
g) asigurarea de asisten  de specialitate exper ilor locali pentru romi, care îşi 

desf şoar  activitatea în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru îndeplinirea 
sarcinilor prev zute în planul general de m suri pentru aplicarea strategiei de îmbun t ire a 
situa iei romilor; 

h) urm rirea şi aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele pentru 
sus inerea reformei în administra ia public ; 
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i) realizarea lucr rilor de secretariat pentru colegiul prefectural şi prezentarea 
propunerilor cu privire la programul de activitate al acestuia subprefectului cu atribu ii în 
domeniu; 

j) conlucrarea cu unit ile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerului Ap r rii Na ionale şi a Serviciului Român de Informa ii la elaborarea m surilor 
care se impun pentru asigurarea respect rii drepturilor individuale, ap rarea propriet ii 
publice şi a propriet ii private, siguran a cet enilor şi prevenirea infrac iunilor; 

k) asigurarea organiz rii şi desf şur rii şedin elor comisiilor sau comitetelor 
constituite în cadrul institu iei prefectului, potrivit legii; 

l) realizarea lucr rilor de secretariat pentru comisia municipal  consultativ  şi 
comitetul operativ consultativ şi prezentarea c tre prefect a propunerilor cu privire la 
programul de activitate al acestora; 

m) conlucrarea cu structurile din aparatul propriu al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, în vederea elabor rii proiectelor hot rârilor Guvernului care au ca 
obiect solu ionarea unor probleme de interes local ori a ini ierii, prin ministerul de resort, a 
unor proiecte de acte normative; 

n) exercitarea atribu iilor rezultate ca urmare a aplic rii actelor normative cu 
caracter reparatoriu; 

o) propunerea şi implementarea de m suri în vederea implement rii sistemului de 
control intern/managerial. 

Art. 18 - Prefectul poate stabili prin ordin şi alte atribu ii pentru structurile de 
specialitate ale institu iei prefectului, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condi ii a 
atribu iilor care i-au fost conferite prin reglement rile legale. 

CAPITOLUL IV - CONDUCEREA INSTITU IEI PREFECTULUI 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Art. 19 - (1) Conducerea Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti se exercit  de 
c tre prefect. 

(2) În activitatea de conducere a institu iei, prefectul este ajutat de doi subprefec i. 

IV.  1 - Prefectul 

Art. 20 - În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte urm toarele 
atribu ii principale: 

a) asigur , la nivelul municipiului Bucureşti, aplicarea şi respectarea Constitu iei, a 
legilor, a ordonan elor şi a hot rârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a 
ordinii publice; 

b) ac ioneaz  pentru realizarea în municipiul Bucureşti a obiectivelor cuprinse în 
Programul de guvernare şi dispune m surile necesare pentru îndeplinirea lor, în 
conformitate cu competen ele şi atribu iile ce îi revin, potrivit legii; 
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c) ac ioneaz  pentru men inerea climatului de pace social  şi a unei comunic ri 
permanente cu toate nivelurile institu ionale şi sociale, acordând o aten ie constant  
prevenirii tensiunilor sociale; 

d) colaboreaz  cu autorit ile administra iei publice locale de la nivelul municipiului 
Bucureşti pentru determinarea priorit ilor de dezvoltare teritorial ; 

e) verific  legalitatea actelor administrative ale Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, ale consiliilor locale şi ale primarilor; 

f) asigur , împreun  cu autorit ile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în 
condi iile stabilite de lege, a m surilor de preg tire şi interven ie pentru situa ii de urgen ; 

g) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului municipiului Bucureşti pentru 
situa ii de urgen , m surile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi 
foloseşte în acest sens sumele special prev zute în bugetul propriu cu aceast  destina ie; 

h) utilizeaz , în calitate de şef al protec iei civile, fondurile special alocate de la 
bugetul de stat şi baza logistic  de interven ie în situa ii de criz , în scopul desf şur rii în 
bune condi ii a acestei activit i; 

i) dispune m surile corespunz toare pentru prevenirea infrac iunilor şi ap rarea 
drepturilor şi a siguran ei cet enilor, prin organele legal abilitate; 

j) conduce institu ia prefectului precum şi activitatea serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale adminsitra iei publice centrale din 
subordinea Guvernului, organizate la nivelul municipiului Bucureşti, în condi iile legii; 

k) dispune m suri de aplicare a politicilor na ionale hot râte de Guvern şi a 
politicilor de afaceri europene, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe; 

l) hot r şte, în condi iile legii, cooperarea sau asocierea cu institu ii similare din ar  
şi din str in tate, în vederea promov rii intereselor comune; 

m) asigur  folosirea, în condi iile legii, a limbii materne în raporturile dintre cet enii 
apar inând minorit ilor na ionale şi serviciile publice deconcentrate în cazul când ponderea 
acestora în unitatea administrativ-teritorial  este de peste 20%; 

n) verific  m surile întreprinse de primari, consiliile locale sau Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti în calitatea lor de reprezentan i ai unit ilor administrativ-teritoriale 
şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii m surilor necesare, în condi iile 
legii; 

o) solicit  primarilor sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) 
convocarea unei şedin e extraordinare a consiliilor locale/CGMB în cazuri care necesit  

5 5 

adoptarea de m suri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înl turarea urm rilor 
calamit ilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru 
ap rarea ordinii şi liniştii publice; 

p) solicit  convocarea de îndat  a consiliilor locale/CGMB în caz de for  major  şi 
de maxim  urgen  pentru rezolvarea intereselor locuitorilor Capitalei; 

q) propune miniştrilor şi conduc torilor celorlalte organe ale administra iei publice 
centrale organizate la nivelul municipiului Bucureşti sanc ionarea conduc torilor serviciilor 
publice deconcentrate din subordinea acestora; 

r) convoac  Colegiul prefectural cel pu in o dat  pe lun  şi oricând se consider  c  
este necesar; 

s) aprob , în calitate de ordonator ter iar de credite, bugetul institu iei prefectului; 
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t) aprob  regulamentul de organizare şi func ionare şi organigrama institu iei 
prefectului, cu încadrarea în num rul şi structura posturilor alocate de c tre ordonatorul 
principal de credite; 

u) numeşte, sanc ioneaz  şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu/de munc , în condi iile legii, pentru personalul pentru care are, 
potrivit legii, competen a de numire; 

v) ac ioneaz  pentru ap rarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguran ei 
cet eanului, precum şi a drepturilor şi libert ilor cet enilor, în condi iile prev zute de 
lege; 

w) asigur , împreun  cu autorit ile şi organele abilitate, preg tirea şi aducerea la 
îndeplinire a m surilor de ap rare care nu au caracter militar, precum şi a celor de protec ie 
civil ; 

x) stabileşte, prin ordin, şi alte atribu ii pentru structurile de specialitate ale 
institu iei prefectului, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condi ii a atribu iilor ce i-au 
fost conferite prin reglement rile legale; 

(2) Prefectul poate îndeplini şi alte atribu ii prev zute de lege şi de celelalte acte 
normative, precum şi sarcini stabilite de Guvern, Prim-ministru, ministrul afacerilor interne. 

Art. 21 - (1) Prefectul poate stabili, prin ordin, atribu ii pentru subprefec i şi poate 
delega, de asemenea prin ordin, competen ele de coordonare a compartimentelor din cadrul 
institu iei prefectului. 

Art. 22 - În calitate de conduc tor al institu iei care gestioneaz  informa ii clasificate, 
prefectul îndeplineşte urm toarele atribu ii: 

a) asigur  organizarea activit ii structurii de securitate, respectiv a func ionarului de 
securitate şi a Compartimentului pentru protec ia informa iilor clasificate, în condi iile legii; 

b) solicit  institu iilor abilitate efectuarea de verific ri pentru avizarea eliber rii 
certificatului de securitate şi autoriza iei de acces la informa ii clasificate pentru angaja ii 
proprii; 

c) notific  ORNISS cu privire la eliberarea certificatului de securitate sau 
autoriza iei de acces pentru fiecare angajat care lucreaz  cu informa ii clasificate; 

d) aprob  listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informa iile secrete 
de stat şi eviden a de in torilor de certificate de securitate şi autoriza ii de acces şi le 
comunic  la ORNISS şi la institu iile abilitate s  coordoneze activitatea şi controlul 

5 5 5 

m surilor privitoare la protec ia informa iilor clasificate, potrivit legii; 
e) întocmeşte lista informa iilor secrete de stat şi a termenelor de men inere în 

nivelurile de secretizare şi o supune aprob rii Guvernului, potrivit legii; 
f) stabileşte obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de competen  care prezint  

importan  deosebit  pentru protec ia informa iilor secrete de stat şi le comunic  DIPI/SIPI 
pentru a fi supuse spre aprobare Guvernului; 

g) solicit  asisten  de specialitate DIPI/SIPI pentru a coordona activitatea şi a 
controla m surile privitoare la protec ia informa iilor secrete de stat; 

h) supune aviz rii DIPI/SIPI programul propriu de prevenire a scurgerii de informa ii 
clasificate şi asigur  aplicarea acestuia; 
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i) elaboreaz  şi aplic  m surile procedurale de protec ie fizic  şi de protec ie a 
personalului care are acces la informa ii clasificate; 

j) întocmeşte ghidul pe baza c ruia se va realiza încadrarea corect  şi uniform  în 
nivelurile de secretizare a informa iilor secrete de stat, în strict  conformitate cu legea şi îl 
prezint  spre aprobare împuternici ilor abilita i prin lege s  atribuie nivelurile de secretizare; 

k) asigur  aplicarea şi respectarea regulilor generale privind eviden a, întocmirea, 
p strarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea 
informa iilor secrete de stat şi a interdic iilor de reproducere şi circula ie, în conformitate cu 
actele normative în vigoare; 

l) comunic  institu iilor abilitate, potrivit competen elor, lista func iilor din 
subordine care necesit  acces la informa ii secrete de stat; 

m) la încheierea contractelor individuale de munc , a contractelor de colaborare sau 
conven iilor de orice natur , comunic  obliga iile ce revin p r ilor pentru protec ia 
informa iilor clasificate în interiorul şi în afara unit ii, în timpul programului şi dup  
terminarea acestuia, precum şi la încetarea activit ii în institu ia prefectului; 

n) asigur  includerea personalului structurii/func ionarului de securitate în sistemul 
permanent de preg tire şi perfec ionare, conform Standardelor na ionale de protec ie a 
informa iilor clasificate în România; 

o) aprob  normele interne de aplicare a m surilor privind protec ia informa iilor 
clasificate, în toate componentele acesteia, şi controleaz  modul de respectare a acestora în 
cadrul institu iei; 

p) asigur  fondurile necesare pentru implementarea m surilor privitoare la protec ia 
informa iilor clasificate, conform legii; 

q) analizeaz  modul în care structura/func ionarul de securitate şi personalul 
autorizat asigur  protec ia informa iilor clasificate; 

r) asigur  inventarierea anual  a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, 
dispune m suri în consecin , conform legii; 

s) sesizeaz  SIPI/DIPI în leg tur  cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa 
informa iilor secrete de stat; 

t) dispune efectuarea de cercet ri şi, dup  caz, sesizeaz  organele de urm rire 
penal  în situa ia compromiterii informa iilor clasificate. 

Art. 23 - (1) Prefectul dispune, inând cont de particularit ile cadrului legal de 
organizare şi func ionare al institu iei, precum şi de standardele de control 
intern/managerial, m surile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de 
control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activit i. 

(2) Prefectul stabileşte, prin Ordin, componen a, atribu iile şi modul de organizare şi 
de lucru al structurii pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologic  a 
implement rii şi/sau dezvolt rii sistemului de control intern/managerial. 

(3) Prefectului r spunde de organizarea activit ii, aplicarea şi verificarea respect rii 
normelor de protec ie a mediului în institu ia prefectului. 
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IV. 2 - Subprefec ii 

Art. 24 - (1) Subprefec ii îndeplinesc, în numele prefectului, atribu ii în domeniul 
conducerii serviciilor publice deconcentrate şi a serviciilor publice comunitare, al 
conducerii operative a Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti, precum şi alte atribu ii 
prev zute de lege ori sarcini date de Ministerul Afacerilor Interne sau de c tre prefect. 

(2) În lipsa prefectului, atribu iile acestuia se asigur  de c tre subprefectul desemnat 
prin ordin al prefectului. 

Art. 25 - Subprefec ii îndeplinesc, în condi iile legii, urm toarele atribu ii principale: 
I. cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor 

publice: 
a) analizeaz  activit ile desf şurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile 

publice comunitare pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple şi regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor, şi elaboreaz  propuneri pentru îmbun t irea 
activit ii acestora, pe care le înainteaz  prefectului; 

b) examineaz , împreun  cu conduc torii serviciilor publice deconcentrate şi cu 
autorit ile administra iei publice locale, stadiul de execu ie a unor lucr ri şi ac iuni care se 
deruleaz  în comun; 

c) consult  conduc torii serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele 
prefectului prin care se stabilesc m suri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii; 

d) asigur  transmiterea ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de m suri cu 
caracter tehnic sau de specialitate c tre conduc torul institu iei ierarhic superioare 
serviciului public deconcentrat, prin grija personalului din cadrul institu iei prefectului; 

e) asigur  examinarea proiectelor bugetelor, precum şi a situa iilor financiare privind 
execu ia bugetar  întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii 
stabilite, dup  caz, prin ordin al ministrului ori al conduc torului organului administra iei 
publice centrale organizat la nivelul municipiului Bucureşti, în vederea emiterii avizului 
prefectului; 

f) întocmesc proiectul regulamentului de func ionare a colegiului prefectural, cu 
respectarea prevederilor regulamentului-cadru; 

g) dispun m surile în vederea organiz rii şedin elor colegiului prefectural, stabilesc, 
dup  consultarea conduc torilor serviciilor publice deconcentrate, ordinea de zi şi lista 
invita iilor, pe care le înainteaz  prefectului; 

h) urm resc modul de îndeplinire a hot rârilor luate în cadrul colegiului prefectural, 
prin grija secretariatului colegiului, şi formuleaz  propuneri în cazul nerespect rii acestora, 
pe care le înainteaz  prefectului; 

i) gestioneaz  şi urm resc m surile dispuse de c tre prefect în calitate de preşedinte 
al Comitetului municipiului Bucureşti pentru situa ii de urgen , precum şi hot rârile luate 
în cadrul acestui comitet. 

II.  cu privire la conducerea operativ  a institu iei prefectului: 
a) asigur  conducerea operativ  a institu iei prefectului, în limitele de competen  

stabilite prin ordin al prefectului, cu excep ia Cancelariei prefectului; 
b) elaboreaz  proiectul regulamentului de organizare şi func ionare a institu iei 

prefectului, pe care îl supun spre aprobare prefectului; 
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c) asigur  elaborarea proiectului ordinului prefectului privind înfiin area şi 
organizarea oficiilor prefecturale şi transmiterea acestuia c tre Ministerul Afacerilor Interne; 

d) asigur  transmiterea c tre persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter 
individual; 

e) primesc, distribuie coresponden a repartizat  şi urm resc rezolvarea acesteia în 
termenul legal; 

f) elaboreaz  studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, 
pe care le prezint  prefectului; 

g) asigur  transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ c tre Ministerul 
Afacerilor Interne, precum şi publicarea în Monitorul Oficial, dup  caz; 

h) îndrum  metodologic secretarii unit ilor administrativ-teritoriale şi ai 
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, cu excep ia secretarului 
general al municipiului Bucureşti; 

i) gestioneaz  şi urm resc îndeplinirea m surilor dispuse de c tre prefect cu privire 
la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare; 

j) stabilesc şi urm resc modul de realizare a fluxului de informare-documentare în 
domeniile de activitate specifice institu iei prefectului; 

k) înainteaz  c tre prefect propuneri cu privire la organizarea şi desf şurarea 
circuitului legal al lucr rilor, informarea documentar , primirea şi solu ionarea peti iilor, 
precum şi la arhivarea documentelor; 

l) acord  consultan  autorit ilor administra iei publice locale din municipiul 
Bucureşti privind proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfr ire şi 
aderare, ini iate de acestea; 

m) verific  documenta ia şi aplic  apostila pe actele oficiale administrative întocmite 
pe teritoriul României, care urmeaz  s  produc  efecte juridice pe teritoriul unui stat 
semnatar al Conven iei cu privire la suprimarea cerin ei supralegaliz rii actelor oficiale 
str ine, adoptat  la Haga la 5 octombrie 1961; 

n) aprob  eliberarea de extrase sau copii de pe acte din arhiva institu iei prefectului, 
pe domeniul de competen , cu excep ia celor care con in informa ii clasificate ca secrete de 
stat sau de serviciu; 

o) asigur  secretariatul Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului 
de proprietate privat  asupra terenurilor, în calitate de secretar al acesteia; 

p) exercit  atribu iile rezultate ca urmare a aplic rii actelor normative cu caracter 
reparatoriu şi convocarea în şedin e lunare a comisiilor care au ca obiect punerea în aplicare 
a acestor legi. 

Art. 26 - (1) Atribu iile fiec rui subprefect se stabilesc prin fişa postului. 
(2) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de subprefectul care are sarcina de a le 

pune în aplicare. 
(3) Subprefec ii îndeplinesc şi alte atribu ii prev zute de lege ori sarcini date de 

Ministerul Afacerilor Interne sau de c tre prefect. 
Art. 27 - Atribu iile pentru implementarea m surilor de protec ie a informa iilor 

clasificate, vor fi îndeplinite de şeful structurii de securitate. 
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Art. 28 - Atribu iile şefului structurii de securitate sunt îndeplinite de c tre unul dintre 
subprefec i, stabilit prin ordin al prefectului, dup  ob inerea certificatului de securitate 
corespunz tor celui mai înalt nivel de clasificare a informa iilor secrete de stat gestionate de 
institu ia prefectului, sau direct de c tre prefect. Şeful structurii de securitate îşi desf şoar  
activitatea potrivit reglement rilor speciale aflate în vigoare. 

IV. 3 - Personalul de conducere din cadrul Institu iei Prefectului
Municipiului Bucureşti

Art. 29 - (1) Directorii/directorii adjunc i ai serviciilor publice comunitare, directorul 
executiv, şefii de serviciu şi şefii de birou asigur  conducerea structurilor de specialitate şi 
sunt numi i prin ordin al prefectului, în condi iile legii. 

(2) Directorii/directorii adjunci, şefii de serviciu/birou ai Serviciului public
comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi respectiv ai 
Serviciului public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple sunt 
func ionari publici de conducere cu statut special, iar directorul executiv al Direc iei 
juridice, şefii Serviciului economic, achizi ii publice şi administrativ, Serviciului pentru 
aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, Serviciului strategii guvernamentale şi servicii 
publice deconcentrate, Serviciului resurse umane, Biroului achizi ii publice şi administrativ 
şi Biroului financiar, contabilitate şi salarizare sunt func ionari publici de conducere; aceştia 
au în subordine func ionari publici cu statut special, func ionari publici de execu ie şi 
personal contractual, dup  caz. 

(3) În cadrul compartimentelor unde nu sunt prev zute func ii de conducere, se
stabilesc rela ii de autoritate func ionale între personalul cu gradul cel mai mare al func iei 
de execu ie, respectiv nivelul experien ei profesionale, şi restul personalului acestor 
structuri, în vederea îndrum rii şi coordon rii în mod unitar, în conformitate cu scopurile şi 
obiectivele propuse, a activit ii acestora şi a echilibr rii sarcinilor, armoniz rii eforturilor 
necesare şi asigur rii unit ii de ac iune în îndeplinirea obiectivelor. 

Art. 30 - Personalul de conducere are competen e şi r spunderi potrivit structurii 
organizatorice a institu iei prefectului şi are urm toarele obliga ii generale: 

a)organizeaz  activitatea direc iilor, serviciilor, birourilor şi a compartimentelor din
subordine; 

b) îşi însuseşte în mod temeinic legisla ia de specialitate aplicabil  în domeniul de
activitate al structurii pe care o conduce şi asigur  cunoaşterea acesteia de c tre personalul 
din subordine; 

c) r spunde de dimensionarea corect  şi echidistant  a sarcinilor pe
structurile/personalul din subordine; 

d) particip  la modificarea şi/sau completarea Regulamentului de organizare şi
func ionare a institu iei, atunci când legisla ia în vigoare o impune şi întocmesc, pentru 
fiecare salariat din subordine, fişa postului, cu consultarea prealabil  a acestuia; 

e) primeşte şi repartizeaz  spre rezolvare lucr rile şi coresponden a care intr  în
atribu iile structurii pe care o conduce, urm rind respectarea termenelor şi modul de 
solu ionare a acestora; 
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f) verific , analizeaz  şi semneaz  lucr rile elaborate de c tre personalul din 
subordine; 

g) particip  la efectuarea lucr rilor de complexitate sau de importan  deosebit , 
corespunz toare preg tirii sale profesionale şi func iei pe care o exercit ; 

h) urm reşte elaborarea în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor, metodologiilor şi 
a celorlalte lucr ri ce îi sunt repartizate; 

i) stabileşte, în limita competen elor acordate, cadrul rela iilor de colaborare cu alte 
structuri din institu ia prefectului, alte institu ii şi autorit i publice; 

j) asigur  respectarea normelor de disciplin , a celor de conduit  profesional  şi 
civic  prev zute de lege de c tre salaria ii din subordine, respect  el însuşi aceste norme şi 
propune prefectului sau, dup  caz, comisiei de disciplin , aplicarea de sanc iuni disciplinare 
persoanelor care au s vârşit abateri disciplinare, în condi iile legii; 

k) propune prefectului, pentru personalul din subordine, recomand rile privind
participarea la cursuri de preg tire şi perfec ionare profesional , în ar  sau în str in tate, în 
condi iile legii; 

l) elaboreaz  programarea concediilor de odihn  pentru personalul din subordine şi 
urm reşte respectarea acesteia, dup  caz; 

m) verific  prezen a la serviciu a personalului din subordine, potrivit eviden ei 
condicilor de prezen  şi a altor situa ii, dup  caz; 

n) asigur  cunoaşterea şi respectarea de c tre personalul din subordine a prevederilor 
prezentului regulament, precum şi a dispozi iilor ce privesc în mod direct activitatea sa; 

o) propune şi argumenteaz  conducerii institu iei prefectului modificarea structurii 
din subordine, în corelare cu atribu iile stabilite şi volumul activit ilor; 

p) propune, motivat, necesarul de dot ri adecvate îndeplinirii atribu iilor structurii pe 
care o conduce; 

q) r spunde în fa a prefectului şi a subprefectului coordonator, dup  caz, pentru 
activitatea desf şurat ; 

r) asigur  gruparea documentelor elaborate la nivelul structurii în unit i arhivistice, 
potrivit problematicii şi termenelor de p strare stabilite în nomenclatorul arhivistic al 
institu iei, precum şi predarea acestora la depozitul arhivei, conform prevederilor legale; 

s) îndeplineşte şi alte sarcini în leg tur  cu atribu iile de serviciu prev zute de 
reglementrile legale în vigoare, de prezentul regulament şi de fişa postului; 

t) asigur  buna func ionare a comisiilor interdepartamentale care func ioneaz  pe 
lâng  institu ia prefectului; 

u) urm reşte conformitatea datelor de pe pagina de Internet a institu iei prefectului şi 
din aplica iile informatice folosite în cadrul institu iei, conform domeniului s u de 
competen  şi comunic  corespunz tor/dispune modific rile care trebuie operate în vederea 
actualiz rii informa iilor prezentate; 

v) asigur  implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul fiec rei 
structuri; 

w) urm reşte respectarea obliga iilor legale privind protec ia mediului la nivelul 
institu iei, precum şi realizarea opera iunilor de scanare şi introducere a datelor în sistemul 
electronic de gestiune a documentelor; 
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x) organizeaz  activitatea de primire în audien  la prefect şi/sau suprefectul
coordonator, potrivit atribu iilor structurii, în zilele şi la orele stabilite pentru desf şurarea 
acestei activit i; 

y) asigur  transmiterea r spunsului în termen c tre persoanele care se adreseaz
institu iei, pentru lucr rile care sunt repartizate spre solu ionare structurii pe care o conduc; 

z) sprijin  propunerile şi ini iativele motivate ale personalului din subordine, în
vederea îmbun t irii activit ii profesionale a acestora şi, implicit, a institu iei, precum şi a 
calit ii serviciilor publice oferite cet enilor; 

aa) r spund de implementarea m surilor ce le revin pe linia protec iei mediului; 
bb)asigur  persoanelor nominalizate în cadrul comisiilor/grupurilor de lucru 

constituite la nivel intern timpul necesar îndeplinirii atribu iilor specifice. 
Art. 31 - Atribu iile directorilor/directorilor adjunc i ai serviciilor publice 

comunitare, ale directorului executiv, ale şefilor de serviciu şi ale şefilor de birou vor fi 
delegate, pe perioada concediilor de odihn , a concediilor f r  plat  şi a concediilor pentru 
incapacitate temporar  de munc  sau a deplas rilor în vederea îndeplinirii unor misiuni în 
alte localit i din ar  sau în str in tate, şi a altor cazuri de suspendare conform legisla iei în 
materie, în vederea îndeplinirii temporare, unui func ionar din subordine, care îndeplineşte 
condi iile necesare, cu aprobarea prefectului. 

Art. 32 - (1) Rela iile de subordonare din cadrul structurilor institu iei prefectului 
eviden iaz  stabilirea sarcinilor şi raportarea modului de realizare a acestora pe cale 
ierarhic . 

(2) În rela iile de serviciu/munc  se pot angaja numai responsabilit i ce revin
personalului potrivit atribu iilor din fişa postului. 

CAPITOLUL V - ATRIBU IILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE DIN 
CADRUL INSTITU IEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

V. 1 - Corpul de control al prefectului

Art. 33 - Corpul de control al prefectului este organizat şi func ioneaz  ca structur  
distinct  a institu iei prefectului, în subordinea direct  a prefectului, îndeplinind urm toarele 
atribu ii principale: 

a) desf şoar , în condi iile legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce 
priveşte sfera de competen  a prefectului; 

b) elaboreaz  şi actualizeaz  Planul de control al institu iei prefectului, procedura 
intern  de organizare şi desf şurare a activit ii de control şi alte documente aplicabile 
activit ii de control, pe care le transmite spre aprobare prefectului; 

c) colaboreaz  în exercitarea atribu iilor ce îi revin cu autorit ile administra iei 
administra iei publice locale şi institu iile publice competente, precum şi cu structuri ale 
aparatului propriu de specialitate al prefectului; 

d) organizeaz  şi coordoneaz , din dispozi ia prefectului:
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- verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice
deconcentrate;

- verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale;
- analizarea modului de realizare a ac iunilor cu caracter interministerial, care au ca

scop creşterea calit ii serviciilor publice;
- desf şurarea unor achizi ii publice prin programe comune mai multor servicii publice

deconcentrate din municipiul Bucureşti;
e) verific  sesiz rile adresate prefectului în care solu ionarea problemelor implic  un 

grad ridicat de dificultate, la ordinul acestuia; 
f) verific  respectarea legisla iei şi desf şoar  al turi de reprezentan i ai serviciilor 

publice deconcentrate, potrivit competen elor, ac iuni de control privind aplicarea actelor 
normative, elaboreaz  rapoarte interne cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri 
de îmbun t ire a st rii de legalitate şi de eliminare a deficien elor, pe care le comunic  
prefectului; 

g) particip  la efectuarea verific rilor necesare, în condi iile prev zute de lege, pentru 
stabilirea persoanelor (aleşi locali, func ionari publici) c rora le sunt aplicabile 
incompatibilit ile şi interdic iile prev zute de actele normative privind unele m suri pentru 
asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sanc ionarea corup iei; 

h) urm reşte realizarea m surilor stabilite pentru înl turarea deficien elor constatate în 
cadrul ac iunilor de verificare, îndrumare şi control, inclusiv implementarea recomand rilor 
auditului intern, informând prefectul asupra rezultatelor ob inute; 

i) asigur  îndrumarea metodologic  a sistemului de control intern/managerial, analiza şi
sinteza datelor privind controlul intern/managerial şi verificarea modului de implementare a 
acestuia; 

j) primeşte şi solu ioneaz  peti iile, sesiz rile şi reclama iile cet enilor, institu iilor 
publice, altor persoane juridice care sunt direc ionate spre Corpul de control de c tre prefect; 

k) efectueaz  controale dispuse de Ministerul Afacerilor Interne pe diferite domenii de 
activitate, prin atragerea specialiştilor din domeniile respective, prin ordin al prefectului; 

l) p streaz  secretul datelor şi al informa iilor cu caracter confiden ial de inute sau la 
care are acces ca urmare a exercit rii atribu iilor de serviciu. 

5 

V. 2 - Cancelaria prefectului

Art. 34 - Cancelaria prefectului este un compartiment distinct al institu iei 
prefectului, organizat în subordinea prefectului, în conformitate cu actele normative în 
vigoare. 

Art. 35 - (1) Personalul Cancelariei prefectului este numit sau eliberat din func ie de 
c tre prefect. 
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(2) Personalul din cadrul Cancelariei prefectului îşi desf şoar  activitatea în baza 
unui contract individual de munc , încheiat în condi iile legii, pe durata exercit rii func iei 
publice de c tre prefect. 

(3) Cancelaria prefectului cuprinde urm toarele func ii de execu ie de specialitate 
specifice: director cancelarie, consilier, consultant şi secretar cancelarie. 

Art. 36 - Directorul Cancelariei coordoneaz  activitatea acestei structuri şi r spunde 
în fa a prefectului în acest sens. 

Art. 37 - Activitatea Cancelariei prefectului urm reşte îndeplinirea urm toarelor 
obiective: 

a) amplificarea percep iei pozitive asupra imaginii şi credibilit ii Institu iei 
Prefectului Municipiului Bucureşti; 

b) asigurarea coeren ei fluxului de informa ii, a acurate ei, corectitudinii şi 
promptitudinii în procesul de informare a opiniei publice; 

c) valorificarea datelor şi a celorlalte informa ii privind evolu ia vie ii economice, 
sociale şi culturale din municipiul Bucureşti; 

d) optimizarea circula iei documentelor între structurile de specialitate ale institu iei. 
Art. 38 - Atribu iile principale ale Cancelariei prefectului sunt urm toarele: 
a) analizeaz  datele şi cifrele cuprinse în studii, cercet ri şi rapoarte ale unor institu ii 

şi organisme specializate, în anchete, statistici, prognoze ş.a., efectueaz  în baza acestora 
evalu ri şi informeaz  prefectul şi subprefec ii, dac  prefectul dispune în acest sens, cu 
privire la principalele tendin e ale vie ii economice, sociale şi culturale din municipiul 
Bucureşti; 

b) întocmeşte, din dispozi ia prefectului, inform ri periodice privind stadiul realiz rii 
obiectivelor înscrise în Programul de guvernare la nivelul municipiului Bucureşti, în baza 
datelor şi cifrelor puse la dispozi ie de structurile de specialitate; 

c) promoveaz  ac iunile prefectului şi ale institu iei prefectului prin organizarea de 
evenimente de natur  s  informeze opinia public  şi mass-media (simpozioane, conferin e 
de pres  ş.a.), ori de câte ori este necesar, precum şi prin redactarea de comunicate de pres  
şi a altor materiale destinate mijloacelor de comunicare în mas  (broşuri, buletine 
informative, afişe, mape, pliante); realizeaz  rela ionarea dintre institu ia prefectului şi 
mass-media, informând şi asigurând accesul jurnaliştilor la evenimentele de interes 
organizate de institu ie; asigur  oficiul de purt tor de cuvânt al prefectului şi al institu iei 
prefectului; 

d) monitorizeaz  şi evalueaz  permanent reflectarea în pres  a ac iunilor prefectului 
şi ale institu iei prefectului, prin elaborarea de sinteze mass-media; în cazul declanş rii unor 
crize mediatice, ac ioneaz  în vederea diminu rii efectelor negative; 

e) asigur  actualizarea permanent  a informa iilor referitoare la institu ia prefectului 
puse la dispozi ia cet eanului prin intermediul site-ului oficial, al infochioşcurilor şi al 
instrumentelor social media; 

f) urm reşte aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind liberul acces la 
informa iile de interes public şi transparen a decizional  în administra ia public , îndeosebi 
în rela ia cu mass-media; 
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g) particip  al turi de ceilal i factori responsabili la preg tirea şedin elor prefectului, 
asigurând convocarea şi informarea prealabil  a reprezentan ilor locali ai societ ii civile, 
sindicatelor, patronatelor sau ai partidelor politice; 

h) particip  la ac iunile de îndrumare şi control dispuse de prefect privind aplicarea 
şi respectarea legilor şi a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice; 

i) particip  al turi de ceilal i factori responsabili la audien ele acordate de prefect, 
analizeaz  problematica general  abordat  în cadrul acestora şi întocmeşte rapoarte în acest 
sens pentru prefect; 

j) coordoneaz  activitatea de diseminare a coresponden ei adresate prefectului, 
expliciteaz  pentru acesta, acolo unde este cazul; 

k) îndrum  şi controleaz , din dispozi ia prefectului, activit i desf şurate în cadrul 
serviciilor, birourilor şi a celorlalte compartimente, asigur  leg tura permanent  dintre 
prefect şi conduc torii acestor structuri, propune m suri privind îmbun t irea muncii; 

l) asigur  realizarea inform rii/document rii în vederea elabor rii raportului 
semestrial al prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia 
guvernamental  de îmbun t ire a situa iei romilor; 

m) asigur  clasificarea sistematic  şi clasarea documentelor p strate la nivelul 
prefectului, lucr rile de dactilografie şi leg turile telefonice; gestioneaz  mesageria 
electronic  criptat  prin persoana special desemnat  în acest sens prin ordin al prefectului; 

n) întocmeşte şi monitorizeaz  agenda zilnic  a prefectului. 

V. 3 - Compartimentul audit intern 

Art. 39 - (1) Compartimentul audit intern func ioneaz  ca structur  specializat , 
distinct , în subordinea prefectului. 

(2) Obiectivul general al Compartimentului audit intern este de a audita sistemele de 
control din cadrul Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti în scopul de a evalua 
eficacitatea şi performan a structurilor func ionale în implementarea politicilor, programelor 
şi ac iunilor în vederea îmbun t irii continue a acestora. 

(3) Compartimentul audit intern are competen e în exercitarea auditului public intern 
asupra tuturor activit ilor desf şurate de c tre componentele organizatorice ale IPMB. Sub 
aspect metodologic şi de specialitate, compartimentul audit intern se afl  sub coordonarea 
D.A.P.I. din cadrul MAI. 

Compartimentul audit intern aplic în desf şurarea activit ilor specifice de audit 
public intern normele metodologice privind exercitarea activit ii de audit public intern 
elaborate de c tre D.A.P.I. şi aprobate de ministrul afacerilor interne, cu avizul prealabil al 
U.C.A.A.P.I. 

(4) Auditul public intern are urm toarele obiective: 
a) asigurarea obiectiv  şi consilierea, destinate s  îmbun t easc  sistemele şi activit ile 
Institutiei Prefectului; 
b) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor Institu iei Prefectului, printr-o abordare sistematic  
şi metodic , prin care se evalueaz  şi se îmbun t eşte eficacitatea sistemului de 
conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administr rii. 
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(5) Activitatea Compartimentului audit intern se organizeaz  şi se desf şoar  pe baza 
legilor şi reglement rilor specifice. Sfera auditului public intern cuprinde toate activit ile 
desf şurate în cadrul Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti, inclusiv evaluarea 
sistemului de control intern managerial. 

Art. 40 - Atribu iile specifice ale Compartimentului audit intern sunt: 
a) elaboreaz  proiectul planului multianual de audit public intern şi pe baza acestuia, 

proiectul planului anual de audit public intern, pe care le înainteaz  spre aprobare prefectului; 
b) elaboreaz  şi pune în aplicare programul de asigurare şi îmbun t ire a calit ii sub 

toate aspectele activit ii de audit public intern; 
c) efectueaz  activit i de audit public intern, planificate şi/sau ad-hoc, pentru a evalua 

dac  sistemele de management financiar şi control intern ale entit ii publice sunt 
transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien  şi 
eficacitate, dup  cum urmeaz : 

c.1) efectueaz  misiuni de audit public intern cu privire la formarea şi utilizarea 
fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public asupra tuturor 
activit ilor desf şurate în entitatea public /structura auditat ; 
c.2) auditeaz , cel pu in o dat  la 3 ani, f r  a se limita la acestea, urm toarele: 

1. activit ile financiare sau cu implica ii financiare desf şurate de 
entitatea public  din momentul constituirii angajamentelor pân  la 
utilizarea fondurilor de c tre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor 
provenite din finan are extern ; 
2. pl ile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din 

fondurile comunitare; 
3. administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, 

concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului; 
4. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al 

statului; 
5. constituirea veniturilor publice; 
6. alocarea creditelor bugetare; 
7. sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
8. sistemul de luare a deciziilor; 
9. sistemele de conducere şi control intern, precum şi riscurile 

asociate unor astfel de sisteme; 
10. sistemele informatice. 

d) cuprinde misiunile dispuse de D.A.P.I. în planul anual de audit public intern, 
urm reşte realizarea în bune condi ii şi raporteaz  în termenele fixate. 

e) coopereaz  cu alte structuri din cadrul M.A.I. în domeniul auditului public intern 
f) comunic  la D.A.P.I., cu aprobarea prefectului, în maximum 5 zile calendaristice de 

la încheierea trimestrului, sinteze ale recomand rilor neînsuşite de c tre conduc torii 
structurilor auditate, precum şi despre consecin ele acestora; 

g) raporteaz  dup  fiecare misiune de audit public intern, atât prefectului cât şi la 
D.A.P.I., la solicitarea acesteia, asupra constat rilor, concluziilor şi recomand rilor rezultate 
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din activit ile sale de audit, precum şi asupra stadiului de implementare a recomand rilor 
formulate; 

h) elaboreaz  raportul anual al activit ii de audit public intern care prezint  modul de 
realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern; 

i) raporteaz  prefectului iregularit ile sau posibilele prejudicii semnificative 
identificate în realizarea misiunilor de audit public intern urmând ca în baza aprob rii acestuia 
s  informeze şi structura de control abilitat  care are obliga ia de a dispune m suri în 
consecin ; 

j) informeaz  prefectul şi semestrial D.A.P.I., dac  este cazul, despre recomand rile 
neimplementate; 

k) asigur  organizarea şi desf şurarea preg tirii profesionale continue şi evaluarea 
auditorilor interni din cadrul compartimentului, inclusiv în scopul ob inerii certificatului de 
atestare. 

V. 4 - Colegiul prefectural 

Art. 41 - (1) În municipiul Bucureşti func ioneaz  un colegiu prefectural compus din 
prefect, subprefec i şi conduc torii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului cu sediul în 
municipiul Bucureşti. 

(2) La lucr rile Colegiului prefectural pot fi invitate şi alte persoane a c ror prezen  
este considerat  necesar . 

(3) Şedin ele de lucru ale Colegiului prefectural au loc la Institu ia Prefectului 
Municipiului Bucureşti şi sunt prezidate de prefectul municipiului Bucureşti sau, dup  caz, 
de c tre unul dintre subprefec i, desemnat prin ordin al prefectului. 

(4) Convocarea Colegiului prefectural se face prin ordin de c tre prefect, prin grija 
structurilor de specialitate, cel pu in o dat  pe lun  şi ori de cîte ori se consider  c  este 
necesar. 

(5) Colegiul prefectural are ca scop asigurarea coordon rii activit ii serviciilor 
publice deconcentrate din municipiul Bucureşti şi este organul consultativ al prefectului 
municipiului Bucureşti în realizarea atribu iilor de conducere a serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din 
subordinea Guvernului organizate la nivelul municipiului Bucureşti. 

(6) În cadrul şedin elor de lucru, membrii Colegiului prefectural prezint  şi 
analizeaz  stadiul implement rii programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de ac iune 
de la nivelul municipiului Bucureşti, nevoile şi dificult ile cu care se confrunt  serviciile 
publice deconcentrate, propunând m suri în vederea îmbun t irii activit ii. 

Art. 42 - (1) Colegiul prefectural are urm toarele atribu ii principale: 
a) analizeaz  activitatea serviciilor publice deconcentrate şi propune m suri în 

vederea îmbun t irii acesteia; 
b) stabileşte domeniile şi sectoarele în care este necesar  sau se poate realiza cu 

eficien  ac iunea coordonat  a mai multor servicii publice deconcentrate; 
c) stabileşte m surile necesare implement rii programelor, politicilor, strategiilor şi 

planurilor de ac iune adoptate la nivel na ional; 
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d) organizeaz  ac iunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în 
vederea solu ion rii unor situa ii deosebite; 

e) analizeaz  m surile necesare în vederea realiz rii unui sistem comun de 
management al informa iei, al resurselor materiale, financiare ori umane. 

(2) Colegiul prefectural îndeplineşte şi alte atribu ii prev zute de lege, precum şi 
sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administra iei publice centrale din 
subordinea Guvernului ori de c tre prefect. 

Art. 43 - Regulamentul de func ionare a Colegiului prefectural este elaborat şi 
aprobat prin ordin al prefectului, în conformitate cu regulamentul - cadru prev zut în anexa 
nr. 3 la Hot rârea Guvernului nr. 460/2006. 

V. 5 - Compartimentul management opera ional şi al performan ei 

Art. 44 - Compartimentul management opera ional şi al performan ei, compus din 
manageri publici, func ioneaz  ca structur  distinct  în subordinea direct  a prefectului. 

Art. 45 - Obiectivul specific al Compartimentului management opera ional şi al 
performan ei îl constituie eficientizarea activit ii institu iei, prin sprijinirea politicilor de 
reform  menite s  accelereze modernizarea administra iei şi a serviciilor publice. 

Art. 46 - Managerii publici îşi desf şoar  activitatea în conformitate cu prevederile 
legale aplicabile acestei func ii publice specifice. 

Art. 47 - Domeniile de competen  pentru managerii publici includ: 
a) înt rirea capacit ii institu ionale, prin îmbun t irea sectorului de resurse umane, 

precum şi a metodelor de lucru existente; 
b) evaluarea, revizuirea şi propunerea de recomand ri pentru îmbun t irea 

practicilor curente; 
c) utilizarea de instrumente şi tehnici manageriale în administra ia public ; 
d) identificarea de lacune, suprapuneri sau duplic ri în rela iile organiza ionale 

existente; 
e) formularea de strategii institu ionale, planuri de ac iune şi proceduri noi, 

actualizate sau îmbun t ite, precum şi implementarea acestora; 
f) elaborarea de planuri de ac iune pentru implementarea de politici şi strategii şi 

implementarea acestora; 
g) estimarea şi gestionarea resurselor umane, financiare, tehnice, materiale, 

informa ionale necesare/alocate Compartimentului, comisiilor, proiectelor şi activit ilor 
coordonate de c tre managerii publici; 

h) managementul sistematic al informa iei; 
i) monitorizarea şi evaluarea implement rii, dup  caz, de politici, strategii, 

programe şi planuri de ac iune la nivelul institu iei. 
Art. 48 - Compartimentul management opera ional şi al performan ei îndeplineşte 

urm toarele atribu ii generale: 
a) propune şi implementeaz  activit i, proiecte, programe; 
b) coordoneaz  activit i, proiecte, programe, compartimente, echipe de proiect, 

comisii/grupuri de lucru şi alte structuri func ionale, din dispozi ia conducerii; 
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c) sus ine prezent ri privind reforma administra iei publice şi alte teme, potrivit 
domeniilor specifice de competen ; 

d) asigur , în condi iile legii, revizuirea, evaluarea şi propunerea de recomand ri pentru 
simplificarea, modernizarea şi îmbun t irea activit ii institu iei; 

e) elaboreaz  şi propune strategii, proceduri, regulamente, planuri de ac iune noi, 
actualizate sau îmbun t ite; 

f) întocmeşte, la solicitarea conducerii sau a altor institu ii, în colaborare cu structurile 
de specialitate, inform ri şi rapoarte privind activitatea institu iei; 

g) coordoneaz  activit i de însuşire a bunelor practici şi transfer de cunoştin e la 
nivelul institu iilor române şi structurilor Uniunii Europene; 

h) colaboreaz  cu celelalte structuri de specialitate în vederea asigur rii implement rii 
standardelor de control intern/managerial; 

i) implementeaz  m surile prev zute în documentele strategice şi în planurile de 
ac iuni ale institu iei; 

j) contribuie, la solicitarea şi sub coordonarea Direc iei Generale Administra ie Public  
din cadrul Ministerului Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice, la implementarea 
obiectivelor reformei administra iei publice; 

k) sub îndrumarea reprezentan ilor Direc iei Generale Administra ie Public  din cadrul 
Ministerului Dezvolt rii Regionale şi Administra iei Publice, organizeaz  şi particip  la 
activit ile de implementare a Cadrului comun de autoevaluare a func ion rii institu iilor 
publice (CAF); 

l) asigur , la solicitarea conducerii, traducerea neoficial , conform competen elor 
lingvistice ale membrilor Compartimentului, a actelor normative, acordurilor, conven iilor, 
rapoartelor de ar , coresponden ei etc., elaborate la nivelul institu iei sau de c tre alte 
entit i; 

m) colaboreaz  cu structurile de specialitate în vederea moderniz rii şi integr rii 
aplica iilor informatice/serviciilor electronice existente, precum şi a eficientiz rii 
comunic rii interne şi externe; 

n) colaboreaz  cu structurile de specialitate în vederea actualiz rii şi disemin rii 
informa iilor referitoare la institu ia prefectului puse la dispozi ia cet eanului prin 
intermediul site-ului oficial, al infochioşcurilor şi al instrumentelor social media; 

o) efectueaz  activit i de instruire a personalului; 
p) coordoneaz  stagiile de practic ; 
q) reprezint  institu ia la diverse evenimente, conform dispozi iei conducerii. 

V. 6 - Compartimentul afaceri europene 

Art. 49 - Compartimentul afaceri europene func ioneaz  ca structur  distinct  în 
subordinea direct  a prefectului, activitatea acestuia având ca obiectiv îndeplinirea, la nivelul 
municipiului Bucureşti, a obliga iilor ce decurg din calitatea României de stat membru al 
Uniunii Europene. 

Art. 50 - Personalul Compartimentului afaceri europene, respectiv consilierul pentru 
afaceri europene, îndeplineşte urm toarele atribu ii: 
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a) desf şoar  activit i menite s  conduc  la cunoaşterea de c tre autorit ile 
administra iei publice locale şi de c tre cet eni a programelor cu finan are extern  ini iate şi 
sus inute de Uniunea European  şi de alte organisme interna ionale; 

b) ac ioneaz  pentru atragerea societ ii civile la activit ile care au leg tur  cu domeniul 
afacerilor europene şi particip  la programele specifice acestuia derulate de c tre societatea 
civil  

c) întocmeşte anual planul de ac iuni pentru realizarea în municipiul Bucureşti a 
politicilor na ionale, a politicilor de afaceri europene şi de intensificare a rela iilor externe, cu 
consultarea consiliilor locale de la nivelul sectoarelor 1-6, a CGMB şi a conduc torilor 
serviciilor publice deconcentrate; 

d) elaboreaz , în colaborare cu reprezentan i ai CGMB, ai serviciilor publice 
deconcentrate, ai autorit ilor administra iei publice locale, precum şi ai societ ii civile, 
planul de m suri la nivelul municipiului Bucureşti, în conformitate cu documentele 
programatice referitoare la afaceri europene; 

e) solicit  şi întocmeşte raportul de monitorizare trimestrial  a planului de ac iuni pentru 
realizarea în municipiul Bucureşti a politicilor na ionale, a politicilor de afaceri europene şi 
de intensificare a rela iilor externe; 

f) solicit  şi întocmeşte raportul de monitorizare trimestrial  a planului de m suri la 
nivelul municipiului Bucureşti, în conformitate cu documentele programatice referitoare la 
afaceri europene; 

g) ac ioneaz , cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de afaceri 
europene, precum şi sub coordonarea DAERI, pentru cunoaşterea documentelor privind 
afacerile europene adoptate la nivel central, precum şi pentru transpunerea acquis-ului 
comunitar şi respectarea obliga iilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene; 

h) realizeaz  informarea permanent  a consilierilor juridici din cadrul Direc iei juridice 
cu privire la actele comunitare cu inciden în domeniile de competen  ale autorit ilor 
administra iei publice locale din municipiul Bucureşti, precum şi cu privire la practica 
institu iilor comunitare în diverse domenii care prezint  interes pentru Institu ia Prefectului 
Municipiului Bucureşti; 

i) elaboreaz /prelucreaz  şi difuzeaz  materiale cu tematic  european  destinate 
inform rii publice cu privire la mecanismele institu ionale, legislative şi financiare ale 
Uniunii Europene, politicile europene, programele de finan are ini iate şi sus inute de 
Uniunea European  sau de alte organisme interna ionale, pe care le posteaz  pe pagina de 
internet a institu iei; 

j) face cunoscut  politica Guvernului României la nivelul autorit ilor locale interesate 
sau afectate de acele ac iuni ale Guvernului care vizeaz  domeniul afacerilor europene, 
monitorizeaz  modul în care sunt aplicate programele comunitare, acord  asisten  
autorit ilor locale cu privire la normele şi programele specifice Uniunii Europene. 

k) ine o eviden  a schimburilor locale constante ale unit ilor administrativ-teritoriale 
cu partenerii din statele membre ale Uniunii Europene (înfr iri şi acorduri de cooperare, 
conven ii, protocoale, asocieri între comunit i, conlucr ri între grupuri profesionale etc.); 
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l) elaboreaz  Planul anual de rela ii interna ionale al Institu iei Prefectului Municipiului 
Bucureşti; 

m) întocmeşte, gestioneaz  prin eviden  centralizat  şi monitorizeaz  activitatea de 
rela ii şi de colabor ri interna ionale a institu iei; 

n) întocmeşte documenta ia în vederea aprob rii de c tre MAI a primirii delega iilor 
str ine la conducerea institu iei; 

o) preg teşte documenta ia necesar  şi asigur  activitatea de protocol pentru primirea 
delega iilor str ine la conducerea institu iei; 

p) întocmeşte şi transmite MAI rapoartele de activitate interna ional  în urma primirii 
delega iilor str ine de conducerea institu iei; 

q) asigur  întocmirea documenta iei necesare încheierii acordurilor de 
cooperare/colaborare interna ionale, ob inerea avizului de legalitate de la Ministerul 
Afacerilor Externe cu sprijinul DAERI; 

r) organizeaz  ceremoniile de semnare a acordurilor de cooperare/colaborare 
interna ionale ale institu iei; 

s) urm reşte realizarea obliga iilor institu iei convenite în cadrul acordurilor de 
cooperare/colaborare interna ionale; 

t) asigur  coresponden a în domeniul rela iilor interna ionale; 
u) elaboreaz  eviden a centralizat  a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru 

orice activitate de rela ii interna ionale din cadrul Institu iei Prefectului Municipiului 
Bucureşti; 

v) identific , la nivelul Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti, arii care ar putea 
beneficia de asisten  extern , precum şi proiecte corespunz toare şi particip , al turi de 
compartimentele de specialitate, la elaborarea documenta iei necesare solicit rii de finan are 
pentru proiecte prin programe în care Institu ia Prefectului este eligibil  ca 
beneficiar/partener; 

w) monitorizeaz  programele şi proiectele finan ate din fonduri europene/externe 
nerambursabile implementate la nivelul municipiului Bucureşti; 

x) primeşte şi solu ioneaz  peti iile, sesiz rile şi reclama iile cet enilor, institu iilor 
publice, altor persoane juridice care sunt repartizate compartimentului; 

y) asigur  secretariatul Grupului de lucru pentru derularea Programului Opera ional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD); 

z) solicit  serviciilor deconcentrate transmiterea, la timp, de date necesare în derularea 
POAD, c tre autorit ile executive ale autorit ilor publice locale; 

aa) monitorizeaz  procesul de implementare a POAD la nivelul municipiului Bucureşti şi 
transmite la Ministerul Fondurilor Europene tabele centralizatoare, rapoarte şi inform ri 
periodice/la cerere precum şi un raport anual. 

V. 7 - Serviciul economic, achizi ii publice şi administrativ 

Art. 51 - Serviciul economic, achizi ii publice şi administrativ func ioneaz  ca 
structur  distinct  în subordinea direct  a prefectului şi este condus de un şef serviciu, 
func ionar public de conducere. 
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Art. 52 - Din cadrul serviciului se desemneaz , prin ordin al prefectului, persoanele 
care exercit  viza de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, şi cu acordul conform al Ministerului Afacerilor Interne. 

Art. 53 - Activitatea Serviciului economic, achizi ii publice şi administrativ 
urm reşte realizarea eficient  a unor atribu ii referitoare la calitatea de ordonator ter iar de 
credite a prefectului, prin atingerea urm toarelor obiective: 

a) asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare îndeplinirii obiectivelor 
institu iei prefectului; 

b) respectarea prevederilor legale privind exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu, raportarea situa iilor financiare şi opera iunile de cas  ale institu iei; 

c) diminuarea riscurilor în vederea protej rii şi folosirii corecte a bunurilor materiale 
din dotare şi creşterea eficien ei utiliz rii acestora; 

d) cheltuirea eficient  a banului public prin creşterea calit ii procesului de achizi ii 
publice. 

Art. 54 - (1) Biroul financiar, contabilitate şi salarizare este organizat ca o structur  
distinct  în subordinea şefului Serviciului economic, achizi ii publice şi administrativ şi este 
condus de un şef birou, func ionar public de conducere, care stabileşte, repartizeaz  
coordoneaz  şi verific  pe fiecare structur  în parte responsabilit ile din cadrul biroului. 

(2) Biroul financiar, contabilitate şi salarizare are în componen : 
- Compartimentul financiar, contabilitate, 
- Compartimentul salarizare. 
Art. 55 - Compartimentul financiar, contabilitate îndeplineşte urm toarele atribu ii: 
a) asigur  înregistrarea cronologic  şi sistematic , prelucrarea, publicarea şi 

p strarea informa iilor cu privire la pozi ia financiar , performan a financiar  şi fluxurile de 
trezorerie, atât pentru cerin ele interne ale institu iei, cât şi pentru utilizatori externi - 
Guvern, Parlament, organisme financiare interna ionale; 

b) asigur  informa ii ordonatorului principal de credite cu privire la execu ia 
bugetelor de venituri şi cheltuieli, rezultatul execu iei bugetare, patrimoniul aflat în 
administrare, rezultatul patrimonial, costul programelor aprobate prin buget, dar şi 
informa ii necesare pentru întocmirea contului general anual de execu ie a bugetului de stat, 
a contului anual de execu ie a bugetului asigur rilor sociale de stat şi a fondurilor speciale; 

c) completeaz  registrul jurnal şi registrul inventar; 
d) efectueaz  opera iunile în fişele de cont pentru opera iuni diverse; 
e) ine eviden a furnizorilor, debitorilor, crean elor şi datoriilor, potrivit clasifica iei 

bugetare şi nominal; 
f) ine eviden a veniturilor şi a cheltuielilor; 
g) efectueaz  trimestrial confruntarea dintre eviden a contabila sintetic  şi cea 

analitic ; 
h) asigur  cadrul necesar pentru organizarea şi desf şurarea inventarierii elementelor 

de activ şi pasiv, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia la sfârşitul fiec rui an, precum 
şi ori de câte ori se consider  necesar; 

i) ine eviden a angajamentelor bugetare şi legale din care deriv  direct sau indirect 
obliga ii de plat , inclusiv a celor finan ate din fonduri comunitare; 

j) întocmeşte fişele de eviden  a mijloacelor fixe şi calculeaz  amortizarea lunar ; 
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k) asigur  elaborarea, fundamentarea şi execu ia bugetului propriu al institu iei 
prefectului; 

l) urm reşte şi execut  actualizarea indicatorilor financiari privind creditele 
bugetare, pe baza rectific rilor bugetare; 

m) asigur  realizarea modific rilor în aloca iile bugetare repartizate şi cele r mase de 
repartizat (aprobate prin buget, dar nerepartizate) prin utilizarea vir rilor de credite, 
începând cu prima lun  a trimestrului III din anul financiar în curs; 

n) elaboreaz  lunar, cererea de credite pentru nevoi proprii, respectând metodologia 
Ministerului Finan elor Publice şi a Ministerului Afacerilor Interne, ordonatorul principal de 
credite; 

o) ine eviden a rezultatelor proprii ale activit ilor financiar - contabile privind 
utilizarea creditelor bugetare; 

p) ine eviden a garan iilor materiale, stabilirea şi recuperarea pagubelor materiale, 
eviden a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor; 

q) efectueaz  toate opera iunile de încas ri şi pl i în numerar şi prin conturi bancare 
sau de trezorerie; 

r) calculeaz  drepturile salariale şi ine eviden a contabil  a pl ii salariilor şi a altor 
drepturi de personal cuvenite personalului institu iei prefectului, precum şi a obliga iilor fa  
de bugetele speciale; 

s)  întocmeşte lunar balan ele de verificare sintetice şi trimestrial balan e de 
verificare analitice pe baza datelor înregistrate în eviden a contabil ; 

ş) trimestrial şi anual, întocmeşte situa ia financiar  a Institu iei Prefectului 
Municipiului Bucureşti, precum şi toate situa iile statistice cu date financiar - contabile, 
anexe la bilan ul contabil prev zute de Legea contabilit ii şi conform Normelor 
metodologice elaborate de c tre Ministerul Finan elor Publice; 

t) întocmeşte rapoarte de analiz  şi sintez  pe baza datelor din situa iile financiare 
trimestriale şi anuale, la solicitarea prefectului; 

) organizeaz  inventarierea general  a bunurilor materiale şi a tuturor opera iunilor 
de decontare cu debitorii şi creditorii care figureaz  în eviden a contabil , a numerarului 
aflat în casa de bani, a bunurilor materiale aflate în eviden ; 

u) confrunt  şi înregistreaz  în contabilitate documentele privind opera iunile de 
încas ri şi pl i efectuate cu numerar şi prin virament; 

v) verific  lunar soldurile din fişele de magazie cu eviden a contabil  analitic  a 
bunurilor materiale; 

w) verific  lunar soldurile conturilor institu iei şi analizeaz  cauzele neutiliz rii 
creditelor bugetare şi propune m suri de îmbun t ire a execu iei bugetare; 

x) verific  integritatea, eviden a şi folosirea legal  a tuturor documentelor de strict  
justificare aflate în eviden a casieriei institu iei prefectului; 

y) verific  şi particip  la întocmirea documentelor pentru scoaterea/alocarea la şi de 
la drepturi a personalului; 

z) în domeniul activit ii de casierie, execut  opera iunile de încas ri şi pl i în 
numerar, în condi iile legii, inclusiv taxa de cerere şi taxa consular  perceput  pentru 
aplicarea apostilei; 
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aa) întocmeşte situa ia pl ilor planificate ce urmeaz  a se derula prin trezorerie în 
cursul fiec rei decade; 

bb) efectueaz  opera iuni de depunere şi retragere de numerar din conturile institu iei 
prin casieria trezoreriei; 

cc) desf şoar  activit i de asigurare financiar  pentru organizarea alegerilor şi a 
referendumului, în condi iile actelor normative în vigoare; 

dd) efectueaz  achitarea obliga iilor pecuniare stabilite prin hot râri judec toreşti în 
sarcina Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti/a comisiilor al c ror preşedinte este 
prefectul; 

ee)introduce în eviden a contabil  cantit ile şi valoarea deşeurilor generate/predate şi 
vireaz  la bugetul statului sumele încasate de institu ie de la operatorii economici autoriza i 
care au achizi ionat diferitele categorii de deşeuri. 

Art. 56 - Compartimentul salarizare are urm toarele atribu ii: 
a) întocmeşte documentele pentru plata drepturilor salariale (state de plat , liste de 

diferen e, situa ii privind re inerile aferente drepturilor salariale, state de plat  pentru 
compensarea concediilor de odihn  şi plata concediilor medicale) pentru personalul încadrat 
în structurile proprii ale institu iei prefectului; 

b) întocmeşte toate documentele privind virarea la destina ie a obliga iilor c tre 
bugetul de stat, bugetul asigur rilor de stat şi pentru toate re inerile care necesit  virarea la 
diferite destina ii; 

c) particip  lunar şi anual la fundamentarea nivelului fondului de salarii şi a tuturor 
cheltuielilor de personal pentru întocmirea cererii de credite lunare şi elaborarea datelor 
privind propunerile pentru proiectul de buget propriu al Institu iei Prefectului Municipiului 
Bucureşti; 

d) întocmeşte situa iile lunare, trimestriale şi anuale referitoare la personalul din 
institu ie; 

e) efectueaz  pl i din aloca iile bugetare repartizate de ordonatorul principal de 
credite pentru situa ii speciale precum şi din sumele primite ca sponsorizare sau dona ii; 

f) elibereaz , la cerere, adeverin e privind calitatea de salariat şi drepturile salariale 
încasate, precum şi privind contribu iile virate; 

g) colaboreaz  cu Serviciul resurse umane în vederea stabilirii drepturilor salariale 
ale personalului cu ocazia major rilor de salarii sau a modific rii bazei legale; 

h) transmite la b ncile comerciale stabilite documenta ia lunar  pentru plata salariilor 
personalului prin card; 

i) întocmeşte şi transmite electronic declara ia unic  112 şi alte declara ii fiscale, 
dup  caz; 

j) completeaz  şi transmite lunar, semestrial şi anual d rile de seam  statistice 
solicitate de Direc ia Regional  de Statistic  a Municipiului Bucureşti; 

k) asigur  documentele necesare oper rii în contabilitate a obliga iei salariale a 
angajatorului şi plata drepturilor personalului. 

Art. 57 - (1) Biroul achizi ii publice şi administrativ este organizat ca structur  
distinct  în subordinea şefului Serviciului economic, achizi ii publice şi administrativ şi este 
condus de un şef birou, func ionar public de conducere, care stabileşte, repartizeaz , 
coordoneaz  şi verific  responsabilit ile din cadrul biroului. 
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(2) Activitatea Biroului achizi ii publice şi administrativ are ca obiect atribuirea 
contractelor de achizi ie public  şi gospod rirea judicioas  a bunurilor materiale din dotare 
şi creşterea eficien ei utiliz rii acestora. 

Art. 58 - Personalul Biroului achizi ii publice şi administrativ îndeplineşte 
urm toarele atribu ii: 

a) în domeniul achizi iilor publice: 
- întocmeşte programul anual al achizi iilor publice de bunuri, executarea de 

lucr ri şi prest ri de servicii pe care îl supune aprob rii prefectului şi îl 
actualizeaz  potrivit aloca iilor bugetare asigurate; 

- asigur , împreun  cu persoanele de specialitate desemnate, întocmirea 
caietului de sarcini şi a celorlalte acte cuprinse în documenta ia de atribuire; 

- asigur  întocmirea documenta iei de atribuire pentru procedurile de achizi ii pe 
baza caietului de sarcini, precum şi a documenta iei primite de la 
compartimentele care solicit  demararea procedurilor; 

- întocmeşte referatul pentru constituirea comisiilor de evaluare a bunurilor, 
lucr rilor şi serviciilor ce vor constitui obiectul unei achizi ii publice, pe care îl 
înainteaz  prefectului în vederea desemn rii membrilor; 

- asigur  întocmirea şi supunerea spre aprobare a notei justificative privind 
selectarea procedurii de atribuire; 

- asigur  primirea, înregistrarea şi p strarea ofertelor; 
- asigur  întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor şi a proceselor 

verbale de atribuire; 
- asigur  înregistrarea contesta iilor şi comunicarea acestora c tre organele 

abilitate, ofertan ii implica i în procedur  şi c tre comisia de evaluare; 
- asigur  comunicarea scris  a rezultatelor procedurilor c tre ofertan i; 
- transmite r spunsurile la contesta ii; 
- asigur  returnarea garan iilor de participare la procedurile de achizi ie; 
- asigur  încheierea contractelor cu câştig torii procedurilor de achizi ii 

organizate pentru bunuri, servicii şi lucr ri şi asigur  întocmirea de acte 
adi ionale, când este cazul; 

- asigur  respectarea procedurii legale în vederea atribuirii contractelor de 
achizi ii publice, întocmeşte proiectele contractelor de achizi ii publice şi 
asigur  supunerea acestora spre avizare Direc iei juridice şi controlului 
financiar preventiv propriu; 

- organizeaz , în baza împuternicirii prefectului, vânzarea, gajarea, 
concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al institu iei; 

-  asigur , conform legii, întocmirea formalit ilor de publicitate pentru 
procedurile de atribuire; 

- asigur  încheierea contractelor de achizi ii pentru organizarea şi desf şurarea 
în bune condi ii a alegerilor şi a referendumului, în condi iile legii; 

- asigur , împreun  cu autorit ile publice locale, m surile necesare desf şur rii 
în bune condi ii a activit ii Biroului Electoral de Circumscrip ie al 
municipiului Bucureşti; 
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- asigur  respectarea obliga iei de a derula procedurile de atribuire a contractelor 
de achizi ii publice, utilizând Sistemul Electronic al Achizi iilor Publice 
(SEAP), în procentul stabilit prin legisla ia în materie; 

- ini iaz  şi deruleaz  anual procedura de încheiere de contracte pentru predarea 
c tre operatori economici autoriza i a tuturor categoriilor de deşeuri generate şi 
stocate temporar la nivelul institu iei. 

b) în domeniul administrativ: 
- ine eviden a şi urm reşte derularea contractelor încheiate privind achizi iile de 

bunuri, executarea de lucr ri şi prest ri servicii în condi iile actelor normative 
în vigoare; 

- solicit  de la direc iile, serviciile, birourile şi celelalte compartimente ale 
institu iei necesarul de bunuri, servicii şi lucr ri şi urm reşte consumul 
acestora; 

- organizeaz  şi desf şoar , dup  caz, activit ile de secretariat - administrativ, 
gospod rire, între inere repara ii şi de deservire, în vederea asigur rii 
condi iilor materiale pentru desf şurarea activit ii institu iei; 

- asigur  şi r spunde de aprovizionarea cu materiale, servicii, obiecte de 
inventar şi alte dot ri potrivit nevoilor reale şi în limita resurselor aprobate, în 
condi iile legii; 

- r spunde de buna func ionare a autovehiculelor din parcul comun al institu iei; 
- calculeaz  consumul de carburant rezultat din foile de parcurs şi raporteaz  

lunar consumul de carburant la MAI; 
- ine eviden a tehnico - operativ  a mijloacelor fixe în magazie şi pe locuri de 

folosin , precum şi a obiectelor de inventar şi a materialelor; 
- anual, se efectueaz  de c tre comisia de inventariere numit  prin ordin al 

prefectului, la propunerea şefului serviciului, inventarierea bunurilor materiale 
ale institu iei prefectului; 

- particip  la fundamentarea cheltuielilor şi a fondurilor necesare, face propuneri 
pentru proiectul de buget al institu iei prefectului; 

- ca urmare a inventarierii anuale, comisia de inventariere numit  prin ordin al 
prefectului, la propunerea şefului serviciului, face propuneri pentru scoaterea 
din func iune şi casarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a altor 
bunuri materiale din cadrul institu iei; 

- asigur  contactele, în elegerile, angajamentele, conven iile şi planurile 
necesare corel rii, în caz de incendiu, a ac iunii for elor şi mijloacelor proprii 
cu cele ale unit ilor de pompieri militari şi cu cele ale serviciilor de urgen  ce 
pot fi solicitate în ajutor, încât s  permit  accesul acestora în institu ie în scop 
de recunoaştere, de instruire sau de antrenament şi s  participe la exerci iile şi 
aplica iile tactice de interven ie organizate, în colaborare cu personalul 
Compartimentului situa ii de urgen  şi ordine public ; 

- asigur , împreun  cu autorit ile publice locale, m surile necesare desf şur rii 
în bune condi ii a activit ii Biroului Electoral de Circumscrip ie al 
municipiului Bucureşti; 
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- asigur  Secretariatul Comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite 
cu titlu gratuit cu prilejul unor ac iuni de protocol în exercitarea mandatului 
sau a func iei publice; 

- elaboreaz  eviden a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor ac iuni de 
protocol în exercitarea mandatului sau a func iei publice. 

c) în domeniul protec iei mediului: 
- exercit , prin personalul desemnat, calitatea de responsabil de mediu al 

institu iei prefectului şi îndeplineşte atribu iile specifice acestuia, conform 
prevederilor legale şi sarcinilor stabilite de c tre forul superior; 

- urm reşte şi asigur  îndeplinirea obliga iilor prev zute de legisla ia privind 
regimul deşeurilor şi activitatea de protec ie a mediului la nivelul Ministerului 
Afacerilor Interne; 

- r spunde de implementarea colect rii selective a deşeurilor în cadrul 
institu iei; 

- responsabilul de mediu asigur  secretariatul Comisiei de protec ie a mediului 
şi ecologie de la nivelul institu iei. 

d) în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor: 
- asigur  identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din institu ie; 
- r spunde de aplicarea cu stricte e a prevederilor legale privind ap rarea 

împotriva incendiilor. 
Art. 59 - Serviciul economic, achizi ii publice şi administrativ colaboreaz  cu 

Direc ia juridic , în limitele de competen  ale acesteia, pentru îndeplinirea, în condi iile 
legii, a atribu iilor ce revin prefectului în domeniul organiz rii şi desf şur rii alegerilor 
locale, parlamentare şi preziden iale, precum şi a referendumului na ional ori local. 

V.8 - Serviciul resurse umane 

Art. 60 - (1) Serviciul resurse umane este organizat ca structur  distinct  în subordinea 
prefectului, având în componen  Compartimentul resurse umane şi Compartimentul pentru 
securitatea şi s n tatea muncii. 

(2) Obiectivele specifice ale Serviciului sunt: 
- Asigurarea unui management eficient şi eficace al resurselor umane (exclusiv 

serviciile publice comunitare) 
- Asigurarea perfec ion rii continue şi aplicate a personalului (exclusiv serviciile 

publice comunitare) 
- Implementarea normelor de securitate şi s n tate a muncii, în vederea creşterii 

calit ii mediului de munc  
Art. 61 - Compartimentul resurse umane îndeplineşte urm toarele atribu ii: 

I. În domeniul resurse umane: 

Pagina 38 din 99 



a) elaboreaz  documentele necesare privind încheierea, modificarea, suspendarea şi 
încetarea raportului de serviciu şi/sau a contractului individual de munc , precum şi stabilirea 
tuturor drepturilor prev zute de legisla ia muncii sau legisla ia privind func ia public  pentru 
personalul Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

b) asigur , la solicitarea conducerii Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti, 
întocmirea formalit ilor privind modificarea/actualizarea organigramei institu iei şi a 
num rului total de posturi sau calitatea acestora, din statul de func ii, pe baza concluziilor 
analizei conduc torului institu iei şi/sau a propunerilor primite de la compartimentele de 
specialitate, şi aprobate corespunz tor de c tre Prefect; 

c) stabileşte şi actualizeaz , conform reglement rilor legale, drepturile salariale pentru 
personalul din cadrul Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

d) coordoneaz activitatea de formare profesional  a salaria ilor institu iei prefectului 
şi întocmeşte formalit ile privind participarea la cursurile de formare/perfec ionare a 
acestora; 

e) asigur  implementarea deciziilor manageriale ale conducerii institu iei în leg tur  
cu previzionarea necesarului de personal, formarea, selec ionarea, încadrarea, evaluarea, 
motivarea, perfec ionarea, promovarea şi protec ia personalului; 

f) particip  la elaborarea politicii de personal a institu iei prefectului;
g) întocmeşte şi gestioneaz  dosarele profesionale ale func ionarilor publici şi dosarele 

de personal ale angaja ilor Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti; 
h) gestioneaz  şi completeaz  registrul general de eviden  a salaria ilor şi structura de 

func ii publice de pe portalul Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici; 
i) avizeaz  cererile de acordare a concediilor cu/f r  plat , conform prevederilor 

legale şi ine eviden a acestora; 
j) ine eviden a orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru de c tre 

salaria ii institu iei prefectului, conform legisla iei în vigoare, pe baza documentelor 
transmise de c tre compartimentele de specialitate, precum şi a recuper rii acestora cu timp 
liber corespunz tor; 

k) întocmeşte foile colective de prezen  pentru întreg personalul care-şi desf şoar  
activitatea în cadrul institu iei, în baza pontajelor întocmite de c tre şefii structurilor; 

l) asigur  întocmirea formalit ilor privind scoaterea la concurs a posturilor 
vacante/temporar vacante din cadrul Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

m) întocmeşte proiectul Ordinului prefectului privind desemnarea membrilor şi asigur  
secretariatul comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea posturilor vacante/temporar 
vacante şi întocmeşte documenta ia privind încadrarea în munc  a candida ilor declara i 
admişi, pe baza rapoartelor finale ale comisiilor de concurs/examen, şi în conformitate cu 
prevederile legale; 

n) solicit  personalului din compartimentele de specialitate ale institu iei prefectului 
întocmirea şi/sau actualizarea declara iilor de avere şi de interese şi asigur  gestionarea 
acestor documente, conform legisla iei în vigoare; 

o) elibereaz , la cerere, adeverin e privind calitatea de salariat, drepturile salariale ale 
angaja ilor şi vechimea în munc , în institu ie şi în specialitate, dup  caz; 

p) calculeaz  vechimea în munc  la încadrare, şi ulterior pe perioada activit ii în 
cadrul institu iei, în vederea acord rii grada iilor de vechime corespunz toare; 
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q) ine eviden a fişelor posturilor pentru personalul Institu iei Prefectului Municipiului 
Bucureşti; 

r) întocmeşte anual statul de func ii şi actualizeaz  statul de personal la finele fiec rei 
luni şi ori de câte ori este cazul; 

s) întocmeşte formalit ile privind emiterea legitima iilor de serviciu de c tre 
Ministerul Afacerilor Interne, pentru personalul institu iei, inând eviden a acestora; 

ş) asigur  aplicarea prevederilor legale privind pensionarea, conform actelor normative 
în vigoare; 

t) propune constituirea/actualizarea componen ei comisiei paritare şi a comisiei de 
disciplin , pentru func ionarii publici din cadrul institu iei prefectului, în conformitate cu 
prevederile legale; 

) coordoneaz  activitatea de evaluare profesional  individual  a func ionarilor publici 
şi a angaja ilor care îşi desf şoar  activitatea în baza unor contracte individuale de munc ; 

u) ine eviden a serviciului de permanen  stabilit de c tre conducerea institu iei, 
aduce la cunoştin  personalului obliga ia respect rii acestuia şi ine eviden a recuper rii 
orelor prestate prin timp liber corespunz tor; 

v) înregistreaz  şi arhiveaz  ordinele prefectului; 
w) comunic  ordinele cu caracter normativ, ordinele emise în activitatea de organizare 

şi desf şurare a procesului electoral şi aduce la cunoştin a persoanelor interesate ordinele cu 
caracter individual ce privesc salaria i ai Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti; 
totodat , transmite ini iatorului, în vederea comunic rii, celelalte ordine ale prefectului; 

x) abrogat; 
y) elaboreaz  planul de ocupare a func iilor publice din cadrul institu iei prefectului; 
z) întocmeşte situa iile lunare, trimestriale şi semestriale referitoare la num rul şi 

structura posturilor, pe care le transmite Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici, 
Ministerului Afacerilor Interne, administra iilor financiare, Institutului Na ional de Statistic  
etc. 

Art. 62 - Compartimentul pentru securitatea şi s n tatea muncii îndeplineşte 
urm toarele atribu ii: 

Pagina 40 din 99 



a) activit ile ce privesc securitatea şi s n tatea muncii se deruleaz  de structura 
special constituit , în colaborare cu lucr torii desemna i la nivelul institu iei, inclusiv 
serviciile publice comunitare, r spunderea fiind deopotriv ; 

b) identific  pericolele şi evalueaz  riscurile pentru fiecare component  a sistemului de 
munc , respectiv executant, sarcin  de munc , mijloace de munc /echipamente de munc  şi 
mediul de munc  pe locuri de munc /posturi de lucru; 

c) ini iaz  şi particip  la elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului 
de prevenire şi protec ie; 

d) elaboreaz  instruc iuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglement rilor 
de securitate şi s n tate în munc , inând seama de particularit ile activit ilor şi ale 
institu iei, precum şi ale locurilor de munc /posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în 
unitate, numai dup  ce au fost aprobate de c tre prefect; 

e) stabileşte atribu iile şi r spunderile în domeniul securit ii şi s n t ii în munc , ce 
revin lucr torilor, corespunz tor func iilor exercitate, care se consemneaz  în fişele de post 
aprobate de prefect; 

f) verific  însuşirea şi aplicarea de c tre to i lucr torii a m surilor prev zute în planul 
de prevenire şi protec ie, a instruc iunilor proprii, precum şi a atribu iilor şi responsabilit ilor 
ce le revin în domeniul securit ii şi s n t ii în munc , stabilite prin fişa postului; 

g) întocmeşte sau solicit , dup  caz, documenta ii cu caracter tehnic, de informare şi 
instruire a lucr torilor în domeniul securit ii şi s n t ii în munc ; 

h) elaboreaz  tematici pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a 
periodicit ii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munc  în instruc iunile proprii, 
asigurarea inform rii şi instruirii lucr torilor în domeniul securit ii şi s n t ii în munc  şi 
verificarea însuşirii şi aplic rii de c tre lucr tori a informa iilor primite; 

i) elaboreaz  programul de instruire-testare la nivelul institu iei; 
j) ine eviden a zonelor cu risc ridicat şi specific; 
k) stabileşte zonele care necesit  semnalizare de securitate şi s n tate în munc , tipul 

de semnalizare necesar şi amplasarea; 
l) ine eviden a meseriilor şi a profesiilor prev zute de legisla ia specific , pentru care 

este necesar  autorizarea exercit rii lor; 
m) ine eviden a posturilor de lucru care necesit  examene medicale suplimentare; 
n) ine eviden a posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina 

muncii, necesit  testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; 
o) asigur  şi verific  monitorizarea func ion rii sistemelor şi dispozitivelor de 

protec ie, a aparaturii de m sur  şi control, precum şi a instala iilor de ventilare sau a altor 
instala ii, pentru controlul noxelor în mediul de munc ; 

p) verific  starea de func ionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de 
urgen , precum şi a sistemelor de siguran ; 

r) efectueaz  controale interne la locurile de munc , cu informarea, în scris, a 
prefectului asupra deficien elor constatate şi asupra m surilor propuse pentru remedierea 
acestora; 
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s) ine eviden a echipamentelor de munc  şi urm reşte ca verific rile periodice şi, dac  
este cazul, încerc rile periodice ale echipamentelor de munc  s  fie efectuate de persoane 
competente, dup  caz; 

ş) identific  echipamentele individuale de protec ie necesare pentru posturile de lucru 
şi întocmeşte necesarul de dotare a lucr torilor cu echipament individual de protec ie, dup  
caz, verific  între inerea, manipularea şi depozitarea adecvat  a echipamentelor individuale 
de protec ie şi înlocuirea lor la termenele stabilite sau în situa ii ce impun asta; 

t) particip  la cercetarea evenimentelor şi ine eviden a acestora, conform 
competen elor legale; 

) elaboreaz  rapoartele privind accidentele de munc  suferite de lucr torii din 
institu ie; 

u) urm reşte realizarea m surilor dispuse de c tre inspectorii de munc , cu prilejul 
vizitelor de control şi al cercet rii evenimentelor; 

v) colaboreaz  cu lucr torii şi/sau reprezentan ii lucr torilor şi cu medicul de medicina 
muncii, în vederea coordon rii m surilor de prevenire şi protec ie; 

w) colaboreaz  cu lucr torii desemna i/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor 
angajatori, în situa ia în care mai mul i angajatori îşi desf şoar  activitatea în acelaşi loc de 
munc ; 

x) asigur  actualizarea planului de protec ie şi prevenire, dup  caz; 
y) propune sanc iuni şi stimulente pentru lucr tori, pe criteriul îndeplinirii obliga iilor 

şi atribu iilor în domeniul securit ii şi s n t ii în munc ; 
z) propune clauze privind securitatea şi s n tatea în munc  la încheierea contractelor 

de prest ri de servicii cu al i angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori str ini, dup  
caz; 

aa) asigur  constituirea şi func ionarea Comitetului de securitate şi s n tate în munc  
al institu iei; 

bb) urm reşte ob inerea autoriza iilor de func ionare a Institu iei Prefectului 
Municipiului Bucureşti din punct de vedere al securit ii şi s n t ii muncii; 

cc) informeaz  operativ conducerea institu iei asupra accidentelor de munc  produse în 
institu ie; 

dd) asigur  verificarea anual , sau ori de câte ori este nevoie, a încadr rii noxelor în 
limitele de nocivitate admise pentru mediul de munc , pe baza m sur torilor efectuate de 
c tre organismele abilitate şi propune m suri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora, 
dup  caz; 

ee) asigur  instruirea şi informarea personalului în probleme de securitate şi s n tate a 
muncii, atât prin cele trei forme de instructaj (introductiv general, la locul de munc  şi 
periodic), cât şi prin cursuri de specialitate; 

ff) colaboreaz  cu serviciul medical în fundamentarea programului de m suri de 
securitate şi s n tate a muncii şi monitorizeaz , împreun  cu acesta, starea de s n tate a 
angaja ilor prin: 

- examen medical la angajarea în munc ; 
- control medical periodic; 
- examen medical la reluarea activit ii. 
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V. 9 - Direc ia juridic  

Art. 63 - În cadrul Direc iei juridice, condus  de un director executiv, func ionar 
public de conducere, func ioneaz  urm toarele structuri distincte: 

- Serviciul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu 
- Compartimentul control legalitate acte, apostil  şi eviden  electoral  
- Compartimentul contencios administrativ 
Art. 64 - (1) Serviciul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu este structur  

de specialitate în cadrul institu iei prefectului, condus  de un şef serviciu, func ionar public 
de conducere, şi se afl  în subordinea directorului executiv. 

(2) Activitatea Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu urm reşte 
aducerea la îndeplinire a urm toarelor obiective: 

a) aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor şi a celorlalte acte normative; 
b) îndeplinirea atribu iilor rezultate ca urmare a aplic rii actelor normative cu 

caracter reparatoriu; 
c) îmbun t irea calit ii serviciilor şi conferirea unui grad ridicat de transparen  a 

activit ii desf şurate. 
Art. 65 - Serviciul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu are ca principal 

obiectiv îndeplinirea atribu iilor rezultate ca urmare a aplic rii actelor normative cu caracter 
reparatoriu, îndeplinind urm toarele atribu ii specifice: 

I. în ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensa ii 
cet enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplic rii 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare 
( denumit  în continuare Legea nr. 9/1998) şi a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de 
desp gubiri sau compensa ii cet enilor români pentru bunurile proprietate a acestora, 
sechestrate, re inute sau r mase în Basarabia, Bucovina de Nord şi inutul Her a, ca urmare 
a st rii de r zboi şi a aplic rii Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi 
Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modific rile şi complet rile ulterioare 
(denumit  în continuare Legea nr. 290/2003): 

a) primeşte, verific  şi instrumenteaz  cererile de acordare a compensa iilor 
solicitate în temeiul Legii nr. 9/1998 şi al Legii nr. 290/2003; 

b) asigur  secretariatul Comisiei municipale de aplicare a Legii nr. 9/1998 şi a Legii 
nr. 290/2003; 

c) îndeplineşte alte atribu ii rezultate din delegarea de c tre membrii Comisiei 
municipale de aplicare a Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003 c tre secretariatul tehnic; 

d)  primeşte cita iile transmise de c tre consilierii juridici din 
cadrul Compartimentului contencios administrativ, formuleaz  propuneri de solu ionare, cu 
celeritate, a cererii care face obiectul ac iunii în instan  şi transmite, de îndat , 
documentele necesare în vederea formul rii ap r rii; 

e) prelucreaz  date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare. 
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II. în ceea ce priveşte aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat , 
cu modific rile şi complet rile ulterioare (denumit  în continuare Legea nr. 10/2001): 

a) asigur  secretariatul Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001; 
b) verific  legalitatea dispozi iilor emise de primarul general al municipiului 

Bucureşti în temeiul Legii nr. 10/2001, conform legisla iei în vigoare, şi întocmeşte avizul 
de legalitate sau formuleaz  propuneri, motivate, de restituire a dispozi iei în vederea 
modific rii/revoc rii de c tre autoritatea emitent ; 

c) primeşte, analizeaz  şi rezolv  lucr rile repartizate prin rezolu ie ierarhic 
superioar , privind aplicarea Legii nr. 10/2001, formulând r spunsurile în termenele legale; 

d) elaboreaz  ac iunile pentru instan  cu privire la dispozi iile emise de primarul 
general în baza Legii nr. 10/2001, considerate nelegale, pe care le înainteaz , împreun  cu 
documenta ia aferent , Compartimentului contencios administrativ, care asigur  
reprezentarea şi ap rarea în instan ; 

e) asigur  predarea - primirea dosarelor constituite în temeiul Legii nr. 10/2001, la 
nivelul Prim riei municipiului Bucureşti şi primite de c tre institu ia prefectului în original, 
şnuruite şi sigilate, c tre Autoritatea Na ional  pentru Restituirea Propriet ilor - 
Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp gubirilor; 

f) elaboreaz  rapoarte şi inform ri cu privire la situa ia notific rilor depuse de 
peten i în vederea acord rii de desp gubiri în baza Legii nr. 10/2001, pe care le prezint  
conducerii ierarhic superioare; 

g) monitorizeaz , verific  şi controleaz  aplicarea corect  şi unitar  a Legii nr. 
10/2001, de c tre Prim ria Municipiului Bucureşti, din oficiu sau pe baza sesiz rilor 
persoanelor îndrept ite, aplicând în baza împuternicirii sanc iunile prev zute de lege, pe 
baza constat rilor f cute, inând cont de prevederile art. 38 din Legea nr. 10/2001; 

h) prelucreaz  date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare. 
III.  în ceea ce priveşte aplicarea legilor fondului funciar: 
a) analizeaz , verific  şi întocmeşte proiectele ordinelor privind atribuirea terenurilor 

în proprietate conform prevederilor art. 36 alin 2 şi 3 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, care constituie titluri de 
proprietate, în temeiul documenta iei transmis  de prim riile sectoarelor 1-6; 

b) primeşte, verific  şi instrumenteaz , prin colectivul de lucru, dosarele înaintate 
Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea drepturilor de proprietate privat  asupra 
terenurilor; 

c) întocmeşte, prin colectivul de lucru, referatul care con ine propuneri, fie de 
introducere pe ordinea de zi a şedin ei, fie de restituire c tre subcomisiile locale a 
propunerilor formulate de acestea; 

d) monitorizeaz  aplicarea corect  şi unitar  a legilor privind restituirea propriet ilor 
şi acord  îndrumare persoanelor fizice implicate în procedurile administrative de restituire; 

e) primeşte şi difuzeaz  în teritoriu preciz rile/îndrum rile formulate de Autoritatea 
Na ional  pentru Restituirea Propriet ii şi elaboreaz  rapoarte şi inform ri cu privire la 
aplicarea legilor fondului funciar; 

f) transmite, de îndat , documentele solicitate de instan e în cauzele ce au ca obiect 
aplicarea legilor fondului funciar, dup  luarea la cunoştin  asupra cita iilor, în cauzele în 
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care institu ia nu este parte. În cauzele în care prefectul/comisiile al c ror preşedinte este 
prefectul, la solicitarea Compartimentului contencios administrativ, comunic  documenta ia 
necesar  şi puncte de vedere în vederea formul rii ap r rii. 

g) prelucreaz  date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare. 
Art. 66 - (1) Compartimentul control legalitate acte, apostil  şi eviden  electoral  

este organizat ca structur  distinct  în cadrul Direc iei juridice şi se afl  în subordinea 
directorului executiv, având ca obiective principale: 

1. aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor şi a celorlalte acte normative, în 
vederea atingerii c ruia îndeplineşte urm toarele atribu ii: 

a) elaboreaz  studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, 
precum şi propuneri privind îmbun t irea st rii de legalitate, pe care le înainteaz  
prefectului; 

b) elaboreaz  proiecte de acte normative în domeniul de activitate , pe care le 
prezint  prefectului; 

c) analizeaz  şi redacteaz , în limita competen elor stabilite de lege, în colaborare cu 
structurile de specialitate, r spunsurile privind solu ionarea cererilor şi sesiz rilor adresate 
de persoane juridice şi fizice. 

2. verificarea legalit ii actelor administrative adoptate/emise de autorit ile locale, în 
vederea atingerii c ruia îndeplineşte urm toarele atribu ii: 

a) elaboreaz  studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, 
precum şi propuneri privind îmbun t irea st rii de legalitate, pe care le înainteaz  
prefectului; 

b) elaboreaz  proiecte de acte normative în domeniul de activitate, pe care le prezint  
prefectului; 

c) efectueaz , în condi iile legii, verific rile şi întocmeşte documenta ia necesar  cu 
privire la: dizolvarea de drept a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor 
locale organizate la nivelul sectoarelor, suspendarea, ori, dup  caz, încetarea de drept a unor 
mandate de consilier sau al primarului general, în condi iile legii; 

d) întocmeşte documenta ia necesar  şi elaboreaz  propunerile pentru sesizarea 
Guvernului în cazurile de dizolvare a autorit ilor deliberative ale administra iei publice 
locale; 

e) elaboreaz  proiectul ordinului prefectului de stabilire a num rului consilierilor 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti/Consiliului local de sector, pe baza datelor 
statistice oficiale, şi întocmirea graficului de convocare a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti/Consiliului local al sectorului, în şedin a de constituire. 

f) examineaz , sub aspectul legalit ii, în termenul prev zut de lege, actele 
administrative emise de primarul general al municipiului Bucureşti/primarul sectorului sau 
adoptate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti/Consiliul local de sector şi 
formuleaz , c tre prefect, propuneri motivate privind aprecierea legalit ii acestora; 

g) ine eviden a actelor administrative adoptate sau emise de primarul general al 
municipiului Bucureşti/primarul sectorului şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti/Consiliul local de sector, transmise prefectului în vederea verific rii legalit ii şi 
asigur  p strarea acestora; 
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h) formuleaz , atunci când consider  c  este cazul, procedurile prealabile la actele 
administrative apreciate ca fiind nelegale şi urm reşte transmiterea acestora de c tre 
referentul Direc iei c tre autorit ile administra iei publice locale emitente ale actelor 
administrative socotite nelegale; 

i) formuleaz , în termenul legal, şi transmite ac iunile pentru anularea actelor 
administrative socotite nelegale, nemodificate sau nerevocate în urma efectu rii procedurii 
prealabile, înso ite de documenta ia aferent , c tre Compartimentul contencios administrativ 
în vederea asigur rii reprezent rii şi ap r rii în instan ; 

j) verific  modul de respectare de c tre secretarul unit ii administrativ- 
teritoriale/secretarul sectorului a obliga iei de transmitere a actelor administrative la 
termenul stipulat de lege, întocmind, periodic, o not  privind constat rile efectuate; 

k) elaboreaz  rapoarte şi prezint  inform ri prefectului cu privire la actele verificate. 
l) primeşte, înregistreaz , analizeaz  şi solu ioneaz  în teremen legal, potrivit 

competen ei institu iei prefectului, peti iile, sesiz rile, reclama iile etc. repartizate; 
m) îndosariaz  lucr rile instrumentate pe tematici şi termen de p strare potrivit 

nomenclatorului arhivistic şi efectueaz  predarea acestora la depozitul de arhiv  al 
institu iei; 

n) instrumenteaz , prin consilierii juridici care au autoriza ie de acces la informa ii 
clasificate secret de serviciu, lucr rile şi documentele cu caracter secret de serviciu. 

3. organizarea şi desf şurarea activit ilor electorale, în vederea atingerii c ruia 
îndeplineşte urm toarele atribu ii: 

a) aplic  legisla ia specific  în ceea ce priveşte organizarea şi desf şurarea alegerilor 
locale, parlamentare, preziden iale, pentru Parlamentul European, precum şi în cazul 
referendumului na ional; 

b) asigur  primirea coresponden ei, repartizat  de conducerea institu iei, având ca 
obiect derularea unor ac iuni cu caracter electoral care intr  în aria de competen  a Direc iei 
juridice, precum şi ini ierea demersurilor necesare astfel încât activit ile electorale s  se 
desf şoare la termenele şi în condi iile prev zute de lege; 

c) elaboreaz  şi supune spre aprobare conducerii institu iei ordinele prefectului, 
solicitate de aceasta, având ca obiect modul de solu ionare a diferitelor probleme cu caracter 
electoral care implic  competen a prefectului; 

d) prelucreaz  date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare; 
e) colaboreaz  cu Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice 

deconcentrate, precum şi cu Serviciul economic, achizi ii publice şi administrativ, în 
limitele de competen  ale acestora, pentru îndeplinirea, în condi iile legii, a atribu iilor ce 
revin prefectului în domeniul organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare şi 
preziden iale, precum şi a referendumului na ional ori local. 

4. asigurarea serviciului de apostilare a documentelor, în vederea atingerii c ruia 
îndeplineşte urm toarele atribu ii: 

a) asigur  primirea actelor (acte de stare civil , certificat de cazier judiciar, 
adeverin e care atest  domiciliul şi cet enia persoanei sau statutul juridic fa  de statul 
român, adeverin e care atest  vechimea în munc , acte studii, acte cu caracter medical, 
adeverin e de calificare în diferite meserii, certificate de botez, cununie, documente cu 
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caracter comercial, adeverin e privind componen a familiei) de la solicitan i în vederea 
apostil rii; 

b) asigur  verificarea actelor din punct de vedere juridic şi compatibilitatea cu 
specimenele de semn tur ; 

c) înregistreaz  actele în registrul de eviden ;
d) verific  identitatea solicitantului şi achitarea taxelor consulare;
e) înscrie datele în Sistemul interoperabil centralizat pentru eviden a apostilei 

eliberate de c tre institu iile prefectului pentru actele oficiale administrative; 
f) prezint  mapa la semnat subprefectului sau persoanei desemnate prin ordinul 

prefectului s  semneze apostila, în situa ia în care subprefectul se afl  în imposibilitatea de a 
exercita aceast  atribu ie; 

g) elibereaz  actele apostilate c tre solicitan i.
Art. 67 - Compartimentul contencios administrativ este organizat ca structur  

distinct  în cadrul Direc iei juridice şi se afl  în subordinea directorului executiv, având ca 
obiective principale: 

1. asigurarea reprezent rii şi sus inerea intereselor institu iei, ale 
prefectului/comisiilor al c ror preşedinte este prefectul în fa a instan elor judec toreşti de 
orice grad şi a altor organe jurisdic ionale în cauze: 

- de contencios administrativ;
- având ca obiect aplicarea legilor privind reconstituirea/constituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor; 
- având ca obiect aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicat , cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 

- având ca obiect aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensa ii 
cet enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplic rii 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicat ; 

- având ca obiect aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau
compensa ii cet enilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, re inute 
sau r mase în Basarabia, Bucovina de Nord şi inutul Her a, ca urmare a st rii de r zboi şi a 
aplic rii Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 

- în orice alte cauze civile şi penale în care institu ia este parte.
2. asigurarea eviden ei ac iunilor şi dosarelor aflate pe rolul instan elor judec toreşti 

prin înregistrarea acestora în registrul de eviden  a cauzelor de contencios administrativ, a 
registrului de termene şi a registrului de eviden  a cauzelor pe instan ele de judecat , 
întocmite anual, în vederea atingerii c ruia îndeplineşte urm toarele atribu ii; 

a) informeaz  de îndat  compartimentele interesate, din cadrul institu iei, printr-o 
not  înso it  de cita ie, asupra cauzelor în care institu ia/comisiile de specialitate sunt 
chemate în judecat , în vederea furniz rii informa iilor şi documentelor necesare ap r rii; 

b) comunic  compartimentelor interesate solu iile definitive şi irevocabile pronun ate 
în cauzele în care institu ia, prefectul/comisiile al c ror preşedinte este prefectul au fost 
parte, pentru luare la cunoştin  sau pentru punere în executare, în acest ultim caz 
prezentând exemplarul legalizat sau certificat de gref ; 
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c) prezint  inform ri privind ac iunile încheiate şi a celor aflate pe rolul instan elor 
de judecat , la cererea conduc torului institu iei sau a şefului ierarhic; 

d) promoveaz  c ile de atac prev zute de Codul de procedur  civil  în cauzele în 
care institu ia este parte şi formuleaz  întâmpin ri; 

e) preg teşte referatele de instrumentare în vederea achit rii obliga iilor pecuniare ce 
revin institu iei pentru punerea în executare a titlurilor executorii; 

f) îndosariaz  lucr rile instrumentate pe tematici şi termen de p strare potrivit 
nomenclatorului arhivistic şi efectueaz  predarea acestora la depozitul de arhiv  al 
institu iei; 

g) instrumenteaz , prin consilierii juridici care au autoriza ie de acces la informa ii 
clasificate secret de serviciu, lucr rile şi documentele cu caracter secret de serviciu; 

h) prelucreaz  date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare. 

V. 10 - Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate 

Art. 68 - Activitatea Serviciului strategii guvernamentale şi servicii publice 
deconcentrate urm reşte îndeplinirea urm toarelor obiective generale şi specifice: 

1. Obiectiv general: Coordonarea şi asigurarea îndeplinirii la nivelul municipiului 
Bucureşti a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare 

1.1. Obiective specifice: 
1.1. a. Întocmirea planului orientativ anual de ac iuni pentru realizarea la nivelul 

municipiului Bucureşti a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare; 
1.1. b. Întocmirea raportului anual privind starea economico-social  a municipiului 

Bucureşti; 
1.1. c. Asigurarea cooper rii cu societatea civil ; 
1.1. d. Întocmirea rapoartelor anuale de progres referitoare la implementarea 

planului municipal de m suri privind incluziunea cet enilor români apar inând minorit ii 
rome, dup  adoptarea acestora în GLM, înaintarea c tre prefect şi ANR; 

1.1. e. Acordarea sprijinului necesar, solicitat de o institu ie public /ONG, în 
organizarea unui eveniment socio-cultural şi monitorizarea desf şur rii evenimentului; 

2. Obiectiv general: Conducerea activit ii serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale altor celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea 
Guvernului organizate la nivelul municipiului Bucureşti 

2.1. Obiective specifice: 
2.1. a. Întocmirea rapoartelor/inform rilor cu privire la activitatea desf şurat  de 

serviciile publice deconcentrate; 
2.1. b. Organizarea comisiilor constituite la nivelul institu iei şi a şedin elor 

acestora; 
2.1. c. Centralizarea inform rilor privind activitatea de control/ inform ri pe alte 

teme primite de la serviciile publice deconcentrate; 
2.1. d. Organizarea şedin ei Colegiului prefectural al municipiului Bucureşti şi 

urm rirea m surilor stabilite în cadrul Colegiului; 
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2.1. e. Organizarea şi desf şurarea în bune condi ii a şedin elor comisiilor, 
comitetelor şi grupurilor de lucru pe specific, constituite în cadrul institu iei prefectului, 
potrivit legii; 

2.1. f. Examinarea/avizarea proiectelor de buget şi a situa iilor financiare transmise 
de c tre serviciile publice deconcentrate. 

3. Obiectiv general: Eficientizarea rela iei cu cet eanul şi a comunic rii interne şi 
externe 

3.1. Obiective specifice: 
3.1. a) informarea publicului potrivit regulilor şi principiilor prev zute de Legea nr. 

544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare(denumit  în continuare 544/2001); 

3.1. b) elaborarea buletinului informativ al Institu iei Prefectului Municipiului 
Bucureşti care cuprinde informa iile de interes public, pe care institu ia are obliga ia s  le 
comunice din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001; 

3.1. c) asigurarea comunic rii externe prin intermediul registraturii institu iei. 
           3.1.d) constituirea, conservarea şi p strarea fondului arhivistic, în conformitate cu 
nomenclatorul aprobat la nivelul institu iei (exclusiv serviciile publice comunitare) 

Art. 66 - (1) Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate este 
condus de un şef serviciu, func ionar public de conducere. 

(2) Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate are în 
componen  Compartimentul pentru realizarea programului de guvernare, servicii publice 
deconcentrate şi servicii comunitare de utilit i publice şi Compartimentul informare şi 
rela ii publice. 

Art. 69 - Compartimentul pentru realizarea programului de guvernare, servicii 
publice deconcentrate şi servicii comunitare de utilit i publice este organizat ca structur  
distinct  în subordinea şefului Serviciului strategii guvernamentale şi servicii publice 
deconcentrate şi are urm toarele atribu ii principale: 

I. în domeniul realiz rii programului de guvernare: 
a) întocmeşte, anual, planul de ac iuni pentru realizarea în municipiul Bucureşti, a 

obiectivelor cuprinse în programul de guvernare, pe baza propunerilor serviciilor publice 
deconcentrate, ale autorit ilor administra iei publice locale ale municipiului Bucureşti şi ale 
regiilor autonome de interes local, denumit planul orientativ de ac iuni pentru realizarea în 
municipiul Bucureşti, a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare; 

b) elaboreaz  şi prezint  prefectului rapoarte cu privire la stadiul realiz rii 
obiectivelor asumate de serviciile publice deconcentrate, autorit ile administra iei publice 
locale şi regiile autonome de interes local, în planul orientativ de ac iuni pentru realizarea în 
municipiul Bucureşti, a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare; rapoartele se 
înainteaz  Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestuia sau în urma dispozi iilor 
date de conducerea institu iei; 

c) elaboreaz  rapoarte cu privire la modul de aplicare a unor acte normative în 
vigoare, din domeniul de activitate, pe care le înainteaz  prefectului; 

d) realizeaz  documentarea necesar  şi elaboreaz  pe baza acesteia raportul anual 
privind starea economico-social  a municipiului Bucureşti, pe care îl înainteaz , potrivit 
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e) contribuie la organizarea aplic rii în municipiul Bucureşti, la solicitarea expres  a 
unor autorit i centrale şi/sau locale, a programelor şi strategiilor guvernamentale sau 
ministeriale de dezvoltare economic , social  şi cultural ; 

f) prezint  prefectului, în baza datelor primite de la Agen ia pentru Dezvoltare 
Regional  Bucureşti-Ilfov, propuneri privind priorit ile de dezvoltare a municipiului 
Bucureşti, în concordan  cu prevederile planului de dezvoltare regional  şi ale programului 
de guvernare; 

g) particip , în urma solicit rii institu iilor publice centrale, la elaborarea de sinteze 
privind profilul municipiului Bucureşti în scopul promov rii poten ialului economic al 
municipiului Bucureşti; 

h) particip  la organizarea ac iunilor/activit ilor care marcheaz  evenimente 
deosebite (culturale, sportive, zile festive, etc.), în nume propriu sau în parteneriat cu alte 
institu ii publice şi organiza ii neguvernamentale, în baza unor protocoale de colaborare, în 
urma dispozi iei conducerii; asigur  rela ia cu organiza iile neguvernamentale partenere; 

i) asigur  înfiin area Biroului municipiului Bucureşti pentru romi şi particip  la 
activitatea pe care acesta o desf şoar  în vederea îmbun t irii situa iei cet enilor de etnie 
rom , în conformitate cu prevederile HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii romilor 
pentru perioada 2015- 2020; 

j) monitorizeaz  situa ia cet enilor de etnie rom , în conformitate cu prevederile 
Hot rârii Guvernului României nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României 
de incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii rome pentru perioada 2015-2020 
(denumit  în continuare HG nr. 18/2015); 

k) asigur  secretariatul Grupului de lucru mixt pentru romi. 
II. în domeniul monitoriz rii serviciilor publice deconcentrate şi serviciilor 

comunitare de utilit i publice: 
a) analizeaz  activitatea desf şurat  de serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea 
Guvernului, organizate la nivelul municipiului Bucureşti. În baza document rii, verific rilor 
în teren şi a analiz rii rapoartelor comunicate, întocmeşte inform ri, pe care le înainteaz  
conducerii institu iei; 

b) elaboreaz  şi supune spre aprobare prefectului m suri pentru îmbun t irea 
activit ii serviciilor publice deconcentrate organizate la nivelul municipiului Bucureşti, în 
vederea transmiterii acestora ministerelor şi celorlalte organe ale administra iei publice 
centrale din subordinea Guvernului, potrivit legii; 

c) examineaz , împreun  cu serviciile publice deconcentrate şi cu autorit ile 
administra iei publice locale, stadiul de execu ie a unor lucr ri şi ac iuni care se deruleaz  în 
comun şi prezint  concluziile conducerii institu iei; 

d) urm reşte şi sprijin  conlucrarea dintre autorit ile administra iei publice locale şi 
serviciile publice deconcentrate, în vederea solu ion rii problemelor de interes comun ale 
comunit ii locale; 

e) semnaleaz  divergen ele ap rute între serviciile publice deconcentrate şi 
autorit ile publice locale şi organizeaz , dup  caz, ac iuni de mediere a acestora; 
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f) întocmeşte, la solicitarea conducerii, documenta ia necesar  privind propunerea de 
sanc ionare a conduc torilor serviciilor publice deconcentrate; 

g) asigur  consultarea conduc torilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la 
întocmirea ordinelor prefectului, prin care se stabilesc m suri cu caracter tehnic sau de 
specialitate, potrivit legii; elaboreaz  proiectele de ordin având ca obiect stabilirea de 
m suri cu caracter tehnic sau de specialitate şi asigur  avizarea acestora de c tre 
conduc torii respectivi; 

h) asigur  transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de m suri cu 
caracter tehnic sau de specialitate, c tre conduc torul institu iei ierarhic superioare 
serviciului public deconcentrat; 

i) asigur , potrivit legii, transmiterea c tre serviciile publice deconcentrate a actelor 
cu caracter normativ emise şi puse la dispozi ie de ministere şi de celelalte organe ale 
administra iei publice centrale din subordinea Guvernului; 

j) conlucreaz  cu autorit ile teritoriale şi locale competente, în vederea inform rii 
periodice a prefectului asupra modului de asigurare a respect rii drepturilor individuale, 
ap rarea propriet ii publice şi private, siguran a cet enilor şi prevenirea infrac iunilor; în 
colaborare cu aceştia, propune m surile ce se impun; 

k) asigur  solu ionarea peti iilor pe specific adresate serviciului, precum şi 
comunicarea c tre petent a r spunsului; 

l) întocmeşte proiectul regulamentului de organizare şi func ionare a Colegiului 
prefectural, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru; 

m) organizeaz  şedin ele Colegiului prefectural şi stabileşte, în urma consult rii 
conduc torilor serviciilor publice deconcentrate, ordinea de zi şi lista invita iilor, pe care le 
înainteaz  prefectului, spre aprobare; 

n) urm reşte modul de îndeplinire a hot rârilor luate în cadrul Colegiului 
prefectural, prin grija secretariatului acestuia şi formuleaz  propuneri în cazul nerespect rii 
acestora, pe care le înainteaz  prefectului; 

o) asigur  organizarea şi desf şurarea şedin elor comisiilor, comitetelor şi grupurilor 
de lucru pe specific, constituite în cadrul institu iei prefectului, potrivit legii şi urm reşte 
modul de solu ionare a propunerilor/hot rârilor formulate în cadrul acestora; 

p) asigur  secretariatul Grupului de lucru pentru identificarea şi eliminarea 
eventualelor obstacole existente în legisla ia adoptat  la nivel local în calea liberei circula ii 
a persoanelor şi serviciilor şi transmite trimestrial inform ri c tre Ministerul Afacerilor 
Interne; 

q) asigur  secretariatul Grupului de modernizare a administra iei publice la nivelul 
municipiului Bucureşti, elaboreaz  planul de ac iuni al Grupului şi monitorizeaz  stadiul 
îndeplinirii ac iunilor privind modernizarea administra iei publice care se afl  în 
responsabilitatea institu iilor reprezentate în Grup; 

r) particip , al turi de reprezentan i ai serviciilor publice deconcentrate, la ac iuni de 
verificare, potrivit competen elor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la 
nivelul municipiului Bucureşti, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al 
prefectului; 

s) particip , prin persoanele desemnate, la şedin ele operative ale forurilor de 
conducere specifice serviciilor publice deconcentrate; 
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t) asigur  informarea şi prezen a conduc torilor serviciilor publice deconcentrate la 
videoconferin ele organizate de autorit ile administra iei publice centrale şi dispune m suri 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin acestor servicii, conform celor solicitate de 
organizatori; 

u) asigur  informarea autorit ilor publice centrale, la solicitarea acestora, cu privire 
la ac iunile întreprinse de c tre autorit ile administra iei publice locale cu atribu ii în 
domeniul serviciilor comunitare de utilit i publice pentru dezvoltarea acestora, precum şi 
cu privire la strategiile adoptate la nivel local; 

v) colaboreaz  cu autorit ile na ionale de reglementare în vederea monitoriz rii 
dezvolt rii serviciilor comunitare de utilit i publice şi a m surilor necesare pentru 
asigurarea acceler rii dezvolt rii serviciilor publice comunitare de utilit i publice. 

II. în domeniul bugetelor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului la nivelul 
municipiului Bucureşti: 

a) asigur  examinarea proiectelor de buget, precum şi a situa iilor financiare privind
execu ia bugetar , întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii 
stabilite, dup  caz, prin ordin al ministrului ori al conduc torului organului administra iei 
publice centrale, în vederea emiterii avizului consultativ al prefectului; 

a) asigur  transmiterea avizului prefectului c tre conduc torul institu iei ierarhic 
superioare serviciilor publice deconcentrate. 

III. în domeniul rela iilor cu sindicatele şi patronatele:
a) asigur  organizarea şi desf şurarea şedin elor Comisiei de dialog social la nivelul 

municipiului Bucureşti, secretariatul acesteia şi întocmirea minutelor de şedin ; 
b) conlucreaz  cu organiza iile sindicale de ramur  şi cu patronatul în vederea g sirii

unor solu ii eficiente pentru îmbun t irea activit ii în domeniul serviciilor publice pentru 
popula ie; 

c) conlucreaz  cu partenerii sociali în vederea stabilirii unui sistem de informare 
permanent  asupra nevoilor şi priorit ilor acestora, în scopul promov rii m surilor necesare 
pentru rezolvarea unor probleme în litigiu; 

d) informeaz  prefectul/subprefec ii asupra modului în care este asigurat climatul de 
pace social  la nivelul municipiului Bucureşti şi asigur  transmiterea c tre Ministerul 
Afacerilor Interne sau c tre alte institu ii interesate a ac iunilor revendicative aprobate de 
c tre primarul general al municipiului Bucureşti, conform prevederilor legale în vigoare; 

e) asigur  consultarea partenerilor sociali asupra ini iativelor legislative sau de alt  
natur , cu caracter economico-social, precum şi asupra m surilor ce se întreprind pe linia 
restructur rii regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale, precum şi a societ ilor comerciale din 
sectorul respectiv de activitate, în corelare cu m surile de reconversie a for ei de munc . 

IV. în domeniul emiterii acordului pentru utilizarea de denumiri:
a) asigur  primirea solicit rilor înaintate de Oficiul Registrului Comer ului de pe 

lâng  Tribunalul Bucureşti, înregistrarea acestora în registrul unic şi p strarea lor potrivit 
legii; 

b) asigur  verificarea atât a documentelor prezentate, cât şi a îndeplinirii condi iilor 
legale pentru emiterea sau refuzul emiterii acordului de utilizare de denumiri, conform art. 
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39 din Legea privind registrul comer ului nr. 26/1990, republicat , cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 

c) asigur  emiterea acordului sau comunicarea refuzului, în termen legal; 
d) asigur  secretariatul Comisiei de atribuire denumiri a municipiului Bucureşti. 
V. asigurarea secretariatului Comisiei de atribuire denumiri a municipiului 

Bucureşti, potrivit prevederilor stabilite de Ordonan a de Guvern nr. 63/2002 privind 
atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modific rile şi complet rile ulterioare, precum şi 
în baza art. 6 şi 9 din Ordinul nr. 564/31.07.2008 pentru aprobarea Regulamentului de 
func ionare a comisiei de atribuire de denumiri jude ene, respectiv a municipiului Bucureşti, 
emis de Ministrul Internelor şi Reformei Administrative: 

a) primeşte şi înregistreaz  dosarul depus de consiliile jude ene sau locale în vederea 
ob inerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri; 

b) verific  dosarul depus, în ceea ce priveşte existen a tuturor documentelor 
prev zute de prevederile legale; 

c) asigur  întocmirea coresponden ei şi transmiterea acesteia; 
d) propune data de desf şurare a şedin ei comisiei, întocmeşte ordinea de zi, pe care 

o prezint  preşedintelui comisiei, şi asigur  convocarea membrilor comisiei; 
e) preg teşte documentele necesare desf şur rii şedin elor şi le transmite membrilor 

comisiei cu cel pu in 5 zile înainte; 
f) verific  la deschiderea şedin ei existen a cvorumului necesar pentru luarea 

hot rârilor şi cvorumul necesar pentru emiterea avizelor; 
g) întocmeşte procesul-verbal al şedin ei comisiei şi asigur  semnarea acestuia de 

c tre to i membrii prezen i; 
h) prezint  preşedintelui comisiei spre semnare avizul şi informeaz  solicitan ii 

despre rezultatele ob inute; 
i) elibereaz  şi transmite avizul în termen de 5 zile de la data semn rii lui, dar 

înainte de împlinirea termenului de 60 de zile prev zut de art. 5 alin. (1) din Ordonan a 
Guvernului nr. 63/2002, aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 48/2003, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare; 

j) înregistreaz  şi ine eviden a avizelor emise; 
k) asigur  publicarea avizelor emise pe site-ul institu iei prefectului; 
l) p streaz , arhiveaz  şi depune în arhiva institu iei prefectului toate documentele 

depuse la comisie în vederea ob inerii avizului, pentru o perioad  de minimum 3 ani; 
m) aduce la cunoştin a membrilor comisiei şi a prefectului orice modific ri 

intervenite în componen a comisiei. 
Art. 70 - (1) Compartimentul informare şi rela ii publice are rolul de a men ine o 

leg tur  direct  şi permanent  cu cet enii şi problemele lor sociale din sfera de competen  
a administra iei publice locale şi de a asigura realizarea dreptului constitu ional al 
cet eanului la peti ionare, prin exercitarea de atribu ii în urm toarele domenii de activitate: 

a) aplicarea prevederilor legale privind liberul acces la informa iile de interes public 
şi transparen a decizional  în administra ia public ; 

b) organizarea şi coordonarea activit ii de primire, eviden , examinare şi 
solu ionare a peti iilor; 

c) desf şurarea activit ilor cu caracter specific de secretariat; 
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d) desf șoar  activit ți specifice în domeniul arhiv .
(2) Activit ile legate de rela iile cu publicul sunt dedicate rezolv rii peti iilor 

adresate institu iei, care, din punct de vedere juridic, pot îmbr ca cel pu in patru forme şi 
anume: cereri, reclama ii, sesiz ri şi propuneri. 

(3) Întreaga coresponden  nesecret  adresat  Institu iei Prefectului Municipiului 
Bucureşti sau întocmit  de aceasta se înregistreaz  în registrul unic de intrare - ieşire a 
coresponden ei obişnuite, cu excep ia documentelor clasificate care se înregistreaz  în 
registrul special destinat, cu respectarea prevederilor legale. 

(4) Cererile adresate Institu iei Prefectului Municipiul Bucureşti pot fi transmise prin 
poşt , inclusiv cea electronic , fax şi poate fi adresat  personal sau prin reprezentant. 

(5) Principalele atribu ii ale Compartimentului informare şi rela ii publice sunt 
urm toarele: 

a) îndrum  cet enii în rezolvarea problemelor personale, sociale sau de interes 
general şi are în vedere solu ionarea acestora imediat, iar în cazul în care problemele 
necesit  analize şi verific ri din partea altor compartimente se dau solicitan ilor informa iile 
corespunz toare; 

b) îndrum  cet enii care se adreseaz  pentru rezolvarea unor probleme personale, 
civice sau sociale, care nu intr  în atribu ia institu iei prefectului, c tre institu iile în sarcina 
c rora revin; 

c) informeaz  cet enii asupra stadiului de solu ionare a lucr rilor în termenul stabilit 
de lege; 

d) ine eviden a cet enilor primi i în audien  în registrul prev zut la anexa nr. 4 la 
Ordinul MAI nr. 190/2004 şi/sau pe baz  de eviden  computerizat ; 

e) ine eviden a peti iilor adresate Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti, prin 
circuitul intern, poşta militar , poşta civil , curieri, fax sau e-mail, în registrul prev zut la 
anexa nr. 1 la Ordinul MAI nr. 190/2004 şi/sau pe baz  de eviden  computerizat ; 

f) întocmeşte semestrial/anual „Raportul referitor la organizarea activit ii de 
primire, eviden , examinare şi solu ionare a peti iilor, precum şi de primire a cet enilor în 
audien ”, conform art. I, anexa nr. 2 la Ordinul MAI nr. 177/15.03.2007; 

g) r spunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale Legii nr. 52/2003 
privind transparen a decizional  în administra ia public , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare; 

h) preg teşte pentru arhivare dosarele, peti iile şi documentele care au fost 
repartizate compartimentului; 

i) asigur , din oficiu sau la cerere, prin persoana desemnat , accesul la informa iile 
de interes public ale Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 544/2001, coroborate cu dispozi iile HG nr. 123/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile 
de interes public, cu respectarea actelor normative mai sus men ionate, în termenele 
prev zute de legea special . 

j) actualizeaz  nomenclatorul arhivistic, în func ie de schimbarea structurii 
organizatorice a institu iei; 

k) preia pe baz  de proces-verbal de predare-primire, documentele create de fiecare 
compartiment, constituite în unit i arhivistice conform legii; returneaz  dosarele 

a)   



incomplete sau întocmite incorect, asigur  consultan  pentru arhivarea corect  şi la termen 
a documentelor; 

l) completeaz  inventarul arhivistic pentru documentele care se p streaz  permanent 
sau temporar; 

m) ine la zi registrul de eviden  curent  a intr rilor şi ieşirilor din arhiv ; 
n) ini iaz  constituirea comisiilor de selec ionare a documentelor cu termen de 

p strare dep şit şi întocmeşte procesul - verbal al comisiei de selec ionare, numit  prin ordin 
al prefectului, pentru dosarele inventariate care vor fi înl turate ca nefolositoare, ca urmare a 
expir rii termenului de p strare prev zut în nomenclator. 

(6) Activitatea de secretariat, care se desf şoar  atât de c tre personalul 
compartimentului, cât şi de c tre alte persoane desemnate prin dispozi ia conducerii 
institu iei, cuprinde: 

a) activit i cu caracter specific de secretariat; 
b) activit i de protocol şi asisten  managerial ; 
c) în conformitate cu Instruc iunile ministrului administra iei şi internelor nr. 

1000/2005 privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi activitatea de 
secretariat în MAI (denumite în continuare IMAI nr. 1000/2005), secretariatul desf şoar  
urm toarele activit i: 

c.1) primeşte, verific  şi înregistreaz  coresponden a intern  şi extern  adresat  
Institu iei Prefectului Municipiul Bucureşti, prin circuitul intern, poşta militar , poşta civil , 
fax, e-mail etc; 

c.2) clasific  şi ordoneaz  coresponden a în map ; 
c.3) procedeaz  la trierea coresponden ei prin catalogarea subiectului, în scopul 

stabilirii modalit ii de r spuns şi solu ionare; 
c.4) înregistreaz  în registrul de intrare - ieşire coresponden a ordinar  şi 

consemneaz  num rul şi data pe documentul primit; 
c.5) distribuie coresponden a repartizat  de conducerea institu iei spre solu ionare 

c tre serviciile şi compartimentele institu iei numai pe baz  de semn tur  în condica de 
predare - primire a coresponden ei ordinare, conform anexei nr. 6 la IMAI nr. 1000/2005 şi 
urm reşte rezolvarea coresponden ei conform dispozi iei rezolutive, precum şi comunicarea 
r spunsului sau inform rii c tre peten i sau structurile solicitante; 

c.6) primeşte şi distribuie c tre serviciile şi compartimentele Institu iei Prefectului 
Municipiului Bucureşti notele de audien  acordate de c tre conduc torii institu iei şi 
urm reşte solu ionarea acestora în termenul prev zut de lege; 

c.7) primeşte, preg teşte pentru expediere şi expediaz  efectiv coresponden a primit  
de la serviciile şi compartimentele institu iei; 

c.8) preg teşte şi prezint  la secretariatul cabinetului prefectului, pentru expediere, 
coresponden a pentru poşta special ; 

c.9) elaboreaz  propunerile privind procedura/normele interne privind circuitul 
documentelor; 

c.10) întocmeşte situa ii, la solicitarea conducerii institu iei, privind peti iile şi notele 
de audien  nesolu ionate în termen legal; 

c.11) întocmeşte şi actualizeaz  agenda zilnic  de activit i a conduc torilor 
institu iei, prin consultarea acestora, pe tronsoane orare şi subiecte, inând seama atât de 

, cât şi de cele cu caracter ocazional;
c.12) întocmeşte calendarul de evenimente, în care include invita iile, convorbirile, 

program rile şi evenimentele protocolare pentru care s au primit invita ii
c.13) r spunde la felicit rile şi invita iile adresate conducerii institu iei, confirmând 
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c.18) înregistreaz  documentele neclasificate în registrul de intrare - ieşire a 
coresponden ei ordinare, prev zut în anexa nr. 2, conform regulilor de lucru prev zute în 
anexa nr. 3 la IMAI nr. 1000/2005; 

c.19) ine eviden a registrelor de intrare - ieşire a coresponden ei ordinare, a 
condicilor de predare - primire a coresponden ei ordinare, a borderourilor de expedi ie a 
documentelor ordinare, a registrelor de eviden  a documentelor nesecrete multiplicate, a 
registrelor de eviden  a peti iilor, a registrelor de eviden  a persoanelor primite în 
audien , conform anexei nr. 4 la IMAI nr. 1000/2005; 

c.20) asigur  expedierea coresponden ei prin poşta special , inclusiv a radiogramelor; 
c.21) transmite şi preia note telefonice, faxuri şi e-mail-uri; 
c.22) consemneaz  problemele discutate/prezentate la şedin ele/analizele institu iei 

prin stenodactilografiere/scriere în registre special constituite; 
c.23) tehnoredacteaz  lucr ri conform dispozi iei superiorului ierarhic; 
c.24) întocmeşte note de prezentare a unor lucr ri/documente pentru a fi prezentate 

conducerii institu iei; 
c.25) asigur  inerea eviden ei peti iilor, sesiz rilor, reclama iilor în func ie de 

termene şi compartimente, în registre special întocmite. 
Art. 71 - Procedura şi termenele de rezolvare a cererilor privind informa iile de 

interes public sunt cele prev zute de actele normative în vigoare. 
Art. 72 - Programul zilnic în care se desf şoar  activit ile de informare şi rela ii cu 

publicul este urm torul: luni, miercuri şi joi, între orele 10,00 - 15,00; mar i, între orele 8,30 
- 18,30 şi vineri, între orele 9,00 - 13,00. 

Art. 73 - Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate 
organizeaz  desf şurarea ac iunilor cu caracter electoral şi colaboreaz  cu celelalte 
compartimente func ionale ale Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti, pentru: 

c) întocmirea listei nominale cuprinzând şefii serviciilor publice deconcentrate şi ai 
celorlalte structuri care fac parte de drept din Comisia tehnic  a municipiului 
Bucureşti, cu atribu ii în coordonarea şi urm rirea îndeplinirii sarcinilor ce revin 
autorit ilor administra iei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice 
centrale pentru desf şurarea alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi 
preziden iale, precum şi a referendumului na ional ori local, list  pe care o 
înainteaz  prefectului, în vederea ini ierii proiectului de ordin cu acest obiect; 

d) întocmirea listei nominale cuprinzând propuneri pentru constituirea Grupului 
tehnic de lucru al Comisiei tehnice a municipiului Bucureşti, pentru urm rirea şi 
solu ionarea operativ  a problemelor curente legate de actvitatea de organizare şi 
desf şurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi preziden iale, 
precum şi a referendumului na ional ori local, list  pe care o înainteaz  
prefectului, în vederea ini ierii proiectului de ordin cu acest obiect; 

e) convocarea membrilor Comisiei tehnice şi a Grupului tehnic de lucru la întrunirile 
operative stabilite de conducerea Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti; 

f) transmiterea informa iilor tehnice necesare pentru achizi ionarea serviciilor şi a 
materialelor utilizate în cadrul proceselor electorale; 
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g) urm rirea îndeplinirii activit ilor stabilite prin calendarul aprobat de Guvernul 
României privind organizarea şi desf şurarea proceselor electorale şi asigurarea 
inform rii periodice a Ministerului Afacerilor Interne în leg tur  cu stadiul 
îndeplinirii acestora; 

h) men inerea leg turii cu serviciile publice descentralizate, reprezentan ii 
administra iei public locale şi celelalte institu ii implicate în procesul electoral, 
potrivit atribu iilor specifice; 

i) înaintarea de propuneri c tre conducerea institu iei pentru organizarea de întruniri 
în vederea solu ion rii/clarific rii unor probleme/aspecte din domeniul electoral; 

j) participarea la întocmirea proiectelor de ordin în vederea îndeplinirii, în condi iile 
legii, a atribu iilor ce revin prefectului în domeniul organiz rii şi desf şur rii 
alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare şi preziden iale, precum şi a 
referendumului naional ori local. 

V. 11 - Compartimentul pentru situa ii de urgen  şi ordine public  

Art. 74 - (1) Compartimentul pentru situa ii de urgen  şi ordine public  este organizat 
ca structur  distinct  în subordinea prefectului. 

(2) Activitatea Compartimentului situa ii de urgen  şi ordine public  urm reşte 
realizarea eficient  a urm toarelor obiective: 

I. în domeniul situa iilor de urgen : 
- îndeplinirea atribu iilor ce-i revin prefectului în calitatea sa de preşedinte al 

Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situa ii de Urgen  pentru gestionarea situa iilor 
de urgen  şi monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administratiei centrale din Capital , precum şi a sucursalelor societ ilor 
na ionale şi regiilor autonome de interes local, care au atribu ii în acest domeniu. 

II. în domeniul ordinii publice: 
- îndeplinirea atribu iilor ce revin prefectului cu privire la asigurarea ordinii publice. 
Art. 75 - Personalul Compartimentului pentru situa ii de urgen  şi ordine public  

îndeplineşte urm toarele atribu ii: 
I. în domeniul situa iilor de urgen : 
a) colaboreaz  cu autorit ile administra iei publice locale pentru îndeplinirea 

atribu iilor ce le revin în realizarea m surilor de prevenire şi reducere a efectelor situa iilor de 
urgen  şi îl informeaz  operativ pe prefect cu privire la acest aspect; 

b) întocmeşte note pentru avizarea documentelor de planificare şi conducere pe care 
membrii Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situa ii de Urgen  şi serviciile publice 
deconcentrate din coordonare le întocmesc pentru managementul situa iilor de urgen  din 
competen ; 

c) asigur , îndrum  şi sprijin  structurile abilitate în întocmirea lucr rilor pentru 
comisiile, comitetele şi grupurile de lucru specifice situa iilor de urgen  din competen  şi 
urm reşte modul de aplicare a hot rârilor adoptate de acestea; 
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d) particip  la ac iunile de îndrumare, verificare şi control la care a fost desemnat 
precum şi la activit ile pentru care a fost delegat de superiorii ierarhici în calitate de 
reprezentat al Institu iei Prefectului, în domeniul situa iilor de urgen ; 

e) gestioneaz  coresponden a repartizat  privind activit ile ce revin Prefectului pe linia 
situa iilor de urgen , realizeaz  informari şi propune m suri; 

f) întocmeşte proiectele de ordin privind organizarea şi func ionarea comisiilor, 
comitetelor şi grupurilor de lucru a c ror activitate intr  în atribu ii; 

g) sprijin  şi îndrum , cu ajutorul Secretariatului Tenhic Permanent al Comitetului 
Municipiului Bucureşti pentru situa ii de Urgen , institu iile din competen , pentru 
întocmirea (reactualizarea) în termen a planurilor de ap rare şi interven ie la tipurile de risc 
specifice zonei (sectorului) în care sunt amplasate, precum şi a planurilor de evacuare; 

h) asigur  informarea prefectului şi a autorit ilor administra iei publice locale, pe baza 
datelor comunicate de Centrele Operative ale ministerelor, ori alte structuri abilitate, cu 
privire la iminen a producerii unor fenomene periculoase; 

i) întocmeşte rapoarte şi inform ri privind evolu ia şi desf şurarea evenimentelor în caz 
de dezastru, precum şi privind m surile întreprinse în acest domeniu de autorit ile 
administra iei publice locale, pe care le înainteaz  prefectului; 

j) înso eşte prefectul, în teren, pentru verificarea efectelor situa iilor de urgen  şi îl 
consilieaz  pentru luarea m surilor urgente ce se impun; 

k) propune prefectului structurile care s  desemneze personal pentru constituirea grupei 
operative de la sediul Institu iei Prefectului pentru gestionarea situa iilor de urgen  produse; 

l) întocmeşte note, sinteze şi rapoarte privind evolu ia şi desf şurarea evenimentelor, 
precum şi privind m surile întreprinse de autorit ile administra iei publice locale, pe care le 
înainteaz  prefectului, cu propuneri corespunz toare; 

m) propune prefectului componen a comisiei de evaluare a pierderilor, distrugerilor şi 
pagubelor produse în cazul apari iei unor situa ii de urgen ; 

n) prezint  prefectului propuneri pentru utilizarea, în calitate de şef al protec iei civile, 
a fondurilor special alocate de la bugetul de stat şi sume din fondul de interven ie la dispozi ia 
Guvernului; 

o) asigur , în cazul producerii unor situa ii de urgen , informarea zilnic  a prefectului 
despre situa ia preliminar  a afectelor şi pagubelor produse; 

p) verific  modul de distribuire a ajutoarelor umanitare şi a sumelor alocate din fondul 
de interven ie la dispozi ia Guvernului; 

q) urm reşte cu sprijinul Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Municipiului 
Bucureşti pentru Situa ii de Urgen , îndeplinirea m surilor dispuse de prefect şi a 
prevederilor ordinelor emise de acesta în calitate de preşedinte al Comitetului Municipiului 
Bucureşti pentru Situa ii de Urgen ; 

r) particip , împreun  cu Secretariatul Tehnic Permanent, la preg tirea şi buna 
desf şurare a şedin elor Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situa ii de Urgen ; 

s) asigur  sprijinul pentru organizarea ac iunilor/activit ilor care marcheaz  
evenimente deosebite (culturale, sportive, zile festive, etc.); 

t) sus ine activitatea prefectului în cazul în care îşi asum  calitatea de “comandant al 
ac iunii”; 
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u) întocmeşte împreun  cu Secretariatul Tehnic Permanent, proiecte de ordine ale 
prefectului privind instituirea, în condi iile legii, a st rii de alert  şi a st rii de urgen ; 

v) întocmeşte şi gestioneaz  documenta ia referitoare la evacuarea şi instruirea 
angaja ilor institu iei prefectului pentru situa ii de urgen ; 

w) întocmeşte şi reactualizeaz  Planul de evacuare a angaja ilor şi bunurilor Institu iei 
Prefectului Municipiului Bucureşti; 

x) sprijin  cadrul tehnic sau persoana desemnat  din cadrul institu iei, pentru 
desf şurarea activit ilor de informare şi instruire a salaria ilor Institu iei Prefectului 
Municipiului Bucureşti privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi m surilor de ap rare 
împotriva incendiilor; 

y) sprijin  cadrul tehnic sau persoana desemnat  din cadrul institu iei, în întocmirea 
planurilor de interven ie în caz de incendiu; 

II. în domeniul ordinii publice:
a) asigur  şi intocmeşte, în baza solicit rilor intemeiate ale Direc iei Generale de

Jandarmi a Municipiului Bucureşti, documentele necesare pentru aprobarea interven iei în 
for  a efectivelor de jandarmi pentru restabilirea ordinii publice; 

b) gestioneaz  coresponden a repartizat  cu privire la desf şurarea în bune condi ii a 
competi iilor sportive, a festivit ilor şi ceremoniilor, acordând sprijinul necesar în rela ia 
prefectului cu alte institu ii implicate. 

V. 12 - Compartimentul pentru protec ia informa iilor clasificate

Art. 76 - (1) Activitatea Compartimentului pentru protec ia informa iilor clasificate 
se deruleaz  pe dou  paliere distincte, protec ia informa iilor clasificate, respectiv CSTIC - 
Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaiei şi Comunica iei, şi urm reşte 
îndeplinirea urm toarelor obiective specifice: 
1. protejarea informa iilor clasificate împotriva ac iunilor de spionaj, compromitere sau
acces neautorizat, alter rii sau modific rii con inutului acestora, precum şi împotriva
sabotajelor ori distrugerilor neautorizate;
2. asigurarea permanent  a protec iei informa iilor clasificate care sunt prelucrate, stocate
sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunica ii, în vederea garant rii
confiden ialit ii, integrit ii şi disponibilit ii acestora.

(2) În institu iile care administreaz  sisteme de prelucrare automat  a datelor, re ele 
de transmisii date şi sisteme informatice şi de comunica ii în care se stocheaz , se proceseaz  
sau se transmit informa ii clasificate, se instituie o component  de securitate pentru 
tehnologia informa iei şi a comunica iilor (CSTIC). Pentru implementarea m surilor de 
protec ie a informa iilor clasificate la nivelul Institu iei prefectului Municipiului Bucureşti se 
constituie prin Ordin al prefectului componenta de securitate pentru tehnologia informa iei şi 
a comunica iilor (CSTIC). Şeful CSTIC, prin cumul şi administrator de securitate, 
administrator de COMPUSEC, administrator de COMSEC, administrator de TRANSEC, 
administrator de EMSEC, face parte din Compartimentul pentru protec ia informa iilor 
clasificate. 
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Art. 77 - Compartimentul pentru protec ia informa iilor clasificate îndeplineşte 
urm toarele atribu ii: 

1. Componenta protec ia informa iilor clasificate:
a) elaboreaz  şi supune aprob rii conducerii institu iei normele interne privind protec ia 

informa iilor clasificate, elaborate sau p strate de institu ie, ulterior monitorizând aplicarea 
acestor norme la nivelul institu iei; 

b) consiliaz  conducerea institu iei în leg tur  cu toate aspectele privind securitatea 
informa iilor clasificate; 

c) în baza propunerilor formulate de c tre structurile de specialitate, elaboreaz  şi 
actualizeaz  Programul de prevenire a scurgerii de informa ii clasificate, pe care îl supune 
aviz rii Ministerului Afacerilor Interne şi aprob rii conducerii institu iei; 

d) organizeaz  activitatea de preg tire specific  a persoanelor care au acces la 
informa ii clasificate; 

e) organizeaz  şi asigur  respectarea regulilor generale privind primirea, eviden a, 
întocmirea, p strarea, manipularea, multiplicarea, transportul şi repartizarea lucr rilor ce 
con in informa ii clasificate; 

f) organizeaz  activitatea de eviden  a ordinelor şi instruc iunilor ministrului afacerilor 
interne, precum şi a ştampilelor şi sigiliilor din dotarea Institu iei Prefectului Municipiului 
Bucureşti; 

g) efectueaz , cu aprobarea prefectului, controale privind modul de aplicare a m surilor 
legale de protec ie a informa iilor clasificate, în baza planific rii; 

h) asigur  p strarea, eviden a şi actualizarea certificatelor de securitate, a autoriza iilor 
de acces la informa ii clasificate, a permiselor de acces în zonele de securitate şi a listelor 
informa iilor clasificate; 

i) asigur  rela ionarea cu institu ia abilitat  s  coordoneze activitatea şi s  controleze 
m surile privitoare la protec ia informa iilor clasificate, potrivit legii; 

j) acord  sprijin reprezentan ilor autoriza i ai institu iilor publice abilitate, potrivit 
competen elor legale, pe linia verific rii persoanelor pentru care se solicit  accesul la 
informa ii clasificate; 

k) asigur  protec ia datelor şi a informa iilor gestionate şi ia m suri de prevenire a 
scurgerii de informa ii clasificate; 

l) asigur  rela ionarea cu institu ia abilitat  s  presteze servicii de paz  şi protec ie a 
obiectivului Institu ia Prefectului Municipiului Bucureşti; 

m) arhiveaz  şi p streaz  în condi ii corespunz toare documentele care con in 
informa ii clasificate, potrivit nomenclatorului arhivistic al institu iei. 

2. Componenta CSTIC:
a) asigur  protec ia datelor şi a informa iilor gestionate şi ia m surile ce se impun

pentru prevenirea scurgerii informa ilor clasificate; 
b) solicit  acreditarea/reacreditarea SIC-ului;
c) r spunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilit ilor de

securitate, de natur  tehnic , care reprezint  parte component  a SIC; 
d) asigur  exploatarea în condi ii de securitate a SIC;
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e) particip  la selec ionarea, organizarea şi realizarea preg tirii personalului cu 
atribu ii în domeniul INFOSEC; 

f) organizeaz  şi desf şoar  convoc ri de instruire cu utilizatorii SIC; 
g) verific  periodic implementarea m surilor de protec ie în SIC; 
h) cerceteaz  incidentele de securitate şi raporteaz  rezultatele, ierarhic, concomitent 

cu aplicarea unor m suri de reducere a consecin elor; 
i) r spunde de asigurarea dezvolt rii, implement rii şi men inerii m surilor de 

securitate în SIC; 
j) particip  la elaborarea şi actualizarea Raportului de Analiz  a Riscului de 

Securitate; 
k) particip  la elaborarea şi actualizarea Cerin elor de Securitate Specifice; 
l) particip  la elaborarea şi actualizarea Procedurilor Opera ionale de Securitate; 
m) monitorizeaz  permanent toate aspectele de securitate specifice SIC; 
n) actualizeaz  şi ine eviden a tuturor utilizatorilor autoriza i care au acces la SIC; 
o) aplic  m suri adecvate de control al accesului la SIC respectiv; 
p) verific  elementele de identificare a utilizatorilor; 
q) asigur  eviden a evenimentelor legate de securitatea sistemului şi a sesiunilor de 

lucru; 
r) verific  dac  modific rile de configura ie a SIC afecteaz  securitatea şi dispune 

m surile în consecin ; 
s) verific  dac  personalul cu acces autorizat SIC cunoaşte responsabilit ile care 

revin în domeniul protec iei informa iilor; 
t) verific  modul de executare a între inerii şi actualiz rii software-ului; 
u) execut  controale privind modul de utilizare a mediilor de stocare a informa iilor; 
v) particip  la întocmirea Programului de prevenire a scurgerii de informa ii 

clasificate al Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti; 
w) consiliaz  conducerea Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti în leg tur  cu 

toate aspectele privind securitatea informa iilor clasificate în sistemul INFOSEC; 
x) asigur  exploatarea în condi ii de securitate a SIC şi protec ia datelor în sistemul 

INFOSEC, desf şurând activit i specifice, conform legisla iei în vigoare şi instruc iunilor 
structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

y) asigur  rela ionarea cu institu ia abilitat  s  coordoneze activitatea şi s  controleze 
m surile privitoare la protec ia informa iilor clasificate, potrivit legii; 

z) implementeaz  metodele, mijloacele şi m surile necesare protec iei informa iilor în 
format electronic; 

aa) asigur  exploatarea opera ional  a SPAD şi RTD-SIC în condi ii de securitate; 
bb) coordoneaz  cooperarea dintre institu ie şi DIPI atunci când: 

- se planific  dezvoltarea sau achizi ia de SPAD sau RTD; 
- se propun schimb ri ale unei configura ii de sistem existente; 
- se propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD-SIC cu un alt SPAD 

sau RTD-SIC; 
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- se propun schimb ri ale modului de operare de securitate ale SPAD sau 
RTD-SIC; 

- se propun schimb ri în programele existente sau utilizarea de noi 
programe, pentru optimizarea securit ii SPAD sau RTD-SIC; 

- se ini iaz  proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD şi 
RTD-SIC care au fost deja acreditate; 

- se planific  sau se propune întreprinderea oric rei alte activit i referitoare 
la îmbun t irea securit ii SPAF sau RTD-SIC deja acreditate. 

cc) stabileşte cu DIPI standardele şi procedurile de securitate care trebuie respectate de 
c tre furnizorii de echipamente, pe parcursul dezvolt rii, instal rii şi test rii SPAD şi RTD- 
SIC şi r spunde pentru justificarea, selec ia, implementarea şi controlul componentelor de 
securitate, care constituie parte a SPAD şi RTD-SIC; 

dd) stabileşte, pentru structurile de securitate şi management ale SPAD şi RTD-SIC, 
înc  de la înfiin are, responsabilit ile pe care le vor exercita pe tot ciclul de via  al SPAD şi 
RTD-SIC respective. 

V. 13 - Şeful structurii de securitate 
9 

Art. 78 - Pe linia protec iei informa iilor clasificate, şeful structurii de securitate 
îndeplineşte urm toarele atribu ii: 
a) coordoneaz  elaborarea şi supune aprob rii conducerii institu iei normele interne privind 

protec ia informa iilor clasificate, potrivit legii; 
b) coordoneaz  întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informa ii clasificate 

pentru Institu ia Prefectului Municipiului Bucureşti şi îl supune aviz rii institu iilor 
abilitate şi aprob rii şefului ierarhic, iar dup  aprobare, ac ioneaz  pentru aplicarea 
acestuia; 

c) coordoneaz  activitatea de protec ie a informa iilor clasificate, în toate componentele 
acesteia; 

d) asigur  rela ionarea cu institu ia abilitat  s  coordoneze activitatea şi s  controleze 
m surile privitoare la protec ia informa iilor clasificate, potrivit legii; 

e) coordoneaz  monitorizarea activit ii de aplicare a normelor de protec ie a informa iilor 
clasificate şi modul de respectare a acestora; 

f) consiliaz  prefectul în leg tur  cu toate aspectele privind securitatea informa iilor 
clasificate; 

g) informeaz  prefectul despre vulnerabilit ile şi riscurile existente în sistemul de protec ie 
a informa iilor clasificate şi propune m suri pentru înl turarea acestora; 

h) acord  sprijin reprezentan ilor autoriza i ai institu iilor abilitate, potrivit competen elor 
legale, pe linia verific rii persoanelor pentru care se solicit  accesul la informa ii 
clasificate; 
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i) coordoneaz  organizarea activit ilor de preg tire specific  a persoanelor care au acces la 
informa ii clasificate;

j) coordoneaz  p strarea şi organizarea eviden ei certificatelor de securitate şi autoriza iilor 
de acces la informa ii clasificate;

k) coordoneaz  actualizarea permanent  a eviden ei certificatelor de securitate şi a 
autoriza iilor de acces;

l) coordoneaz  întocmirea şi actualizarea listelor informa iilor clasificate elaborate sau 
p strate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

m) prezint  prefectului propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de 
importan  deosebit  pentru protec ia informa iilor clasificate din sfera de responsabilitate 
şi, dup  caz, solicit  sprijinul institu iilor abilitate;

n) efectueaz , cu aprobarea prefectului, controale privind modul de aplicare a m surilor 
legale de protec ie a informa iilor clasificate;

o) exercit  alte atribu ii în domeniul protec iei informa iilor clasificate, potrivit legii.
p) este responsabil pentru implementarea şi asigurarea m surilor de securitate, conform 

normelor în vigoare.
q) coordoneaz  monitorizarea echipamentelor care intr /ies/din zonele de securitate.

V.14 - Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor

Art. 79 - Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor Bucureşti este organizat în cadrul Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti 
ca structur  de specialitate a acesteia, şi este condus de un director, ajutat de un director 
adjunct. 

Art. 80 - (1) Serviciul public comunitar are urm toarele obiective generale: 
a) solu ionarea cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor

de înmatriculare şi a pl cilor cu numere de înmatriculare/provizorii pentru vehicule rutiere, 
emiterea şi eliberarea autoriza iei de circula ie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, în 
condi iile legii; 

b) examinarea persoanelor în vederea ob inerii dreptului de a conduce autovehicule
pe drumurile publice, în condi iile legii; 

c) utilizarea, actualizarea şi valorificarea registrul na ional de eviden  a permiselor
de conducere şi a vehiculelor înmatriculate. 

(2) Serviciul public comunitar are urm toarele atribu ii generale:
a) utilizeaz , actualizeaz  şi valorific  datele din registrul na ional de eviden  a

permiselor de conducere şi vehiculelor înmatriculate, pentru: editarea certificatelor de 
înmatriculare, permiselor de conducere, tip rirea c r ilor de identitate pentru vehicule 
înmatriculate, emiterea şi tip rirea autoriza iilor de circula ie provizorie sau pentru prob  ori 
a dovezilor înlocuitoare pentru certificat sau permis de conducere, necesare persoanelor cu 
domiciliul, sediul, reşedin a sau reziden a normal  pe teritoriul municipiului Bucureşti; 

b) organizeaz  examene de ob inere a permiselor de conducere, în condi iile legii;
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c) soluţionează cererile pentru emiterea şi eliberarea permiselor de conducere, a 

certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule 
rutiere, a autorizaţiilor pentru numere de probă şi a autorizaţiilor de circulaţie provizorie cu 
plăcile aferente, a certificatelor de radiere, a dovezilor înlocuitoare a permiselor de 
conducere depuse spre preschimbare sau a certificatului de înmatriculare, în condiţiile legii; 
în îndeplinirea atribuţiilor de mai sus, lucrătorii de la ghişee vor prelua documentele 
necesare conform postului de lucru unde sunt desemnaţi să îşi desfăşoare activitatea şi, în 
cazul în care, solicitanţii nu depun documente justificative privind plata prestaţiilor sau 
documentelor solicitate prin alt mijloc de plată, încaseaza numerar la ghişeu contravaloarea 
acestora, eliberând chitanţe, conform procedurilor. La finalizarea programului de lucru, 
întocmesc documentele justificative pentru sumele 
încasate în numerar la ghişeu, şi le depun, împreună cu aceste sume, la casieria instituţiei; 

d)  prelucrează date cu caracter personal referitoare la: examinarea persoanelor în 
vederea obţinerii permisului de conducere, evidenţa posesorilor permiselor de conducere, 
evidenţa deţinătorilor de vehicule înmatriculate sau autorizate pentru circulaţia provizorie; 

e) înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor intrate/ieşite, cu respectarea 

caracterului informaţiilor conţinute. 

(3) Serviciul public comunitar îndeplineşte şi alte atribuţii, după cum urmează: 

a) emite norme de lucru/proceduri cu caracter obligatoriu pentru personalul propriu; 

b)  asigură aplicarea tuturor dispoziţiilor legale, a dispoziţiilor metodologice şi 

procedurale emise prin ordine de ministru, ordine de prefect, dispoziţii ale DRPCIV, cu 

privire la regimul înmatriculării, radierii, autorizării provizorii sau pentru probe a 

vehiculelor, precum şi la regimul permiselor de conducere şi examinării în vederea obţinerii 

permisului de conducere; 

c)  gestionează resursele materiale şi dotările necesare desfăşurării activităţilor, 

puse la dispoziţie de IPMB sau de DRPCIV; 

d)  primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor, 

regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului; 

e) organizează evidenţa şi asigură soluţionarea în termenul legal a petiţiilor formulate 

de persoane fizice, juridice sau alte entităţi, referitoare la domeniile de activitate din 

competenţa serviciului; 

f)  încheie protocoale de cooperare cu autorităţi ale administraţiei publice centrale 

şi locale, precum şi cu diferite instituţii sau organisme naţionale, în limitele competenţelor şi 

ale împuternicirilor acordate, potrivit legii, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului 

administraţiei şi internelor şi ordinelor prefectului; 

g)  furnizează, în condiţiile legii, date din registrul naţional de evidenţă al 

permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate; 

h)  transmite datele de actualizare a site-ului instituţiei, cu informaţiile şi 

reglementările legale în domeniul său de activitate; 

i) întocmeşte periodic analize şi rapoarte privind activitatea specifică, identificarea, 

evaluarea, minimizarea riscurilor de orice fel, pe care le înaintează spre informare conducerii 

serviciului; 

j) întocmeşte şi actualizează registrul de riscuri de corupţie şi monitorizează 

activităţile de minimizare la nivelul serviciului, prin responsabilul desemnat prin dispoziţia 

directorului; 

k) întocmeşte şi actualizează documentele operative de alarmare, alertare, planuri de 

protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţe civile, urmărind executarea la timp a 

prevederilor acestora; 

l)  organizează şi urmăreşte respectarea normelor pe linie de protecţia mediului, 

pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi pe linia securităţii şi sănătăţii în 

muncă a lucrătorilor prin responsabili numiţi prin dispoziţie a directorului. Cooperează şi 
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colaboreaz  cu administratorul imobilului în care îşi desf şoar  activitatea, pe aceste linii 
munc ; 

m) asigur  protec ia datelor şi informa iilor gestionate şi previne scurgerea de 
informa ii clasificate; 

n) organizeaz  activitatea de arhivare a documentelor rezultate în urma opera iilor 
date în competen , precum şi a activit ii de selec ionare a documentelor cu termen de 
p strare expirat în vederea elimin rii; 

o) organizeaz  eviden a bunurilor aflate în dotarea serviciului, sens în care se 
desemneaz  gestionari prin dispozi ie a directorului; 

p) organizeaz , gestioneaz  şi dezvolt  sistemul informatic propriu;
q) în realizarea sarcinilor şi atribu iilor serviciul public comunitar poate folosi şi 

personal pus la dispozi ie de DRPCIV, în conformitate cu prevederile legale; 
r) îndeplineşte orice alte atribu ii stabilite prin lege, ordine şi instruc iuni MAI, 

ordine ale prefectului, metodologii şi dispozi ii ale DRPCIV. 
Art. 81 - (1) Serviciul regim permise de conducere şi examin ri are urm toarele 

obiective specifice: 
a) organizarea examenelor pentru ob inerea permiselor de conducere, în condi iile

legii; 
b) utilizarea, actualizarea, valorificarea şi protec ia datelor din registrul na ional de 

eviden  a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate privind posesorii 
permiselor de conducere şi candida ii la examenul pentru ob inerea permisului de conducere 
care işi au domiciliul/reşedinta sau reziden a normal  pe teritoriul municipiului Bucureşti; 

c) solu ionarea cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere, în condi iile 
legii. 

(2) Serviciul regim permise de conducere şi examin ri este condus de un şef serviciu
şi are în componen  Compartimentul regim permise de conducere şi Compartimentul 
examin ri. 

Art. 82 - Compartimentul regim permise de conducere are urm toarele atribu ii: 
a) organizeaz  activitatea de programare a persoanelor pentru sus inerea examenului 

în vederea ob inerii permisului de conducere, în condi iile legii; 
b) controlul modului în care se desf şoar  activit ile necesare pentru atingerea 

obiectivelor specifice; 
c) asigur  şi organizeaz  activit ile specifice în vederea eliber rii permisului de 

conducere în conformitate cu prevederile legale în domeniu, pentru persoanele care au fost 
declarate „admis" la examen, în cazul preschimb rii permiselor de conducere str ine cu 
documente similare româneşti, precum si în situa ia celor care solicit  permise de conducere 
ca urmare a expir rii valabilit ii administrative, a declar rii pierderii, furtului sau a 
schimb rii datelor de stare civil ; 

d) asigur  transparen a activit ii de eliberare a permisului de conducere prin 
furnizarea datelor pentru actualizarea site-ului institu iei cu reglement rile legale în 
domeniu; 

e) verific  datele din registrul na ional de eviden  a permiselor de conducere şi a 
vehiculelor înmatriculate şi în fondul arhivistic al serviciului public comunitar, pe care le 
transmite unit ilor administra iei publice centrale şi locale, reprezentan elor misiunilor 
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diplomatice acreditate în România, precum şi autorit ilor publice cu atribu ii similare din 
str in tate, la solicitarea acestora; 

f) organizeaz  eviden a rebuturilor de permise de conducere şi propune numirea unui 
responsabil; 

g) organizeaz  şi r spunde de preg tirea şi predarea documentelor în vederea 
arhiv rii; 

h) r spunde pentru respectarea normelor pe linie de protec ia mediului, pe linie de 
prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi pe linia securit ii şi s n t ii în munc  a 
lucr torilor; 

i) întocmeşte periodic analize şi rapoarte privind activitatea specific , identificarea, 
evaluarea, minimizarea riscurilor de orice fel, pe care le înainteaz  spre informare 
conducerii serviciului; 

j) întocmeşte zilnic eviden a prezen ei şi r spândirilor personalului din subordine; 
k) îndeplineşte orice alte atribu ii date în competen  prin lege, instruc iuni, 

metodologii, proceduri, norme interne de lucru sau dispozi ii ale conducerii serviciului 
public comunitar. 

Art. 83 - Compartimentul examin ri are urm toarele atribu ii: 
a) asigur  şi urm reşte însuşirea corect  şi aplicarea unitar , de c tre personalul 

serviciului, a dispozi iilor legale şi metodologice referitoare la examinarea candida ilor în 
vederea ob inerii permisului de conducere; 

b) controlul modului în care se desf şoar  activit ile necesare pentru atingerea 
obiectivelor specifice; 

c) preg teşte în vederea atest rii ca examinatori, lucr torii care efectueaz  sau sunt 
selec iona i s  efectueze examinarea candida ilor în vederea ob inerii permisului de 
conducere; 

d) coopereaz  cu Autoritatea Rutier  Român  şi structurile specializate ale 
Ministerului S n t ii în vederea asigur rii legalit ii program rii şi sus inerii examenului 
pentru ob inerea permisului de conducere; 

e) asigur  transparen a activit ii de examinare a candida ilor pentru ob inerea 
permisului de conducere prin actualizarea pe site-ul institu iei, a reglement rilor legale în 
domeniu; 

f) asigur  generarea şi listarea în sistem informatic a programatoarelor cu persoanele 
care au depus dosarul pentru sus inerea examenului în vederea ob inerii permisului de 
conducere, în condi iile legii; 

g) asigur  examinarea persoanelor pentru sus inerea examenului în vederea ob inerii 
permisului de conducere, în condi iile legii; 

h) asigur  introducerea rezultatului examin rii şi valideaz  înregistrarea persoanelor 
declarate admise în registrul na ional de eviden  a permiselor de conducere şi vehiculelor 
înmatriculate; 

i) utilizeaz , actualizeaz  şi valorific  datele din registrul na ional de eviden  a 
permiselor de conducere şi vehiculelor înmatriculate privind persoanele care posed  permis 
de conducere cu domiciliul/reşedin a sau reziden a normal  în municipiul Bucureşti; 

j) propune loca iile pentru desf şurarea examenelor la proba practic  
(poligon/traseu); 
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k) efectueaz  verific ri în eviden e şi fondul arhivistic al serviciului public comunitar 
şi furnizeaz  date, cu respectarea prevederilor legale, la solicitarea organelor administra iei 
publice centrale şi locale, persoane fizice şi juridice sau alte entit i; 

l) organizeaz  şi r spunde de preg tirea şi predarea documentelor în vederea 
arhiv rii; 

m) r spunde pentru respectarea normelor pe linie de protec ie a mediului, pe linie de 
prevenire şi stingere a incendiilor precum şi pe linia securit ii şi s n t ii în munc  a 
lucr torilor; 

n) propune persoanele desemnate pentru generarea, editarea şi transportul 
programatoarelor şi anexelor la locul de examinare în vederea întocmirii proiectului de 
DZU; 

o) întocmeşte zilnic eviden a prezen ei şi r spândirilor personalului; 
p) întocmeşte periodic analize şi rapoarte privind activitatea specific , identificarea, 

evaluarea, minimizarea riscurilor de orice fel, pe care le înainteaz  spre informare 
conducerii serviciului; 

q) îndeplineşte orice alte atribu ii date în competen  prin lege, metodologii, 
proceduri, norme de lucru, dispozi ii ale conducerii serviciului public comunitar. 

Art. 84 - (1) Serviciul înmatriculare şi eviden a vehiculelor rutiere are urm toarele 
obiective specifice: 

a) solu ionarea cererilor pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare, 
autoriza iilor provizorii pentru circula ie, autoriza iilor pentru probe şi a pl cilor cu numere 
de înmatriculare, precum şi a cererilor de radiere pentru vehicule rutiere, în condi iile legii; 

b) utilizarea, actualizarea şi valorificarea datelor din registrul na ional de eviden  a 
permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate privind vehiculele înmatriculate sau 
autorizate provizoriu ori pentru probe, apar inând persoanelor fizice sau juridice care au 
domiciliul respectiv sediul, reprezentan e, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unit i 
subordonate pe teritoriul municipiului Bucureşti; 

c) prelucrarea datelor referitoare la proprietarii şi utilizatorii vehiculelor 
înmatriculate/autorizate provizoriu pentru circula ie/autorizate pentru probe cu respectarea 
prevederilor legale, cu asigurarea protec iei acestora. 

(2) Serviciul înmatriculare şi eviden a vehiculelor rutiere este condus de un şef 
serviciu şi are în componen  Compartimentul înmatriculare şi eviden a vehiculelor rutiere 
şi Compartimentul radieri, numere. 

Art. 85 - Compartimentul înmatriculare şi eviden a vehiculelor rutiere îndeplineşte 
urm toarele atribu ii principale: 

a) asigur  desf şurarea în bune condi ii a activit ii de primire, solu ionare a cererilor 
de înmatriculare/transcriere, eliberare a certificatelor şi pl cilor cu numere de înmatriculare, 
de editare şi eliberare a c r ilor de identitate ale vehiculelor; 

b) controlul modului în care se desf şoar  activit ile necesare pentru atingerea 
obiectivelor specifice; 

c) asigur  actualizarea, utilizarea şi exploatarea datelor din registrul na ional de 
eviden  a permiselor de conducere şi vehiculelor înmatriculate cu privire la vehiculele şi 
proprietarii sau utilizatorii acestora, persoane fizice sau juridice cu domiciliul respectiv 
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sediul, reprezentan e, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unit i subordonate pe raza 
municipiului Bucureşti; 

d) asigur  desf şurarea în bune condi ii a activit ii de editare şi eliberare a dovezilor 
înlocuitoare a certificatelor de înmatriculare; 

e) asigur  activitatea de eliberare a certificatelor de înmatriculare care nu au fost 
predate titularilor prin serviciul de curierat; 

f) asigur  transparen a activit ii de înmatriculare/transcriere prin furnizarea datelor 
pentru actualizarea pe site-ul institu iei, a reglement rilor legale în domeniu; 

g) desf şoar  activit ile de verificare în portalul Registrului Auto Roman, în 
sistemul Eucaris, în registrul na ional de eviden  a persoanelor ori alte baze de date puse la 
dispozi ie de DRPCIV, în domeniul propriu de competen , conform actelor normative în 
vigoare; 

h) emite comenzi pentru confec ionarea pl cilor cu numere de înmatriculare c tre 
atelierul DRPCIV şi asigur  recep ia acestora; 

i) asigur  valorificarea pl cilor cu numere de înmatriculare şi organizeaz  încasarea 
şi depunerea periodic  a sumelor încasate; 

j) organizeaz  la nivel local, eviden a rebuturilor de certificate de înmatriculare şi 
propune numirea unui responsabil; 

k) efectueaz  verific ri în eviden e şi în fondul arhivistic al serviciului public 
comunitar şi furnizeaz  date, cu respectarea prevederilor legale, la solicitarea organelor 
administra iei publice centrale şi locale, persoane fizice şi juridice sau alte entit i; 

l) întocmeşte periodic analize şi rapoarte privind activitatea specific , identificarea, 
evaluarea, minimizarea riscurilor de orice fel, pe care le înainteaz  spre informare 
conducerii serviciului; 

m) organizeaz  şi asigur  preg tirea şi predarea documentelor în vederea arhiv rii; 
n) asigur  protec ia datelor şi informa iilor gestionate şi ia m suri de prevenire a 

disemin rii neautorizate a acestora; 
o) organizeaz  şi urm reşte respectarea normelor pe linie de protec ia muncii, pe 

linie de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi pe linia securit ii şi s n t ii în munc  
a lucr torilor; 

p) întocmeşte zilnic eviden a prezen ei şi r spândirilor personalului din subordine; 
q) îndeplineşte orice alte atribu ii date în competen  prin lege, instruc iuni, 

metodologii, proceduri, norme interne de lucru sau dispozi iile conducerii serviciului public 
comunitar. 

Art. 86 - Compartimentul radieri - numere provizorii are urm toarele atribu ii: 
a) asigur  desf şurarea în bune condi ii a activit ii de primire şi solu ionare a 

cererilor de eliberare a certificatelor de radiere, autoriza iilor şi pl cilor cu numere 
provizorii, a autoriza iilor şi pl cilor cu numere de prob ; 

b) controlul modului în care se desf şoar  activit ile necesare pentru atingerea 
obiectivelor specifice; 

c) ine eviden a imprimatelor autoriza iilor de circula ie provizorie şi a rebuturilor 
acestora, desemnând un responsabil; 

d) anual, asigur  abilitarea societ ilor comerciale în vederea emiterii autoriza iilor 
provizorii pentru circula ie precum şi autoriza iilor pentru probe; 
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e) asigur  actualizarea, utilizarea şi valorificarea datelor din registrul na ional de 
eviden  a permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor privind vehiculele radiate 
din circula ie sau autorizate provizoriu pentru circula ie şi pentru probe la nivelul 
municipiului Bucureşti; 

f) asigur  transparen a activit ii de radiere/autorizare provizorie sau pentru probe a 
vehiculelor prin furnizarea datelor pentru actualizarea pe site-ul institu iei a reglement rilor 
legale în domeniu; 

g) emite comenzi pentru confec ionarea pl cilor cu numere provizorii şi pentru probe 
c tre atelierul DRPCIV, asigurând recep ia acestora; 

h) asigur  valorificarea pl cilor cu numere provizorii/probe şi organizeaz  încasarea 
şi depunerea sumelor rezultate zilnic; 

i) efectueaz  verific ri în eviden e şi în fondul arhivistic al serviciului şi furnizeaz  
date, cu respectarea prevederilor legale, la solicitarea organelor administra iei publice 
centrale şi locale, persoane fizice şi juridice sau alte entit i; 

j) întocmeşte periodic analize şi rapoarte privind activitatea specific , identificarea, 
evaluarea, minimizarea riscurilor de orice fel, pe care le înainteaz  spre informare 
conducerii serviciului; 

k) preg teşte şi pred  documentele în vederea arhiv rii; 
l) organizeaz  şi asigur  expedierea c tre direc iile de taxe şi impozite locale, lunar a 

datelor privind radierile efectuate, precum şi a transcrierii transmiterii dreptului de 
proprietate; 

m) asigur  protec ia datelor şi informa iilor gestionate şi ia m suri de prevenire a 
disemin rii neautorizate a acestora; 

n) organizeaz  şi urm reşte respectarea normelor pe linie de protec ia mediului, pe 
linie de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi pe linia securit ii şi s n t ii în munc  
a lucr torilor; 

o) întocmeşte eviden a zilnic  a prezen ei şi r spândirilor personalului din structur ; 
p) îndeplineşte orice alte atribu ii date în competen  prin lege, instruc iuni, 

metodologii, proceduri, norme interne de lucru sau dispozi iile conducerii serviciului public 
comunitar. 

Art. 87 - (1) Compartimentul informatic , baze de date şi edit ri are ca obiectiv 
specific utilizarea, actualizarea şi valorificarea datelor din registrul na ional de eviden  a 
permiselor de conducere şi vehiculelor înmatriculate, în condi ii optime de c tre serviciul 
public comunitar şi a sistemelor informatice proprii, în vederea îndeplinirii atribu iilor 
legale ale acestuia. 

(2) Compartimentul informatic , baze de date, edit ri are urm toarele atribu ii 
generale: 

I. privind utilizarea, actualizarea şi valorificarea datelor din registrul na ional de 
eviden  a permiselor de conducere şi vehiculelor înmatriculate: 

a) asigur  utilizarea sistemului informatic na ional de eviden  a permiselor de 
conducere şi a vehiculelor înmatriculate (SINEPCVÎ) potrivit procedurilor, documenta iei şi 
manualelor puse la dispozi ie de c tre DRPCÎV, precum şi a normelor de lucru proprii; 

b) controlul modului în care se desf şoar  activit ile necesare pentru atingerea 
obiectivelor specifice; 
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c) asigur  gestionarea documentelor ce con in parolele utilizatorilor, generate ini ial, 
utilizate pentru accesarea, respectiv administrarea bazelor de date ce gestioneaz  informa ii 
cu caracter personal; 

d) comunic  DRPCÎV orice disfunc ionalit i în utilizarea SINEPCVÎ şi solicit  
suport tehnic în vederea rezolv rii acestora; 

e) asigur  instruirea utilizatorilor cu privire la operarea datelor şi echipamentelor din 
SINEPCVÎ; 

f) organizeaz  şi ine eviden a actualizat  a echipamentelor, supor ilor de informa ie 
şi a documenta iei tehnice care asigur  func ionarea SINEPCVÎ la nivelul serviciului public 
comunitar; 

g) gestioneaz  conturile şi privilegiile potrivit atribu iilor din fişa postului; 
h) asigur  respectarea cerin elor minime de securitate privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi auditeaz  modul de prelucrare a datelor în SINEPCVÎ de c tre 
utilizatorii din cadrul serviciului public comunitar; 

i) solicit  DRPCÎV corectarea datelor în cazul în care aceste opera iuni nu se pot 
efectua prin intermediul aplica iilor informatice de c tre serviciului public comunitar; 

j) asigur  valorificarea datelor din SINEPCVÎ, inclusiv prin întocmirea de situa ii 
nominale/statistice; 

k) ine eviden a incidentelor constatate în utilizarea SINEPCVÎ; 
l) particip  în grupurile de lucru organizate de DRPCÎV cu privire la dezvoltarea 

func ionalit ilor SINEPCVÎ; 
m) organizeaz , coordoneaz  şi supravegheaz  activitatea lucr torilor detaşa i din 

cadrul SC Informatics Trust SRL. 
II. privind organizarea, gestionarea şi dezvoltarea sistemului informatic propriu: 

a) organizeaz  şi ine eviden a echipamentelor, supor ilor de informa ie şi a 
documenta iei tehnice a sistemelor informatice utilizate de serviciul public comunitar; 

b) colaboreaz  cu specialiştii structurilor din Ministerul Afacerilor Interne în vederea 
interog rii bazelor de date, în conformitate cu prevederile legale; 

c) elaboreaz  proceduri şi norme de lucru privind utilizarea echipamentelor şi a 
aplica iilor informatice; 

d) asigur  gestionarea documentelor ce con in parolele utilizatorilor, generate ini ial, 
utilizate pentru accesarea, respectiv administrarea bazelor de date ce gestioneaz  informa ii 
cu caracter personal; 

e) întocmeşte zilnic eviden a prezen ei şi r spândirilor personalului din structur ; 
f) organizeaz  şi desf şoar  activit i de instruire a personalului care utilizeaz  

tehnic  de calcul şi software de aplica ii; 
g) gestioneaz  şi acord  privilegii de acces la resurse - aplica ii şi echipamente - 

potrivit atribu iilor de serviciu ale utilizatorilor şi necesit ii de a cunoaşte, cu respectarea 
reglement rilor în vigoare; 

h) asigur  securitatea programelor, aplica iilor software, a datelor precum şi a 
suporturilor/dispozitivelor de stocare; 

i) asigur  respectarea cerin elor minime de securitate privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal pe echipamentele aflate în administrarea serviciului public comunitar; 
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j) acord  asisten  şi consultan  utilizatorilor sistemelor informatice din dotarea 
serviciului public comunitar; 

k) particip  în grupurile tehnice de lucru organizate în vederea interconect rii 
sistemului informatic propriu cu alte sisteme informatice; 

l) întocmeşte periodic analize şi rapoarte privind activitatea specific , identificarea, 
evaluarea, minimizarea riscurilor de orice fel, pe care le înainteaz  spre informare 
conducerii serviciului; 

m) organizeaz  şi urm reşte respectarea normelor pe linie de protec ia mediului, pe 
linie de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi pe linia securit ii şi s n t ii în munc  
a lucr torilor; 

n) asigur  transparen a activit ii desf şurate la nivelul serviciului public comunitar, 
prin furnizarea datelor pentru actualizarea pe site-ul institu iei, a informa iilor şi 
reglement rilor legale în domeniu; 

o) îndeplineşte orice alte atribu ii date în competen  prin lege, instruc iuni, 
metodologii, proceduri, norme interne de lucru sau dispozi iile conducerii serviciului public 
comunitar. 

Art. 88 - Compartimentul administrativ - secretariat are urm toarele atribu ii: 
a) organizeaz  şi asigur  primirea, sortarea, înregistrarea, distribuirea conform 

repartiz rii pentru toate lucr rile intrate la serviciul public comunitar, clasificarea şi 
ordonarea coresponden ei în map , trierea coresponden ei func ie de modalitatea de r spuns, 
expedierea, dup  caz, clasarea şi arhivarea lor; 

b) controlul modului în care se desf şoar  activit ile necesare pentru atingerea 
obiectivelor specifice; 

c) organizeaz  şi asigur  eviden a documentelor pe linii de munc , în conformitate 
cu prevederile privind înregistrarea, p strarea, arhivarea, protec ia şi asigurarea securit ii 
datelor şi eviden elor; 

d) organizeaz  şi asigur  activitatea de expedi ie a coresponden ei prin poşta 
militar . În cazul poştei civile, asigur  şi transportul coresponden ei, în vederea expedierii; 

e) organizeaz  şi asigur  primirea documentelor în vederea arhiv rii; 
f) organizeaz  şi asigur  între inerea, exploatarea, conservarea, selec ionarea şi 

eliminarea fondului arhivistic constituit la nivelul serviciul public comunitar, în 
conformitate cu dispozi iile legale în materie şi ia m suri pentru prevenirea distrugerii 
neautorizate sau sustragerii documentelor; 

g) întocmeşte proiectul nomenclatorului arhivistic, pe care îl supune dezbaterii şi 
aprob rii conducerii serviciul public comunitar; 

h) întocmeşte inventare arhivistice şi organizeaz  depozitul de arhiv  al serviciul 
public comunitar; 

i) întocmeşte eviden a lucr rilor cu termen; 
j) urm reşte încadrarea în termenele legale de rezolvare a peti iilor şi celorlalte 

lucr ri cu termen aflate în circuitul documentelor serviciul public comunitar; 
k) editeaz  şi ine eviden a dispozi iilor emise de conducerea serviciul public 

comunitar; 
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l) organizeaz  şi ine eviden a prezen ei şi a r spândirilor personalului serviciul 
public comunitar: concedii de odihn , concedii medicale, învoiri, misiuni, delega ii, cursuri, 
deplas ri, ore suplimentare etc; 

m) organizeaz  şi ine eviden a ştampilelor şi sigiliilor şi asigur  inventarierea 
periodic  a acestora; 

n) organizeaz  şi ine eviden a materialelor şi documentelor care con in informa ii 
clasificate; 

o) înregistreaz  toate registrele, condicile, borderourile în registrul unic de eviden  a 
registrelor, condicilor, borderourilor şi caietelor pentru însemn ri clasificate, conform 
normelor legale; 

p) organizeaz  şi efectueaz  multiplicarea documentelor care con in informa ii 
clasificate; 

q) asigur  inventarierea anual  şi arhivarea documentelor clasificate, potrivit 
problematicii şi termenelor de p strare din nomenclatorul arhivistic; 

r) asigur  protec ia datelor şi informa iilor clasificate conform PPSIC; 
s)  organizeaz  activitatea de primire în audien  a cet enilor la conducerea 

serviciului public comunitar şi comunic  datele Compartimentului informatic , baze de 
date, edit ri pentru a fi comunicate în vederea post rii pe site-ul institu iei; 

t) întocmeşte periodic analize şi rapoarte privind activitatea specific , identificarea, 
evaluarea, minimizarea riscurilor de orice fel, pe care le înainteaz  spre informare 
conducerii serviciului; 

u) organizeaz  şi urm reşte respectarea normelor pe linie de protec ia mediului, pe 
linie de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi pe linia securit ii şi s n t ii în munc  
a lucr torilor; 

v) îndeplineşte orice alte atribu ii date în competen  prin lege, instruc iuni, 
metodologii, proceduri, norme interne de lucru sau dispozi iile conducerii serviciului public 
comunitar. 

V. 15 - Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple 

Art. 89 - Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor 
simple, denumit în continuare serviciul public comunitar, se organizeaz  ca structur  de 
specialitate a Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti, în temeiul Ordonan ei 
Guvernului nr. 83/2001 privind înfiin area, organizarea şi func ionarea serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple şi serviciilor publice 
comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobat  cu 
modific ri şi complet ri prin Legea nr. 362/2002, cu modific rile şi complet rile ulterioare, 
a Hot rârii Guvernului nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi func ionare a 
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple, a Legii nr. 
340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, cu modific rile şi complet rile 
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ulterioare, şi a Hot rârii Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 
340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului. 

Art. 90 - (1) Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor 
simple îndeplineşte atribu iile stabilite prin reglement rile legale în materie. 

(2) Activitatea serviciului public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor 
simple constituie serviciu public şi se desf şoar  în interesul persoanei şi al comunit ii, în 
sprijinul institu iilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. 

Art. 91 - În vederea îndeplinirii atribu iilor, serviciul public comunitar pentru 
eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple se organizeaz  pe birouri şi compartimente. 

Art. 92 - (1) Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor 
simple este subordonat direct prefectului şi nemijlocit subprefectului, care exercit , în numele 
prefectului, atribu ii cu privire la conducerea serviciului. 

(2) Coordonarea şi controlul metodologic al serviciului public comunitar pentru 
eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple se asigur  de Direc ia General  de Paşapoarte. 

Art. 93 - Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple 
este condus de un director şi un director adjunct numi i şi elibera i din func ie prin ordin al 
prefectului, în condi iile legii, cu avizul Direc iei Generale de Paşapoarte. 

Art. 94 - (1) Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor 
simple organizeaz  şi coordoneaz  activitatea în domeniul paşapoartelor la nivelul 
municipiului Bucureşti. În acest sens, directorul serviciului emite dispozi ii obligatorii pe 
toate liniile de munc  şi r spunde ierarhic pentru activitatea desf şurat , potrivit legii. 

(2) În îndeplinirea prerogativelor cu care este învestit, serviciul public comunitar 
pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple coopereaz  cu celelalte structuri ale 
institu iei prefectului, cu Direc ia General  de Paşapoarte, cu celelalte servicii publice 
comunitare jude ene pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple, cu institu iile abilitate 
din domeniul ordinii publice, securit ii şi ap r rii na ionale, cu serviciile publice comunitare, 
locale şi jude ene de eviden  a persoanelor precum şi cu alte institu ii, direct sau prin 
intermediul institu iei prefectului. 

Art. 95 - Structura organizatoric  şi efectivele serviciului public comunitar sunt 
stabilite conform statului de organizare aprobat, dup  cum urmeaz : 

a) - Conducerea serviciului; 
b) - Biroul pentru primirea cererilor de eliberare a paşapoartelor simple; 
c) - Biroul pentru analiza şi solu ionarea cererilor de eliberare a paşapoartelor simple; 
d) - Biroul pentru paşapoarte simple temporare şi I.T; 
e) - Biroul arhiv  operativ ; 
f) - Biroul secretariat, rela ii cu publicul, paz  şi control acces; 
g) - Compartimentul restric ii. 

Art. 96 - Activitatea desf şurat  de c tre structurile serviciului public comunitar, în 
vederea atingerii obiectivelor propuse, are la baz  rela ii de autoritate (ierarhice, func ionale), 
de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribu iilor stabilite pentru fiecare 
birou/compartiment în parte. 

Art. 97 - (1) Rela iile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului şi 
structurile subordonate. Acelaşi tip de rela ii se stabilesc între şefii birourilor şi personalului 
subordonat acestora, în vederea îndrum rii şi îmbin rii în mod unitar, în conformitate cu 
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scopurile şi obiectivele propuse, a activit ii acestora şi asigur rii unit ii de ac iune în 
îndeplinirea obiectivelor. 

(2) - Rela ii de autoritate func ionale se stabilesc între poli işti şi personalul 
contractual, indiferent de nivelul ierarhic, şi au ca scop optimizarea activit ii institu iei. 

(3) - Structurile serviciului public comunitar coopereaz  în vederea îndeplinirea 
sarcinilor specifice şi integr rii obiectivelor fiec reia în ansamblul activit ii serviciului. 

Art. 98 - La nivelul serviciului public comunitar, activitatea de control şi coordonare 
este atributul conducerii şi se realizeaz  direct sau prin intermediul şefilor de birouri. De 
asemenea, în activitatea de control pe linii specifice de munc , conducerea serviciului poate 
angrena şi alt personal specializat din cadrul structurilor proprii. 

Art. 99 - Obiectivele generale ale serviciului public comunitar constau în: 
- eliberarea paşapoartelor simple electronice şi a paşaportelor simple temporare; 
- eviden a şi p strarea paşapoartelor simple electronice şi a paşaportelor simple 

temporare; 
- personalizarea paşapoartelor simple temporare; 
- aplicarea m surilor de limitare a dreptului la libera circula ie în str in tate a 

cet enilor români. 

Art. 100 - Serviciul public comunitar are urm toare atribu ii principale: 
a) primeşte şi solu ioneaz , în conformitate cu prevederile legii, cererile pentru eliberarea 

paşapoartelor simple temporare şi simple electronice; 
b)  solu ioneaz , în conformitate cu prevederile legii, cererile pentru eliberarea 

paşapoartelor simple electronice depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare 
ale României în str in tate; 

c) coopereaz  cu Direc ia General  de Eviden  a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, 
precum şi cu serviciile (direc iile) publice comunitare locale de eviden  a persoanelor, 
organizate la nivelul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe 
probleme specifice şi emite avizele necesare în cazul solicit rilor de restabilire a 
domiciliului în România; 

d)  administreaz  şi gestioneaz  registrul municipiului Bucureşti de eviden  a 
paşapoartelor şi valorific  datele cuprinse în acesta; 

e)  furnizeaz  permanent, în cadrul Sistemului na ional informatic de eviden  a 
persoanelor, informa ii necesare actualiz rii Registrului na ional de eviden  a 
paşapoartelor simple; 

f) asigur  punerea în aplicare a m surilor de limitare a dreptului la libera circula ie în 
str in tate în condi iile legii; 

g) organizeaz , la nivelul municipiului Bucureşti, gestionarea şi controlul eliber rii 
paşapoartelor simple temporare şi simple electronice; 

h) prelucreaz  date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare; 
i) îndeplineşte alte atribu ii stabilite prin reglement rile legale. 

Art. 101 - (1) Directorul serviciului public comunitar conduce întreaga activitate a 
serviciului şi îl reprezint  în rela iile cu şefii celorlalte structuri din cadrul Institu iei 
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Prefectului, Direc iei Generale de Paşapoarte, cu conducerea celorlalte structuri ale 
Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competen elor legale. 

(2) În aplicarea prevederilor legale de nivel superior precum şi a ordinelor şi 
instruc iunilor în vigoare, directorul emite dispozi ii obligatorii pentru tot personalul din 
subordine. 

(3) În condi iile legii şi reglement rilor specifice, directorul poate delega atribu ii din 
competen a sa directorului adjunct sau altor cadre din subordine. 

Art. 102 - (1) Directorul serviciului public comunitar r spunde în fa a prefectului de 
întreaga activitate pe care o desf şoar  serviciul, potrivit prevederilor fişei postului. 

(2) Pe linie profesional , directorul serviciului public comunitar r spunde în fa a 
directorului general al Direc iei Generale de Paşapoarte sau înlocuitorului legal al acestuia, cu 
privire la aplicarea actelor normative incidente activit ii serviciului şi a dispozi iilor emise de 
conducerea Direc iei Generale de Paşapoarte, în exercitarea competen elor de coordonare şi 
control metodologic al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi eviden a 
paşapoartelor simple. 

Art. 103 - (1) Directorul adjunct se subordoneaz  nemijlocit directorului şi 
coordoneaz  şi îndrum  activitatea birourilor şi compartimentelor ce îi sunt repartizate 
potrivit prevederilor fişei postului. 

(2) Directorul adjunct exercit  atribu iile directorului serviciului public comunitar, în 
lipsa acestuia. 

(3) Directorul adjunct exercit  şi atribu iile de responsabil cu protec ia informa iilor 
clasificate. 

Art. 104 - Directorului serviciului public comunitar pentru eliberarea şi eviden a 
paşapoartelor simple şi directorului adjunct le revin, dup  caz, urm toarele obliga ii 
principale: 

a) organizarea activit ii serviciului; 
b) cunoaşterea legisla iei de specialitate de c tre întreg personalul din subordine; 
c) dimensionarea sarcinilor pentru structurile din subordine; 
d) modificarea Regulamentului de Organizare şi Func ionare, atunci când legisla ia în 

vigoare o impune şi elaborarea, pentru fiecare cadru din subordine, a fişei postului; 
e) primirea şi repartizarea spre rezolvare a lucr rilor şi coresponden ei; 
f) îndrumarea şi controlul personalului din subordine în vederea rezolv rii la termen a 

lucr rilor repartizate; 
g) semnarea, conform competen elor a lucr rilor elaborate în cadrul serviciului; 
h) efectuarea de lucr ri de complexitate sau de importan  deosebit ; 
i) urm rirea elabor rii în termen a studiilor, sintezelor, rapoartelor şi metodologiilor; 
j) stabilirea, în limita competen elor acordate, a cadrului rela iilor de colaborare cu alte 

direc ii şi servicii din prefectur , precum şi cu alte institu ii sau autorit i publice; 
k) înaintarea de propuneri prefectului pentru recompensarea personalului din subordine, 

sesizarea directorului general al Direc iei Generale de Paşapoarte cu privire la 
s vârşirea, de c tre personalul din subordine, a unor fapte ce pot constitui abateri 
disciplinare şi recomand ri pentru participarea la cursuri de preg tire şi perfec ionare 
în ar  sau în str in tate, în condi iile legii; 
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l) elaborarea graficului concediilor de odihn  pentru personalul din subordine şi 
urm rirea derul rii concediilor potrivit graficului; 

m) organizarea prezen ei la serviciu prin intermediul dispozi iei de zi; 
n) cunoaşterea şi respectarea de c tre personalul din subordine a dispozi iilor din 

prezentul Regulament ce privesc în mod direct activitatea acestora; 
o) înaintarea de propuneri conducerii institu iei prefectului pentru modificarea structurilor 

din subordine, în corelare cu atribu iile stabilite şi volumul activit ilor; 
p) înaintarea de propuneri, motivate, privind necesarul de dotare cu echipamente şi 

obiecte de inventar adecvate îndeplinirii atribu iilor; 
q) în rela iile cu mass-media, când situa ia o impune, acordarea de interviuri şi declara ii 

de pres  privind activitatea serviciului public comunitar sau delegarea competen ei 
unui purt tor de cuvânt, cu informarea prealabil  a cancelariei prefectului şi a 
directorului general al Direc iei Generale de Paşapoarte; 

r) r spunderea pentru activitatea desf şurat  în fa a prefectului sau a subprefec ilor şi a 
directorului general al Direc iei Generale de Paşapoarte, dup  caz; 

s) îndeplinirea altor sarcini în leg tur  cu atribu iile de serviciu prev zute de 
reglement rile legale în vigoare şi de fişa postului. 
Art. 105 - Directorul, directorul adjunct şi şefii de birou vor delega cu aprobarea 

şefului ierarhic, pe perioada concediilor de odihn , concediilor medicale sau a deplas rilor 
efectuate în vederea îndeplinirii unor misiuni în alte localit i din ar  sau str in tate, 
îndeplinirea temporar  a atribu iilor prev zute la art. 104, cu excep ia celor prev zute la lit. 
a) , c), d), k), o) şi q), c tre unul din func ionarii din subordine. 

Art. 106 - Conducerea birourilor este exercitat  de şefii acestora, iar în lipsa lor de 
c tre un ofi er desemnat, în condi iile art. 105. 

Art. 107 - Şefii birourilor din serviciu public comunitar r spund de întreaga activitate 
pe care o desf şoar  în fa a directorului sau, dup  caz, a directorului adjunct, potrivit 
competen elor stabilite. 

Modific rile circuitului lucr rilor în interiorul birourilor şi între birouri precum şi a 
termenelor stabilite vor opera numai dup  aprobarea prealabil  a acestora de c tre 
director/director adjunct. 

Art. 108 - Biroul pentru primirea cererilor de eliberare a paşapoartelor simple are ca 
obiectiv specific primirea în ghişeele serviciului a cererilor de eliberare a paşapoartelor 
simple electronice şi simple temporare depuse de cet enii români cu domiciliul în România 
sau în str in tate. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv îi revin urm toarele atribu ii: 

a) Organizeaz  şi realizeaz  activitatea de primire a cererilor cet enilor români cu 
domiciliul în România sau în str in tate pentru eliberarea paşapoartelor simple 
temporare şi simple electronice (crearea cererilor şi introducerea complet  a datelor), 
în conformitate cu prevederile legale şi ale tratatelor şi conven iilor la care România 
este parte; 

b) în anumite situa ii, în baza dispozi iei de zi pe serviciu, realizeaz  activitatea de 
solu ionare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice (validarea şi 
aprobarea cererilor) depuse la nivelul municipiului Bucureşti; 

c) Organizeaz  şi realizeaz  activitatea de eliberare a paşapoartelor simple electronice; 
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d) Organizeaz  şi realizeaz  activitatea de arhivare electronic  a dosarelor de in torilor de 
paşapoarte; 

e) Constat  şi aplic  sanc iuni contraven ionale la regimul paşapoartelor; 
f) Trimestrial, întocmeşte planul de munc  şi rapoarte privind activitatea desf şurat ; 
g) Asigur  protec ia datelor şi informa iile gestionate şi ia m suri de prevenire a scurgerii 

de informa ii clasificate; 
h) Coopereaz  cu celelalte birouri şi compartimentele din cadrul serviciului şi cu 

S.P.C.E.E.P.S. teritoriale şi de eviden a persoanelor; 
i) Prelucreaz  date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare; 
j) Execut  şi alte sarcini pe baza dispozi iilor conducerii profesionale date în aplicarea 

prevederilor legale; 
k) Organizeaz  şi gestioneaz  activit ile în punctele de lucru ale serviciului de primire a 

coletelor cu paşapoarte simple electronice personalizate, verific  existen a numeric  a 
acestora conform actelor înso itoare, transmite în mod operativ la Direc ia General  de 
Paşapoarte eventualele disfunc ionalit i constatate şi ia m suri de solu ionare a 
acestora conform competen elor proprii. 

Art. 109 - Biroul pentru analiza şi solu ionarea cererilor de eliberare a paşapoartelor 
simple are ca obiective specifice solu ionarea cererilor de eliberare a paşapoartelor simple 
electronice depuse de cet enii români cu domiciliul în România sau în str in tate, simple 
temporare depuse de cet enii români cu domiciliul în str in tate şi solu ionarea cererilor de 
eliberare a paşapoartelor simple electronice depuse la misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare de cet enii români, afla i temporar în str in tate. În vederea îndeplinirii acestor 
obiective îi revin urm toarele atribu ii: 

a) Organizeaz  şi realizeaz  activitatea de solu ionare a cererilor de eliberare a 
paşapoartelor simple temporare şi simple electronice pentru cet enii români stabili i, 
ori care îşi stabilesc domiciliul în str in tate, (validarea şi aprobarea cererilor) şi acelor 
simle electronice depuse de cet enii români cu domiciliul în România la punctele de 
lucru din sectoarele 1-6. În func ie de situa ia operativ  şi de nevoile serviciului, în 
baza dispozi iilor directorului serviciului, activitatea se poate extinde şi pentru primirea 
şi solu ionarea cererilor de eliberare a paşapoartelor simple temporare şi a 
paşapoartelor simple electronice depuse de cet enii români cu domiciliul în România, 
precum şi de eliberare a acestora; 

b) Organizeaz  şi realizeaz  activitatea de solu ionare a cererilor de eliberare a 
paşapoartelor simple electronice depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare 
de cet enii români, afla i temporar în str in tate; 

c) Aprob  cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice ale cet enilor români 
stabili i, ori care îşi stabilesc domiciliul în str in tate, depuse la misiunile diplomatice 
şi oficiile consulare, cereri ce sunt în prealabil validate de Direc ia General  de 
Paşapoarte; 

d) Asigur  întocmirea adreselor c tre serviciile publice comunitare de eliberarea şi 
eviden a paşapoartelor simple teritoriale pentru trimiterea cererilor de eliberare a 
paşapoartelor simple electronice preluate în baza art. 15 alin. (3) din Legea nr. 
248/20.07.2005 privind regimul liberei circula ii a cet enilor români in str inatate, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare; 
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e) Organizeaz  şi realizeaz  activitatea de arhivare electronic  a dosarelor de in torilor de 
paşapoarte; 

f) Trimestrial, întocmeşte planul de munc  şi rapoarte privind activitatea desf şurat ; 
g) Asigur  protec ia datelor şi informa iilor gestionate şi ia m suri de prevenire a 

scurgerii de informa ii clasificate; 
h) Coopereaz  cu celelalte birouri şi compartimente din cadrul serviciului şi cu 

S.P.C.E.E.P.S. teritoriale şi de eviden a persoanelor; 
i) Comunic  Direc iei Generale de Eviden  a Persoanelor a Municipiului Bucureşti 

datele persoanelor care şi-au stabilit domiciliul în str in tate; 
j) Prelucreaz  date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare; 
k) Execut  şi alte sarcini pe baza dispozi iilor conducerii profesionale date în aplicarea 

prevederilor legale; 
l) Asigur  întocmirea adreselor c tre Direc ia General  de Eviden  a Persoanei a 

Municipiului Bucureşti pentru comunicarea statutului/modificarea statutului de 
cet ean român cu domiciliul în str in tate. 
Art. 110 - Biroul pentru paşapoarte simple temporare şi I.T. are ca obiective specifice 

solu ionarea cererilor de eliberare a paşapoartelor simple temporare depuse de cet enii 
români cu domiciliul în România, personalizarea paşapoartelor simple temporare, emiterea 
avizelor în cazul restabilirii domiciliului în România şi asigurarea func ion rii sistemului 
informatic utilizat de personalul serviciului. În vederea îndeplinirii acestor obiective îi revin 
urm toarele atribu ii: 

a) Organizeaz  şi realizeaz  activit ile de solu ionare a cererilor pentru eliberarea 
paşapoartelor simple temporare (validarea şi aprobarea cererilor) depuse de cet enii 
români cu domiciliul în România la sediul din şos. Pipera nr. 49, sector 2 şi de emitere 
a acestora în sistemul informatic; 

b) Primeşte şi p streaz  pe perioada valabilit ii, cu posibilitatea de a fi ridicate de 
titulari, paşapoartele l sate în uz; 

c) Asigur  leg tura cu serviciile (direc iile) publice comunitare locale de eviden a 
persoanelor din municipiul Bucureşti şi teritoriale, în vederea emiterii avizului în cazul 
restabilirii domiciliului în România a cet enilor români; 

d) Solu ioneaz  cazurile REBUT DE EMITERE transmise de Centrul Na ional Unic de 
Personalizare a Paşapoartelor Electronice, REBUT DE EMITERE - DATE ERONATE 
constatate la eliberarea documentelor c tre titulari, conform „Procedurii privind 
declararea ca rebut de emitere a paşapoartelor simple electronice personalizate în 
C.N.U.P.P.E.”, precum şi rebuturile tehnologice; 

e) P streaz  leg tura cu Centrul Na ional Unic pentru Personalizarea Paşapoartelor 
Electronice din structura Direc iei Generale de Paşapoarte în vederea primirii la timp a 
paşapoartelor simple electronice la toate punctele de lucru ale S.P.C.E.E.P.S.; 

f) Întocmeşte situa ii centralizatoare şi procese-verbale de sc dere din gestiune a 
paşapoartelor; 

g) Organizeaz  şi realizeaz  activitatea de arhivare electronic  a dosarelor de in torilor de 
paşapoarte; 

h) R spunde de implementarea, justificarea şi controlul facilit ilor de securitate, de 
natur  tehnic , care reprezint  parte component  a SIC; 
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i) Asigur  exploatarea în condi ii de securitate a SIC; 
j) Particip  la selec ionarea, organizarea şi realizarea preg tirii personalului cu atribu ii în 

domeniul INFOSEC; 
k) Verific  periodic sau în timp real, implementarea m surilor de protec ie în SIC, din 

cadrul serviciului, pentru a se asigura c  securitatea acestuia este în concordan  cu 
cerin ele de securitate; 

l) Cerceteaz  incidentele de securitate şi raporteaz  rezultatele, concomitent cu aplicarea 
unor m suri reducere a consecin elor; 

m) Solicit  personalului de specialitate din cadrul Direc iei Generale de Paşapoarte - 
Centrul Na ional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice acordarea de 
permisiuni, restrângerea permisiunilor deja acordate sau activarea/dezactivarea 
conturilor de acces la IDIS; 

n) Elaboreaz  proceduri pentru identificarea şi monitorizarea activit ilor utilizatorilor 
SIC; 

o) Instruieşte şi evalueaz  periodic utilizatorii în ceea ce priveşte cunoaşterea şi 
respectarea prevederilor Politicii de securitate, a normelor, reglementelor sau 
procedurilor de securitate, prin aplicarea conform  a acestora; 

p) Asigur  gestionarea sta iilor de lucru conectate la sistemul IDIS; 
q) Comunic  personalului de specialitate din Serviciul Comunica ii şi Tehnologia 

Informa iei din cadrul Direc iei Generale de Paşapoarte orice problem  ap rut  la 
produsul antivirus; 

r) Administreaz  re eaua pe probleme de paşapoarte a serviciului public comunitar; 
s) Desf şoar  activit i de studii şi documentare tehnic  (informatic ), în scopul 

cunoaşterii celor mai noi tehnologii în domeniul informatic şi a posibilit ilor de 
implementare a acestora în cadrul sistemului informatic pe probleme de paşapoarte; 

t) Face propuneri cu privire la dotarea cu tehnic  şi aprovizionarea cu materialele 
necesare exploat rii sistemului; 

u) Colaboreaz  cu specialiştii structurilor informatice interconectate la bazele de date 
comune ale Ministerului Afacerilor Interne în vederea asigur rii utiliz rii datelor în 
conformitate cu prevederile legale; 

v) Execut  opera ii de instalare a sistemelor de operare, a software-ului de baz  şi de 
aplica ie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic şi particip  la 
depanarea şi repunerea în func iune a echipamentelor de calcul, împreun  cu 
specialiştii Serviciului Comunica ii şi Tehnologia Informa iei din cadrul Direc iei 
Generale de Paşapoarte şi, dup  caz, cu specialiştii firmei care asigur  asisten  tehnic  
în cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunica ii şi 
software; 

w) Trimestrial, întocmeşte planul de munc  şi rapoarte privind activitatea desf şurat ; 
x) Asigur  protec ia datelor şi informa iilor gestionate şi ia m suri de prevenire a 

scurgerii de informa ii clasificate sau a datelor cu caracter personal; 
y) Coopereaz  cu celelalte birouri şi compartimente din cadrul serviciului precum şi cu 

serviciile publice comunitare locale de eviden a persoanelor şi serviciile publice 
comunitare pentru eliberarea şi eviden a paşapoartelor simple teritoriale; 

z) Prelucreaz  date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare; 
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aa)Execut  şi alte sarcini pe baza dispozi iilor conducerii profesionale date în aplicarea 
prevederilor legale. 
Art. 111 - Biroul arhiv  operativ  are ca obiective specifice administrarea, gestionarea, 

actualizarea şi valorificarea Registrul municipiului Bucureşti de eviden  a paşapoartelor, 
asigurarea integrit ii şi depozit rii documentelor constituite pentru de in torii de paşapoarte 
sub forma dosarelor personale de paşapoarte. În vederea îndeplinirii acestor obiective îi revin 
urm toarele atribu ii: 

a) Organizeaz  şi realizeaz  activitatea de arhivare electronic  a dosarelor de in torilor de 
paşapoarte, 

b) Administreaz , gestioneaz , actualizeaz  şi valorific  Registrul municipiului Bucureşti 
de eviden  a paşapoartelor; 

c) Organizeaz  şi ine eviden a centralizat  a tuturor persoanelor, cet eni români, cu 
domiciliul în Bucureşti, care au solicitat eliberarea unui paşaport simplu, simplu 
temporar sau simplu electronic ori împotriva c rora au fost luate m suri privind 
restrângerea sau suspendarea dreptului la libera circula ie în str in tate; 

d) Efectueaz  verific ri în eviden ele informatizate şi manuale, în vederea solu ion rii 
cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare şi simple electronice; 

e) Organizeaz , conserv  şi exploateaz  fondul arhivistic şi ia m suri pentru prevenirea 
distrugerii sau sustragerii documentelor aflate în gestiune şi pentru asigurarea 
exploat rii cât mai eficiente a acestuia; 

f) Execut  clasarea în dosarele sau mapele personale a lucr rilor, verificând concordan a 
dintre acestea şi datele din map  sau dosar; 

g) Trimestrial, întocmeşte planul de munc  şi rapoarte privind activitatea desf şurat ; 
h) Asigur  protec ia datelor şi informa iilor gestionate şi ia m suri de prevedere a 

scurgerii de informa ii clasificate; 
i) Prelucreaz  date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare; 
j) Execut  şi alte sarcini pe baza dispozi iilor conducerii profesionale date în aplicarea 

prevederilor legale. 
Art. 112 - (1) Biroul secretariat, rela ii cu publicul, paz  şi control acces are ca 

obiective specifice asigurarea activit ii de secretariat şi paza şi ap rarea sediului serviciului. 
În vederea îndeplinirii acestor obiective îi revin urm toarele atribu ii: 

a) Asigur  şi realizeaz  activitatea de secretariat la nivelul serviciului, cu respectarea 
prevederilor legale; 

b) Execut  primirea, luarea în eviden  şi expedierea documentelor, care con in informa ii 
clasificate şi a coresponden ei curente şi urm reşte rezolvarea în termen a dispozi iilor 
primite de la conducerea Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti, a Direc iei 
Generale de Paşapoarte şi de la directorul serviciului: 

c) Înregistreaz  în eviden e şi prezint  conducerii serviciului lucr rile primite şi le 
distribuie pe baz  de condic  şefilor de birouri/compartimente sau lucr torilor anume 
desemna i, conform rezolu iei; 

d) Urm reşte solu ionarea în termenul legal al lucr rilor primite şi informeaz  conducerea 
serviciului; 

e) Expediaz  coresponden a; 
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f) Asigur  primirea şi înregistrarea peti iilor, le prezint  conducerii serviciului şi 
urm reşte solu ionarea acestora în termenul legal; 

g)  Organizeaz  activitatea de rela ii cu publicul, primirea în audien  a cet enilor la 
conducerea serviciului, ine eviden a acestora şi consemneaz  în registru modul de 
solu ionare a celor solicitate în cadrul programului de audien e; 

h) Primeşte, înregistreaz , distribuie şi ine eviden a ordinelor, dispozi iilor, 
instruc iunilor, regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în 
cadrul serviciului, conform dispozi iei directorului serviciului; 

i) ine eviden a zilnic  a efectivelor serviciului; 
j) Întocmeşte Dispozi ia de zi pe unitate şi planificarea serviciului de zi, pe care le 

prezint  directorului serviciului şi aduce la cunoştin  şefilor de birou şi lucr torilor 
interesa i con inutul dispozi iei de zi; 

k) Organizeaz  şi realizeaz  activitatea de arhivare electronic  a dosarelor de in torilor de 
paşapoarte; 

l) Coordoneaz , îndrum  şi controleaz  activitatea cadrelor care conduc mijloacele auto 
din dotare; 

m) Întocmeşte şi actualizeaz  documentele operative de paz  şi ap rare, de protec ie şi 
interven ie în cazurile de urgen e civile; 

n) Organizeaz  serviciul de permanen  pe unitate şi elaboreaz  planul de creştere a 
capacit ii opera ionale, în conformitate cu ordinele ministrului afacerilor interne; 

o) Asigur  instruirea şi preg tirea personalului din serviciul de permanen , pentru 
punerea în aplicare a documentelor operative; 

p) Organizeaz  şi coordoneaz  activit ile specifice pentru asigurarea pazei şi ap r rii 
sediului serviciului, potrivit prevederilor legale şi ia m suri ca personalul s  respecte 
dispozi iile conducerii unit ii pe linia accesului în unitate; 

q) Organizeaz  şi controleaz  modul de respectare a normelor P.S.I. şi de protec ie a 
muncii în cadrul serviciului; 

r) Organizeaz  şi asigur  realizarea cur eniei şi ordinii în incinta serviciului, între inerea 
şi exploatarea instala iilor de ap  şi înc lzire; 

s) Asigur  protec ia informa iilor clasificate, în condi iile legii; 
t) Trimestrial, întocmeşte planul de munc  şi rapoarte privind activitatea desf şurat ; 
u) Prelucreaz  date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare. 

Art. 113 - Compartimentul restric ii are ca obiective specifice aplicarea m surilor 
privind limitarea dreptului cet enilor români la liber  circula ie în str in tate şi 
întreprinderea demersurilor necesare inform rii familiilor în baza comunic rilor primite de la 
misiunile diplomatice şi oficiile consulare referitoare la cet enii români implica i în diferite 
evenimente în str in tate (comiteri de infrac iuni, condamn ri, decese, intern ri medicale 
etc.). În vederea îndeplinirii acestor obiective îi revin urm toarele atribu ii: 

a) Organizeaz  la sediul serviciului activitatea de aplicare a m surilor privind limitarea 
dreptului cet enilor români la liber  circula ie în str in tate; 

b) Efectueaz  verific ri în eviden e cu privire la cet enii români returna i şi efectueaz  
men iuni în eviden a automat ; 

c) Primeşte hot rârile judec toreşti prin care s-a dispus restrângerea exercit rii dreptului 
la liber  circula ie şi propune efectuarea în sistemul informatizat a men iunilor cu 
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privire la perioada pentru care s-a dispus restrângerea dreptului la liber  circula ie în 
str in tate; 

d) Efectueaz  de îndat , la primirea comunic rilor, men iuni în sistemul informatizat şi 
deruleaz  procedurile pentru retragerea sau refuzul eliber rii paşaportului, în vederea 
punerii în aplicare a m surilor de limitare a exercit rii dreptului la liber  circula ie în 
str in tate; 

e) Comunic  autorit ilor competente care au dispus m surile de limitare a exercit rii 
dreptului la libera circula ie în str in tate, rezultatul verific rilor întrerupte; 

f) Organizeaz  activitatea de deplasare la domiciliu sau la reşedin a indicat  a persoanei 
fa  de care s-a dispus m sura limit rii exercit rii dreptului la liber  circula ie în 
str in tate, în vederea retragerii paşaportului valabil; 

g) Înregistreaz  în eviden ele informatizate comunic rile cu privire la persoanele 
decedate, accidentate, care au s vârşit infrac iuni pe teritoriul altor state sau privitoare 
la minorii neînso i i în str in tate, transmise de misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare ale României, întreprinde demersuri de anun are a familiilor acestora şi 
transmite rezultatul Direc iei Generale de Paşapoarte; 

h) La constatarea s vârşirii unei infrac iunii, sesizeaz  de îndat  organul de cercetare 
penal  descriind în am nunt fapta prev zut  de legea penal , concomitent cu 
transmiterea mijloacelor de prob ; 

i) Trimestrial, întocmeşte planul de munc  şi rapoarte privind activitatea desf şurat ; 
j) Asigur  protec ia datelor şi informa iilor gestionate şi ia m suri de prevedere a 

scurgerii de informa ii clasificate; 
k) Prelucreaz  date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare; 
l) Execut  şi alte sarcini pe baza dispozi iilor conducerii profesionale date în aplicarea 

prevederilor legale. 
Art. 114 - (1) Atribu iile directorului, directorului adjunct şi ale celorlalte persoane cu 

func ii de conducere sau de execu ie sunt prev zute în fişele posturilor. 
(2) Pe baza extraselor din prezentul regulament, şefii nemijloci i întocmesc fişele 

posturilor pentru toate func iile din structur , pe care la aprob  conducerea Institu iei 
Prefectului Municipiului Bucureşti. 

Art. 115 - Personalul serviciului public comunitar pentru eliberarea şi eviden a 
paşapoartelor simple va fi încadrat în locuri de munc  şi activit i cu condi ii deosebite, 
speciale şi alte condi ii, conform reglement rilor în vigoare. 

Art. 116 - Personalul serviciului public comunitar pentru eliberarea şi eviden a 
paşapoartelor simple este obligat s  cunoasc  şi s  aplice întocmai, prevederile prezentului 
regulament, în p r ile ce-l privesc. 

V.16 - Controlul intern/managerial în cadrul Institu iei Prefectului Municipiului 
Bucureşti 

Art. 117 - (1) Sistemul de control intern/managerial din cadrul Institu iei Prefectului 
Municipiului Bucureşti reprezint  ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi 
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implementate de c tre managementul şi personalul institu iei, în vederea furniz rii unei 
asigur ri rezonabile pentru: 

a) atingerea obiectivelor institu iei într-un mod economic, eficient şi eficace; 
b) respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului; 
c) protejarea bunurilor şi a informa iilor; 
d) prevenirea şi depistarea fraudelor şi a greşelilor; 
e) calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informa ii de 

încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management. 
(2)  Controlul intern/managerial la nivelul Institu iei Prefectului Municipiului 

Bucureşti are drept obiective: 
a) realizarea, la un nivel corespunz tor de calitate, a atribu iilor fiec rei structuri 

organizatorice, în condi ii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficien ; 
b) protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, 

abuzului sau fraudei; 
c) respectarea legii, a reglement rilor şi deciziilor conducerii; 
d) dezvoltarea şi între inerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, 

actualizare şi difuzare a datelor şi informa iilor financiare şi de conducere, precum şi a unor 
sisteme şi proceduri de informare public  adecvat  prin rapoarte periodice. 

(3)  Controlul intern/managerial reprezint  un proces desf şurat de c tre to i 
angaja ii institu iei, care este coordonat de responsabilii tuturor compartimentelor, respectiv 
şefii structurilor, prin procedurile opera ionale de lucru, şi se afl  în r spunderea 
managementului general, care trebuie s  îl implementeze şi s  îl monitorizeze. 

(4) Instrumentele cu care opereaz  sistemul de control intern din cadrul Institu iei 
Prefectului Municipiului Bucureşti sunt: obiectivele, mijloacele, sistemul informa ional, 
organizarea, procedurile şi controlul. 

Art. 118 - Sistemele de control intern, ataşate fiec rei activit i, cuprind urm toarele 
elemente componente: 

a) existen a unui mediu de control favorabil - atitudinea întregului personal al 
institu iei fa  de control, prin acceptarea, utilizarea şi aprecierea acestuia; 

b) evaluarea riscului - activit ile fiec rei structuri func ionale sunt supuse în 
permanen  riscurilor interne şi externe, care pot conduce la nerealizarea obiectivelor 
acestora. Conduc torii structurilor func ionale au obliga ia evalu rii riscurilor, ierarhiz rii 
acestora pentru identificarea riscurilor inacceptabile şi cre rii de sisteme de control intern în 
vederea evit rii riscurilor inacceptabile şi s  men in  la un nivel de toleran  riscurile 
acceptate; 

c) activit ile de control - pentru fiecare grup de activit i/subactivit i, se vor 
utiliza forme de control intern menite s  elimine sau s  limiteze riscurile asociate; 

d) informarea şi comunicarea - au ca scop legarea elementelor componente ale 
controlului intern astfel încât rezultatele acestuia s  fie cunoscute de to i cei care, direct sau 
indirect, vor trebui s  le implementeze; 

e) monitorizarea - este un proces care evalueaz  performan a sistemului de control 
intern şi este exercitat  de management prin activit i de supervizare continu  şi evalu ri 
periodice. 
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Art. 119 - (1) Controlul intern este prezent pe toate palierele institu iei şi în toate 
func iile, manifestându-se sub urm toarele forme: 

a. autocontrolul activit ii - exercitat de c tre fiecare salariat, prin respectarea 
procedurilor de lucru instituite şi urm rirea calit ii rezultatelor ob inute; 

b. controlul mutual în lan  - exercitat între fazele unui lan  procedural, de fiecare 
post de lucru, asupra modului de efectuare a prelucr rilor în cadrul postului de lucru 
anterior, pentru a putea ad uga propriile prelucr ri şi pentru a preg ti controlul pe care îl va 
efectua postul de lucru urm tor; 

c. controlul ierarhic - exercitat de persoanele care dispun de o func ie de decizie în 
calitate de responsabil al unor activit i din institu ie. 

(2) Orice salariat poate identifica riscuri în activitatea proprie sau a structurii din 
care face parte, şi poate raporta orice neregularit i şi/sau abateri. 

(3) Atribu iile de îndrumare metodologic  a sistemului de control 
intern/managerial, de analiz  şi sintez  a datelor privind controlul intern/managerial se 
îndeplinesc de c tre Corpul de control al prefectului, iar atribu iile de coordonare şi 
dezvoltare a sistemului de control intern/managerial se îndeplinesc de c tre Comisia 
constituit  prin ordinul prefectului. 

V. 17 - Prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ie a acestor date 

Art. 120 - (1) În cadrul institu iei prefectului, datele cu caracter personal destinate a 
face obiectul prelucr rii trebuie s  fie: 

a) prelucrate cu bun -credin  şi în conformitate cu dispozi iile legale în vigoare; 
b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime; 
c) adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi 

ulterior prelucrate; 
d)  exacte si, dac  este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua m surile necesare 

pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt 
colectate şi pentru care vor fi ulterior prelucrate, sa fie şterse sau rectificate; 

e) stocate într-o form  care s  permit  identificarea persoanelor vizate strict pe 
durata necesar  realiz rii scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor fi ulterior 
prelucrate; stocarea datelor pe o durat  mai mare decât cea men ionat , în scopuri statistice, 
de cercetare istoric  sau ştiin ific , se va face cu respectarea garan iilor privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal, prev zute în normele care reglementeaz  aceste domenii, şi 
numai pentru perioada necesar  realiz rii acestor scopuri; 

(2) Persoanele vizate în contextul prelucr rii datelor cu caracter personal au 
urm toarele drepturi, în condi iile legii: 

a) informarea persoanei vizate; 
b) dreptul de acces la date; 
c) dreptul de interven ie asupra datelor; 
d) dreptul de opozi ie; 
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; 
f) dreptul de a se adresa justi iei. 
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(3) Fiecare compartiment din cadrul institu iei prefectului va prelucra date cu caracter 
personal, cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date. 

V. 18 - Protec ia mediului în cadrul Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti 

Art. 121- Protec ia mediului reprezint  un ansamblu de activit i institu ionalizate, 
având ca scop aplicarea corespunz toare a legisla iei în domeniul protec iei mediului, 
eficientizarea ac iunilor de prevenire, limitare şi eliminare a polu rilor accidentale, precum şi 
gestionarea situa iilor de urgen  care pot ap rea în urma acestora, în incintele şi în zonele de 
responsabilitate sau de ac iune a institu iei. 

Art. 122 - (1) R spunderea privind respectarea normelor de protec ie a mediului în 
cadrul institu iei prefectului revine întregului personal al acesteia, în condi iile legii. 

(2) În domeniul protec iei mediului, personalului institu iei îi revin urm toarele 
obliga ii: 

a) s  îşi însuşeasc  şi s  respecte normele de protec ie a mediului şi modul de 
aplicare a acestora; 

b) s  îşi desf şoare activitatea în aşa fel încât s  nu creeze condi ii de impact 
negativ asupra mediului înconjur tor; 

c) s  aduc  la cunoştin , pe cale ierarhic , orice situa ie care constituie un pericol 
de accident ecologic sau modificare a factorilor de mediu în unitatea în care îşi desf şoar  
activitatea; 

d) s  anun e imediat conduc torul unit ii sau responsabilul de mediu în cazul 
producerii unui accident ecologic; 

e) s  întrerup  imediat orice activitate care ar putea genera producerea unui 
accident ecologic;  ofere rela iile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul 
protec iei mediului; 

f) s  respecte procedurile specifice aprobate la nivelul institu iei privind modul de 
interven ie la o poluare produs  în unitatea proprie sau în zona de competen , precum şi 
normele legale privind colectarea selectiv  a deşeurilor. 

(3) Responsabilii de mediu desemna i la nivelul Institu iei Prefectului Municipiului 
Bucureşti au urm toarele atribu ii: 

a) întocmesc documentele de organizare a activit ilor de protec ie a mediului 
conform actelor normative şi procedurilor de sistem aplicabile; 

b) controleaz  şi notific  conducerii institu iei aspectele sesizate privind înc lcarea de 
c tre personalul institu iei a legisla iei de protec ie a mediului în obiectivele şi incintele 
apar inând acesteia, precum şi în zonele de responsabilitate unde aceasta desf şoar  activit i 
specifice; 

c) propun şi supun aprob rii prefectului m suri concrete pentru protec ia mediului în 
zona de responsabilitate unde desf şoar  activit i personalul propriu; 

d) prezint  prefectului inform ri asupra modului de realizare a activit ilor de 
protec ie a mediului; 
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e) verific  luarea m surilor necesare pentru utilizarea eficient  a oric rei forme de 
energie, a resurselor şi materialelor în derularea activit ii specifice; 

f) stabilesc m surile adecvate, în func ie de specificul activit ii, pentru prevenirea, 
limitarea şi eliminarea efectelor polu rilor accidentale; 

g) elaboreaz  anual Raportul privind desf şurarea activit ilor de protec ie a mediului 
la nivelul institu iei şi îl înainteaz  structurii coordonatoare pe linia protec iei mediului de la 
eşalonul superior, pân  la data de 15 februarie, pentru anul precedent; 

h) urm resc fundamentarea necesarului de resurse financiare şi includerea ac iunilor 
propuse pentru eliminarea neconformit ilor în planurile anuale de asigurare tehnico- 
material  de c tre structurile desemnate ca responsabil de implementare prin Planul anual de 
ac iune în domeniul protec iei mediului; 

i) colaboreaz  cu organismele tehnice specializate, autorit ile ori institu iile publice 
locale de protec ie a mediului pentru desf şurarea unor ac iuni comune în domeniu; 

j) urm resc implementarea şi respectarea legisla iei în vigoare în domeniul protec iei 
mediului, a instruc iunilor şi normelor de protec ie a mediului, la nivelul institu iei; 

k) particip , la un interval de maximum 5 ani, la programe de formare profesional  în 
domeniul protec iei mediului, organizate în cadrul sistemului de formare profesional  
continu  a personalului MAI de c tre institu ii de formare profesional  ale MAI, precum şi la 
convoc ri/simpozioane/videoconferin e de specialitate organizate de structurile de specialitate 
de la nivelul eşaloanelor superioare; 

l) in eviden a cheltuielilor de protec ie a mediului pe domenii de activitate; 
m) întocmesc, actualizeaz  şi gestioneaz  dosarul de mediu în format letric şi 

electronic al institu iei; 
n) întocmesc şi înainteaz  eşaloanelor superioare, în cazul producerii unei polu ri 

accidentale, documentele prev zute de actele normative şi procedurile de sistem în vigoare; 

o) reprezint  şi ap r  interesele institu iei MAI din care face parte, ca organ de 
specialitate, în rela iile de cooperare cu organismele tehnice specializate, autorit ile ori 
institu iile publice locale aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea autorit ii 
publice centrale în domeniul protec iei mediului, institu iile publice de interes local, 
autorit ile administra iei publice locale sau operatori economici autoriza i cu atribu ii şi 
r spunderi specifice în domeniul protec iei mediului la nivel local; 

p) particip  în toate comisiile de casare constituite la nivelul unit ii, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare; 

q) asigur  îndeplinirea obliga iilor ce revin institu iei privind regimul deşeurilor 
pentru de in torii/produc torii de deşeuri persoane juridice. 

V. 19 - Alte atribu ii 

Art. 123 - Prefectul poate stabili prin ordin şi alte atribu ii pentru structurile de 
specialitate ale institu iei prefectului, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condi ii a 
atribu iilor care i-au fost conferite prin reglement rile legale. 
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CAPITOLUL VI - DISPOZI II FINALE 

VI.  1 - Dispozi ii generale privind conduita personalului 

Art. 124 - (1) Personalul din aparatul propriu de specialitate al institu iei prefectului 
este dator s -şi îndeplineasc  cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod 
conştiincios îndatoririle de serviciu şi s  se ab in  de la orice fapt  care ar putea s  aduc  
prejudicii institu iei. 

(2) Func ionarii publici, func ionarii publici cu statut special şi personalul contractual 
sunt obliga i s  se conformeze dispozi iilor legale ale şefilor ierarhici, emise în sfera 
profesional  a atribu iilor pe care le exercit , conform prevederilor legale. 

Art. 125 - Func ionarii publici şi func ionarii publici cu statut special au obliga ia ca: 
a) în exercitarea atribu iilor ce le revin, s  se ab in  de la exprimarea sau 

manifestarea convingerilor lor politice, dup  caz; 
b) s  p streze secretul de stat şi secretul de serviciu, în condi iile legii; 
c) s  p streze confiden ialitatea în leg tur  cu faptele, informa iile sau documentele 

de care iau cunoştin  în exercitarea func iei, în condi iile legii. 
Art. 126 - Func ionarilor le este interzis s  solicite sau s  accepte, direct sau indirect 

pentru ei sau pentru al ii, în considerarea func iei lor publice, daruri sau alte avantaje. 
Art. 127 - Func ionarii publici, func ionarii publici cu statut special şi personalul 

contractual vor aplica prevederile codului de etic  şi deontologie profesional , conform 
legii. 

Art. 128 - Persoana desemnat  pentru realizarea activit ilor de consiliere etic  şi 
monitorizarea respect rii normelor de conduit  la nivelul aparatului de specialitate exercit  
urm toarele atribu ii: 

a) acordarea de consultan  şi asisten  func ionarilor publici din cadrul institu iei 
prefectului, la cererea acestora, cu privire la respectarea normelor de conduit ; 

b) monitorizarea aplic rii codului de conduit  a func ionarilor publici în cadrul 
institu iei prefectului; 

c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduit  de 
c tre func ionarii publici din cadrul institu iei prefectului. 

Art. 129 - În cadrul institu iei prefectului se desemneaz  persoane care asigur  
implementarea prevederilor legale privind declara iile de avere şi declara iile de interese. 

VI.  2 - Alte dispozi ii 

Art. 130 - Prevederile prezentului regulament se completeaz  cu dispozi iile legale 
care privesc organizarea, funcionarea şi reglementarea activit ii institu iei prefectului, cu 
ordinele prefectului emise potrivit legii în acest domeniu şi cu alte regulamente/proceduri, 
dup  caz. 
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Art. 131 - Prezentul regulament se aprob  şi se pune în aplicare prin ordin al 
prefectului. 

Art. 132 - (1) Prezentul regulament de organizare şi func ionare se va difuza sub 
semn tur  tuturor structurilor de specialitate, conduc torii acestora având obliga ia s  
asigure, sub semn tur , luarea la cunoştin  de c tre to i salaria ii din subordine. 

(2) Personalul Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti are obliga ia cunoaşterii 
şi aplic rii întocmai a prevederilor prezentului regulament. 

Art. 133 - Nerespectarea regulamentului de organizare şi func ionare atrage dup  
sine aplicarea m surilor corespunz toare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 134 - (1) Pe baza prezentului regulament, în termen de maximum 10 zile 
lucr toare de la intrarea în vigoare, şefii ierarhici au obliga ia s  întocmeasc  fişele de post 
pentru personalul din subordine, cu consultarea prealabil  a acestora. 

(2) Fişele posturilor se întocmesc în condi iile legii şi se aprob  de prefect. 
Art. 135 - La data aprob rii prezentului regulament prin ordin al prefectului, orice 

prevederi contrare se abrog . 
Art. 136 - Prezentul regulament este înso it de urm toarele documente, prev zute în 

anex : organigrama Institu iei Prefectului Municipiului Bucureşti; diagramele de rela ii, 
fişele posturilor aprobate pentru prefect şi subprefec ii municipiului Bucureşti şi glosarul de 
termeni. 

PREFECT, 

PAUL-NICOLAE PETROVAN 

ANEXA 1 - GLOSAR DE TERMENI 

ANR - Agen ia Na ional  pentru Romi 
COMPUSEC - securitatea calculatoarelor 
COMSEC - securitatea comunica iilor 
CSTIC - Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informa iei şi Comunica iilor 
DAERI - Direc ia Afaceri Europene şi Rela ii Interna ionale 

5 1 5 5 5 

DIPI - Departamentul de Informa ii şi Protec ie Intern  
DRPCÎV - Direc ia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 
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EMSEC- securitatea emisiilor 
INFOSEC - standarde na ionale de protec ie a informa iilor clasificate în sistemele 
informatice si de comunica ii 

5 5 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 
ORNISS - Oficiul Registrului Na ional al Informa iilor Secrete de Stat PPSIC- 
Programul de prevenire si scurgere a informa iilor clasificate SIC - sistem informatic 
si de comunica ii 

/y 5 5 

SINEPCVI-Sistemul informatic na ional de eviden  a paşapoartelor SIPI - Sectorul 
de informa ii şi protec ie intern  TRANSEC - securitatea transmisiilor 
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ANEXA 2 - STRUCTURA ORGANIZATORIC ; REPREZENTAREA GRAFIC  
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ANEXA 3 - DIAGRAMA DE RELA II 
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LEGEND :   

~ Rela ii de autoritate ierarhice —► Rela ii de cooperare —► Rela ii de control 

DIAGRAMA DE RELA II A INSTITU IEI PREFECTULUI MUNICIPIULUI B UCUREŞTI MEDIUL INTERN 

Corpul de control al prefectului Colegiul prefectural 

Serviciul economic, achizi ii publice şi 
Cancelaria prefectului 

Prefect administrativ 

Compartimentul audit intern 
S era ciul resurs e umane 

Compartimentul management 
opera ional şi al performan ei 

Compartimentul afaceri europene 

Subprefect Subprefect. 

Cf. deleg m 

Serviciul public Serviciul public Direc ia juridic  Sem 1 ciul strategii Comp artimentu 1 p entru Compartimentul pentru 
comunitar regim comunitar pentru guvernamentale şi situa ii de urgen  şi protec ia informa iilor 

permise de conducere şi eliberarea şi eviden a servicii publice ordine public  clasificate 
înmatriculare a paşapoartelor simple dec onc entrate 

vehiculelor 
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DIAGRAMA DE RELAŢII
A SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA Şl EVIDENŢA PAŞAPOARTELOR SIMPLE



ANEXA 4 - FISELE POSTURILOR PENTRU CONDUCEREA INSTITU IEI
9 9 
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