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I. INTRODUCERE 

Instituţia Prefectului–Municipiul Bucureşti este organizată și funcționează sub conducerea 

prefectului, în temeiul OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prefectul este 

reprezentantul Guvernului în municipiul București și conduce serviciile publice deconcentrate 

ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, organizate în 

Capitală, conform prevederilor art. 123 din Constituția României, republicată. 

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local, asigură conducerea comitetelor 

judeţene pentru situaţii de urgenţă și verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale şi poate ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele 

acestora pe care le consideră ilegale. 

Instituţia Prefectului – Municipiul Bucureşti are sediul în municipiul București, Piața Presei 

libere nr. 1, corpul B, etajul 4, sectorul 1, tel.021.312.65.25, e-mail: e_petitie@mai.gov.ro, 

website: https://b.prefectura.mai.gov.ro/ . 

Misiunea  Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti  este de a veghea la aplicarea legii 

şi realizarea politicilor Guvernului la nivelul Capitalei, asumându-şi rolul de interfaţă între 

autorităţi şi societatea civilă, în vederea oferirii unor servicii de înaltă calitate bucureştenilor. 

Valorile promovate în cadrul Instituţiei Prefectului – Municipiul Bucureşti sunt: 

profesionalismul, integritatea, imparțialitatea, orientarea către cetățean, transparența și 

cooperarea, perfecționarea continuă. 

Prezentul raport prezintă, pe scurt, activitatea instituției în anul 2020, vizând managementul 

resurselor instituționale, realizări în domeniul propriu de competență, suportul decizional, 

cooperarea interinstituțională și managementul comunicării. 

1. Legislație de bază 

Instituţia Prefectului - Municipiul Bucureşti a fost înfiinţată în baza prevederilor Legii nr. 

5/1990 privind administrarea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor pînă la organizarea 

de alegeri locale, ale Legii nr. 69/1991 a administraţiei publice locale şi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 118/1992 privind structura şi atribuţiile aparatului tehnic de specialitate al 

prefecturilor, precum şi finanţarea acestuia, abrogate. 

În prezent, instituţia este organizată şi funcţionează sub conducerea prefectului, în temeiul 

Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și al Hotărârii de Guvern nr. 

906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și în baza următoarelor: 

- Constituția României, republicată în 2003; 

- OUG nr. 57/2010 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, în vigoare de 

la 03 Iulie 2019; 

mailto:e_petitie@mai.gov.ro
https://b.prefectura.mai.gov.ro/
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- Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- OUG 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- OG nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- H.G. nr.1767/2004 privind modul de organizare și funcţionare a serviciilor publice 

comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- HG nr. 341 din 11 aprilie 2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, 

managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările și 

completările ulterioare. 

2. Structură organizatorică 

a) număr posturi aprobate - 81 

 b) număr personal angajat la 31.12.2020 – 65 

 c) număr posturi vacante la 31.12.2020 -  16 (incluzând cele 4 posturi de înalți 

funcționari publici, și 1 post aferent Cancelariei prefectului) 
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II. OBIECTIVE STRATEGICE 

(1) Coordonarea şi asigurarea îndeplinirii la nivelul municipiului Bucureşti a obiectivelor 

cuprinse în Programul de guvernare şi în politicile naționale şi de afaceri europene;  

(2) Exercitarea controlului privind legalitatea actelor administrative emise sau aprobate de 

autoritățile administrației publice locale organizate în municipiul Bucureşti;  

(3)  Derularea acțiunilor de verificare exercitate de către comisiile mixte constituite prin 

ordinul prefectului, conform competențelor, asupra modului de aplicare şi respectare a 

actelor normative la nivelul Capitalei;  

(4)  Gestionarea situațiilor de urgență şi inițierea măsurilor ce se impun pentru prevenirea 

acestora;  

(5) Conducerea activității serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 

organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul 

municipiului Bucureşti;  

(6)  Îndeplinirea atribuțiilor în domeniul aplicării legilor cu caracter reparatoriu;  

(7)  Realizarea activităților privind certificarea cu apostilă; 

(8)  Eficientizarea relației cu cetățeanul şi a comunicării interne şi externe;  

(9)  Eficientizarea activității instituției şi asigurarea îndeplinirii politicilor naționale 

referitoare la reforma administrației publice; 

(10) Realizarea eficientă a atribuțiilor referitoare la calitatea de ordonator terțiar de credite;  

(11) Asigurarea eliberării şi evidenței paşapoartelor simple;  

(12) Respectarea regimului permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a 

autovehiculelor şi al plăcilor cu numere de înmatriculare;  

(13) Organizarea în bune condiții a procesului electoral.  

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

1. Eficientizare structurală 

 

În cursul anului 2020 s-a urmărit eficientizarea structurală prin:  

- eliminarea dificultăților întâmpinate la îndeplinirea atribuțiilor;  

- activitate, structură și personal;  

- evitarea angajării necorespunzătoare a fondurilor alocate. 

 

Până la finele anului au fost încadrate toate cele trei posturi de subprefect, cu atribuții 

preponderent pe domeniile juridic, servicii publice comunitare și servicii publice deconcentrate.  

 

2. Gestionarea resurselor umane 

Obiectiv specific: Management eficient și eficace al resurselor umane 

Gestionarea resurselor umane 

număr angajați care au urmat cursuri de perfecționare – 2 

 

Probleme, neajunsuri, măsuri propuse și rezultate 
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Cu privire la gestiunea resurselor umane din cadrul instituției, au fost realizați indicatorii de 

performanță, cu rezultatele aferente, după cum urmează: 

Grad de încadrare în termenele legale: 100% 

Organigramă și stat de funcții aprobate: 

Rezultate: S-a întocmit statul de funcţii al Instituţiei Prefectului - Municipiul Bucureşti, 

pentru anul 2020, pe baza numărului şi structurii posturilor repartizate de către Ministerul 

Afacerilor Interne. 

Nr. obiecțiuni din partea MAI/ANFP pentru obținerea avizelor: 0 

Nr. de ordine înregistrate, scanate și comunicate: 

Rezultate: S-au înregistrat și comunicat un nr. de 741 ordine  

Nr. zile de la înregistrare până la comunicare: maxim 5 zile 

Nr. de concursuri organizate: 4 

Nr. de transferuri 10, din care: 5 transferuri din cadrul IPMB și 5 transferuri în cadrul IPMB,  

Nr. încetări raport de serviciu: 4 

Rezultate: 8 funcții publice vacantate din care 2 funcții publice de conducere 6 funcții publice 

de execuție 0 ocupate prin concurs de recrutare (exclusiv prefect și subprefecți) 

Numărul de funcţii de conducere exercitate temporar: 4 (exclusiv prefect și subprefecți) 

Stat de personal întocmit și transmis lunar (până pe 5 ale fiecărei luni), cu precizarea că 

începând cu luna august 2020 statul de personal a fost întocmit și transmis lunar conform 

Art. 5 din O.u.G. nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri. 

Rezultate: S-a întocmit lunar și transmis către Direcția generală management resurse umane 

din cadrul Ministrului Afacerilor Interne, către Compartimentul salarizare,   

Pontaj prezență 

Rezultate: S-a întocmit lunar și transmis către Compartimentul salarizare 

Nr. de dosare întocmite și actualizate: 100% 

Nr. fișe de post raportat la nr. de posturi: 100% 

Nr. rapoarte de evaluare raportat la situațiile în care acestea trebuie întocmite: 100% 

Nr. propuneri și Ordine de constituire comisii de disciplină și comisia paritară: 0  

 

Principalele rezultate ale Serviciului resurse umane în anul 2020 pot fi sintetizate astfel: 

- S-a întocmit statul de funcţii al Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, pentru 

anul 2020, pe baza numărului şi structurii posturilor repartizate de către Ministerul 

Afacerilor Interne,  

- Au fost întocmite în timp oportun toate actele administrative și raportările aferente,  

- Au fost efectuate toate demersurile privind operaționalizarea activității Instituției 

Prefectului – Municipiul București prin înființarea unui post de subprefect, precum și 

stabilirea funcției de consilier achiziții publice, 

- Au fost efectuate toate demersurile privind organizarea și desfășurarea concursurilor de 

recutare (suspendat ulterior în temeiul legii) și promovare în grade profesionale ale 

funcționarilor publici, 

- Au fost efectuate toate demersurile privind transformarea funcțiilor publice ca urmare a 

promovării funcționarilor publici,  

- Au fost efectuate demersuri prin întocmirea tuturor documentelor necesare pentru 

aprobare/deblocare de către Ministerul Afacerilor Interne, în vederea ocupării prin 
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concurs/examen/transfer/detașare, în condițiile legii, a tuturor funcțiilor publice de 

conducere și de execuție vacante și temporar vacante,   

- în ceea ce privește implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi 

interese, la nivelul Instituţiei Prefectului-Municipiul Bucureşti a fost asigurată 

înregistrarea şi transmiterea către Agenţia Naţională de Integritate, precum și publicarea 

pe site-ul instituţiei, a declarațiilor de avere și interese a personalului instituției, în 

termenele prevăzute de lege. 

- referitor la perfecționarea continuă și aplicată a personalului, având în vedere 

necesitatea respectării tuturor reglementărilor legale și a măsurilor impuse de situația 

determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, ceea ce a impus instituirea 

stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României, respectiv Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență 

pe teritoriul României, urmată de declararea stării de alertă prin Legea nr. 55/2020 

privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-

19, Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, precum și Hotărâri succesive ale Guvernului privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 astfel: H.G.nr. 476/2020, 

H.G.nr. 553/2020,  H.G. nr. 668/2020, H.G. nr. 782/2020, H.G.nr. 856/2020, H.G.nr. 

967/2020, H.G. nr. 1.065/2020, ce au durat până la finele anului 2020, în contextul 

epidemiologic existent, nu a fost realizat Planul de măsuri privind pregătirea 

profesională a funcționarilor publici din cadrul Instituției Prefectului - Municipiul 

București pe anul 2020. 

- cu privire la implementarea normelor de securitate și sănătate a muncii, în vederea 

creșterii calității mediului de muncă şi asigurării supravegherii sănătăţii lucrătorilor, 

Compartimentul de securitate și sănătatea muncii a luat măsurile necesare în vederea 

efectuării examenului medical la angajarea în muncă şi monitorizarea corespunzătoare 

a stării de sănătate a salariaților instituției, prin consultarea periodică a personalului prin 

controale medicale de specialitate privind starea de sănătate a acestora, prin intermediul 

serviciului de medicina muncii. Au fost efectuate măsurători privind determinarea 

nivelurilor densităţii de putere ale câmpului electromagnetic și avizarea rapoartelor de 

încercări de către Direcția inspecția muncii din cadrul DGMRU, totodată fiind parcurse 

etapele necesare autorizării pentru desfăşurarea activităţii din punct de vedere al 

securităţii şi sănătăţii în muncă la sediul social și sediile secundare, prin obținerea 

certificatelor constatatoare. 

- Având în vedere situația determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în 

martie 2020, fiind instituită stare de urgență pe teritoriul României, urmată de declararea 

stării de alertă, la jumătatea lunii mai, măsurile care s-au impus și aplicat pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, activitatea desfășurată la 

nivelul structurii pentru prevenirea și reducerea riscului privind infecţia COVID-19 a 

personalului instituției la locul de muncă, cauzată de virusul SARS-CoV-2 a presupus 

un volum mai mare de muncă, prin emiterea de circulare interne în vederea asigurării 

măsurilor pentru limitarea răspândirii infecţiei de COVID-19 și multe alte documente 

aferente de monitorizare, și de colaborare cu instituțiile statului, în contextul dat. 

Prin activitatea derulată pe parcursul anului 2020, Serviciul resurse umane a dus la îndeplinire 

toate sarcinile permanente aferente domeniului de competenţă, fiind realizate în totalitate 

obiectivele specifice de structură.  
 

http://legislatiamuncii.manager.ro/a/19157/ce-trebuie-sa-stie-orice-angajat-inca-de-la-primul-sau-loc-de-munca.html
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3. Utilizarea resurselor financiare 

Serviciului economic achiziţii publice şi administrativ are ca obiectiv principal 

managementul eficient al resurselor financiare şi materiale în vederea realizării atribuţiilor 

referitoare la calitatea de ordonator terţiar de credite a Instituţiei Prefectului - Municipiul 

Bucureşti - prin Prefect, pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare 

şi funcţionare, în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea instituţiilor publice, precum şi alte 

reglementări contabile.  

În vederea îndeplinirii obiectivului principal se impune  asigurarea resurselor financiare 

şi materiale necesare bunei funcţionări a instituţiei, gospodărirea judicioasă a bunurilor 

materiale din dotare şi creşterea eficienţei utilizării acestora prin planificarea, organizarea, 

coordonarea şi controlul activităţii economice din cadrul instituţiei.  

În anul 2020 s-au desfășurat alegeri locale și alegeri pentru Senat și Camera Deputaților  

În acest sens Biroul financiar, contabilitate şi salarizare a întreprins următoarele 

activităţi: 

 s-a asigurat elaborarea, fundamentarea şi execuţia bugetului total al instituţiei 

prefectului pentru anul 2020, bugetul aprobat a fost în valoare totală de 70.680 mii lei, execuția 

bugetară fiind de 68.126 mii lei - 97 %;  

 la Alegerile locale a fost alocat un buget de 22.123 mii lei, suma executată a fost 

de 21.976 mii lei – 100%;  

 la Alegerile pentru Senat si Camera Deputaților suma alocată în buget a fost de 

19.303 mii lei și suma executată a fost de 17.409 mii lei-execuție 91%; 

 a fost asigurată înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea 

şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de 

trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale instituţiei, cât şi pentru utilizatori externi - guvern, 

parlament, organisme financiare internaţionale; 

 în cheltuirea banilor publici s-a avut în vedere angajarea cheltuielilor pentru 

finanţarea acţiunilor anuale în limita creditelor bugetare aprobate, asigurarea cu prioritate a 

cheltuielilor pentru utilităţi, comunicaţii, carburanţi şi lubrifianţi, activităţi operative precum şi 

cele aferente acţiunilor prioritare stabilite de conducerea instituţiei cu respectarea principiilor 

de economicitate, eficienţă şi eficacitate. Nu au fost înregistrate arierate în cursul anului 2020; 

 au fost întreprinse măsuri pentru încadrarea în alocaţiile de cheltuieli de personal 

şi în numărul maxim de posturi aprobate; 

 au fost întreprinse măsuri pentru plata integrală şi la termen a drepturilor 

salariale, a indemnizațiilor pentru alegeri şi a drepturilor de echipament aferente anului 2020; 

 a fost asigurată înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea 

şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de 

trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale instituţiei, cât şi pentru utilizatori externi - guvern, 

parlament, organisme financiare internaţionale; 
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 s-au realizat modificări în prevederile bugetare aprobate prin utilizarea virărilor 

de credite, începând cu prima lună a trimestrului I din anul financiar 2020 astfel încât să permită 

organizarea şi conducerea evidenţei creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare şi 

angajamentelor legale precum şi raportarea corectă a acestora în situaţiile financiare, potrivit 

prevederilor Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale aprobate prin O.M.F.P. nr. 1792/2002; 

 au fost virate la beneficiari (Imprimeria Națională, RA-APPS și DRPCÎV) în 

termenul prevăzut de OUG 41/2016 taxele privind înmatricularea autovehiculelor și taxelor 

privind emiterea pașapoartelor; 

 s-au întocmit lunar balanţe de verificare sintetice şi trimestrial balanţe de 

verificare analitice pe baza datelor înregistrate în evidenţa contabilă, iar trimestrial şi anual 

situaţia financiară a Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, precum şi toate situaţiile 

statistice cu date financiar – contabile, anexe la bilanţul contabil prevăzute de legea 

contabilităţii şi conform normelor metodologice elaborate de către ministerul finanţelor 

publice; 

 s-a informat ordonatorul principal de credite cu privire la execuţia bugetelor de 

venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare, patrimoniul aflat în administrare, rezultatul 

patrimonial dar şi informaţii necesare pentru întocmirea contului general anual de execuţie a 

bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a 

fondurilor speciale. s-a organizat inventarierea generală a bunurilor materiale şi a tuturor 

operaţiunilor de decontare cu debitorii şi creditorii care figurează în evidenţa contabilă, a 

numerarului aflat în casa de bani, a bunurilor materiale aflate în evidenţă; 

 pentru raportarea execuţiei bugetare, standarde care solicită informaţii mult mai 

detaliate din partea instituţiilor publice, a fost utilizat sistemul informatic pus la dispoziție de 

către MAI pentru raportarea situaţiilor financiare a instituţiilor publice și în sistemul național 

de raportare FOREXBUG; 

 În cadrul conturilor deschise la trezoreria statului pentru încasarea taxelor pentru 

înmatricularea vehiculelor și emiterea pașapoartelor simple, rulajul acestor conturi a fost de 

31.181 mii lei – taxe de înmatriculare a vehiculelor și 19.576 mii lei –taxe pentru emiterea 

pașapoartelor; 

În vederea asigurării respectării prevederilor legale privind exercitarea controlului 

financiar preventiv propriu, raportarea situaţiilor financiare şi operaţiunile de casă ale 

instituţiilor publice, au fost realizate următoarele activităţi: 

 a fost verificată integritatea, evidenţa şi folosirea legală a tuturor documentelor 

de strictă justificare aflate în evidenţa casieriei instituţiei prefectului; 

 nu s-a înregistrat vreo operaţiune cu refuz de viză; 

 au fost actualizate Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 

bugetare şi legale; 
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SINTEZĂ 

Pentru anul 2020 bugetul alocat instituţiei și plăţile efectuate au fost detaliate astfel: 

- mii lei -  

DENUMIREA INDICATORILOR 

 

COD  Buget aprobat 

2020 

 

Execuția 

realizată în 

2020 

TOTAL GENERAL    

Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.01.03 49.596 47.449 

CHELTUIELI CURENTE 01 49.427 47.290 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 36.430 34.295 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 12.863 12.681 

Titlul X Alte cheltuieli 59 134 134 

Titlul XIII Cheltuieli de capital 71 169 159 

Ordine publică şi siguranţă naţională  61.50.00 20.885 20.483 

CHELTUIELI CURENTE 01 20.860 20.462 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 18.973 18.571 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1.883 1.837 

Titlul X Alte cheltuieli 59 4 4 

Titlul XIII Cheltuieli de capital 71 25 21 

Asigurări şi asistenţă socială 68.06.00   

Titlul IX Asistenţă socială 57 199 194 

 

Procentul de realizare a execuţiei bugetare este de 97 %, cheltuielile fiind efectuate în 

cursul perioadei de raportare cu respectarea prevederilor legale şi încadrarea în creditele 

repartizate, conform filei de buget final aferent anului 2020 şi a contului de execuţie bugetară 

încheiat la data de 31.12.2020. 

 La sfârşitul anului 2020 nu au fost înregistrate arierate.  
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4. Activitatea de achiziții publice 

 

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii instituţiei şi în conformitate cu 

prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice au fost întreprinse următoarele activităţi: 

 s-a ţinut evidenţa şi s-a urmărit derularea contractelor încheiate privind achiziţiile 

de bunuri, executarea de lucrări şi prestări servicii; 

 s-a solicitat de la serviciile, birourile şi compartimentele instituţiei necesarul de 

bunuri, servicii şi lucrări şi s-a întocmit programul anual al achiziţiilor publice de 

bunuri, executarea de lucrări şi prestări servicii, care a fost supus aprobării 

prefectului; 

 s-a asigurat încheierea următoarelor contracte: de furnizare pe suport electronic 

a informaţiei legislative, de protecţie informatică antivirus şi antimalware 

serviciilor de asistenţă tehnică şi mentenanţă a sistemului informatic integrat de 

management al documentelor, de telefonie fixă, de telefonie mobilă, de internet 

şi televiziune prin cablu, pentru semnături electronice şi prestări servicii 

medicale; 

 s-a întocmit programul anual al achiziţiilor publice şi actualizarea acestuia 

potrivit alocaţiilor bugetare; 

 s-au întocmit Note recepție și constatare de diferențe la achiziționarea de 

produse/factură;  

 s-au introdus în platforma DGL/Energie-Gaze-Deșeuri/Telefonie fixa/Telefonie 

mobila, lunar, facturile pentru fiecare punct de lucru; 

 s-a asigurat, pentru respectarea prevederilor legale, efectuarea prin SEAP a unui 

procent de 80% din totalul achiziţiilor. 

 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ 

 

A. Corpul de control al prefectului 

A fost elaborat Planul de control al Instituției Prefectului – Municipiul București pentru 

anul 2020 și s-a urmărit realizarea măsurilor stabilite pentru înlăturarea deficiențelor constatate 

în cadrul acțiunilor de verificare.  

În baza Planului anual de control s-au constituit comisii de control din care au făcut parte 

consilierul Corpului de control al prefectului și  doi consilieri juridici. În anul 2020 s-au 

desfășurat 2 acțiuni de control la sediile Primăriei Sectorului 1 și Primăriei Sectorului 2. 

 În urma constatării deficiențelor s-au propus măsuri și s-au stabilit termene de remediere 

a acestora și de îndeplinire a obligațiilor prevăzute de lege. 

 În afara acțiunilor de control planificate, prefectul municipiului București a dispus 

verificarea unor aspecte semnalate de petenți. Verificările au avut loc la Primăria Municipiului 

București și la Primăria Sectorului 3. Alte aspecte semnalate de petenți și verificate pe teren au 
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fost în legătură cu arborarea unui steag străin la intrarea într-un hotel și continuarea lucrărilor 

pe șantier după suspendarea autorizației de construcție. 

  

B. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administrativ 

1. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de aplicare 

a actelor normative în acțiuni planificate, tematica abordată, principalele 

deficiențe constatate, măsuri propuse 

a. Număr de hotărâri verificate: 2.691 

Consiliul General al Municipiului București 

Au fost verificate de legalitate 685 de hotărâri adoptate de Consiliul General 

Sectorul 1 Au fost verificate de legalitate 210 de hotărâri adoptate de Consiliul local  

Sectorul 2 Au fost verificate de legalitate 400 de hotărâri adoptate de Consiliul local  

Sectorul 3 Au fost verificate de legalitate 673 de hotărâri adoptate de Consiliul local  

Sectorul 4 Au fost verificate de legalitate 168 de hotărâri adoptate de Consiliul local  

Sectorul 5 Au fost verificate de legalitate 329 de hotărâri adoptate de Consiliul local  

Sectorul 6 Au fost verificate de legalitate 226 de hotărâri adoptate de Consiliul local  

 

 

b. Număr de dispoziții verificate: 20428 

 

Primarul general al Municipiului București 

Au fost verificate de legalitate 1987 dispoziții ale primarului general 

Sectorul 1 Au fost verificate de legalitate 3159 de dispoziții emise de primarul sectorului 1 

Sectorul 2 Au fost verificate de legalitate 2574 de dispoziții emise de primarul sectorului 2 

Sectorul 3 Au fost verificate de legalitate 5927 de dispoziții emise de primarul sectorului 3 

Sectorul 4 Au fost verificate de legalitate 3250 de dispoziții emise de primarul sectorului 4 

Sectorul 5 Au fost verificate de legalitate 1394 de dispoziții emise de primarul sectorului 5 

Sectorul 6 Au fost verificate de legalitate 2137 de dispoziții emise de primarul sectorului 6 

 

c. Număr acte intrate în procedură prealabilă: 28 

 

 Pentru înlăturarea, îndreptarea și corectarea deficienţelor constatate în cuprinsul actelor 

administrative supuse verificării de legalitate, au fost efectuate demersuri prin comunicare de 

adrese de îndrumare către autorităţile emitente și proceduri prealabile pentru 28 acte 

administrative, din care : Municipiul București- 7 acte, Sectorul 1- 2 acte, Sectorul 2 - 7 acte, 

Sectorul 3 – 5 acte, Sectorul 4 – 0 acte, Sectorul 5 - 5 acte, Sectorul 6 – 2 acte 
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d. Număr acte atacate în Contencios administrativ: 72 

Au fost atacate în Contencios administrativ 72 de acte (adoptate/emise în anul 2019 și verificate 

în 2020, precum și cele aferente anului 2020), astfel: 

-  Municipiul București- 62 acte, 

- Sectorul 1- 0 acte,  

- Sectorul 2 – 0 acte,  

- Sectorul 3 - 1 act,  

- Sectorul 4 - 0 acte,  

- Sectorul 5 - 8 acte, 

- Sectorul 6 – 1 act. 

Deficiențele constatate cu ocazia verificării legalității actelor administrative adoptate 

sau emise de autoritățile  administrației publice locale constau în: 

- încetarea raporturilor de serviciu ale unui funcționar public de conducere cu 

neobservarea tuturor condițiilor impuse de lege în astfel de cazuri; 

- reorganizarea instituțiilor publice, fără a face aplicabilitatea tuturor dispozițiilor legale 

cu incidență în materie; 

- stabilirea datei la care să aibă loc referendumul local într-unul dintre sectoarele 

municipiului București, fără a fi avute în vedere dispozițiile Codului Administrativ, referitoare 

la competența exclusivă a Primarului general al municipiului București în acest domeniu; 

- stabilirea componenței nominale a Consiliului de Administrație al unei societăți 

comerciale înființată în subordinea autorităților administrației publice locale, fără a respecta 

dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporatistă 

a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului a unor programe de interes 

local cu nerespectarea atât a prevederilor Codului Administrativ, referitoare la ședințele de 

lucru ale consiliului local, cât și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

ceea ce privește utilizarea procedeelor de lucru în cazul incidenței evenimentelor legislative; 

- deși în urma promovării acțiunii formulate de Prefectul Municipiului București, 

înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția a II-a contencios administrativ și fiscal sub 

nr. 2031/3/2020 având ca obiect anularea Hotărârilor de la nr. 398 la nr. 417/2019, adoptate de 

Consiliul General al Municipiului București, prin care se regularizează, prin confirmare, 

înființarea societăților comerciale al căror act de înființare a fost anulat de către instanța de 

judecată, potrivit art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, actele atacate sunt suspendate de drept, până la 

soluționarea cererii de către instanță, autoritatea deliberativă a Municipiului București, în 

desconsiderarea legii, adoptă hotărâri ce vizează activitatea acestor companii; 

- deși hotărârea primară a fost abrogată de către adoptator, autoritatea deliberativă nu a 

încetat și actul subsecvent; 

- lipsa precizărilor necesare și a documentelor justificative care să dovedească faptul că 

hotărârea consiliului local îndeplinește toate condițiile de legalitate, iar raporturilor juridice 

născute în baza acesteia să li se asigure securitatea juridică necesară producerii efectelor pentru 

a căror realizare a fost adoptat; 

- nerespectarea dispozițiilor art.61 și art.62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările 

ulterioare, referitoare la exprimarea intenției de modificare și completare a unui act 

administrativ; 
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- nerespectarea dispozițiilor Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale, republicată și a Hotărârii 

de Guvern nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare 

a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, la aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului, cu privire la exercitarea de 

către polițiștii locali din cadrul Poliției Locale de sector a atribuțiilor, conform domeniilor de 

activitate prevăzute de aceste acte normative;    

- nerespectarea dispozițiilor art.166 alin.2 lit. s) raportat la alin.3 din  Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și compeletările ulterioare, privind solicitarea 

de către Consiliul local a acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București 

și împuternicirea expresă, dată prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București în 

vederea cooperării cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București pentru implementarea 

unui program educațional; 

- nerespectarea dispozițiilor prevăzute de Hotărârea de Guvern nr.843/1999 privind 

încadrarea pe tipuri de unități de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice 

la aprobarea de către autoritatea deliberativă a “Metodologiei de emitere a „Autorizației privind 

desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561- restaurante, 563- Baruri și alte 

activități de servire a băuturilor și 932- Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 

2 al Municipiului București”. 

- nerespectarea la adoptarea hotărârii de consiliu a dispozițiilor art.4 alin.(3) din OUG 

nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, 

actualizată și art.24 din Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr.2.883/2013 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice 

aşezămintelor culturale, conform cărora pentru obținerea de venituri proprii este permisă unui 

Centru cultural doar desfășurarea activităților ce se înscriu în sfera celor menționate limitativ 

de acestea. 

 

2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la Instituția 

Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului 

Nu au fost dispuse astfel de controale. 

3. Instruirea secretarilor unităților administrativ – teritoriale. Tematică 

 

Anul 2020 a fost un an de excepție, în care activitatea autorităților și instituțiilor publice  s-

a desfășurat în condiții cu totul deosebite. Astfel, anul a debutat (începând cu luna martie) cu o 

stare deosebită, sub aspect sanitar/medical, care a impus decretarea de către Președintele 

României a stării de urgență, urmată de declararea de către Guvernul României a stării de alertă 

la nivel național, fapt pentru care orice activitate specifică autorităților și instituțiilor publice s-

a efectuat cu respectarea normelor legale cu caracter sanitar, care au impus distanțarea 

socială/fizică, evitarea pe cât posibil a interacțiunilor directe între persoane și organizarea și 

derularea ședințelor/întâlnirilor diferitelor comisii/comitete etc prin mijloace electronice/în 

mediul on-line. 

Totodată, în acest context în care sănătatea cetățenilor a fost grav afectată de pandemia 

de coronavirus, în România, începând cu luna iulie 2020, s-a organizat și desfășurat procesul 

de alegere a autorităților administrației publice locale, scrutinul electoral având loc în 27 
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septembrie 2020, urmat de alegerea Camerei Deputaților și Senat, scrutinul electoral având loc 

în 6 decembrie 2020. 

Astfel, în această perioadă în care prin acte normative elaborate la nivel central, cu 

aplicabilitate generală, s-a impus evitarea contactului direct între persoane, pentru a respecta 

întocmai dispozițiile legale cu caracter sanitar, specifice stării de alertă cauzată de pandemia de 

coronavirus, IPMB a organizat doar acele ședințe/întâlniri care au impus cu maximă necesitate 

prezența fizică și doar într-un număr restrâns de persoane, ca urmare a videoconferințelor 

Ministerului Afacerilor Interne, la sediul IPMB fiind invitați să participe doar reprezentanții 

Comisiei tehnice a Municipiului București.  

Totodată, pentru punerea în aplicare a prevederilor hotărârii Guvernului României 

referitoare la măsurile tehnico-organizatorice ale fiecărui proces electoral în parte, în cazul 

fiecărui proces electoral, a fost acordat sprijinul logistic Autorității Electorale Permanente – 

Filiala București-Ilfov, în vederea organizării instruirii primarilor și a secretarilor 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului București în vederea realizării 

sarcinilor ce revin acestora în domeniul electoral. 

   În anul 2020, astfel de instruiri, 2 ședințe, s-au realizat prin intermediul mijloacelor 

electronice de comunicare la distanță, în contextul pandemic care a impus distanțarea socială și 

evitarea pe cât posibil a interacțiunilor directe între persoane. 

Numărul circularelor transmise cu instrucțiuni/măsuri pentru aplicare acte normative   

 Modul particular/excepțional în care autoritățile și instituțiile statului au fost nevoite să-

și continue activitatea a determinat IPMB ca în anul 2020 să-și exercite atribuțiile în noul 

context normativ și social, marcat atât de pandemia de coronavirus, cât și de cele două procese 

electorale. Astfel, circularele comunicate în anul 2020 către autoritățile administrației publice 

locale au fost punctuale, cu temă specifică unui anumit domeniu de activitate, respectiv: 

- 4 circulare comunicate tuturor autorităților administrației publice locale din municipiul 

București au vizat: stabilirea numărului de voturi necesar a fi exprimate pentru adoptarea 

hotărârilor consiliului local; comunicarea în format electronic către prefect, pe durata stării de 

urgență, a actelor administrative; activități ce se derulează la nivelul instituției prefectului și la 

nivelul autorităților administrației publice locale cu privire la validarea mandatelor consilierilor 

locali declarați aleși, ceremonia de constituire a consiliilor locale și depunerea jurământului de 

către aleșii locali, validați de instanță, alegerea viceprimarilor, precum și comunicarea către 

prefect a datelor privind aleșii locali, pentru a fi întocmită, centralizat, Lista cuprinzând aleșii 

locali, ce se comunică Ministerului Afacerilor Interne, în temeiul Ordinului comun nr. 

2.341/12.08.2019 și nr. 110/30.08.2020 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice și Ministrul Afacerilor Interne, 

- 5 adrese, prin care s-a comunicat punctul de vedere/îndrumarea solicitat/ă de către 

autoritatea administrației publice locale interesată. 

- În materie strict electorală, au fost redactate și expediate 196 de adrese către diferite 

autorități și instituții publice în vederea efectuării acțiunilor cu caracter electoral care intră în 

aria de competență a prefectului sau care au tangență cu domeniul de responsabilitate al acestuia 

în materie electorală, iar Ministerului Afacerilor Interne i-au fost comunicate 19 informări, 
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având ca obiect stadiul acțiunilor cu caracter electoral derulate la nivelul municipiului 

București, afarente celor două procese electorale. 

 

4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești (număr de acțiuni 

în instanță) 

 

Număr de dosare aflate pe rol– 1.684 

Lucrări instrumentate – 4.242 

Acte procedural întocmite : 2.125. 

 

  

DOSARE FINALIZATE ÎN ANUL 2020  

Număr dosare 

finalizate in 

2020 

Număr dosare 

finalizate favorabil 
Procentaj 

Număr dosare 

finalizate nefavorabil 
Procentaj 

318 215 67,61% 103 32,39% 

 

 

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

 

 Număr ordine - 887, din care:  

cu caracter individual - 618 

cu caracter normativ – 269 

 

6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină  

În anul 2020 nu au fost sesizări la nivelul Comisiei de disciplină. 

7. Activitatea desfășurată de Comisia Județeană de atribuire denumiri  

 

În anul 2020 au avut loc 5 şedinţe ale Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului 

Bucureşti şi s-au emis 10 avize, transmise şi postate pe site-ul instituției prefectului. 

Activități privind emiterea/refuzul Acordului pentru folosirea denumirii, prevăzută de 

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările ulterioare 

Înscrierea unei firme care conţine cuvintele sau sintagmele caracteristice autorităţilor şi 

instituţiilor publice locale se realizează doar cu acordul Prefectului municipiului Bucureşti 

pentru solicitantul (firma) care şi-a stabilit sediul social în municipiul Bucureşti. În anul 2020 

nu au fost emise acorduri pentru folosirea denumirii. 
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8. Activitatea de Contencios-administrativ  

 

În cursul anului 2020 au fost înregistrate pe rolul instanțelor de contencios administrativ un 

număr de 83 de acțiuni, dintre acestea : 

- 11 au avut ca obiect actele administrative emise de primarul general în aplicarea Legii nr. 

10/2001 

- 72 au vizat actele administrative emise/adoptate de autoritățile administrației publice 

locale ale municipiului București 

 

 

C. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

 

Serviciul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu îndeplinește atribuțiile prevăzute 

în Regulamentul de organizare și funcționare a Instituției Prefectului - Municipiul București în 

următoarele domenii de activitate: 

-sprijinirea activităţii Comisiei municipiului Bucureşti pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor precum şi a Colectivului de lucru al acesteia, 

-instrumentarea propunerilor înaintate de primăriile sectoarelor 1-6 ale municipiului 

Bucureşti de emitere a odinelor prefectului de atribuire în proprietate a terenurilor, conform 

prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,  republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare , 

-realizarea controlului aplicării fazei administrative a Legii nr. 10/2001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită, în continuare, Legea nr. 

10/2001) şi verificarea legalităţii dispoziţiilor emise de primarul general în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 10/2001, coroborate cu prevederile Legii nr. 165/2013, 

-sprijinirea activității Comisiei municipiului București pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 și 

a Legii nr. 290/2003,  

-soluționarea petițiilor adresate prefectului/instituției prefectului în domeniile menționate. 

 

1. Aplicarea legilor fondului funciar 

 

Activitatea de sprijinire a Comisiei municipiului București pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor constă în: 

- instrumentarea dosarelor de fond funciar ce urmează a fi introduse pe ordinea de zi a 

şedinţelor Colectivului de lucru /comisiei, 

- pregătirea ordinii de zi a şedinţei, convocarea comisiei,  

- întocmirea procesului verbal al şedinţei, 

- redactarea hotărârilor şi comunicarea acestora. 
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În cursul anului 2020, membrii Comisiei au fost convocați pentru a se întruni în ședințe de 

lucru de 5 ori, în cadrul cărora: 

- Comisia a analizat 59 de dosare din cele 76 instrumentate de Colectivul de lucru, dosare 

transmise de Subcomisiile sectoarelor 1-6 ale municipiului București. 

- Au fost adoptate 48 de hotărâri, 6 dintre acestea privind emiterea titlului de proprietate  

- Au fost soluționate un număr de 613 petiții.  

 

 Activitatea de instrumentare a propunerilor primăriilor sectoarelor 1-6 ale municipiului 

Bucureşti de emitere a ordinelor prefectului de atribuire în proprietate a terenurilor conform 

prevederilor art. 36 alin. (1) și (2) din Legea fondului funciar. 

  

 În cursul anului 2020 au fost instrumentate 213 dosare, fiind emise 105 ordine ale 

prefectului, astfel:  

 

- sectorul 1 – 21 ordine,  

- sectorul 2 – 27 ordine,  

- sectorul 3 – 5  ordine,  

- sectorul 4 – 11 ordine,  

- sectorul 5 –  25 ordine  

- sectorul 6 –  16 ordine. 

 

 Un număr de 108 dosare au fost restituite către primăriile sectoarelor 1-6 în vederea 

completării cu acte/a reanalizării. 

A fost soluționat un număr de 793 de  petiții. 

2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada martie 1945 – 22 decembrie 1989 

 

Activitatea prefectului de realizare a controlului aplicării fazei administrative a Legii nr. 

10/2001 şi verificare a legalității dispoziţiilor emise de primarul general în conformitate cu 

prevederile acestei legi: 

 

a) Activitatea de control a fazei administrative de soluţionare a notificărilor: 

  În cursul anului 2020 au fost soluționate 561 de lucrări. 

 

b) În privinţa controlului de legalitate exercitat asupra dispoziţiilor emise de primarul 

general al municipiului Bucureşti, potrivit Legii nr. 10/2001, a fost exercitat controlul în 

condiţiile Legii nr. 165/2013 asupra unui nr. de 123 de acte administrative, dintre acestea, 42 

de acte administrative, însoțite de documentațiile aferente, fiind înaintate Autorității Naționale 

pentru Restituirea Proprietăților pentru continuarea procedurii administrative. 

Având în vedere aspectele de nelegalitate semnalate:  

- au fost elaborate proceduri prealabile pentru 14 acte, ce au fost returnate emitentului în 

vederea reanalizării/remedierii, 
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- au fost atacate la instanţa de contencios administrativ un număr de 11 acte administrative. 

  Totodată, au fost elaborate și comunicate către Autoritatea Naţională pentru Restituirea 

Proprietăţilor un număr de 33 raportări lunare cu privire la: 

- stadiul de soluţionare a notificărilor la nivelul municipiului Bucureşti; 

- controlul de legalitate exercitat de către prefect asupra dispoziţiilor emise de primarul 

general al municipiului Bucureşti prin care se propun măsuri reparatorii prin 

echivalent/compensatorii; 

- măsurile contravenţionale dispuse de către prefect/împuterniciţii săi, aşa cum sunt acestea 

prevăzute de Legea nr. 10/2001, de Legea fondului funciar şi de Legea nr. 1/2000 pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate 

potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 În temeiul Deciziei nr.16/20.05.2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - 

Completul competent să judece recursul în interesul legii, dispozițiile emise de Primarul 

General în baza obligațiilor stabilite printr-o hotărâre judecătorească prin care 

notificatorilor/succesorilor în drepturi și obligații le-a fost constatată calitatea de persoane 

îndreptățite la beneficiul măsurilor reparatorii prin echivalent/compensatorii sub formă de 

puncte și întinderea dreptului de proprietate, se transmit direct către Secretariatul Comisiei 

Naționale pentru Compensarea Imobilelor, de către entitatea investită cu soluționarea 

notificării, fără a mai face obiectul controlului de legalitate al prefectului. 

 

3. Aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români 

pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 

Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 

 

În cursul anului 2020 au avut loc 6 ședințe ale Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 

și a Legii nr.290/2003, în cadrul cărora au fost soluționate 174 de dosare constituite în temeiul 

ambelor legi, astfel: 

- în temeiul Legii nr. 9/1998 au fost soluționate 16 dosare, fiind adoptate 15 hotărâri; 

- în temeiul Legii nr.290/2003 au fost soluționate 158 de dosare, fiind adoptate 155 de 

hotărâri. 

De asemenea, în paralel cu analiza/pregătirea dosarelor ce au fost dezbătute/soluţionate 

de Comisie, s-a desfăşurat şi activitatea de analiză a 608 dosare, în ordinea cronologică a 

înregistrării acestora, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 12 din Legea nr. 

164/2014. Totodată, pentru ca scopul legii să fie atins, au fost formulate adrese către Serviciile 

publice de evidență a persoanelor pentru obținerea informațiilor necesare recomunicării adreselor 

formulate în aplicarea actului normativ sus-menționat către moștenitorii solicitanților/la 

domiciliile actuale ale acestora. 

Au fost soluționate 565 de petiții având ca obiect dosarele depuse în temeiul ambelor legi. 
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 De menționat că, în contextul generat de Pandemia de coronavirus în anul 2020, ținându-

se cont de instituirea stării de urgență pe teritoriul României și în considerarea îndrumărilor 

comunicate de MAI, la nivelul instituției a fost luată măsura suspendării activității Comisiei 

municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și 

implicit a Colectivului de lucru ce sprijină Comisia, precum și a Comisiei municipiului 

București pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003, astfel că, activitatea acestora 

a fost mult redusă, limitându-se în principal la îndeplinirea obligațiilor stabilite de instanțele de 

judecată în sarcina Comisiilor/ Prefectului/instituției. 

D. Servicii publice deconcentrate 

a. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate 

 

Activitatea de monitorizare a serviciilor publice deconcentrate de la nivelul 

municipiului București s-a realizat potrivit Hotărârii Colegiului Prefectural nr. 01/2016. În anul 

2020, s-a continuat activitatea de monitorizare lunară a serviciilor publice prin verificarea 

îndeplinirii celor stabilite prin procedură. Astfel, s-au întocmit 24 rapoarte anuale de 

monitorizare a celor 16 servicii publice deconcentrate menționate mai jos: 

1. Agenția pentru Protecția Mediului București 

2. Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti; 

3. Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti; 

4. Comisariatul Municipiului Bucureşti al Gărzii Naţionale de Mediu; 

5. Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti; 

6. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov; 

7. Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti; 

8. Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti; 

9. Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti; 

10. Direcția pentru Agricultură a Municipiului București; 

11. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti; 

12. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti; 

13. Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti; 

14. Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

15. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa "Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfov; 

16. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti. 

 

Periodicitatea colectării informațiilor: lunar, trimestrial și anual. 

 

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

execuția bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate 

În examinarea proiectelor de buget pe anul 2020 şi a situaţiilor financiare pe anul 2019, 

s-a avut în vedere respectarea prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale Legii 

bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

precizările Scrisorii Cadru a Ministerului Finanţelor Publice, privind contextul macroeconomic, 

metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020, precum şi limitele de cheltuieli 

stabilite pe ordonatorii principali de credite. 
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În vederea realizării unui buget racordat la contextul macroeconomic, s-a urmărit ca 

politicile publice sectoriale propuse pentru finanţare din fonduri bugetare să fie: 

 clar definite, evaluate şi stabilite pe elemente de fundamentare certe, solide 

predictibile şi realiste; 

 instrument de politică economică, în sensul de a avea corespondenţă în 

programe/proiecte/activităţi. 

Constatările Comisiei de examinare şi avizare a proiectelor de buget pe anul 2020 şi a 

situaţiilor financiare pe anul 2019 au fost prezentate în procesele-verbale ale şedinţelor care s-

au desfăşurat în 02.03.2020 şi 31.08.2020, pe baza cărora Prefectul municipiului București a 

avizat favorabil 16 proiecte de buget şi 16 situaţii financiare transmise de serviciile publice 

deconcentrate, avizele fiind comunicate forurilor ierarhic superioare ale acestor servicii. 
 

1. Activitatea Colegiului prefectural al municipiului București 

 Colegiul Prefectural a fost constituit în baza Ordinului Prefectului nr. 

40/24.01.2006, reactualizat prin Ordinul prefectului nr. 500/13.10.2015. În anul 2020 s-a 

modificat componența Colegiului Prefectural al Municipiului prin Ordinul Prefectului 

Municipiului București nr. 313/18.05.2020. 

 Activitatea desfăşurată în anul 2020 de Colegiul Prefectural a urmărit îndeplinirea 

scopului acestuia, aşa cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr.460/2006 și a art. 267 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, acela de asigurare a coordonării activităţii serviciilor publice 

deconcentrate din municipiul Bucureşti și armonizării acestor activități, precum şi 

implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune ale Guvernului la 

nivelul municipiului Bucureşti, Acţiunile realizate în cadrul lucrărilor au vizat îndeplinirea 

atribuţiilor conferite de lege, respectiv armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate 

din Capitală, precum şi implementarea programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de 

acţiune ale Guvernului la nivelul municipiului Bucureşti. 

 Materiale prezentate de către serviciile publice deconcentrate în cadrul Colegiului 

au cuprins activitățile instituției corelate cu tematica din cadrul ședinței, acţiuni şi rezultate în 

urma unor verificări, propuneri de colaborare instituțională, problemele cu care s-au confruntat 

serviciile publice în derularea activității proprii.  Temele supuse analizei au fost transmise de 

către instituțiile publice, membre în colegiu, apoi aprobate în cadrul primei ședințe ale 

colegiului din data de 31.01.2020. 

 Temele prezentate în cadrul ședințelor colegiului au cuprins: 

 Aprobarea Programului orientativ al şedinţelor de Colegiu Prefectural al 

municipiului Bucureşti pe anul 2020; 

  Colaborarea interinstituțională cu autoritățile publice locale și alte instituții publice 

în realizarea lucrărilor de cadastru și carte funciară; 

  Sinteza raportului de activitate a Instituției Prefectului – Municipiul București pe 

anul 2019; 

  Diverse – Informare operativă asupra situației suspendărilor cursurilor în anumite 

clase din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Capitală, ca urmare a numărului mare 

de îmbolnăviri cu gripă sau boli sezoniere; 

  Scurtă prezentare a activității pe anul 2019 a Direcției de Sănătate Publică a 

Municipiului București; 

 Politicile publice pentru persoanele afectate de pierderea locului de muncă și 

excluziune socială. 
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2. Activitatea Comisiei de dialog social a municipiului București 

 

 În anul 2020, din cauza condițiilor impuse de pandemie, în conformitate cu normele 

impuse de stările de urgență și de alertă, și în acord cu recomandările Ministerului Afacerilor 

Interne, au fost organizate doar două ședințe, în cadrul cărora au fost dezbătute următoarele 

tematici: 

 Măsuri privind decongestionarea traficului bucureștean. Au fost făcute propuneri 

de modificare a programului de lucru în instituțiile și companiile cu mulți angajați, pentru 

decongestionarea traficului la orele de vârf. Măsuri în curs de derulare: lărgirea bulevardelor, 

parcări supraetajate, efectuarea curățeniei stradale în orele cu trafic redus. 

 Calitatea aerului în Municipiul București - monitorizarea continuă a calității aerului, 

măsurări cu laboratorul mobil, identificarea/stoparea poluatorului. 

 

 Partenerii sociali membri în Comisia de Dialog Social a Municipiului București și 

prezența acestora la ședințe: 

 

1.  Blocul Național Sindical 2/2 

2.  Confederația Națională ”Cartel Alfa” 1/2 

3.  Confederația Sindicală Națională ”Meridian” 1/2 

4.  Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România ”Frăția” 2/2 

5.  Confederația Sindicatelor Democratice din România 0/2 

6.  Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România 0/2 

7.  Uniunea Națională a Industriașilor din România 2/2 

8.  Patronatul Național Român 0/2 

9.  Confederația Națională a Patronatului Român 0/2 

10.  Confederația Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din 

România 

2/2 

11.  Confederația Patronală ”Concordia” 0/2 

 

3. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 

vârstnice 

În anul 2020, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, și având în 

vedere faptul că membrii consiliilor pentru persoane vârstnice de la nivelul celor 6 sectoare sunt 

persoane aparținând celei mai vulnerabile categorii de populație, au fost organizate doar 3 

ședințe lunare, în cadrul cărora au fost dezbătute următoarele tematici: 

 Culegerea de date statistice la nivelul Municipiului București, activități în colaborare cu 

persoanele vârstnice; 
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 Activitățile Consiliilor pentru persoane vârstnice din Sectoarele 2, 3, 4 și 5; 

 Servicii de asistență socială acordate persoanelor vârstnice – prezintă Direcțiile de 

Asistență Socială și Protecția Copilului. 

 

E. Servicii comunitare de utilități publice 

 

 -au întocmit informări către autoritățile publice locale, la solicitarea SC APA 

NOVA București, privind amplasarea construcțiilor ilegale în zonele de protecție sanitară sau 

în zonele de exploatare a canalelor colectoare, în vederea dispunerii de măsuri corespunzătoare 

pentru exploatarea de către operator a sistemelor de apă/canal în bune condiții. 

 Informarea autorităților publice locale privind obligația de a introduce, în 

platforma SALT a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a datelor 

legate de serviciile publice de utilități publice în vederea actualizării standardelor de calitate și 

de cost în furnizarea serviciilor publice descentralizate. 

 

F. Managementul situațiilor de urgență. Număr evenimente gestionate, acțiuni 

întreprinse 

 

Activitatea cu privire la managementul situaţiilor de urgenţă urmăreşte realizarea 

eficientă a următoarelor obiective: 

(1) În domeniul situaţiilor de urgenţă asigurarea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin 

prefectului în calitatea sa de preşedinte al Comitetului Municipiului Bucureşti pentru 

Situaţii de Urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi monitorizarea activităţii 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administratiei 

centrale din Capitală, precum şi a sucursalelor societăţilor naţionale şi regiilor autonome 

de interes local, care au atribuţii în acest domeniu. 

(2) În domeniul ordinii publice asigurarea îndeplinirii atribuțiilor ce revin 

prefectului cu privire la asigurarea ordinii publice. 

 

1. Numărul ședințelor Comitetului municipiului București pentru Situații de 

Urgență:  25 

 

S-a urmărit îndeplinirea atribuţiilor ce revin prefectului în calitatea sa de preşedinte al 

Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de 

urgenţă şi monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale administraţiei centrale din Capitală, precum şi a sucursalelor societăţilor 

naţionale şi regiilor autonome de interes local, care au atribuţii în acest domeniu, fiind 

înregistrate următoarele rezultate: 

 În cursul anului 2020 Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a 

desfășurat un număr de 25 ședințe și a adoptat 27 hotărâri, astfel: 
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2. Numărul hotărârilor adoptate: 27 

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

Au fost emise 2 ordine de prefect pe linia gestionării situațiilor de urgență. 

4. Planuri aprobate 

Au fost avizate un număr de 29 Planuri albe pentru managementul incidentelor cu victime 

multiple, aparținând spitalelor de pe teritoriul municipiului București 

- A fost aprobat Planul Roșu de Intervenție la nivelul municipiului București. 

- De asemenea, în activitățile cu privire la managementul situaţiilor de urgenţă au 

fost avute în vedere următoarele: 

- măsuri pentru întocmirea, respectiv reactualizarea, de către instituţiile şi 

organismele abilitate (în special Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” 

Bucureşti –Ilfov şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă ale Sectoarelor 1-6) a 

Planurilor de apărare şi de intervenţie prevăzute de legislaţia specifică situaţiilor de urgenţă; 

- acordarea de asistenţă compartimentelor şi persoanelor cu atribuţii în gestionarea 

situaţiilor de urgenţă din cadrul autorităţilor locale ale sectoarelor 1-6 pentru cunoaşterea şi 

respectarea legislaţiei în domeniu, precum şi pentru crearea cadrului organizatoric necesar 

îndeplinirii sarcinilor şi atribuţiilor specifice fiecărui organism în parte; 

- monitorizarea şi coordonarea acţiunilor desfăşurate pentru prevenirea şi 

combaterea fenomenelor hidro-meteorologice periculoase (căderi de zăpadă, polei, inundaţii, 

caniculă), precum şi a evenimentelor deosebite ce puteau genera situaţii de urgenţă (incendii, 

accidente grave, explozii). 

A fost asigurată transmiterea avertizărilor şi atenţionărilor meteorologice către 

structurile abilitate dispunându-se măsurile necesare, inclusiv instituirea serviciului de 

permanenţă pe perioada în care exista riscul apariţiei unor situaţii de urgenţă. În cursul anului 

2019 au fost primite de la Administraţia Naţională de Meteorologie şi retransmise către 

comitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale sectoarelor 1-6 şi instituţiile publice implicate în 

gestionarea situaţiilor de urgenţă, un număr de 53 de avertizări meteorologice și hidrologice 

privind iminenţa producerii unor fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase pe 

teritoriul municipiului Bucureşti.  

 

5. Acțiuni întreprinse și măsuri dispune în contextul gestionării pandemiei generată 

de noul Coronavirus SARS-CoV-2 

 

Prin Ordinul prefectului nr.827/20.09.2017, cu modificările ulterioare, a fost stabilită 

componența Comitetului Municipiului București pentru situații de Urgență.  

Începând cu data de 24.02.2020 au avut loc 28 de ședințe ale CMBSU până la 30.10.2020. 

Toate hotărârile CNSU au fost puse în aplicare, CMBSU adoptând până la data de 

30.10.2020 25 de hotărâri. Parte dintre hotărâri au avut în vedere identificarea și aprobarea 

spațiilor de carantinare. 
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S-a operaționalizat CMBCCI la nivel verde-rutină. În aplicarea Ordonanței Militare 

nr.3/24.03.202,0 s-a aprobat închiderea parcurilor de pe raza Municipiului București. 

 Totodată, operatorii care prestează servicii de salubritate pe raza municipiului București 

au fost obligați să ridice deșeurile produse în centrele de carantină de pe raza municipiului 

București, deja ambalate în saci, și să le transporte conform obligațiilor contractuale.  

S-a hotărât ca  activitatea de transport a persoanelor sosite pe Aeroportul H. Coandă, 

către centrele de carantină de pe raza municipiului București și județului Ilfov să se facă cu 

mijloacele de transport asigurate de STB SA. Tot STB trebuia să asigure 20 de mijloace de 

transport auto (autobuze), conducători auto și combustibilul necesar, în vederea efectuării 

transportului persoanelor care soseau din zona roșie, de la Aeroportul H. Coandă până la 

localitatea de domiciliu, dar nu mai mult de 500 km, în funcție de solicitarea CMBCCI. 

Dezinfecția trebuia să se realizeze de către serviciile de specialitate din cadrul 

primăriilor de sector, doar cu substanțe autorizate de INSP – CNPB, Centrul de Cercetări 

Științifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie, 

Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare Medico-Militară CANTACUZINO. 

-Hotărâre prin care autoritățile locale care asigură centre de carantinare au obligația să 

ambaleze în saci galbeni deșeurile menajere aparținând unei persoane care a fost depistată 

pozitiv COVID -19 în timpul carantinei. 

-Hotărâre prin care, la data încetării stării de urgență, s-a hotărât a se redeschide parcurile. 

-Hotărâre prin care, pentru facilitarea soluționării problemelor de interes general al cetățenilor, 

evitarea contactului între persoane și protejarea populației împotriva COVID-19, s-a constituit 

Grupul de lucru pentru compatibilizarea documentelor în format electronic, gestionate de PMB 

și primăriile sectoarelor 1 – 6. 

-Hotărâre prin care s-au avizat listele centralizate ale construcțiilor cu destinația de locuință, 

multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic, care prezintă pericol public și estimarea 

cheltuielilor pentru proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție pentru anul 2020, 

transmise de Primăria Municipiului București. 

-Hotărâre prin care s-a aprobat participarea CFR Călători SA ca membru cu drepturi depline 

în cadrul CMBSU și a Direcției pentru Imigrări a Municipiului București, ca membru cu 

drepturi depline. 
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 Totodată: 

- s-a instituit purtarea corectă a măștii de protecție, obligatoriu, în spațiile pietonale din Centrul 

Vechi, delimitat de Splaiul Independenței - Calea Victoriei – Strada Doamnei – Bulevardul I.C. 

Brătianu; 

-s-a instituit obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție în piețe, târguri, expoziții, pe 

întreaga durată a programului de lucru; 

- s-a instituit obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție în zonele de așteptare a 

mijloacelor de transport în comun (stații STB, stații și peroane CFR, autogări); 

- s-a instituit obligativitatea, pentru organizatorii de evenimente sau spectacole în aer liber, de 

a pune la dispoziția participanților măști de protecție, iar pentru participanți, obligativitatea 

purtării lor pe întreaga durată de desfășurare a evenimentului, de la acces până la ieșirea din 

zonă. 

-Hotărârea  privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ de pe raza 

Municipiului București pentru începutul anului școlar 2020 – 2021. 

- Hotărârea privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ de pe raza 

Municipiului București pentru începutul anului școlar 2020 – 2021, respectiv trecerea unor 

unități școlare din scenariul galben în scenariul roșu și a unora din scenariul roșu în scenariul 

galben. 

- Hotărârea privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ de pe raza 

Municipiului București pentru începutul anului școlar 2020 – 2021, respectiv schimbarea 

scenariilor de funcționare a unor unități de învățământ, precum și suspendarea cursurilor în 

zilele de 24-26.09.2020 și 28-29.09.2020 pentru unitățile de învățământ ce găzduiesc secții de 

votare. 

-Hotărâre prin care s-au schimbat scenariile de funcționare a unor unități de învățământ. 

-Hotărâre  prin care, având în vedere incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile, de 

peste 1,5/1.000 de locuitori s-au dispus următoarele măsuri: 

-interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de 

preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și 

nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor; 

-activitatea restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități 

de cazare din Municipiul București nu este permisă, cu excepția activităților pe care le 

desfășoară pentru clienții cazați în aceste unități de cazare; 

-interzicerea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte; 
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-purtarea obligatorie, de către toate persoanele peste 5 ani, a măștii de protecție în toate spațiile 

publice deschise aflate pe o rază de 100 de metri în jurul perimetrului exterior al unităților de 

învățământ, în intervalul orar 7:45 – 21:15. 

-Hotărâre prin care:-activitatea cu publicul a operatorilor care desfășoară activități în baruri, 

cluburi și discoteci a fost interzisă în municipiul București;activitatea cu publicul a operatorilor 

economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv cazinouri, a fost interzisă, cu 

excepția pariurilor și loteriilor unde se eliberează bilet;s-a redus la 50 m distanța calculată de 

la porțile de acces în unitățile de învățământ, în care, de luni până vineri, în intervalul orar 7:45 

– 21:15, este obligatorie purtarea corectă a măștii de către toate persoanele peste 5 ani. 

-Hotărâre prin care se interzicer consumului de produse alimentare și/sau băuturi alcoolice în 

restaurante, cafenele și altele asemenea, privește doar interiorul clădirilor în care se desfășoară 

aceste activități, fiind permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și/sau 

băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective. 

- Hotărâri privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților de învățământ de pe raza 

municipiului București pentru începutul anului școlar 2020 – 2021, prin care s-au schimbat 

scenariile de funcționare a unor unități de învățământ. 

-Hotărâre prin care, având în vedere că rata de incidență cumulată, calculată la 14 zile, la 

nivelul municipiului București, a depășit valoarea de 3/1.000 locuitori, s-au adoptat 

următoarele măsuri: 

- purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate 

persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise; 

-interzicerea organizării și desfășurării activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de 

spectacole și/sau concerte; 

-interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de 

preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și 

nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor;  

-activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități 

de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități; 

-interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de 

noroc; 

-suspendarea  temporară a activităților didactice care presupun prezența față în față, din creșe, 

ciclul gimnazial, preuniversitar și universitar, cursurile desfășurându-se online (scenariul 3).  

 

-Hotărâre prin care s-a înlocuit măsura dispusă referitoare la suspendarea cursurilor online. 

 

 În temeiul prevederilor art. 152*)  alin.(1), din OUG nr.21/2004 privind Sistemul 

Național de Management al Situațiilor de Urgență, la nivelul judeţelor şi al municipiului 

Bucureşti se înfiinţează centrele de coordonare şi conducere a intervenţiei care asigură 

analiza, evaluarea situaţiei şi coordonarea acţiunilor de intervenţie şi asigură suportul 

decizional al comitetelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti. 

  Centrele de coordonare şi conducere a intervenţiei pentru situaţii de urgenţă au în 

compunere personal din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, precum şi experţi şi 
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specialişti din cadrul instituţiilor şi operatorilor economici de interes local care asigură funcţii 

de sprijin (neexistând un ordin de nominalizare a acestor membri). 

  

ATRIBUȚII AFERENTE PERIOADEI ELECTORALE 

Modul de îndeplinire a atribuțiilor generale, cu respectarea termenelor prevăzute în Programul 

calendaristic, pentru: 

- Numerotarea cricumscripțiilor electorale ale sectoarelor municipiului București. 

La alegerile autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020, Prefectul 

Municipiului București a avut în vedere cerința încadrării în termenele de realizare a acțiunilor 

cu caracter electoral, astfel că, în ceea ce privește emiterea ordinului de stabilire a numerotării 

circumscripțiilor electorale ale sectoarelor municipiului București, conform art. 12 alin. (1) din 

Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 3 zile de la stabilirea 

datei alegerilor, și văzând dispozițiile art. 1 și art. 2 alin. (1) din Legea nr. 135/2020, precum și 

punctul 3 al Programului calendaristic aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 576/22.07.2020, 

a emis Ordinul nr. 470/29.07.2020. 

- Întocmirea graficului pentru predarea către primari a materialelor necesare 

desfășurării procesului electoral 

Toate aceste documente și materiale au fost transportate în localurile de vot până la ora 

18,00  a zilei de 26 septembrie 2020, sub paza structurilor Ministerului Afacerilor Interne. 

- Ordinul prefectului pentru stabilirea numărului consilierilor pentru consiliile 

locale  

În funcție de numărul locuitorilor fiecărui sector al municipiului București comunicat 

de către DRSMB, Prefectul Municipiului București a emis Ordinul nr. 461/24.07.2020 privind 

stabilirea numărului membrilor fiecărui consiliu local ce se va constitui și va funcționa la nivelul 

municipiului București, transmis Primăriei Municipiului București și Primăriilor sectoarelor 1 

– 6 ale municipiului București, precum și Ministerului Afacerilor Interne. 

-Finalizarea activităților privind constituirea consiliilor locale 

După convocarea consilierilor aleși validați de instanțe, în mod definitiv, prefectul a 

emis, urmare a primirii proceselor-verbale ale ședințelor de constituire ordine prin care au fost 

constituite consiliile locale: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 28 

 
  

COVID-19 

 La nivelul IPMB s-au dispus măsurile necesare și au fost desfășurate următoarele 

activități:  

1. Revizuirea evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, ținând cont de 

contextul pandemiei cauzate de SARS-COV-2. 

2. Identificarea de măsuri adecvate pentru limitarea expunerii/diminuarea gravității și 

revizuirea în consecință a planului de prevenire și protecție, și diseminarea acestuia către 

lucrătorii Instituției Prefectului - Municipiul București. 

3. Adaptarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă și a tematicii de 

instruire, precum și reinstruirea tuturor lucrătorilor. 

4. Informarea lucrătorilor și asigurarea respectării precizărilor transmise de Direcția 

Medicală, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și alte structuri cu 

atribuții în domeniu. 

5. Organizarea programului de lucru al lucrătorilor astfel încât să se asigure 

începerea/terminarea activității la ore diferite. 

6. Asigurarea echipamentelor individuale de protecție și a materialelor igienico-sanitare, 

precum și instruirea lucrătorilor cu privire la utilizarea corectă și colectarea acestora.  

7. Dezinfectarea periodică a aparatelor, a echipamentelor de lucru, a spațiilor comune și a 

zonelor de lucru, precum și aerisirea încăperilor.  

8. Plasarea de recipiente cu soluții dezinfectante la intrare în instituție. 

9. Amplasarea anunțurilor scrise privind regulile de acces în cadrul instituției și a măsurilor 

impuse. 

10. Efectuarea triajului epidemiologic, constând în triajul observațional și măsurarea 

temperaturii prin termomentru noncontact la intrarea în instituție. 

11. Control intern privind respectarea măsurilor de prevenire și protecție privind activitatea 

de securitatea și sănătatea în muncă. 

12. Reducerea la maximum a interacțiunilor interumane directe prin aplicarea unor măsuri de 

lucru și de comunicare de la distanță și limitarea organizării grupurilor de lucru formale 

și informarea publicului asupra necesității formulării petițiilor/sesizărilor către  Instituția 

Prefectului-Municipiul București prin mijloace electronice – e-mail – sau prin 

poștă/curier. 

13. Raportări săptămânale către Ministerul Afacerilor Interne cu privire la proiecția 

resurselor umane disponibile.  

 La nivelul SPCRPCIV București s-au dispus măsurile necesare și au fost desfășurate 

următoarele activități:  

 

A1. Măsuri în responsabilitatea structurilor MAI  

I. A fost întocmit Planul de măsuri și activități al SPCRPCIV BUCUREȘTI în 

contextul încetării stării de urgență pe perioada stării de alertă.  

1. 16 instruiri în perioada mai-octombrie 2020;  
 

II. Planul de acțiune pentru adaptarea în plan operațional a măsurilor din competența 

SPCRPCIV, având ca scop prevenirea răspândirii noului coronavirus și reducerea 

efectelor asupra populației, a vizat în principal:  
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2. Evaluarea permanentă a situației epidemiologice și asigurarea respectării următoarelor:   

2.1.Măsuri organizatorice:  

2.1.1. Organizarea schimburilor de lucru fără suprapunere prin deschiderea 

alternativă a ghișeelor;  

2.1.2. Suspendarea programului de audiențe și recomandarea primirii și 

soluționării solicitărilor în mediul online;  

2.1.3. Primirea cererilor, pentru anumite categorii de cereri, preponderent 

prin poșta electronică (program Rabla);   

2.1.4. Asigurarea afișajului corespunzător, în scopul informării cetățenilor 

cu privire la măsurile dispuse;  

2.1.5. Pregătirea personalului pe mai multe linii de muncă pentru asigurarea 

continuității în caz de întreruperi;  

2.1.6. Achiziționarea de termometre non-contact pentru activitatea de 

examinare;  

2.1.7. Asigurarea accesului controlat în sediu a solicitanților, în grupuri 

mici;  

2.1.8. Montarea de bannere indicatoare pentru păstrarea distanței sociale;  

2.1.9. Monitorizarea cazurilor identificate Covid-19  sau contact direct, 

carantinați/izolați, dintre lucrătorii serviciului și dispunerea măsurilor 

de sesizare a autoritaților, conform prevederilor legale; efectuarea  

anchetelor  epidemiologice pentru fiecare caz în parte;  

2.2.Măsuri de protecție fizică:  

2.2.1. Asigurarea fluxurilor diferențiate de intrare și ieșire în/din instituție;  

2.2.2. Montarea de panouri de plexiglas pentru asigurarea limitării 

interacțiunii directe dintre lucrători și cetățeni;  

2.2.3. Interdicția pătrunderii în sediu a cetățenilor care nu respectă măsurile 

de protecție (purtarea măștilor de protecție);  

2.2.4. Recomandarea dezinfectării la intrarea/ieșirea din sediu;  

2.2.5. Monitorizarea temperaturii cu termometrul non-contact pentru 

lucrători și cetățeni la pătrunderea în sediu;  

2.2.6. Purtarea în permanență a măștilor de protecție de către lucrători;  

2.2.7. Măsuri de interdicție a formării grupurilor mari de lucrători în zonele 

comune: masă, loc fumat;  

2.2.8. Dezinfectarea periodică a spațiilor comune (2 ore / de către 

personalul de curățenie) și a zonelor de lucru cu publicul  - ghișee - 

(permanent / prin grija titularului postului de lucru);  

2.2.9. Colectarea separată a deșeurilor ce pot prezenta  risc biologic (coșuri 

de gunoi cu capac);  

2.2.10. Instruirea lucrătorilor și a cetățenilor cu privire la purtarea măștilor 

de protecție;. 

 

3. Verificarea sesizărilor primite de la cetățeni prin intermediul petițiilor depuse online. 

4. S-au avut în vedere propunerile pertinente primite din partea cetățenilor, referitoare la 

măsuri de limitare a accesului în sediu și măsuri suplimentare de monitorizare și 

protecție; au fost primite două propuneri în perioada de referință;  

5. Plan propriu de măsuri în contextul încetării stării de urgenţă şi pe perioada stării de 

alertă; 

6. Planul de asigurarea a continuităţii în condiţiile Pandemiei de Covid 19;  

7. A avut loc evaluarea lunară a măsurilor dispuse prin planurile menționate 

anterior;  
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8. Flux informațional: s-au identificat și implementat circuitele pentru asigurarea 

parțială a fluxurilor informatizate (cereri depuse online, petiții/audiențe  

soluționate online, răspunsuri transmise online);   
9. Măsuri de colaborare cu autorități locale: primirea documentelor emise de autorități 

cu semnătură electronică, a copiilor emise în sistem informatic, efectuarea de 

verificări proprii în sisteme;  

10. Verificarea respectării măsurilor dispuse: s-a realizat prin controale periodice, lunar, 

conform planurilor de control trimestriale sau prin controale inopinate, după caz;  

11. Campanii preventive și informare a cetățenilor: publicarea la sediul serviciului și pe 

pagina de internet a SPCRPCIV, din cadrul site-ului IPMB, a măsurilor dispuse 

pentru limitarea contactului social și a prevenirii răspândirii coronavirusului, 

respectiv, desfășurarea activităților preponderent pe baza programărilor online, 

limitarea accesului în sala de așteptare, obligativitatea purtării măștilor, dar și 

măsuri corective în cazul în care s-au constatat încălcări ale ordinii și liniștii 

publice de către cetățeni, prin sesizarea organelor de poliție;  
 

a) Asigurarea resurselor logistice 

Pentru gospodărirea judicioasă a bunurilor materiale din dotare şi creşterea eficienţei 

utilizării acestora, au fost întreprinse următoarele activităţi: 

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

dotări, potrivit nevoilor şi în limita resurselor aprobate; 

 s-a efectuat aprovizionarea şi distribuirea de materiale pentru efectuarea şi 

întreţinerea curăţeniei zilnice; 

 s-a efectuat achiziționarea şi distribuirea de materiale sanitare pentru prevenirea 

și atenuarea infecției COVID-19 la colul de muncă; 

 s-a asigurat buna funcţionare a aparatelor de aer condiţionat din birourile 

instituţiei prin curăţarea filtrelor; 

 s-a organizat şi desfăşurat activitatea de  întreţinere, reparare a mobilierului în 

vederea unei bune desfăşurări a activităţii instituţiei; 

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

aprovizionarea cu combustibil şi s-a ţinut evidenţa gestiunii bonurilor valorice 

pentru carburanţi; 

 s-a calculat consumul de carburant rezultat din foile de parcurs şi s-a raportat 

lunar consumul de carburant la Direcţia Generală Logistică/Ministerul Afacerilor 

Interne; 

 s-a asigurat lucrările de întreţinere periodică şi reparaţii pentru toate 

autoturismele instituţiei; 

 s-a ţinut evidenţa mijloacelor fixe în magazie şi pe locuri de folosinţă, precum şi 

a obiectelor de inventar şi a materialelor; 

 s-a coordonat transportul buletinelor de vot utilizate la alegerile locale din ziua 

de 27 septembrie 2020 și alegerile parlamentare din data de 06 decembrie 2020; 

  s-a coordonat transportul buletinelor de vot utilizate la alegerile locale din ziua 

de 27 septembrie 2020 și alegerile parlamentare din data de 06 decembrie 2020, 

în vederea distrugerii și reciclării lor; 
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 s-a întocmit Planul anual de măsuri în domeniul protecţiei mediului; 

 s-a efectuat colectarea deşeurilor şi s-a raportat lunar şi anual la Direcţia Generală 

Logistică/Ministerul Afacerilor Interne; 

 s-au întocmit fişe de evidenţă a deşeurilor  colectate; 

 s-a asigurat întocmirea a 2 contracte cu furnizori pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor (SC Ulm Cart SRL, SC Cieco Recycle SRL), și un protocol cu 

S.C.Recolamp SRL; 

 s-a efectuat instruirea personalului instituţiei privind creşterea gradului de 

constientizare în colectarea selectivă a deşeurilor; 

 s-a efectuat control pe linie de protecție a mediului și ecologie la toate structurile 

Instituției Prefectului - Municipiul București; 

 s-au predat următoarele cantități deşeuri, astfel: 15.180 kg de hârtie/carton, 570 

kg plastic, 12.710 kg aluminiu/materiale neferoase şi 27,8 kg cartuşe/tonere; 

 s-a asigurat identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din instituţie;  

 s-a efectuat verificarea periodică, încărcarea şi repararea stingătoarelor de 

incendii. 

 

Tot în acest domeniu: 

- 1 analiză transmisă către Departamentul de Stat pentru Situații de Urgență, elaborată de 

către SABIF, referitoare la modul de implementare a măsurilor de prevenire și combatere a 

infecțiilor cu noul coronavirus (COVID-19). 

- Sprijin acordat Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București prin delegarea de 

personal din cadrul autorităților publice locale și SPD, pe perioada alertei epidemiologice a 

infecției cu COVID-19, în vederea efectuării de anchete epidemiologice. 

- Solicitări evaluare de către DSP a spațiilor identificate de autoritățile locale, în vederea 

aprobării ca spații de carantină instituționalizată prin hotărâre a Comitetului Municipiului 

București pentru Situații de Urgență. 

- Adresă către Societatea Națională de Medicina Familiei privind diseminarea 

informațiilor referitoare la condițiile de vizită la medicul de familie, și transmisă către 

autoritățile locale din Municipiul București. 

- Adresă către PMB și Primăriile Sectoarelor 1-6, privind condițiile de vizită la medicul 

de familie. 

- Adresă către PMB și Primăriile Sectoarelor 1-6, privind angajamentele luate cu 

proprietarii spațiilor puse la dispoziție în vederea carantinării, precum și care sunt responsabilii 

pentru livrarea hranei /apei persoanelor aflate în carantină instituționalizată și pentru paza 

spațiilor în care sunt cazate persoanele aflate în carantină instituționalizată;  

- Adresă către PMB și Primăriile Sectoarelor 1-6, privind modul în care au fost efectuate 

cheltuielile cu cazarea, hrana, apa, îmbrăcămintea corespunzătoare, mijloacele de comunicare 

necesare, tratamentele necesare persoanelor cu afecțiuni medicale preexistente. 

- Adresă DSP privind anchetele epidemiologice și cazurile depistate la nivelul centrelor 

de îngrijire a persoanelor vârstnice. 

- Adresă AMOFM, APIS, ITM privind sinteza activităților nou generate sau al căror 

volum a crescut considerabil în contextul pandemiei de COVID-19. 

- Adresă în atenția primăriilor privind implementarea proiectului ”Robotul telefonic 

pentru monitorizarea la domiciliu a vârstnicilor în perioada epidemiei cu SARS-CoV-2”. 
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- Solicitare date cu privire la atribuțiile stabilite medicilor detașați în cadrul DSP, pe 

perioada stării de urgență.  

- Solicitare înaintată autorităților publice locale referitoare la identificarea unor spații pe 

raza Municipiului București, în care să se realizeze la nevoie carantinarea persoanelor care se 

întorc din zonele afectate cu noul coronavirus. 

- Solicitare înaintată serviciilor publice deconcentrate cu privire la întocmirea Planului 

specific de continuitate în contextul instaurării stării de urgență pe teritoriul României.  

- Înaintare Ordin al Comandantului Acțiunii, Secretar de stat, șef al Departamentului 

pentru Situații de Urgență către Societatea Națională de Medicina Familiei și Casa de Asigurări 

de Sănătate a Municipiului București, privind repartiția unui număr de 4.150.000 măști 

chirurgicale cu trei pliuri destinate medicilor de familie. 

Adresă către PMB și Primăriile Sectoarelor 1-6, privind redistribuirea măștilor gratuite, 

puse la dispoziție de Ministerul Sănătății prin DSP București, conform OUG nr. 78/2020. 

 

G. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice 

În domeniul ordinii publice, activitatea a inclus: 

- asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi combaterea violenţei sportive cu 

ocazia desfăşurării competiţiilor şi jocurilor sportive; 

- participarea la şedinţe operative de pregătire a evenimentelor sportive cu grad ridicat de 

risc, precum şi participarea în punctul de comandă la aceste competiţii urmărind 

derularea în bune condiţii a competiţiei sau a jocului sportiv şi restabilirea ordinii 

publice în interiorul arenei sportive (la nevoie); 

- asigurarea măsurilor de ordine publică în timpul desfăşurării mitingurilor şi acţiunilor 

de protest desfăşurate în municipiul Bucureşti. 

De asemenea, au fost desfășurate activități pentru pregătirea și desfășurarea în bune 

condiții a evenimentelor festivităţilor, ceremonii militare şi religioase de depuneri de coroane 

de flori, organizate la nivelul municipiului Bucureşti. 

Relația cu minoritățile naționale 

1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a 

situației romilor 

 

Principalele activități desfășurate pentru aplicarea strategiei de Grupul de lucru mixt 

pentru romi de la nivelul municipiului Bucureşti au fost: 

 Evaluarea şi monitorizarea situaţiei comunităţilor de romi la nivelul municipiului 

Bucureşti; 

 Întocmirea raportului anual de progres referitor la implementarea Planului 

municipal de măsuri privind incluziunea romilor; 

 Implicarea în efectuarea de lucrări de secretariat privind Grupul de lucru mixt 

pentru romi (elaborarea şi transmitere invitaţii, materiale de prezentare, convocatoare, elaborare 

liste de prezenţă şi procesele-verbale, elaborare note de informare). 

A fost încheiat un acord de colaborare între Consiliul Superior al Magistraturii şi 

Institutia Prefectului – Municipiul Bucureşti, în vederea implementării activităţii 11 din cadrul 

proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea 
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comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, respectiv în scopul distribuirii pachetului 

informativ privind drepturile grupurilor vulnerabile. Au fost dispuse măsuri pentru distribuirea, 

în municipiul București, cu sprijinul reprezentanților primăriilor și serviciilor publice 

deconcentrate, a pachetelor informative editate de Consiliului Superior al Magistraturii. 

2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul municipiului București. 

Identificarea problemelor și implicarea în rezolvarea acestora 

În anul 2020, Grupul de lucru mixt pentru romi de la nivelul municipiului Bucureşti 

s-a întrunit într-o ședință și  s-a discutat „Problematica condițiilor de acordare a stimulentelor  

financiare stabilite prin H.C.G.M.B cu nr. 482/2018, 2019/2017. 

 

H. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 

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

de învățământ, cu modificările ulterioare 

 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice din România, în anul 2020, ca 

urmare a efectelor răspândirii coronavirusului SARSCoV-2, numărul din ce în ce mai mare al 

îmbolnăvirilor și creșterea numărului domeniilor de activitate în care au fost impuse restricții, 

în conformitate cu prevederile Dispoziţiei Comune nr. I/1068 din 10.08.2016 privind 

intensificarea măsurilor din componenţa structurilor MAI în scopul creşterii gradului de 

siguranţă a elevilor şi a personalului didactic/auxiliar în incinta şi în zonele adiacente unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a transmis către 

Ministerul Afacerilor Interne următoarele: 

 analiza semestrului I al anului şcolar 2019-2020 privind creşterea gradului de 

siguranţă în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar. Analiza 

transmisă a cuprins obiectivele stabilite, activităţile derulate, rezultatele obţinute, problemele 

identificate şi modul de rezolvare al acestora, priorităţile de acţiune, propuneri pentru 

eficientizarea activităţii, indicatori, conform responsabilităţilor fiecărei instituţii implicate. 

 În luna februarie 2020 a fost transmisă către MAI o analiză referitoare la proiectul 

de ordin privind actualizarea Planului Național Comun de Acțiune (PNCA) pentru creșterea 

gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în 

incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 

66774/2016, al ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 560/MCA/2016 și al 

ministrului afacerilor interne nr. 94859/2016. Această analiză a cuprins propunerile instituției 

noastre cu privire la elaborarea/completarea planurilor de măsuri (PTCA și PNCA) referitoare 

la creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. 

 În luna septembrie 2020 a fost întocmită o solicitare adresată autorităților publice 

locale referitoare la măsurile dispuse, în conformitate cu prevederile Ordinul comun nr. 

5.487/1.494/31.08.2020 al Ministerului Educației și Cercetării și al  Ministerului Sănătății,  în 

vederea asigurării desfășurării în bune condiții a noului an școlar  în cadrul unităților de 

învățământ, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii infecției cu noul coronavirus. 

 În luna septembrie 2020 a fost întocmită o solicitare adresată ISMB referitoare la 

propunerile unităților de învățământ din Capitală privind planurile de măsuri, precum și 

perioada de aplicabilitate a acestora, în vederea prevenirii îmbolnăvirii elevilor cu virusul 

SARS-CoV-2.  
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2 informări (solicitate de către Avocatul Poporului) cu privire la acordarea burselor 

pentru elevi,  în anul școlar 2020-2021. 

 

2. Aplicarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 

 

a. Comisia de coordonare a acţiunii de acordare de produse lactate şi de panificaţie 

pentru elevi şi preşcolari  

În anul 2020 s-au dispus măsuri pentru continuarea programului în anul şcolar 

preuniversitar 2020-2021, prin încheierea contractelor de furnizare a produselor lactate şi de 

panificaţie şi măsuri de verificare, cu sprijinul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti şi a 

Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov, pentru 

asigurarea respectării condiţiilor igienico-sanitare de  distribuţie, către elevi, a produselor. 

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti a transmis 1 raportare trimestrială (15 

ianuarie) privind stadiul programului de verificare al unităţilor de învăţământ, din punct de 

vedere sanitar veterinar ca urmare a inspecţiilor efectuate de către Direcţia Sanitară Veterinară 

şi pentru Siguranţa Alimentelor a Municipiului Bucureşti la cantinele grădiniţelor, şcolilor şi 

liceelor, cât şi în toate unităţile de învăţământ înscrise în Programul „Cornul şi laptele”, în 

conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de 

acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar de stat. 

 

b. Comisia pentru aprobarea Programului pentru şcoli în perioada 2017-2023 şi pentru 

stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018. 

 

În anul 2020 Comisia pentru aprobarea Programului pentru şcoli în perioada 2017-

2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018,  a 

efectuat activitatea de  inventariere a produselor prevăzute la art. II, alin (5) din OUG 121/2020 

pentru completarea art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării 

României la Programul pentru școli al UE și pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea 

stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ 

preuniversitar. 

 

I. Alte activități 

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

către ministere sau alte instituții ale administrației centrale 

Nu s-au solicitat acțiuni de control de către ministere sau alte instituții ale administrației 

centrale. 

2. Acțiuni pentru urmărirea aplicării programului de guvernare la nivelul municipiului 

București  

 

Întocmirea Planului orientativ de acţiuni pentru anul 2020 pentru realizarea la nivelul 

municipiului Bucureşti a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 
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Primul semestru al anului 2020 a reprezentat o perioadă cu importanță majoră în 

realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, având în vedere 

construirea unei societăți echilibrate, cu strategii adecvate situației actuale, în contextul 

pandemiei, vizând în principal ieșirea din această criză sanitară și menținerea sănătății 

populației.Consolidarea stabilității economice reprezintă o prioritate, în același timp cu 

creșterea investițiilor publice și private 

 

Principala activitate realizată din luna aprilie 2020 la nivelul Agenției Municipale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă București a fost aceea de a efectua plata indemnizații de șomaj tehnic 

către angajatori. 

A fost întocmit și transmis, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, o situație 

referitoare la „Priorități – obiective principale și Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în Programul de guvernare”, pentru semestrul II al anului 2019.  

 Numărul actorilor implicați în aplicarea Programului de guvernare:  23 

 Numărul acțiunilor cuprinse în Planul de acțiuni pentru aplicarea Programului de 

guvernare: 27.585 

 

b) Realizarea Raportului privind starea economico-socială a municipiului Bucureşti pe 

anul 2019. 

 Elaborarea programului are la bază dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. d din HG nr. 460/2006 

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. 

 Pentru primării, macheta a fost detaliată pentru fiecare capitol cu obiective şi direcţii de 

acţiune cuprinse în Programul de Guvernare, în aşa fel încât la nivelul primăriilor să existe o 

orientare mai uşoară în construirea raportului. 

  De asemenea, în anul 2020 a fost întocmit și transmis, la solicitarea Ministerului 

Afacerilor Interne, Raportul privind îndeplinirea în municipiul București a obiectivelor cuprinse 

în Programul de Guvernare, aferent semestrului I 2020. 

 

c) Activități ale Comisiei de incluziune socială a municipiului București 

În anul 2020 au fost organizate 2 ședințe ale Comisiei de incluziune socială. A fost 

elaborat Raportul pe anul 2019 privind incluziunea socială la nivelul Municipiului București și 

Planul pe anul 2020 privind incluziunea socială la nivelul Municipiului București. În anul 2020, 

Comisia a acordat 3 avize consultative strategiilor de servicii sociale înaintate spre avizare de 

direcțiile generale de asistență socială (DGASMB, DGASPC Sector 2, DGASPC Sector 5). 

De asemenea, în anul 2020 au fost avizate 53 anchete sociale transmise prefectului de 

Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti. 

 

3. Activități ale Comisiei de incluziune socială a municipiului București 

În anul 2019 au fost organizate 5 ședințe ale Comisiei de incluziune socială. A fost 

elaborat Raportul pe anul 2018 privind incluziunea socială la nivelul Municipiului București și 

Planul pe anul 2019 privind incluziunea socială la nivelul Municipiului București. În anul 2019, 
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Comisia a acordat 5 avize consultative strategiilor de servicii sociale înaintate spre avizare de 

direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului de sector. 

De asemenea, în anul 2019 au fost avizate 115 anchete sociale transmise prefectului de 

Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti. 

 

5 - Activităţi în domeniul electoral 

 În cursul anului 2020, Instituția Prefectului – Municipiul București a avut de organizat 

și de asigurat desfășurarea în bune condiții și la termenele expres arătate de lege a două procese 

electorale, de lungă durată – alegerile autorităților administrației publice locale din 27 

septembrie 2020 și alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 06 decembrie 2020 – 

ambele fiind derulate sub imperiul normelor legale edictate la nivel de lege și secundum lege 

prin care s-a instituit, în primă fază, starea de urgență, urmată de declararea stării de alertă la 

nivel național, fapt pentru care orice activitate specifică autorităților și instituțiilor publice 

desfășurată în materie electorală s-a efectuat cu respectarea normelor legale cu caracter sanitar, 

care au impus distanțarea socială/fizică, evitarea pe cât posibil a interacțiunilor directe între 

persoane și organizarea și derularea ședințelor/întâlnirilor diferitelor comisii/comitete prin 

mijloace electronice/în mediul on-line. 

 Potrivit atribuțiilor conferite sau care au rezultat din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, ca acte normative principale 

și esențiale în domeniul celor două procese electorale, inclusiv a celorlalte acte normative cu 

incidență în domeniul electoral (hotărâri ale guvernului), la nivelul Instituției Prefectului – 

Municipiului București au fost organizate și derulate activități specifice proceselor electorale, 

respectiv: 

 Au fost organizate 5 ședințe de lucru, sub imperativul respectării normelor sanitare în 

vigoare care impuneau distanțarea fizică și evitarea pe cât posibil a contactului direct între 

persoane, ședințe/întâlniri care nu puteau avea loc decât prin prezența fizică și doar într-un 

număr restrâns de persoane, organizate ca urmare a videoconferințelor Ministerului Afacerilor 

Interne, la sediul IPMB fiind invitați să participe doar reprezentanții Comisiei tehnice a 

Municipiului București. În cadrul acestor întâlniri s-au stabilit liniile de acțiune, 

responsabilitățile și sarcinile ce revin fiecărei instituții/autoritate publică cu competență în 

materie electorală, membră a Comisiei tehnice a municipiului București, modalități concrete de 

lucru, astfel încât procesele electorale să fie organizate în termenele și cu respectarea procedurii 

prevăzută de lege; 

 Au fost concepute, redactate și aprobate 34 de ordine ale Prefectului Municipiului 

București prin care s-au stabilit măsurile concrete de punere în aplicare a actelor normative cu 

caracter electoral: 
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 constituirea Comisiei tehnice a municipiului București și a Grupului de lucru; 

desemnarea subprefectului care să îndeplinească sarcinile ce îi revin prefectului, potrivit 

legii, în domeniul electoral, în situaţia în care prefectul este în imposibilitate de a-şi 

exercita atribuţiile;  

 stabilirea numărului consilierilor locali la nivelul municipiului București; 

 stabilirea dimensiunilor ștampilelor birourilor electorale înființate la cele două procese 

electorale; 

 numerotarea circumscripțiilor electorale ale sectoarelor municipiului București la 

alegerile locale din 27 septembrie 2020; 

 desemnarea personalului tehnic auxiliar al Oficiilor electorale de sector, respectiv al 

Biroului Electoral al Circumscripției Electorale a Municipiului București; 

 stabilirea sediului Biroului Electoral al Circumscripției Electorale nr. 42 – București 

înființat la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020;  

 stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție ale municipiului București la 

alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 27 septembrie 2020; 

 pe baza încheierilor instanțelor de judecată pronunțate cu privire la validarea mandatelor 

de consilieri locali/primari, s-au stabilit datele de convocare a consilierilor locali 

declaraţi aleşi la şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului General al 

Municipiului București/ședințele de constituire a Consiliilor locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, în cadrul cărora s-a depus jurământul de către consilierii locali 

și primarii validați de instanțe; 

 constatarea ca fiind îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului General al 

Municipiului București și a Consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. 

 Au fost primite și analizate cca 340 de adrese/sesizări/solicitări formulate în materie 

electorală care au determinat adoptarea de diferite măsuri în domeniul organizării celor două 

procese electorale (redactare de ordine de prefect, formulate de adrese/solicitări etc. către alte 

autorități și instituții cu atribuții în domeniul electoral);  

 S-au redactat 19 informări către Ministerul Afacerilor Interne, având ca obiect stadiul 

acțiunilor cu caracter electoral; 

 S-a realizat colaborarea instituțională cu autoritățile și instituțiile publice cu competențe 

în domeniul electoral în ceea ce privește:  

 Asigurarea sediului și dotarea birourilor electorale cu materialele și bunurile necesare, 

IPMB efectuând achizițiile de bunuri, servici și produse prevăzute de lege (tipărirea 

buletinelor de vot, asigurarea ștampilelor birourilor electrorale; asigurarea rechizitelor 

și materialelor necesare funcționării birourilor electorale; asigurarea transportului 

documentelor și materialelor electorale etc); 

 Asigurarea pazei și protecției sediilor birourilor electorale de către efectivele Direcției 

Generale de Jandarmi/Direcției Generale de Poliție a Municipiului București; 

 Sprijinirea Autorității Electorale Permanente și a Serviciului de Telecomunicații 

Speciale în ceea ce privește desemnarea informaticienilor la birourile electorale, 

instruirea operatorilor de calculator și a președinților birourilor electorale ale secțiilor 

de votare și a locțiitorilor acestora; 

 Distribuirea și preluarea de la oficiile electorale de sector a materialelor neutilizate în 

procesul electroral; 

 Distribuirea către primarii sectoarelor/președinții birourilor electorale ale secțiilor de 

votare a materialelor sanitare asigurate de către Ministerul Sănătății/Ministerul 

Afacerilor Interne; 

 Organizarea activităților de primire a documentelor electorale la sediul birourilor 

electorale/oficiilor electorale de sector, după finalizarea activităților de votare la secțiile 
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de votare și asigurarea condițiilor optime de predare-primire a acestor documente și a 

materialelor cu caracter electoral către Tribunalul București și în spațiul amenajat pentru 

depozitarea acestora, conform legislației în vigoare.  

 

7 – Activități pentru asigurarea protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

În decursul anului 2020 s-au realizat următoarele activităţi: 

 s-a elaborat şi transmis către Oficiul Responsabilului cu Protecția Datelor Personale 

(ORPDP) informări legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Instituției 

Prefectului – Municipiului București în vederea actualizării registrului operatorilor din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 s-au  soluționat 4 cereri de acces a  persoanei vizate. 
 

8. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 

 

 Conform Ordonanței de urgență nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare 

în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor 

defavorizate – POAD, se  stabilesc unele măsuri necesare în vederea implementării 

Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, precum și 

cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul 

următoarelor operațiuni: 

 a) distribuirea de ajutoare alimentare - lipsa alimentelor de bază; 

 b) distribuirea produselor de igienă; 

 c) asistența tehnică. 

  Ordinul comun nr.  1242/03.11.2020/159/06.11.2020 încheiat între Ministerul 

Fondurilor Europene și Minsterul Afacerilor Interne  pentru aprobarea Procedurii 

specifice de distribuire  a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde 

și a măsurilor auxiliare, precum și  a mecanismului de implementare aferent, în 

vederea luării măsurilor ce se impun. 

 Prin acest Ordin s-a aprobat procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale 

pe suport electronic pentru mesele calde și a măsurilor auxiliare, precum și a 

mecanismului de implementare aferent. 

 In perioada 18-27 august 2020 la D.G.A.S.P.C. SECTOR 2, Centrul Pinochio din 

strada Ripiceni nr. 6 A, au fost distribuite 96 pachete alimentare către beneficiari 

iar în data de 06.11.2020 au fost distribuite 52 pachete alimentare căte beneficiarii 

care se regăsesc pe listele D.G.A.S.P.C. sector 2.  
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8 - Participări la şedinţe de analiză tehnică, consilii de administraţie, grupuri mixte de 

lucru etc. 

 

 Întâlnirea de lucru organizată în data de 23.01.2020 privind aspectele de colaborare 

interinstituțională în vederea informării, prevenirii și combaterii bolilor specifice sezonului 

rece, în cadrul căreia au participat DSP, ISMB, ISU, SMURS, ASSMB; SABIF; 

 Participare în cadrul videoconferințelor având ca temă următoarele aspecte: situația 

evoluției infecțiilor la nivel internațional cu noul coronavirus (31.01.2020); prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 (11.07.2020); “Probleme întâmpinate în 

transferul și internarea pacienților, inclusiv a celor infectați cu SARS –CoV-2 și alte aspecte 

privind activitatea operativă a serviciilor de urgență” (17.07.2020); gestionarea crizei sanitare 

(21.07.2020); prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 (20.08.2020);  

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19  (30.09.2020); combaterea 

efectelor pandemiei COVID 19 (7.10.2020); combaterea efectelor pandemiei COVID 19 

(3.11.2020); măsurile necesar a fi dispuse pentru limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS 

–CoV-2 (12.11.2020); organizarea Campaniei de Vaccinare (10.12.2020); 

 Organizarea ședințelor Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență 

(CMBSU) referitoare la schimbarea scenariilor unităților de învățământ din municipiul 

București conform Ordinului comun nr.  5487/1494/31.08.2020 al Ministrului Educației și 

Cercetării și Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2: 10.09.2020; 18.09.2020; 01.10.2020; 

09.10.2020; 15.10.2020; 

 Organizarea şedinţelor Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei de vaccinare 

împotriva COVID-19 în România: 17.12.2020; 21.12.2020;  

 Ședință de lucru cu reprezentanții hipermarket-urilor din Capitală privind măsurile de 

protecție anti-Covid-19 (10.12.2020); 

 Ședință de lucru cu reprezentanții Asociației  Marilor Rețele Comerciale din România 

privind măsurile de protecție anti-Covid-19 (11.12.2020); 

 Ședință de lucru cu reprezentanții Mall-urilor din municipiul București privind măsurile 

de protecție anti-Covid-19 (11.12.2020); 

 Ședință de lucru cu directorii Administrațiilor piețelor din cadrul primăriilor de sector 

privind măsurile de protecție anti-Covid-19 (14.12.2020); 

 Ședință de lucru cu reprezentanții Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor 

din România privind măsurile de protecție anti-Covid-19 (15.12.2020); 

 ședințele organizate de Comitetele Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru 

Formarea Profesională – CLDPS (structuri consultative ce funcţionează în cadrul Consiliilor 

Consultative ale Inspectoratelor şcolare, cu atribuţii în învăţământul profesional şi tehnic); 

 în data de 15.01.2020 s-a avizat proiectului planului de şcolarizare pentru învăţământul 

profesional şi tehnic anul şcolar 2020-2021; 

 Participări la ședinţele periodice ale Comisiei de Analiză Tehnică şi ale Comitetului 

Special Constituit de pe lângă Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, în vederea 

asigurării cadrului de participare, consultativă, la procedurile de autorizare de mediu a 

proiectelor publice şi private cu impact asupra mediului; 

 Participări la ședințele grupurilor de lucru pentru evaluarea rapoartelor de mediu, în 

vederea parcurgerii procedurii de realizare a evaluării de mediu (conform HG nr. 1076/2004) a 

planurilor urbanistice zonale ce au fost supuse discuţiei în cadrul şedinţelor Comitetului special 

constituit de la nivelul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti; 
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 Participare la ședința din 22.07.2020, ce a avut ca temă „stabilirea spațiilor pentru 

persoanele aflate în carantină”, conform noilor cerințe prevăzute de Legea nr. 136/18.07.2020 

privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și 

biologic. 

 

V. SUPORT DECIZIONAL 

1. Controlul intern managerial; registrul riscurilor; registrul procedurilor 

A fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial în 

cadrul instituţiei pentru anul 2020..   

S-a realizat autoevaluarea SCIM la data de 31.12.2019, declanșată prin emiterea 

Ordinului prefectului privind derularea operațiunii de autoevaluare a sistemului de control 

intern managerial sistemul de control intern managerial. Autoevaluarea s-a finalizat cu 

întocmirea și transmiterea către MAI a Raportului prefectului asupra sistemului de control 

intern managerial la data de 31.12.2020. 

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și 

dezvoltării sistemului de control intern managerial funcționează în baza Regulamentului de 

organizare și funcționare aprobat prin Ordinul nr. 697/29.11.2018 și componența sa a fost 

actualizată periodic, în acest sens fiind emise 3 ordine de prefect în anul 2020. 

 Procesul decizional a fost susținut și de un număr de trei ședințe de comandă. 

2. Audit intern 

1. Planificarea activității 

- Metodologia utilizată, la nivelul compartimentului de audit public intern pentru 

elaborarea planului de audit, este în conformitate cu metodologia generală de elaborare a 

planului anual, aprobată prin Normele metodologice privind exercitarea auditului public intern 

în Ministerul Afacerilor Interne, O.M.A.I. nr. 18/2015. 

- Planul anual de audit intern pe anul 2020 a fost aprobat de către prefect prin 

Referatul de justificare nr. 24764/29.11.2019. 

- Planul anual de audit pe 2020 a cuprins un număr de cinci misiuni care au fost 

de tipul – audit de asigurare (regularitate/conformitate).  

 

 

2. Misiunile de audit public intern realizate 

- La nivelul Instituției Prefectului – Municipiul București, pentru perioada 

01.01.2020 – 31.12.2020, au fost realizate: trei misiuni de asigurare regularitate/conformitate 

pentru trei domenii: „juridic”,  „plățile către personal, de natura celorlalte drepturi bănești, altele 

decât salariile”, ”gestionarea petițiilor”, precum și o misiune de audit ad-hoc pentru domeniul 

„juridic” realizate de către auditorul intern din cadrul Instituției Prefectului - Municipiul 

București.  

- Toate cele patru rapoarte de audit elaborate în urma derulării misiunilor de audit 

au fost supervizate de către Direcția de Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne 
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- Urmărirea implementării recomandărilor formulate în cadrul misiunilor de audit 

intern s-a realizat prin transmiterea planului de acțiune pentru implementarea recomandărilor 

completat de către structura auditată la termenele prevăzute în acest plan și comunicarea 

periodică a stadiului implementării recomandărilor.. 

 

- Activitatea de audit la nivelul Instituției Prefectului - Municipiul București s-a 

desfășurat în concordanță cu prevederile Cartei auditului intern și a codului privind conduita 

etică a auditorului intern, nefiind raportate încălcări ale acestora. 

Etică și conduită 

Consilierul de etică al IPMB a fost numit pentru ordinul prefectului nr. conform  ordinului 

prefectului nr. 395/08.08.2018, prin care sunt numiți și responsabilii de etică de la cele două 

servicii publice comunitare, precum și cei trei consilieri de integritate. 

Instituția este semnatară a Cartei Diversității, lansată în România prin proiectul IDEAS – 

Incluziune, diversitate, egalitate, conștientizare, succes, finanțat prin Comisia Europeană - 

Direcția Generală Justiție și Consumatori prin programul Drepturi, Egalitate, Cetățenie 2014-

2020 - R.E.C. (Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020). 

Consilierul de etică a continuat diseminarea către personalul nou-încadrat a Codului de etică 

al instituției, aprobat prin Ordinul prefectului. Codul de etică este disponibil și pe site-ul instituției a 

adresa https://b.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/Ordinul-245-27-03-

2019-Codul-de-etică.pdf . 

În perioada de referință nu au existat solicitări de consiliere individuală. S-au realizat 

raportările către ANFP privind respectarea normelor de conduită.  

Au fost afișate la aviziere și alte locuri vizibile materiale cu exemple de comportament etic 

și neetic în anumite situații de caz. Au fost diseminate către personal materiale realizate în 

cadrul proiectului ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din 

Administrație, cod SIPOCA 63, cod SMIS 11974. 

 

3. Prevenirea și combaterea corupției. Actualizarea riscurilor la corupție și 

monitorizarea lor 

 

Instituția a semnat Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și 

mecanismul de monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, 

disponibilă la adresa https://b.prefectura.mai.gov.ro/wp-

content/uploads/sites/2/2018/03/Declaratie-aderare-SNA-2017-color.pdf. 

Grupul de lucru pentru integritate a fost actualizat în cursul anului. 

- Personal din cadrul IPMB a fost selecționat să patricipe la o cercetare sociologică, parte 

a implementării proiectului POCA IP 7/2017 Consolidarea capacității administrative a 

secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, de a spijini 

implementarea măsurilor anticorupție, cod SIPOCA 62, cod proiect 119988. 

- A fost întocmit Raportul de monitorizarea a stadiului implementării măsurilor stabilite 

prin Registrul de riscuri la corupție; 

https://b.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/Ordinul-245-27-03-2019-Codul-de-etică.pdf
https://b.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/Ordinul-245-27-03-2019-Codul-de-etică.pdf
https://b.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/Declaratie-aderare-SNA-2017-color.pdf
https://b.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/Declaratie-aderare-SNA-2017-color.pdf
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- A fost înaintată MAI raportarea asupra stadiului implementării Strategiei Naționale 

Anticorupție la nivelul anului 2019; 

- Au fost raportate 0 incidente de integritate pentru anul 2019. 

 

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE  

1. Serviciul Public Comunitar pentru Pașapoarte 

 

Activitatea desfăşurată în anul 2020 a fost caracterizată de tendinţa scăderii volumului 

de lucru, în special pe linia primirii şi soluţionării cererilor de eliberare a paşapoartelor, 

consecinţă directă a extinderii pandemiei COVID-19. Astfel, odată cu punerea în aplicare a 

măsurilor de distanţare socială şi de limitare a deplasărilor în străinătate, cererea de paşapoarte 

a scăzut.  

Analiza datelor statistice relevă o scădere a volumului activităţilor din sfera de relaţii cu 

publicul şi menţinerea unui nivel crescut a celor din back-office. 

Astfel, am înregistrat la ghişeele serviciului 125.070 cereri pentru eliberarea 

pașapoartelor față de 292.147 în anul 2019 (scădere cu 57,18%). Pe lângă cererile primite la 

ghişeele serviciului se adaugă cele sosite spre soluţionare de la misiunile diplomatice şi oficiile 

consulare, adică în plus 46.928 cereri, faţă de 54.695 în 2019, - 14,2%, ceea ce pe ansamblu 

însumează 171.998 cereri faţă de 346.842 în 2019, adică -50,41%. 

Activitatea de lucru cu publicul se desfăşoară după cum urmeză: 

 Punctul de lucru din str. Liviu Rebreanu, nr. 4, sector 3, în incinta Park Lake 

Mall, 16 ghişee amenajate din care 12 pentru primirea cererilor şi 4 pentru eliberarea 

paşapoartelor, acestora adăugându-li-se şi o staţie pentru personalizarea paşapoartelor simple 

temporare; 

 Punctul de lucru din b-dul Timişoara, nr. 26, sector 6, în incinta Mall Plaza 

Romania: 24 de ghişee disponibile care au fost deschise în funcţie de evoluţia programărilor 

on-line. În funcţie de afluxul de cetăţeni numărul de ghişee deschise poate fi adaptat ţinând cont 

că sediul administrativ se află în aceeaşi locaţie. Tot aici se desfăşoară şi activităţile de lucru cu 

publicul pe linia aplicării măsurilor la libera circulaţie. 

 

Îmbunătăţirea semnificativă a calităţii serviciilor oferite cetăţenilor este reliefată de 

numeroasele mulţumiri (49) adresate în scris personalului, de solicitanţii de paşapoarte, care 

pe perioada sezonului estival nu au semnalat, în nicio ocazie, timpi de aşteptare crescuţi la 

depunerea cererilor sau ridicarea paşapoartelor. 

De asemenea, nu am avut evenimente în rândul personalului, nefiind înregistrate 

reclamaţii care să confirme vreun astfel de aspect. 
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În anul 2020, au fost emise 124.548 paşapoarte faţă de 290.611 în anul 2019, scăderea 

fiind cu 57,14%, adică 166.063 paşapoarte mai puţin. Au fost eliberate în total 124.247 

paşapoarte în 2020 faţă de 268.509 în 2019, cu o scădere de 56,61%. 

Totodată a scăzut numărul paşapoartelor simple electronice eliberate cu 55,92% adică 

cu 135.805, având 107.013 în 2020 faţă de 242.818 în 2019, din care 817 au fost livrate prin 

curier la domiciliu. 

A scăzut numărul paşapoartelor simple temporare eliberate cu 60,41%, adică cu 

26.308, având 17.234 în 2020 faţă de 43.542 în 2019. 

În perioada de referinţă au fost soluţionate 46.928 cereri depuse de cetăţenii români 

la misiunile diplomatice şi oficiile consulare (29.521 cetăţeni români cu domiciliul în 

străinătate şi 17.407 aflaţi temporar în străinătate) faţă de 54.695 în 2019, în scădere cu 7.767, 

adică -14,2%. 

 În ceea ce priveşte timpul de soluţionare a cererilor de paşapoarte a fost menţinut 

termenul de eliberare a paşapoartelor simple temporare (14 zile calendaristice) şi a fost redus 

cel de eliberare pentru paşapoartele simple electronice personalizate de la C.N.U.P.P.E. (5 zile 

lucrătoare). 

 De regulă, cererile se soluţionează de pe o zi pe alta, acest lucru permiţând eliberarea 

documentelor de călătorie în două zile lucrătoare de la data depunerii solicitării.  În cazul 

paşapoartelor simple electronice, cetăţenii au posibilitatea să verifice statusul cererii pe 

platform epasapoarte.ro. 

 La solicitarea conducerii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în 

cursul anului 2020 poliţiştii Serviciului public comunitar de paşapoarte au fost angrenaţi în 

activităţile specifice de pază şi ordine publică la secţiile de votare cu ocazia alegerilor 

pentru autorităţile administraţiei publice locale din 16-27.09.2020 (15 poliţişti), cât şi a 

celor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 05-06.12.2020 (15 poliţişti). 

 În cursul anului 2020 nu am înregistrat abateri disciplinare.  

De asemenea, cu  ocazia  zilei  de  1  Decembrie, Ziua  Naţională a României, pentru 

îndeplinirea în condiţii foarte bune a sarcinilor de serviciu, au fost avansaţi în gradul 

profesional următor 6 poliţişti. 

Pe linia restabilirii domiciliului în România au fost soluţionate 2.650 solicitări sosite 

de la birourile de evidenţă a persoanelor, fiind emise avizele necesare eliberării cărţilor de 

identitate. De asemenea, au fost dezactivate 333 menţiuni active ca urmare a eliberării cărţilor 

de identitate pentru această categorie de persoane. 

De asemenea, toate formularele de cereri de paşaport completate de cetăţenii cu 

domiciliul în provincie au fost trimise la serviciile teritoriale. 

Au fost efectuate 6.982 de verificări privind contravaloarea taxei de paşaport 

pentru plăţile efectuate online sau virament bancar, soluţionate 353 lucrări conform Legii 
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nr. 544/2001, trimise 198 adrese la CNUPPE pentru remedierea neconcordanţelor IT şi 1.386 

răspunsuri către cetăţeni prin poşta electronică. 

Au fost sancţionate pentru săvârşirea unor contravenţii la regimul paşapoartelor un 

număr de 1.439 persoane, valoarea totală a amenzilor  fiind de 42.217 lei, faţă de anul trecut, 

când au fost sancţionate 2.548 persoane, suma totală fiind de 88.990 lei. 

  

Nr. 

Crt. 

ACTIVITATEA 

DESFĂŞURATĂ 

ANUL 

2020 

ANUL 

2019 

DIFERENŢA 

 

PROCENTAJ 

1. Cereri primite pentru eliberarea 

paşapoartelor simple electronice 

 

101.784 

 

234.756 

 

- 132.972 

 

- 56,64% 

2. Cereri primite pentru eliberarea 

paşapoartelor simple temporare 

 

17.315 

 

43.275 

 

- 25.960 

 

- 60% 

3. 

 

Cereri pentru eliberarea 

pasapoartelor simple electronice 

C.R.D.S 

 

5.603 

 

13.400 

 

- 7797 

 

- 58,18% 

4. 

 

Cereri pentru eliberarea 

pasapoartelor simple temporare 

C.R.D.S 

 

368 

 

716 

 

-   348 

 

- 48,60% 

5. TOTAL CERERI 125.070 292.147 - 167.077 - 57,18% 

6. Total persoane sancţionate 

contravenţional 

1.439 2.548 - 1.109 - 43,54% 

7. Valoarea amenzilor aplicate 42.217 88.990 - 46.773 - 52,55% 

8. Paşapoarte anulate 68.620 118.116 - 49.496 - 41,90% 

9. Paşapoarte declarate ,,pierdut’’ 7.803 13.712 -   5.909 - 43,09% 

10. Paşapoarte declarate ,,furat’’ 35 86 -      51  -  59,30% 

 

11. 

 

Paşapoarte declarate ,,deteriorat’’ 

 

58 

 

89 

 

-     31 

 

-34,83% 

 

12. 

 

Paşapoarte livrate către solicitant 

 

124.247 

 

284.192 

 

-159.945 

 

- 56,28% 
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Au fost primite un număr de 101.784 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple 

electronice, în scădere cu 56,64 procente faţă de 234.756 cereri primite în anul 2019. Referitor 

la cererile primite pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare, acestea au înregistrat o 

scădere cu 60 de procente, de la 43.275 primite în anul 2019, la 17.315 în anul 2020. 

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare pentru cetăţenii români cu 

domiciliul în străinătate, au înregistrat o scădere cu  48,60 procente, comparativ cu anul trecut, 

de la 716 cereri, la 368.  

Au fost înregistrate un număr de 125.070 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple, 

rezultând o scădere cu 57,18 procente, faţă de anul 2019, când, au fost primite un număr de 

292.147 cereri. 

Au fost sancţionate pentru săvârşirea unor contravenţii la regimul paşapoartelor un 

număr de 1439 persoane, valoarea totală a amenzilor  fiind de 42.217 lei, în scădere cu 52,55 

procente, faţă de anul 2019, când au fost sancţionate 2548 persoane, suma totală fiind de 88.990 

lei.  

Au fost anulate un număr de 68.620 paşapoarte, în scădere cu 41,90%, faţă de 118.116, 

anulate în anul 2019. 

Referitor la paşapoartele pierdute, au fost declarate un număr de 7.803, cu 43,09 

procente mai puţine decât anul trecut, când, au fost declarate un număr de 13.712 paşapoarte. 

Se poate constata o scădere cu 59,30 procente in ceea ce priveşte declararea furtului 

paşaportului, comparativ cu anul 2019. 

Un  număr de 58 paşapoarte au fost declarate deteriorate, cu ocazia depunerii cererii în 

vederea obţinerii de noi documente de călătorie, adică, în scădere cu 34,83 procente, faţă de 89 

declarate în 2019. 

Au fost livrate către solicitanţi 124.247 paşapoarte, cu 56,28 procente mai puţine decât 

anul trecut, când, numărul documentelor personalizate şi livrate a fost de 284.192. 

Au fost eliberate mandanţilor conform evidenţelor proprii, un număr de 11.558 

paşapoarte, iar în sistem au fost scanate un număr de 129.579 file/mape. 

Începând cu data de 11 martie 2020, activitatea de primire a documentelor în vederea 

eliberării paşapoartelor simple a fost realizată exclusiv în baza programărilor on-line, 

suplimentându-se numărul de ghişee în acest sens cu încă 10 la nivelul serviciului. 

Accesul în punctele de lucru a fost permis numai solicitanţilor sau reprezentanţilor legali 

ai acestora, în baza programărilor on-line şi a documentelor de identitate în original, iar cazurile 

urgente, au fost analizate cu celeritate. 

Au fost intensificate demersurile de conştientizare a cetăţenilor cu privire la posibilitatea 

optării pentru ridicare a paşapoartelor simple electronice, folosind procedura de livrare prin 

curier. 
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Nr. 

Crt. ACTIVITĂŢI 
2019 2020 

DIFERENŢĂ 

1. Cereri CRDS pentru paşapoarte simple 

temporare primite în ghişeu, soluţionate 
716 368 -348(-48,6%) 

2. 
Cereri CRDS pentru paşapoarte simple 

electronice primite în ghişeu, soluţionate 
13401 5603 -7798(-58,18%) 

3. 
 

Total cereri CRDS primite în ghişeu, 

soluţionate 

14117 5971 -8146(-57,7%) 

4. 

Cereri pentru paşapoarte simple  

electronice CRDS, depuse la  

MDOC, solutionate, din care: 

- aprobate 

- reînregistrate 

 

 

34571 

33173 

1398 

29521 

28441 

1080 

 

 

 

-5050(-14,6%) 

-4732(-14,26%) 

-318(-22,74%) 

5. 

 Cereri pentru paşapoarte simple electronice   

depuse la MDOC, soluționate, din care: 

- aprobate 

- reînregistrate 

20124 

19530 

594 

17407 

16979 

428 

-2717(-13,5%) 

-2551(-13,06%) 

-166(-27,94%) 

6. 

Total cereri pentru  paşapoarte simple 

electronice/CRDS, depuse la MDOC, 

soluţionate, din care: 

- aprobate 

- reînregistrate 

 

54695 

52703 

1992 

46928 

45420 

1508 

 

-7767(-14,2%) 

-7283(-13,81%) 

-484(-24,29) 

7. 
Cereri pentru paşapoarte simple 

electronice primite în ghişeu 
234757 101784 -132973(-56,64%) 

9. Total cereri soluţionate 303569 154683 -148886(-49,04%) 

  

 

 

   



 

 
 47 

 
  

INDICATORI  

2020 

 

2019 

DIFERENŢE 

2020 faţă de 

2019 

DIFERENŢE 

%2020 faţă de 

2019 

CERERI PAŞ. SIMPLE 

TEMPORARE SOLUŢIONATE 

17683 743275 -25592 -59,13 

PAŞAPOARTE TEMPORARE 

EMISE  

18065 43919 -25854 -58,86 

PROVINCII SCANATE ŞI TRIMISE 

LA JUDEŢE 

12552 10107 2445 24,19 

SDR 2650 4151 1501 -36,15 

S PASIV 333 955 -622 -65,13 

SCANĂRI SDR 2883 3551 -668 -18,81 

OBSERVAŢII 768 2525 -1757 -69,58 

PAŞAPOARTE CARTATE 10250 9440 810 8,58 

MAPE PREDATE ÎN ARHIVĂ 15678 24679 -9001 -36,47 

CERERI CARTATE 9292 8550 742 8,67 

ELIBERĂRI PAŞAPOARTE 11023 4576 6447       140.88 

PRELUĂRI CERERI GHIŞEU 904 458 446 97,37 

 LEGEA 544 353 841 -488 -58,02 

ADRESE DGP 198 187 11 5,88 

ADRESE TRIMISE PRIN POŞTA 

ELECTRONICĂ 

1386 2920 -1534 -52,53 

VERIFICĂRI TAXE 6982 15972 -8990 -56,28 

 

INDICATORI 

 

2020 

 

 

2019 

DIFERENŢE 

2020 faţă de 

2019 

DIFERENŢE 

%2020 faţă de 

2019 

ASISTENŢĂ TEHNICĂ 954 - - - 
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Categorie Probleme Nr. 

Corecţii paşapoarte Schimbare stare paşaport 108 

Conexare mape cu schimbare CNP Conexare mape cu schimbare CNP 4 

Corecţii cereri Localitate naştere/domiciliu 4 

Corecţii cereri Modificare stare 11 

Corecţii paşapoarte Schimbare stare curier 22 

Corecţii notificări Adăugare/ştergere restricţie 1 

 

ACTIVITĂŢI 2019 2020 % 

1   Primiri dosare personale de la SPCP judeţene 17312 10288 - 40,57 % 

2 Primiri documente, din care:      

 

- cereri de la SPCP judeţene (borderou) 32362 15244 -52,89 % 

- primire cereri SDR - uri 5851 3637 -37,83 % 

- adopţii 158 152 -3,79 % 

- decese 13 5 -61,53 % 

- procuri 2919 2499 -14,38 % 

- comunicări schimbări nume 220 241 9,55 % 

- colt pasap DGP/EVP/SPCP 8656 5473 -36,77 % 

- dobândire cetăţenie alt stat 31 24 -22,58 % 

3 
Solicitări de date, verificări evidenţe, documente, 

dosare, din care: 

   

 

- Restituire CNSAS/Parchet 78 26 -66,66 % 

- DGP/CNSAS/SIC/SIF/POL 593 53 -91,06 % 

- DGP – evidenţă manuală 61 98 -60,65 % 

4 Verificări în evidenţe, din care:    
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 - Verificări avize în evidenţa automată (IDIS,  

ESPAS)   

89955 69143 -23,14 % 

5  SPCP-solicitare mape 12807 8536 -33,35 % 

6 Note telefonice SPCP scanare SPCP/DGP 124 166 33,87 % 

 

ACTIVITĂŢI TOTAL  

2019 

TOTAL  

2020 

DIFERENŢĂ PROCENT 

106.250 56.004 - 50.246 - 47,29% 

1. LUCRĂRI NESECRETE 105.914 55.683 - 50.231 - 47,42% 

- lucrări privind ordine, instrucţiuni, 

probleme de resurse umane şi 

administrativ (secretariat) 

7.955 7.468 - 487 - 6,12% 

- lucrări privind soluţionarea cererilor 

pentru eliberarea paşapoartelor - B 1 

774 1.066 + 292 + 37,72% 

- lucrări privind soluţionarea cererilor 

pentru eliberarea paşapoartelor CRDS - 

B2 

30.096 18.000 - 12.096 - 40,19% 

- lucrări privind soluţionarea cererilor 

pentru eliberarea paşapoartelor - B2 

11.845 298 - 11.547 - 97,48% 

- lucrări privind soluţionarea cererilor 

pentru restabilirea domiciliului în 

România -B 3 

3.995 2.753 - 1.242 - 31,08% 

- lucrări privind soluţionarea cererilor 

pentru eliberarea paşapoartelor simple 

temporare - B 3 

220 102 - 118 - 53,63% 

- lucrări privind soluţionarea cererilor 

pentru eliberarea paşapoartelor - arhivă 

- B 4 

32.146 8.669 - 23.477 - 73,03% 

- lucrări privind restricţii la libera 

circulaţie a cetăţenilor, suspendarea 

dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor 

etc. 

1.246 946 - 300 - 24,07% 

- petiţii 2.003 1.308 - 695 - 34,69% 
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- adeverinţe 695 561 - 134 - 19,28% 

- audienţe 58 24 - 34 - 58,62% 

- scanat documente taxe neutilizate 945 744 - 201 - 21,26% 

- e-mail 7.312 6.643 - 669 - 9,14% 

- cereri Legea nr. 544/2001 912 1.448 + 536 + 58,77% 

- cereri privind datele cu caracter 

personal 

- 14 + 14 + 100% 

- menţiuni privind declasificarea 

cererilor de paşapoarte din perioada 

2003 - 2009 

137 292 + 155 + 113,13% 

- evidenţa cererilor de eliberare a 

paşapoartelor multiplicate sau alte 

documente specifice 

377 474 + 97 + 25,72% 

- evidenţa condicilor, agendelor 

înregistrate 

448 267 - 181 - 40,40% 

-  borderouri întocmite 4.750 4.606 - 144 - 3,03% 

 

În ceea ce priveşte orele de audienţă, acestea s-au desfăşurat conform programului 

aprobat, iar problemele ridicate de cele 24 persoane intrate în audienţă au vizat în general 

primirea cererilor de eliberare a paşapoartelor sau eliberarea paşapoartelor în regim de urgenţă, 

fără a deţine actele necesare prevăzute de legislaţia în vigoare, deplasarea unui lucrător pentru 

identificarea unor persoane la spital - cazuri medicale, renunţări la cereri, schimbarea locaţiei 

pentru eliberarea paşaportului simplu electronic etc. 

La telefonul de relaţii cu publicul s-a răspuns la un număr de aproximativ 10.538 apeluri 

(faţă de 4.120 în anul 2019 - creştere cu 155,77%), dintre care au fost aproximativ 10% apeluri 

în care s-au solicitat informaţii care se refereau la activităţi care nu intră în competenţa 

Serviciului public comunitar de paşapoarte al Municipiului Bucureşti. Cetăţenii în acest caz au 

fost redirecţionaţi la alte instituţii competente. 

 În perioada analizată, s-au realizat 9 controale la ghişeele de relaţii cu publicul pe linia 

prevenirii actelor şi faptelor de corupţie în rândul personalului. 

În luna mai 2020 a avut loc controlul pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, în urma 

căruia a rezultat faptul că la nivelul serviciului se respectă normele privind protecţia 

informaţiilor clasificate.  
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ACTIVITĂŢI 2019 

 

2020 

 

DIF. % 

Total lucrări (nr.persoane),din care: 12748 12108 -640 -5,02 

 Lucrări suspendarea dr. la libera 

circulaţie 

11601 11255 -346 -2,98 

Evenimente (deces, accident, arestări 

/ expulz. / inf. Fam.) 

831 659 -172 -20,69 

Pașapoarte remise   316 194 -122 -38,60 

Sesizări infractiuni la regimul 

paşapoartelor 

7 2 -5 -71,42 

Persoane urmărite,preluate de echipaj de 

poliţie de la sediu / identificate în teren sau 

la domiciliu 

4 4 - - 

I activ (suspendarea dr.la libera 

circulaţie), din care: 

3261 3112 -149 -4,56 

R activ (paşapoarte retrase), din care: 152 210 58 38,15 

Demersuri (deplasări la domiciliu etc.) 453 418 -35 -7,72 

      

       Numărul mai scăzut de demersuri efectuate se datorează faptului că în luna martie incepând 

cu data de 12.03.2020 a fost sistată activitatea privind deplasarea efectiva la domiciliile 

persoanelor conform dispoziţiei secretarului de stat, fiind reluată incepând cu data 15.05.2020.      

        Cele 3.112 de menţiuni restrictive în evidenţe au fost implementate cu următoarele motive: 

                         

MOTIV 2019 

 

2020 

 

INSTITUIT MĂSURI PREVENTIVE 1896 1763 

MEPI 675 568 

ORDIN DE DARE ÎN URMARIRE 488 445 

AMÂNARE APLICARE PEDEAPSĂ/SUSPENDARE      

EXECUTARE  PEDEAPSĂ SUB SUPRAVEGHERE 

138 90 
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INTERNAT ÎNTR-UN CENTRU EDUCATIV/DETENȚIE 17 11 

AMÂNARE EXECUTARE PEDEAPSĂ/ÎNTRERUPERE  

EXECUT. PEDEAPSĂ/ LIBERARE CONDIȚIONATĂ 

22 12 

ALTELE 25 18 

          

 De asemenea, în  anul  2020 au fost realizate: 

 

- cooperarea şi colaborarea cu organele de supraveghere, atât cu cele de la nivelul secţiilor de 

poliţie, cu organele cu atribuţii de punerea în executare a mandatelor (DGPMB-SIC), cât şi cu 

serviciile de probaţiune organizate la nivelul instanţelor de judecată (TMB); lucrătorii biroului 

au desfăşurat toate demersurile necesare şi în toate situaţiile privind implicarea cetăţenilor 

români în străinătate, din perspectiva clarificării stărilor de dispariţie, urmărire pentru punerea 

în executare a măsurilor/pedepselor privative de libertate sau căutării pentru continuarea 

cercetărilor în dosarele penale;      

- 515 de situaţii soluţionate pentru persoane care s-au prezentat la ghişeu, pe linie de 

suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie şi pentru restituirea paşapoartelor remise 

către titulari; 

- 11.255 lucrări cu 12.093 persoane înregistrate prin înscrierea corespondenţei/documentelor 

în registrele specifice, pe linie de suspendare, şi scăderea corespunzătoare a acestora;  

- 123 paşapoarte restituite (retrase/remise de autorităţi) în vederea folosirii de către titulari, cu 

efectuarea verificărilor şi întocmirea documentaţiei corespunzătoare, 153 de paşapoarte 

expirate/anulate au fost predate  în vederea distrugerii către organele competente; 

- 3.530 comunicări, adrese instanţe/judeţe,invitații etc. 

 - 2 sesizări cțtre D.G.P.M.B.  - Poliţia Sector 6 - Biroul Investigaţii Criminale;  

În perioada analizată au fost predate 4 persoane (către lucrătorii D.G.P.M.B.-S.I.C. 

întrucât persoanele aveau emis ordin de dare în urmărire, conform dispoziției I.G.P.R. și către 

lucrătorii D.G.P.M.B. -Secția 22 Poliție pentru incercare de substituire de persoană. 

2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor 

 

 În perioada analizată, activitatea S.P.C.R.P.C.Î.V. BUCUREŞTI s-a desfăşurat în  

considerarea obiectivului general asumat de către conducerea instituţiei, respectiv: organizarea 

activităţii de regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor  pentru soluţionarea 

în condiţii de legalitate, eficienţă şi profesionalism a cererilor formulate de cetăţeni pentru 

eliberarea permiselor de conducere şi examinarea candidaţilor în vederea obţinerii permisului 
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de conducere, a cererilor pentru înmatricularea/transcrierea/autorizarea provizorie sau 

pentru probe a vehiculelor şi evidenţa acestor operaţiuni în condiţiile legii.  

În perioada analizată activitatea serviciului a cunoscut o modificare a modului de 

abordare a întregii problematici, datorat măsurilor dispuse prin starea de 

urgență/alertă.  

 

I. ACTIVITATEA PE LINIE DE MANAGEMENT  

 

Activitatea managerială s-a concentrat pe asigurarea resurselor umane şi materialelor 

necesare desfăşurării în bune condiţii a tuturor liniilor de muncă ale serviciului, prin 

respectarea obiectivelor specifice menţionate anterior, supravegherea îndeplinirii măsurilor 

dispuse şi asigurarea transparenţei şi calităţii serviciilor oferite cetăţenilor.  

1.1. Relaţia cu cetăţenii  

 

Se manifestă sub un dublu aspect, pe de o parte s-a urmărit buna deservire a cetăţenilor 

la ghişee, pentru ambele servicii şi pentru toate tipurile de operaţiuni desfăşurate în cadrul 

serviciului, atât pe baza programărilor online cât şi prin sistemul de ordonare cu bon de ordine; 

iar de cealaltă parte s-au avut în vedere petiţiile, reclamaţiile dar şi felicitările primite prin 

intermediul registrului de sesizări sau prin poşta electronica.  

De asemenea, în contextul instituirii stării de urgență și ulterior a stării de alertă pentru 

deservirea cetățenilor pe întreaga perioadă a programului de lucru, la nivelul S.P.C.R.P.C.I.V. 

București s-a stabilit ca lucrările să fie preluate preponderent în baza unei programări on-

line anterioare. 

Ulterior, s-a dispus ca preluarea cererilor să se facă și cu bon de ordine, astfel că în 

prezent se desfăşoară un număr considerabil de activităţi fără programare online, cu 

respectarea măsurilor de distanţare socială. 

 

1.4. Optimizarea activităţii 

 

S-au avut în vedere câteva măsuri, printre care menţionăm pe cele care şi-au dovedit 

eficienţa:  

- dezvoltarea sistemului de programări online, sporirea numărului de ghişee de programări 

online concomitent cu popularizarea informaţiilor pe site-ul IPMB;  
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- gestionarea eficientă a numărului de ghişee care deservesc solicitările pe baza bonurilor de 

ordine;  

- pregătirea personalului pe cât mai multe din liniile de muncă aferente unui serviciu, astfel 

încât să fie în măsură să asigure ocuparea posturilor deficitare în caz de întreruperi 

neprevăzute în cadrul aceluiaşi serviciu;  

- pregătirea personalului prin însuşirea atribuţiilor aferente activităţii celuilalt serviciu din 

S.P.C.R.P.C.Î.V. decât cel în care îşi desfăşoară activitatea în mod curent, pentru acoperirea 

deficitului de personal de ghişeu dacă este cazul; 

- aprobarea de instrucţiuni de lucru sau norme interne pentru reglementarea activităţilor 

neprocedurate;  

- creşterea numărului de formulare utilizate în activitatea proprie, pentru asigurarea 

eficienţei gestionării timpului de răspuns;  

- modificarea circuitului documentelor şi crearea unui circuit care să permită trasabilitatea 

documentelor în orice etapă;  

- de la jumătatea lunii februarie a anului 2020 a fost demarat un Program pilot pentru 

transcrieri, care vizează implementarea datelor direct din ghișeu de către lucrătorul care a 

preluat lucrarea, reducând astfel termenul de emitere a documentelor de la 48 de ore la 2 

ore. 

 

II. ACTIVITATEA PE LINIILE DE MUNCĂ SPECIFICE 

 

a. Activitatea desfășurată pe linie de permise de conducere și examinări auto 

 

 

  În perioada analizată, activităţile au fost desfăşurate în conformitate cu actele normative 

şi metodologiile de lucru în vigoare pe linia examinării candidaţilor în vederea obţinerii 

permiselor de conducere şi a preschimbării permiselor de conducere.  

S-au avut în vedere următoarele activităţi deduse din obiectivele specifice:   

 desfăşurarea în cele mai bune condiţii a activităţii de examinare teoretică în contextul 

noilor măsuri de protecție împotriva virusului Covid 19 prin îndeplinirea următoarelor măsuri:  

 programarea şi susţinerea probei practice pentru obţinerea permisului de conducere:  

     întreprinderea demersurilor ulterioare pentru emiterea permiselor de conducere: 

     preschimbarea permiselor de conducere:  

    eliberarea adeverințelor cu date personale din baza de date: 

    verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru cererile depuse de cetăţeni referitoare la 

preschimbarea permiselor de conducere româneşti şi eliberarea duplicatelor:  

     preschimbarea permiselor de conducere străine: 

    utilizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Permiselor de 

Conducere şi a Vehiculelor Înmatriculate: 
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 Examinări 

Având în vedere contextul generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale, 

determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, au fost dispuse următoarele măsuri 

de protecție în vederea desfășurării în condiții de siguranță a activității de examinare la proba 

practică: 

- utilizarea măștilor de protecție - atât pentru candidați cât și pentru examinatori; 

- măsurarea temperaturii corporale a tuturor candidaților și a martorilor la intrarea în 

vehiculul de examen și interzicerea susținerii examenului practic în situația în care 

temperatura corporală depășește 37,3 grade Celsius; 

- igienizarea vehiculelor de examen după fiecare serie de candidați; 

- programarea candidaților în două intervale orare distincte, respectiv ora 08:00 și ora 11:00, 

în vederea evitării supraaglomerării la punctele de întâlnire; 

- recomandarea zilnică a polițiștilor examinatori la apelul candidaților ca toate persoanele 

aflate la locul de întâlnire să respecte distanța minimă de 1,5 m; 

- interzicerea prezentării la locul de întâlnire a candidaților cu însoțitori (prieteni, rude, etc).  

 

În același context, nu s-au putut organiza ședințe ale Comisiei de siguranță rutieră în 

perioada supusă analizei.  

Începând cu data de 17.03.2020 activitățile de examinare pentru obținerea permisului 

de conducere, proba teoretică și proba practică au fost suspendate conform adresei Secretarului 

de stat, proba practică fiind reluată în data de 02.06.2020 iar cea teoretică începând cu data de 

15.06.2020. 

De asemenea, în perioada 02.07.2020 - 13.07.2020 proba teoretică a fost suspendată, 

cea practică fiind suspendată în perioada 02.07.2020- 14.07.2020, conform Ordinului 

Prefectului nr. 402/01.07.2020. 

 Situaţia numerică a persoanelor programate și examinate la probele teoretică şi 

practică  

 

Statistică de promovabilitate la examinare 

  TEORIE TRASEU 

Categoria 

Nr. candidați 

examinați 

Nr. candidați 

examinați 

2019 2020 2019 2020 

A, A1, A2, AM 2727 3023 2536 2511 
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B, B1, BE 48686 46459 61236 41413 

C, C1, CE 2856 2544 3021 2197 

D 930 963 848 837 

Tr/Tb 17/1 5 9 5/1 

Tv 110 86 88 76 

Total  55327 53080 67738 47040 

Procent 

promovabilitate 39,64% 41,73% 20,27% 36,08% 

 

 Permise de Conducere 

 

Situaţia statistică a activităţii desfăşurate de către lucrătorii Compartimentului Eliberări Permise 

de Conducere se prezintă astfel: 

 

LUNA 
EXAMEN 

PRESCHIM

B. PC 

ROMÂNES

C  

MODIFICA

RE DATE 

PRESCHIM

B. PC 

STRĂIN  

REÎNNOIRE DUPLICAT 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Ianuarie 1739 2177 16 7 356 569 643 423 7856 6771 447 406 

Februarie 1937 2079 9 22 567 413 477 470 7583 6555 386 331 

Martie 2175 1421 30 23 712 451 565 534 7372 4869 394 220 

Aprilie 1990 10 30 27 665 210 414 57 6635 589 371 120 

Mai 2259 6 14 2 933 412 542 149 7668 5432 521 192 

Iunie 1747 2544 33 20 880 1125 516 212 6847 10796 385 246 

Iulie 2248 2128 21 10 1160 810 435 219 8819 10048 476 376 

August 2072 3004 22 31 804 1041 530 211 8693 8982 538 388 

Septembrie 2296 3189 25 10 647 746 294 441 8706 9090 547 488 
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Octombrie 2670 2743 13 20 998 603 895 338 9316 8602 470 389 

Noiembrie 2530 2713 19 13 893 1037 345 294 7616 6342 466 236 

Decembrie 2218 2704 30 15 540 1157 593 592 5894 5307 406 276 

TOTAL 25881 24718 262 200 9155 8574 6249 3940 93005 83383 5407 3668 

Diferente -1163 -62 -2906 -2309 -9622 -1739 

Procent -4,49% -23,66% -6,35% -36,95% -10,35% -32,60% 

 

 

Se menţin în continuare în atenţie dispoziţiile referitoare la efectuarea corespunzătoare 

a tuturor categoriilor de verificări, coroborarea datelor, actualizarea bazelor de date cu 

informaţii complete şi corecte şi reducerea numărului rebuturilor la prelucrare.  

-imagini preluate la ghişeu: peste 100.000 

-cereri de verificare pe canale diplomatice pentru preschimbări pemise străine: peste 

1200; 

-candidaţi examinaţi la proba practică: peste 47.000;  

Pentru cercetarea cazurilor de eliberare a permiselor de conducere cu încălcarea 

prevederilor legale (fișe medicale false, fals în declarații, la permisele de conducere reținute sau 

preschimbate în străinătate) a fost sesizată Secția 6 Poliție și în funcție de rezultatul acestora a 

fost promovată sau nu acțiunea civilă de către Instituția Prefectului Municipiului București, 

respectiv sunt emise Ordinele Prefectului de suspendare a dreptului de a conduce sau anulare a 

permiselor de conducere. 

  Se verifică prin solicitare scrisă fişele medicale ce prezintă suspiciuni cu privire 

la datele înscrise.  

 Activitatea desfășurată pe linie de înmatriculare și evidență a vehiculelor 

Prin transferarea unei părți de activitate în mediul online, respectiv radierea prin 

programul Rabla prin transmiterea certificatelor de radiere de către societățile de dezmembrare 

și colectare a deșeurilor, precum și a mențiunilor privind înstrăinarea vehiculelor, numărul 

solicitărilor transmise online a crescut semnificativ. 

 Preluarea şi soluţionarea în cele mai bune condiții a cererilor referitoare la                      

înmatriculare, transcriere vehicule precum şi cele referitoare la radiere vehicule, emitere   

autorizaţii provizorii de circulaţie şi numere de probă;  

Utilizarea şi valorificarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Permiselor de     

Conducere şi a Vehiculelor Înmatriculate.  
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 Înmatricularea vehiculelor  

 

ÎNMATRICULĂRI  

LUNA 
Inmatriculări 

2019 

Înmatriculări 

2020 

Ianuarie 11593 10482 

Februarie 11432 10694 

Martie 10946 8384 

Aprilie 11502 4968 

Mai 13808 6866 

Iunie 12020 8635 

Iulie 16994 11492 

August 17429 9481 

Septembrie 7923 9346 

Octombrie 11334 11101 

Noiembrie 11970 11175 

Decembrie 12030 13176 

TOTAL  148981 115800 

Diferente -33181 

Procent realizat -22,27% 
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TRANSCRIERI  

LUNA 
Transcrieri  

2019 
Transcrieri 2020 

Ianuarie 7643 8199 

Februarie 7967 8634 

Martie 7964 6109 

Aprilie 8058 2100 

Mai 9030 4048 

Iunie 7149 6701 

Iulie 9236 10617 

August 7986 7858 

Septembrie 8407 8931 

Octombrie 9769 8680 

Noiembrie 9099 7827 

Decembrie 8303 7845 

TOTAL  100611 87549 

Diferente -13062 

Procent realizat -12,98% 
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CERTIFICATE DE ÎNMATRICULARE ELIBERATE 

 

CERTIFICATE DE ÎNMATRICULARE ELIBERATE   

LUNA 
CIV CIV 

2019 2020 

Ianuarie 21265 21500 

Februarie 21821 22379 

Martie 21805 16694 

Aprilie 21860 7856 

Mai 25301 12389 

Iunie 21094 17464 

Iulie 28747 25058 

August 27526 19214 

Septembrie 18747 20208 

Octombrie 24231 21908 

Noiembrie 24486 20821 

Decembrie 23238 22939 

TOTAL  280121 228430 

Diferente -51691 

Procent realizat -18,45% 
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Radieri - numere provizorii  

 

RADIERI  

LUNA 
Radieri Radieri 

2019 2020 

Ianuarie 2357 1962 

Februarie 1955 1660 

Martie 1062 1284 

Aprilie 2487 1213 

Mai 3021 1537 

Iunie 1393 1698 

Iulie 1458 2351 

August 1412 2033 

Septembrie 2099 1263 

Octombrie 2802 1967 

Noiembrie 2521 2123 

Decembrie 2454 2312 

TOTAL  25021 21403 

Diferente -3618 

Procent realizat -14,46% 
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AUTORIZAŢII PROVIZORII  

LUNA 
AP AP 

2019 2020 

Ianuarie 6157 5949 

Februarie 6967 6626 

Martie 7946 5956 

Aprilie 9297 3266 

Mai 11865 4465 

Iunie 9796 6240 

Iulie 11462 8593 

August 8759 6633 

Septembrie 9064 6563 

Octombrie 10333 7780 

Noiembrie 9896 6079 

Decembrie 9209 7826 

TOTAL  110751 75976 

Diferente -34775 

Procent realizat -31,40% 

 

  O altă măsură dispusă pentru evitarea contactului cu cetățenii a fost aceea de transmitere 

a certificatelor de radiere prin intermediul poștei electronice, operațiunea de radiere fiind 

efectuată de către compartimentul special constituit în acest sens, răspunsul urmând să fie 

expediat fizic la adresa dorită de solicitant, ori prin intermediul poștei electronice.  
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III.  ACTIVITATEA PE LINIE DE SECRETARIAT 

 Se desfăşoară prin menţinerea în atenţie a obiectivului specific definit prin 

întreprinderea demersurilor pentru organizarea activităţii de primire, sortare, înregistrare, 

distribuire, clasificare şi ordonare a corespondenţei, triere, expediere, clasare, arhivare 

acesteia,  pentru evidenţa documentelor pe linii de muncă prin gestionarea corespunzătoare 

a instrumentelor de  evidenţă şi  a logisticii de protecţie  a acestora (registre, ştampile, sigilii), 

evidenţa lucrărilor cu termen, petiții, reclamaţii, sesizări, evidenţa prezenţei şi a răspândirilor 

personalului.  

 S-a realizat prin îndeplinirea următoarelor activităţi:  

- corespondență înmatriculări – 8453; 

- corespondență permise – 7595; 

- corespondență Prefectura/DRPCIV (Dispozitii) – 1592; 

- Protecția datelor cu character personal - Regulament (UE) 2016/679 – 283; 

- corespondență informații de interes public - Lg. 544/2001 – 1281; 

- petiţii – 705; 

- citații – 301; 

- email – 6576; 

TOTAL = 22.363 

 

 VI. ACTIVITĂŢI ŞI REZULTATE CU IMPACT ASUPRA 

PERFORMANŢELOR SERVICIULUI/PUBLICULUI 

 

1. REZULTATE DEOSEBITE CU IMPACT POZITIV:  

- actualizarea avizierelor cu informatii recente, grupate corespunzător pe categorii;  

- reorganizarea activității ghișeului de informații; 

- reorganizarea activității compartimentului back office; 

- analiza punctuală a cazurilor deosebite şi soluționarea acestora după efectuarea analizei și 

consultarea factorilor de decizie;  

- publicarea pe site-ul Instituției Prefectului a informațiilor de interes general și a oricăror 

modificări intervenite – ex. programul de lucru cu publicul. 
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VII. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII 

INTERNAȚIONALE 

 

În domeniul relațiilor internaționale:  

 

- 1 Plan de relații Internaționale; 

- 1 situație centralizatoare a activității de relații internaționale;  

- 1 adresa catre Interni  

- 1 adresă catre Secretariatul General al Guvernului cu privire la infratiri/ 

cooperari 

- 6 adrese catre Primariile de sector referitoare la cooperări/ infrațiri 

- 1 adresă catre Primaria Municipiului București referitoare la cooperări/ 

infrațiri 

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

Instituția Prefectului Municipiului București, conform declarației asumate, susține 

proiectul ROFSIP2016OS5A08P01 "Mecanisme eficiente de prevenire și combatere a 

corupției în administrația publică", finanțat prin Fondul pentru Securitate Internă – 

Componenta pentru Cooperare Polițienească, al Comisiei Europene, proiect coordonat de către 

Direcția Generală Anticorupție din cadrul M.A.I. și care se desfășoară în perioada 2016-2020. 

 

- 49 adrese către sectoarele 1-6 municipiul București-  informări instituții publice 

oportunități finanțare; 

- 7  adrese către sectoarele 1-6 municipiul București și PMB prinvind situația 

centralizatoare a proiectelor derulate; 

- 1 situație centralizatoare a proiectelor finanțate din fonduri europene la nivelul 

Municipiului București 

- 6 adrese către Primarile de Sector  

- 1 adresa către PMB 

- 1 adresa căre MAI  Programul de Reziliență și Recuperare   

- 1 fișă concept Programul de Reziliență și Recuperare   

- 1 adresă MAI Cadrul Financiar Multianual  2021-2027  

- 7 fișe de concept Cadrul Financiar Multianual  2021-2027 

- 1 adresa catre interni Cadrul Financiar Multianual  2021-2027 

- 1 adresa catre PMB Cadrul Financiar Multianual  2021-2027 

- 1 adresa catre deconcentrate Cadrul Financiar Multianual  2021-2027 

- 6 adrese catre primariile de sector si DGASPC Cadrul Financiar Multianual  2021-

2027 

- 3 adrese catre MAI, DGRIP pentru Sipoca 25   

- 4 adrese catre MAI 

- fișă de proiect; 
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- 1 analiză a posibilității de participare, implicare la un proiect finanțat din fonduri 

europene; 

- 7 adrese către sectoarele 1-6, PMB în vederea informării, centralizare date; 

- 3 adrese către deconcentrate  în vederea informării, centralizării datelor pentru 

implicarea într-un proiect finanțat din fonduri europene; 

- 2 corespondente pe e-mail referitoare la implicarea într-un  proiect finanțat din fonduri 

europene. 

 

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

1. Informare și relații publice 

 

Activitatea Compartimentului informare şi relaţii publice din cadrul serviciului 

strategii guvernamentale și servicii publice deconcentrate urmăreşte îndeplinirea următoarelor 

obiective:  

 a) informarea publicului potrivit regulilor şi principiilor prevăzute de Legea nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare – denumită în continuare Legea nr. 544/2001; 

 b) elaborarea buletinului informativ al Instituţiei Prefectului 

 Municipiului Bucureşti care cuprinde informaţiile de interes public pe care instituţia are 

obligaţia să le comunice din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001; 

 c) asigurarea comunicării externe prin intermediul registraturii instituţiei. 

 În ceea ce privește activitatea pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 

la informaţiile de interes public, elaborarea de raportări şi situaţii statistice, telefonul 

cetăţeanului, centrala telefonică, pe parcursul anului 2020 au fost luate în evidenţă 570 de 

documente: 37 de solicitări în baza Legii nr. 544/2001 (15 rezolvate favorabil, 4 rezolvate 

nefavorabil, 6 informaţii inexistente, 2 nu au făcut obiectul legii, 10 redirecționate); 39 de petiții 

(23 rezolvate favorabil; 16 redirecționate); 495 de adrese (12 rezolvate favorabil, 483 rezolvate 

intern). În cadrul colaborării inter-departamentale, au fost întocmite 40 de note interne. 
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 În ceea ce priveşte informarea solicitanţilor care au apelat „Telefonul cetăţeanului“ 

(021/9866) şi centrala telefonică (021/312.65.25), în anul 2020 s-au înregistrat 5.237 de apeluri 

telefonice. Detalii referitoare la acestea sunt cuprinse în tabelul de mai jos: 

Domeniul de 

interes 

Telefonul 

cetăţeanului (nr. 

de apeluri) 

Centrala 

telefonică 

(nr. de apeluri) 

Total 

apeluri 

Procente 

din totalul 

general 

Legea nr. 

9/1998 

47 77 124 2,36 

Legea nr. 

290/2003 

68 178 246 4,69 

Legea nr. 

18/1991 

241 484 725 13,84 

Legea nr. 

10/2001 

119 160 279 5,32 

Apostilarea 

documentelor 

375 794 1169 22,32 

Permise de 

conducere şi 

înmatriculări 

vehicule 

182 412 594 11,34 

Paşapoarte 150 245 395 7,54 

Diverse 385* 1320* 1705 32,55 

 

* informaţiile solicitate au vizat: adresa prefecturii, orarul casieriei, orarul registraturii, 

precizarea numărului de înregistrare al unor petiţii, plata remuneraţiei privind participarea la 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor prezidențiale din 2019, eliberare CI, eliberare cerificat 

naştere, situația de urgență/alertă, CUI-ul prefecturii, atribuire denumiri, plata remuneraţiei 

privind participarea la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale și parlamentare din 2020. 

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

prefecturii, orarul registraturii, orarul casieriei, precizarea numărului de înregistrare al unor 

petiţii, CUI-ul prefecturii, eliberare cerificat naştere, eliberare CI, plata remuneraţiei privind 

participarea la organizarea şi desfăşurarea alegerilor prezidențiale din 2019, situația de 

urgență/alertă, atribuire denumiri, plata remuneraţiei privind participarea la organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale și parlamentare din 2020.  
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 În ceea ce priveşte activitatea de registratură, în anul 2020 s-au înregistrat electronic 

şi au fost repartizate către cabinetele prefectului şi subprefectului, respectiv şefilor de servicii, 

un număr de 29.605 documente (petiţii, memorii, adrese, sesizări, reclamaţii, cereri de înscrieri 

în audienţă etc). 

 Au fost puse la dispoziţia cetăţenilor diverse cereri tip: cerere privind liberul acces la 

informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001); cerere şi lista cu actele necesare privind 

Legea nr. 290/2003; cerere, lista cu actele necesare şi modelul de declaraţie notarială privind 

Legea nr. 9/1998; cerere pentru înscrierea în audienţă. 

Totodată, s-a asigurat primirea, evidenţa şi transmiterea corespondenţei pe bază de 

borderou sau buletin de însoţire către oficiul poştal şi ridicarea corespondenţei. 

  

2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor 

Numar petiții soluționate – 6.652 

      Număr audiențe – 116 

3. Apostilarea documentelor. Număr documente apostilate 

În Sistemul interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de către instituțiile 

prefectului pentru actele oficiale administrative, Instituția Prefectului Municipiul București a 

eliberat în anul 2020, un număr de 7.994 apostile,în baza a 6.712 de cereri.  

X. CONCLUZII 

Prin activitatea derulată pe parcursul anului 2020, Instituția Prefectului - Municipiul 

București a dus la îndeplinire toate activitățile aferente domeniului de competenţă, fiind astfel 

realizate obiectivele generale ale instituției.  

Modul particular/excepțional în care autoritățile și instituțiile statului au fost nevoite să-

și continue activitatea a determinat IPMB ca în anul 2020 să-și exercite atribuțiile în noul 

context normativ și social, marcat atât de pandemia de coronavirus, cât și de cele două procese 

electorale. 

În cursul anului 2020, Instituția Prefectului – Municipiul București a avut de organizat și 

de asigurat desfășurarea în bune condiții și la termenele expres arătate de lege a două procese 

electorale, de lungă durată – alegerile autorităților administrației publice locale din 27 

septembrie 2020 și alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 06 decembrie 2020 – 

ambele fiind derulate sub imperiul normelor legale edictate la nivel de lege și secundum lege 

prin care s-a instituit, în primă fază, starea de urgență, urmată de declararea stării de alertă la 

nivel național, fapt pentru care orice activitate specifică autorităților și instituțiilor publice 

desfășurată în materie electorală s-a efectuat cu respectarea normelor legale cu caracter sanitar, 

care au impus distanțarea socială/fizică, evitarea pe cât posibil a interacțiunilor directe între 

persoane și organizarea și derularea ședințelor/întâlnirilor diferitelor comisii/comitete prin 

mijloace electronice/în mediul on-line. 

Activitatea desfășurată în perioada de referință a avut în atenție în principal armonizarea 

tuturor eforturilor profesionale cu cele dispuse la nivel național pentru înlăturarea efectelor 

pandemiei de Covid 19, în scopul apărării capacității funcționale a serviciului prin limitarea 
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infectării lucrătorilor precum și respectarea drepturilor cetățenilor de a fi protejați din punct de 

vedere sanitar pe timpul prezenței acestora la sediul serviciului. 

Din analiza situaţiei comparative se remarcă faptul că activităţile desfăşurate de serviciile 

publice comunitare au scăzut în volum faţă de anul anterior, în contextul pandemiei de Covid-

19, care a condus la instituirea stării de urgență și ulterior a stării de alertă pe teritoriul 

României, cetățenilor fiindu-le recomandat să nu părăsească locuințele decat în cazuri de forță 

majoră.Din analiza principalilor indicatori ai activităţii desfăşurate rezultă faptul că volumul de 

muncă a scăzut faţă de anul anterior analizei cu - 47,29% (reuşind să înregistrăm în 2020 - 

56.004 lucrări faţă de 2019 - 106.250 lucrări). Această scădere semnificativă vine ca urmare a 

epidemiei COVID-19, care a dus la absenţa solicitanţilor de paşapoarte.Se remarcă și o scădere 

a numărului de solicitări de examinare la probele teoretică și practică cauzată în principal de 

situația socială actuală, dar şi o creștere a promovabilităţii.  

Pentru anul 2021 ne propunem să îmbunătățim continuu standardele serviciilor  oferite 

cetățenilor, bunele practici ce țin de transparență, corectitudine, comunicare și să asigurăm 

derularea în condiţii optime a tuturor activităților, gestionarea corespunzătoare a resurselor și 

să îndeplinim atribuţiile prevăzute de lege.  
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