INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

TEMATICA ORIENTATIVĂ A ȘEDINȚELOR COLEGIULUI PREFECTURAL PE ANUL 2021
Nr.
crt.

Luna în care se
va prezenta tema

Februarie 2021

Instituția care prezintă materialul

Tematica propusă

Direcția Regională de Statistică a
Municipiului București

Recensământul Populației și Locuințelor de probă (RPL PROBĂ 2021): prezentare
generală, prezentare calendar revizuit, stadiu realizare activități, etape următoare
1. Eliberarea certificatelor de concediu medical pe perioada de izolare/carantină
pentru asigurații confirmați cu SARS-CoV-2;
2. Acordarea asistenței medicale la distanță în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate;
3. Automatizarea procesului de soluționare a cererilor de recuperare sume
reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate (concedii medicale),
adresate CASMB de către angajatorii cu sediul social în Municipiul București
1. Scurta prezentare a APIA CM București;
2. Prezentarea Sprijinului financiar destinat bunăstării animalelor – Măsura 14
(pachet plăţi în favoarea bunăstării porcinelor și pachet și plăţi în favoarea
bunăstării păsărilor)
3. Prezentarea Sprijinului financiar destinat finanțării programelor operaționale ale
organizațiilor de producători din sectorul fructe și legume.
Recensământul General Agricol (RGA): prezentare generală, prezentare calendar
revizuit, stadiu realizare activități, etape următoare (martie 2021)
1 Infrastructura școlară;
2 Condiții materiale ale unităților școlare;
3 Descentralizarea educațională, administrativă și financiară.
1. Situația actuală a Direcției de Tineret și Sport a Municipiului București în
condițiile lipsei acute de personal.
2. Probleme legate de evaluarea patrimoniului și reglementarea situațiilor juridice
în ceea ce privește evidențierea terenurilor și activelor imobiliare pe care direcția le
are transmise în administrare (bazele sportive);
3. Probleme legate de colaborarea instituțională între Primăria Municipiului
București și direcție privind participarea la ședințele Comisiei de Ordine Publică,
din cadrul PMB, în vederea autorizării și aprobării manifestărilor sportive ce se
derulează la nivelul Capitalei

Casa de Asigurări de Sănătate a
municipiului Bucureşti

1

Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură - Centrul
Municipiului București
Direcția Regională de Statistică a
Municipiului București
Inspectoratul
Școlar
Municipiului București

al

Martie 2021
2
Direcția pentru Sport și Tineret a
Municipiului București

1

Direcția Sanitară - Veterinară și
pentru
Siguranța
Alimentelor
București
Aprilie 2021
3
Comisariatul
Regional
pentru
Protecția Consumatorilor Regiunea
București-Ilfov

4

Mai 2021

Iunie 2021
5

Direcția pentru Agricultură a
Municipiului București
Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Bucureşti
Direcția Generală de Jandarmi a
Municipiului București
Direcția Generală de Poliție a
Municipiului București
Agenția pentru Protecția Mediului
București
Agenţia
Naţională
pentru
Îmbunătăţiri Funciare – Filiala
Teritorială
de
Îmbunătăţiri
Funciare Ilfov
Casa de Pensii a Municipiului
București
Direcția de Sănătate Publică a
Municipiului București

1. Contaminanţi şi reziduuri de pesticide în produsele alimentare; prezentarea
responsabilităţilor instituţiilor cu atribuţii în controlul contaminanţilor şi
reziduurilor de pesticide în produsele alimentare, realizări şi măsuri dispuse în cazul
depistării prezenţei peste limite admise;
2. Măsuri privind comercializarea pe teritoriul Municipiului Bucureşti a produselor
alimentare în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale şi Sărbătorilor de Iarnă
2021, cu respectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în
colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii;
1. Modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea și modul de etichetare,
prezentare publicitate și comercializare a produselor alimentare specific sărbătorilor
pascale (carne preambalată, ouă, vopsea ouă, ciocolată și produse din cacao, tablete
și figurine pe bază de cacao și grăsimi vegetale, produse de patiserie (cozonac,
pască, fursecuri, chec..) vin;
2. Modul de respectare a prevederilor legale privind protecția consumatorilor la
comercializarea produselor din carne
Agricultura ecologică – evoluție și perspective la nivelul municipiului București
Demararea activităților pentru finalizarea delimitării administrativ-teritoriale"
Contribuția D.G.J.M.B. la crearea unui climat optim de ordine și siguranță publică
în municipiul București, în contextul pandemiei de COVID-19
Reevaluarea modului de acțiune a structurilor de poliție în perimetrul Centrului
Istoric
Activitatea Agenției pentru Protecția Mediului București
Activitatea de îmbunătățiri funciare pe teritoriul municipiului București și a
județului Ilfov în anul 2020
Analiza Raportului de activitate al Casei de Pensii a Municipiului București aferent
anului 2020 și modificări legislative în domeniu
Modul de aplicare și respectare a normelor de igienă aprobate prin ordinul MS nr.
119/2014 referitoare la exploatarea ștrandurilor, bazinelor de înot, piscinelor de uz
public
2

Iulie 2021

6

Garda Forestieră București

Agenția pentru Plăți și Inspecție
Socială a Municipiului București
Direcția Sanitară - Veterinară și
pentru
Siguranța
Alimentelor
București

7

8

August 2021

Septembrie 2021

Inspectoratul pentru Situații de
Urgență
,,Dealul
Spirii”
București-Ilfov
ISUBIF,
DSPMB,
ISMB,
DGPMB, DGJMB
Direcția
Regională
Vamală
București
Direcția Regională de Statistică a
Municipiului București
Direcția de Sănătate Publică a
Municipiului București

Direcția
pentru
Cultură
Municipiului București

1. Importanța asigurării pazei fondului forestier conform normelor legale.
2. Identificarea proprietarilor, încheierea contractelor de prestării servicii silvice
(paza pădurilor), acordarea sprijinului proprietarilor de pădure cu proprietăți mai
mici sau egale cu 30 de ha pentru asigurarea pazei pădurilor.
3. Importanța acțiunii de înființare a perdelelor forestiere de protecție pentru
județele din sudul și sud-estul României, în scopul combaterii extremelor climatice
și poluării atmosferice și mai ales, pentru protecția căilor de comunicație de efectele
depunerilor masive de zăpadă și asigurarea fluenței traficului auto și feroviar
Informare privind noutățile legislative în domeniul administrării și plății beneficiilor
și prestațiilor sociale
Cerințe obligatorii privind funcționarea optimă a blocului alimentar și a
programului guvernamental „Laptele şi cornul,, în unitățile de învățământ ; punerea
la dispoziție de către organele abilitate, a situației unităților menționate anterior,
care recepționează, depozitează, prepară și servesc produse alimentare, pentru
depistarea punctelor de lucru neînregistrate sanitar veterinar, în vederea eliminării
acestei neconformități;
Analiza concluziilor desprinse din activitățile preventive desfășurate la obiectivele de
investiții
Măsuri specifice în vederea pregătirii şi desfăşurării în cele mai bune condiţii a anului
şcolar 2021-2022
Vămuirea mărfurilor - proceduri simplificate

Recensământul populației și locuințelor propriu-zis (2022): prezentare generală,
prezentare calendar revizuit, etape planificate
Modul de aplicare și respectare a normelor de igienă în unitățile de învățământ
preuniversitar, cabinete medicale școlare, respectarea prevederilor Legii nr. 123/2008
pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și
pentru acordarea de fructe, produse lactate și de panificație pentru elevi
1. Rolul Direcției pentru Cultură a Municipiului București în protejarea valorilor
a istorice și culturale și importanța procesului de avizare
2. Probleme ale procesului de avizare în domeniul patrimoniului construit, în
contextual actuale

3

Inspectoratul
Regional
Construcții București-Ilfov
9

în

Octombrie 2021
Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice București

10

Noiembrie 2021

11

Decembrie 2021

Prezentarea activității instituției pe anul 2020
1. Metode și practici utilizate în activitatea de inspecție fiscală în vederea identificării
și combaterii evaziunii fiscale.
2. Avantajele comunicării cu contribuabilii prin mijloace electronice de transmitere la
distanță

Agenția pentru Protecția Mediului
Calitatea aerului în municipiul București
București
Comisariatul
Municipiului
1. Poluarea aerului în Municipiului București;
București al Gărzii Naționale de
2. Gestionarea deșeurilor în Municipiului București și instalații de eliminare deșeuri
Mediu
Inspectoratul pentru Situații de
Urgență
,,Dealul
Spirii” Analiza acțiunilor de răspuns în situații de urgență la nivelul municipiului București
București-Ilfov
Activitatea de control privind măsurile de prevenire și protecție la nivelul
Inspectoratul Teritorial de Muncă
angajatorului în condițiile pandemiei sanitare generate de virusul SARCOV 2
București
Identificarea și eliminarea cazurilor de muncă fără forme legale
Prioritățile și perspectivele Direcției Silvice Ilfov pentru asigurarea continuității și
integrității fondului forestier prin regenerarea tuturor suprafețelor disponibile atât în
Direcţia Silvică Ilfov
fond forestier, cât și în afara acestuia
Direcția Sanitară-Veterinară și Dezbaterea unor situații nou apărute pe parcursul anului 2021 și anticiparea unui plan
pentru Siguranța Alimentelor comun de acțiuni și măsuri în acest sens, conform atribuțiilor specifice fiecărei
instituții
București
Direcția de Sănătate Publică a Scurtă prezentare a activității pe anul 2020 a Direcției de Sănătate Publică a
Municipiului București
Municipiului București
Prezentarea noilor modificări legislative pentru gestionarea situațiilor de urgență
Sistemul de Gospodărire a Apelor
generate de inundații în scopul prevenirii și diminuării riscului la inundații al
Ilfov București
populației și al creșterii gradului de siguranță al cetățenilor și al bunurilor

4

