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                                                          CAPITOLUL I 

                                                DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1.  

 (1). Instituția Prefectului Județul Ilfov funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 

513/26.06.1996 privind organizarea și structura aparatului tehnic de specialitate al Prefecturii Județului 

Ilfov.  

(2). Instituţia Prefectului Judeţul Ilfov este organizată și funcţionează potrivit prevederilor 

Constituţiei României, ale O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.906/2020 pentru punerea în aplicare a unor 

prevederi ale O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

sub conducerea prefectului și pentru exercitarea de către prefect a prerogativelor care îi revin potrivit 

legislației. 

         (3). Instituţia Prefectului este o instituţie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu, aflată 

în subordinea Guvernului și coordonarea Ministerului Afacerilor Interne. 

         (4). Sediul Instituţiei Prefectului Județul Ilfov, denumit prefectură, este în municipiul Bucureşti, 

str. Smârdan nr.3, Sector 3. 

        (5). Capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului se exercită de către prefect sau 

înlocuitorul de drept al acestuia. 

         (6). Exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor civile ale instituţiei prefectului se realizează 

de către prefect, de înlocuitorul de drept al acestuia sau de către o persoană anume desemnată prin 

ordin al acestuia. 

        (7). Activitatea instituţiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul  Ministerului 

Afacerilor Interne care coordonează instituţia prefectului, precum şi din alte surse prevăzute de lege. 

        (8). Instituția prefectului are buget propriu, care se elaborează și se execută în condițiile legii. 

        (9). Prefectul este ordonator terţiar de credite și răspunde de execuția bugetului instituției 

prefectului. 

       (10). Cheltuielile totale aferente bugetului instituției prefectului reprezintă limite maxime, care nu 

pot fi depășite. 

       (11). Prefectul are obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare numai în limita 

prevederilor și destinațiilor aprobate. 

       (12). Instituţia prefectului poate beneficia de proiecte şi programe cu finanţare externă 

rambursabilă şi/sau nerambursabilă de implementarea cărora răspunde în vederea realizării 

indicatorilor asumaţi în cadrul fiecărui proiect şi/sau program. 

Art. 2. 

        Îndrumarea și controlul ierarhic de specialitate asupra activității instituției prefectului, a 

prefecților și a subprefecților se asigură de către Ministerul Afacerilor Interne care coordonează 

instituția prefectului.. 

 

                                                          

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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                                                                 CAPITOLUL II 

                                 VIZIUNEA, MISIUNEA, PRINCIPIILE ȘI  

OBIECTIVELE GENERALE ALE  INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL ILFOV 

Viziunea Instituției Prefectului Județul Ilfov 

Art. 3.  

Instituția Prefectului Județul Ilfov își propune să consolideze statutul de instituție publică de  

prestigiu, lider legal și activ în dezvoltarea socio-economică a județului. 

Misiunea Instituției Prefectului Județul Ilfov 

Art. 4.  

 Misiunea Instituției Prefectului Județul Ilfov este aceea de a garanta respectarea legii, de a oferi 

cetățenilor servicii de calitate, cu promptitudine și profesionalism, în deplină transparență,  politici 

publice care să răspundă nevoilor reale ale acestora pentru o dezvoltare durabilă și echilibrată a 

județului. 

Principiile  care stau la baza activității Instituției Prefectului Județul Ilfov 

Art. 5.  

Instituția Prefectului Județul Ilfov trebuie să contribuie activ la dezvoltarea sistemului 

administrativ, ținând seama de schimbările economice, sociale, politice și tehnologice bazându-se pe 

următoarele principii: 

•  respectarea legalității; 

•  orientarea către cetățean; 

•  integritate; 

•  imparțialitate; 

•  transparență ; 

•  profesionalism. 

          Obiectivele generale ale  Instituției Prefectului Județul Ilfov 

Art. 6.  

               Instituția Prefectului Județul Ilfov  urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective  generale:     
a) Coordonarea și asigurarea îndeplinirii la nivelul  județului Ilfov  a obiectivelor cuprinse în  

Programul de guvernare și în politicile naționale și de afaceri europene; 
b) Exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative emise/adoptate de 

autoritățile administrației publice locale și accelerarea procesului de aplicare a actelor normative cu 

caracter reparatoriu; 

c) Eficientizarea conducerii serviciilor publice deconcentrate și a altor structuri 

Guvernamentale și corelarea priorităților acestora cu Programul de Guvernare; 

d) Asigurarea reprezentării și susținerii intereselor instituției, ale prefectului în fața 

instanțelor de judecată și a altor organe jurisdicționale, cu respectarea prevederilor legale; 

e) Realizarea activităților privind certificarea cu apostilă; 

f) Colaborarea interinstituţională eficientă între autorităţile administraţiei publice şi 

instituţiile publice organizate la nivelul judeţului Ilfov pentru un serviciu public de calitate; 

g) Menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu partenerii de 

dialog social, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor sociale;  

h) Îmbunătățirea managementului situațiilor de urgență; 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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i) Asigurarea eliberării și evidenței pașapoartelor simple; 
j) Respectarea regimului permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a  

autovehiculelor și a1 plăcilor cu numere de înmatriculare; 
k) Eficientizarea relației cu cetățeanul și a comunicării interne și externe; 
l) Gestionarea rațională a resurselor financiare și a resurselor umane din cadrul instituției; 

m) Organizarea în condiții de transparență, eficiență administrativă și financiară a proceselor 

electorale.                                                                                                             
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                                                          CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL ILFOV 

 

 § 1. Structura organizatorică a Instituției Prefectului  Județul Ilfov. 

Art. 7.  

           (1). Organigrama - cadru de organizare a instituției prefectului este prevăzută în anexa nr. 1 la H.G. nr. 

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

57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată ulterior. 

          (2). Structura organizatorică a Instituției Prefectului Județul Ilfov este stabilită prin ordin 

a1 prefectului, în condițiile legii, la nivel de servicii și compartimente independente, după caz, în 

funcție de specificul fiecărei activități, cu respectarea art. 391 alin. (3) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și se prezintă după  cum urmează: 

1. Prefect; 

2. Subprefect 1; 

3. Subprefect 2; 

4. Secretar General; 

5. Cancelaria Prefectului; 

6. Corpul de Control al Prefectului; 

7. Compartimentul Audit Public Intern; 

8. Colegiul Prefectural; 

9.  Structura de Securitate; 

10.  Serviciul Juridic: 

10.1. Compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu; 

10.2. Compartimentul pentru controlul legalității actelor, contencios administrativ și organizarea 

procesului electoral. 

11.  Serviciul Afaceri Europene, Situații de Urgență și Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate și de Utilități Publice: 

11.1. Compartimentul privind serviciile publice deconcentrate și serviciile de utilități publice; 

11.2. Compartimentul pentru situații de urgență și ordine publică; 

11.3. Compartimentul afaceri europene; 

11.4. Compartimentul pentru relația cu comunitățile rome. 

12. Serviciul economic, resurse umane, administrativ și achiziții publice:  

12.1. Compartimentul financiar-contabil; 

12.2. Compartimentul resurse umane; 

12.3. Compartimentul administrativ și achiziții publice. 

13. Compartimentul relații publice si registratură;  

14. Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte; 

15. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule. 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Art. 8. 

       (1). Personalul instituției prefectului este format din demnitari, înalți funcționari publici, 

funcționari publici de conducere și de execuție, funcționari publici cu statut special și personal contractual. 

       (2). Numirea, încadrarea și eliberarea din funcție a funcționarilor publici, modificarea și 

suspendarea raporturilor de serviciu ale acestora, respectiv a raporturilor de muncă pentru personalul 

contractual, precum și numirea, încadrarea și eliberarea din funcție a funcționarilor publici cu statut 

special din cadrul instituției prefectului se efectuează prin ordin al prefectului, în condițiile legii. 

       (3). Numărul maxim de posturi și structura posturilor aferente instituției prefectului se stabilesc 

anual prin ordin al ministrului care coordonează instituția prefectului, cu încadrarea în numărul maxim 

de posturi și în structura posturilor aprobate ministerului care coordonează instituția prefectului. 

        (4). Salarizarea personalului din cadrul instituției prefectului se face conform legislației în 

vigoare. 

 

§ 2. Relațiile dintre componentele structurale.  

 

Art. 9. 

a) Componentele structurii organizatorice a Instituției Prefectului Județul Ilfov urmăresc 

realizarea unui flux informațional, atât în interior, cât și din exterior, care să permită îndeplinirea în 

condiții optime a atribuțiilor de serviciu. 

b) Pentru dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă și externă, componentele 

structurii organizatorice a Instituției Prefectului Județul Ilfov efectuează demersuri care să asigure 

informațiile necesare în vederea luării deciziilor și difuzării informațiilor în rândul personalului din 

cadrul instituției.  

 

Art. 10. 

      Relaţiile în cadrul Instituţiei Prefectului Județul Ilfov se prezintă astfel: 

A.  Relaţii ierarhice de autoritate: 

a)  subordonarea subprefecţilor faţă de prefect; 

 b)  subordonarea secretarului general față de prefect; 

c) subordonarea funcţionarilor publici de conducere, a şefilor de serviciu, a şefilor serviciilor publice 

comunitare, a directorului de cancelarie, a personalului din structurile de specialitate organizate la nivel 

de compartiment faţă de prefect şi, după caz, faţă de subprefect, în limitele prevăzute de legislaţia în 

vigoare şi de ordinele prefectului; 

d)  subordonarea personalului de execuţie, funcționari publici și personal contractual, față de director, 

șef de serviciu sau șef de compartiment, după caz. 

B.  Relaţii de colaborare/cooperare: 

a) se stabilesc în cadrul colaborării funcționale dintre structurile de specialitate din cadrul Instituției 

Prefectului Județul Ilfov, pe de o parte și, pe de altă parte, între acestea și structurile cu activități similare 

din cadrul autorităților și/sau instituțiilor publice ale administrației publice locale sau centrale, după 

caz;  

 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
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b) corespondența internă purtată între structurile de specialitate ale instituției trebuie să aibă la bază 

principiile celerității și colaborării dintre compartimente, în vederea clarificării și rezolvării diverselor 

situații sau lucrări ce necesită implicarea mai multor compartimente, fără a duce însă la modificarea 

competențelor specifice fiecărei structuri în parte; corespondența între compartimentele din cadrul 

instituției prefectului se realizează prin intermediul secretarului general. 

c) relațiile de cooperare exterioare se stabilesc pe baza mandatului acordat de către prefectul județului 

Ilfov. 

C. Relaţii de reprezentare: 

a)  subprefecții, secretarul general și personalul instituţiei, în limitele legislației în vigoare și a 

mandatului acordat de prefect, pot reprezenta Instituţia Prefectului Județul Ilfov în relațiile cu celelalte 

structuri ale administrației centrale sau locale, autorități judecătorești, organisme, ONG-uri din țară 

sau străinătate; 

b) funcționarii publici care reprezintă autoritatea sau instituția publică în cadrul unor organizații 

internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter internațional 

au obligația de a promova o imagine favorabilă țării și Instituției Prefectului Județul Ilfov. 

D). Relații de coordonare 

- se stabilesc în cadrul comisiilor/comitetelor/grupurilor de lucru organizate la nivelul instituției 
sau la care participă reprezentanți ai instituției, conform legislației în vigoare și mandatului acordat 
de prefect. 

E). Relaţii de control: 

a) prefectul şi persoanele cu funcţii de conducere exercită permanent control ierarhic asupra 

seviciilor, compartimentelor, respectiv asupra personalului din subordine; 

b) se realizează și prin intermediul structurilor interne/ externe cu atribuții de control, în limitele 
legislației în vigoare și a mandatului primit. 
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                                                  CAPITOLUL  IV 

                   ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE ALE  

                            INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL ILFOV 

Art. 11.   

(1). Structurile de specialitate ale instituției prefectului îndeplinesc următoarele atribuții 

principale: 

I. Cu privire la asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale și respectării 

ordinii publice: 

1. Monitorizează respectarea Constituției României, republicată, și aplicarea unitară a legilor, a 

ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, precum și a celorlalte acte normative de către autoritățile 

administrației publice locale și serviciile publice deconcentrate, la nivelul județului Ilfov, pentru care 

desfășoară următoarele activități: 

a) elaborează studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, precum și propuneri 

privind îmbunătățirea stării de legalitate, pe care le înaintează prefectului; 

b) participă alături de reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate la acțiuni de verificare, potrivit 

competențelor, a modului de aplicare și respectare a actelor normative la nivelul județului Ilfov, în 

cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului; 

c) prezintă semestrial prefectului propuneri privind prioritățile de dezvoltare a județului Ilfov, în 

concordanță cu prevederile planului de dezvoltare regională și cu consultarea autorităților 

administrației publice locale și a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate. 

 2. Analizează modul de îndeplinire în județul Ilfov, a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 

și informează Guvernul, prin intermediul ministerului care coordonează instituția prefectului, cu 

privire la stadiul realizării acestora, în conformitate cu atribuțiile ce le revin potrivit legii, pentru care 

desfășoară următoarele activități: 

a) întocmesc anual, cu consultarea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte 

organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului organizate la nivelul județului și 

a autorităților administrației publice locale, planul de acțiuni pentru realizarea în județul Ilfov, a 

obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare; 

b) elaborează și prezintă prefectului informări semestriale cu privire la stadiul realizării obiectivelor 

cuprinse în Programul de guvernare, în județul Ilfov; 

c) elaborează și prezintă documente prefectului pentru informarea anuală a Guvernului, prin 

intermediul ministerului care coordonează instituția prefectului, cu privire la stadiul realizării 

obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, în județul Ilfov. 

3. Monitorizează activitatea de implementare în mod coerent și integrat în județul Ilfov, a politicilor 

publice promovate de către ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale din 

subordinea Guvernului și elaborează periodic documente pe care le prezintă prefectului în vederea 

informării Guvernului, anual, asupra stadiului de realizare a acestora prin intermediul ministerului care 

coordonează instituția prefectului. 

4. Monitorizează acțiunile de prevenire a infracțiunilor și de apărare a drepturilor și a siguranței 

cetățenilor, desfășurate de către organele legal abilitate. 
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5. Verifică modul de aplicare a normelor legale care reglementează folosirea limbii minorităților 

naționale în raporturile dintre autoritățile administrației publice locale și serviciile publice 

deconcentrate, pe de o parte, și cetățenii aparținând minorităților naționale, pe de altă parte, în unitățile 

administrativ-teritoriale în care aceștia au o pondere de peste 20%, conform ultimului recensământ. 

 

II. Cu privire la activitățile desfășurate pentru exercitarea de către prefect a rolului 

constituțional de conducător al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte 

organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul 

județului: 

1. Solicită serviciilor publice deconcentrate, trimestrial și la cererea prefectului, informări cu privire 

la activitatea desfășurată. 

2. Verifică, la solicitarea prefectului, modul în care serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și 

ale celorlalte organe ale administrației publice centrale își îndeplinesc atribuțiile. 

3. Propune prefectului avizarea proiectelor bugetelor și situațiilor financiare privind execuția bugetară 

ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice 

centrale din subordinea Guvernului și le transmite conducătorului instituției ierarhic superioare 

serviciului public deconcentrat. Avizele au caracter consultativ. În îndeplinirea acestei atribuții, 

desfășoară următoarele activități: 

a) analizează proiectele bugetelor și situațiile financiare privind execuția bugetară ale serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din 

subordinea Guvernului organizate la nivelul județului; 

b) propun prefectului emiterea avizelor consultative; 

c) transmit avizele consultative conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului public 

deconcentrat; 

4. Asigură relația prefectului cu minoritățile naționale existente la nivelul județului, identifică 

problemele acestora și propune soluții de rezolvare. 

 

III. Cu privire la verificarea legalității actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile 

administrației publice locale: 

a) țin evidența actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale și 

transmise prefectului în vederea verificării legalității; 

b) asigură păstrarea actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice 

locale, până la stingerea termenelor pentru introducerea acțiunii prevăzute de Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și evidența acțiunilor și 

dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești; 

c) examinează sub aspectul legalității, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate 

sau emise de autoritățile administrației publice locale și le comunică acestora rezultatul verificării; 

d) verifică din punctul de vedere al legalității contractele încheiate de autoritățile administrației publice 

locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către 

persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim; 
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e) propun prefectului sesizarea autorităților emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal, 

sau a instanței de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare; 

f) întocmesc documentația, formulează acțiunea pentru sesizarea instanțelor judecătorești și susțin în 

fața acestora acțiunea formulată, precum și căile de atac, atunci când este cazul; 

g) elaborează semestrial rapoarte și, la solicitarea prefectului, prezintă informări cu privire la actele 

verificate; 

h) avizează ordinele prefectului din punctul de vedere al legalității; 

i) întocmesc documentația și reprezintă prefectul și instituția prefectului în fața instanțelor 

judecătorești de orice grad; 

j) acționează în vederea îndeplinirii, în condițiile legii, a atribuțiilor ce revin prefectului în domeniul 

organizării și desfășurării alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale, precum și 

a referendumului național ori local; 

k) efectuează, în condițiile legii, verificările și întocmesc documentația necesară cu privire la 

dizolvarea de drept a unor consilii locale sau județene, la suspendarea de drept a unor mandate de 

consilier sau de primar ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte 

de termen a mandatului președintelui consiliului județean; 

l) efectuează, în condițiile legii, verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar sau de 

președintele consiliului județean, în calitatea lor de reprezentanți ai statului în unitatea administrativ-

teritorială, inclusiv la sediul autorităților administrației publice locale, și propun prefectului, dacă este 

cazul, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, precum și sesizarea organelor competente. 

 

IV. Cu privire la activitățile de îndrumare: 

1. Primesc și analizează solicitările de îndrumare transmise de autoritățile administrației publice locale 

și, după caz, consultă celelalte autorități ale administrației publice centrale în vederea emiterii unui 

punct de vedere. 

2. Elaborează puncte de vedere ca urmare a solicitărilor de îndrumare primite de la autoritățile 

administrației publice locale. 

3. Prezintă prefectului punctele de vedere elaborate pentru soluționarea solicitărilor de îndrumare 

primate. 

4. Comunică solicitantului punctele de vedere emise, pentru care realizează demersurile necesare. 

 

V. Cu privire la realizarea atribuțiilor prefectului în domeniul situațiilor de urgență: 

a) urmăresc îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de președinte al comitetului 

județean pentru situații de urgență; 

b) prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situații de criză, a fondurilor special 

alocate de la bugetul de stat; 

c) propun prefectului, în situațiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale, a consiliului 

județean; 
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d) întocmesc, la solicitarea prefectului, rapoarte și informări privind evoluția și desfășurarea 

evenimentelor în situații de urgență sau de criză, potrivit art. 257 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu privire la măsurile 

întreprinse de autoritățile administrației publice locale, pe care le înaintează Ministerului Afacerilor 

Interne și celorlalte ministere cu atribuții în gestionarea problemelor apărute; 

e) centralizează, la solicitarea prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale periculoase, 

datele referitoare la evaluarea preliminară a efectelor și a pagubelor produse; 

f) centralizează solicitările autorităților administrației publice locale cu privire la acordarea unor 

ajutoare umanitare și prezintă prefectului propuneri pentru repartizarea acestora în scopul protecției 

populației afectate de calamități naturale, epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase; 

g) monitorizează modul în care autoritățile administrației publice locale distribuie ajutoarele umanitare 

persoanelor afectate. 

 

VI. Cu privire la activitățile de eliberare și de evidență a pașapoartelor, respectiv la activitățile 

privind regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și al 

plăcilor cu numere de înmatriculare, îndeplinesc atribuțiile stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 

83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și 

serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

 

VII. Cu privire la atribuțiile în domeniul afaceri europene și relațiile externe: 

a) susțin, la cerere, acțiunile desfășurate de serviciile publice deconcentrate, respectiv de către 

autoritățile administrației publice locale în domeniul afacerilor europene; 

b) identifică împreună cu serviciile publice deconcentrate necesitățile acestora și susțin atragerea în 

acest sens de fonduri europene; 

c) țin evidența tuturor fondurilor europene atrase la nivelul județului Ilfov; 

d) desfășoară activități menite să conducă la cunoașterea de către autoritățile administrației publice 

locale, serviciile publice deconcentrate și de către cetățeni a programelor cu finanțare externă inițiate 

și susținute de Uniunea Europeană și de alte organisme internaționale; 

e) întocmesc, gestionează prin evidență centralizată și monitorizează activitatea de relații și de 

colaborări internaționale a instituției prefectului județul Ilfov; 

f) elaborează evidența centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice 

activitate de relații internaționale. 

 

(2) Structurile de specialitate ale instituției prefectului mai îndeplinesc și următoarele atribuții: 

a) întocmirea documentației necesare emiterii ordinelor prefectului; 

b) întocmirea graficului de convocare a consiliilor locale și a consiliului județean, în ședința privind 

ceremonia de constituire; 

c) asigurarea primirii, înregistrării și soluționării petițiilor adresate prefectului, precum și a 

comunicării către petent a răspunsului, în termenul legal; 
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d) îndrumarea cetățenilor care se adresează instituției prefectului în problemele generale sau specifice 

relației cu publicul; 

e) organizarea activității de primire a cetățenilor în audiență la prefect și subprefecți; 

f) realizarea lucrărilor de secretariat pentru colegiul prefectural și întocmirea proiectului cu privire la 

programul de activitate al acestuia; 

g) conlucrarea cu unitățile teritoriale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului 

Apărării Naționale și a Serviciului Român de Informații la elaborarea măsurilor care se impun pentru 

asigurarea respectării drepturilor individuale, apărarea proprietății publice și a proprietății private, 

siguranța proprietății private, siguranța cetățenilor și prevenirea infracțiunilor; 

h) asigurarea, la solicitarea prefectului, a organizării și funcționării comisiilor sau comitetelor, 

constituite prin ordinul prefectului; 

i) conlucrarea cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului județean, în vederea elaborării 

proiectelor hotărârilor Guvernului care au ca obiect soluționarea unor probleme de interes local ori a 

inițierii, prin ministerul care coordonează instituția prefectului, a unor proiecte de acte normative; 

j) exercitarea atribuțiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu; 

k) întocmirea documentației necesare în vederea cooperării sau asocierii cu instituții similare din țară 

sau străinătate; 

l) întocmirea și actualizarea listei cuprinzând aleșii locali de la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni 

administrativ-teritoriale, listă care se comunică ministerului cu atribuții în domeniul administrației 

publice și ministerului cu atribuții în domeniul afacerilor interne. 

 

Art.12. 

        Prefectul poate stabili prin ordin și alte atribuții pentru structurile de specialitate ale instituției 

prefectului. 
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                                                        CAPITOLUL  V 

              CONDUCEREA INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL ILFOV 

          Art.13.  

(1). Conducerea Instituției Prefectului Județul Ilfov se exercită de către prefect. 

         (2). În activitatea de conducere a instituției, pentru îndeplinirea atribuțiilor și prerogativelor care 

îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat de doi subprefecți. 

        (3).  Funcțiile de prefect și de subprefect sunt funcții de demnitate publică. 

        (4). Drepturile de natură salarială corespunzătoare funcțiilor de prefect și de subprefect sunt 

stabilite prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

                                           § 1. PREFECTUL 

Art. 14. 

             (1). Prefectul este reprezentantul Guvernului în județul Ilfov și, în această calitate, asigură 

legătura operativă dintre fiecare ministru, respectiv conducător al organului administraţiei publice 

centrale din subordinea Guvernului şi conducătorul serviciului public deconcentrat din subordinea 

acestuia. 

   (2). Prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivelul judeţului Ilfov. 

Prefectul asigură, la nivelul județului Ilfov, realizarea intereselor naționale, aplicarea și respectarea 

Constituției, a legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, precum și a celorlalte acte normative. 

            (3) Prefectul conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe 

ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale. 

(4) Prefectul asigură conducerea comitetelor județene pentru situații de urgență. 

(5) Prefectul asigură verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației 

publice locale și poate ataca în fața instanței de contencios administrativ actele acestora pe care le 

consideră ilegale. 

           (6) Prefectul, în calitate de reprezentant al Guvernului, dezvoltă următoarele tipuri de relații:  

a) Relații de subordonare față de:  

- Guvernul României; 

- Ministerul Afacerilor Interne.  

b) Relații de colaborare/îndrumare și control în raport cu:  

- consiliul județean;  

- consiliile locale;  

- președintele consiliului județean; 

- primării.  

c) Relații de conducere/coordonare: 

-Servicii publice deconcentrate. 

c) Relații externe. 
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Art. 15.  

Activitatea prefectului se întemeiază pe principiile: 

a) legalității, imparțialității și obiectivității; 

b) transparenței și liberului acces la informațiile de interes public; 

c) eficienței; 

d) responsabilității; 

e) profesionalizării; 

f) orientării spre cetățean. 

 

§ 1.1. Atribuțiile prefectului 
Art. 16.  

        (1). Prefectul, în calitate de reprezentant al Guvernului, îndeplinește următoarele categorii de 

atribuții: 

a) atribuții privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale și 

respectării ordinii publice; 

b) atribuții în exercitarea rolului constituțional de conducere a serviciilor publice deconcentrate 

ale   ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile 

administrativ-teritoriale; 

c) atribuții privind verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației  

publice locale și atacarea actelor administrative ale acestor autorități pe care le consideră 

ilegale; 

d) atribuții de îndrumare, la cererea autorităților administrației publice locale, privind aplicarea 

normelor legale din sfera de competență; 

e) atribuții în domeniul situațiilor de urgență; 

(2). Prefectul îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, precum și însărcinările stabilite de 

Guvern. 

 

Art.17. 

           În exercitarea atribuțiilor privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor 

guvernamentale și respectării ordinii publice, prefectul județului Ilfov: 

a) asigură monitorizarea aplicării unitare și respectării Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a 

hotărârilor Guvernului, precum și a celorlalte acte normative de către autoritățile administrației 

publice locale și serviciile publice deconcentrate, la nivelul județului Ilfov; 

b) analizează modul de îndeplinire în județul Ilfov a obiectivelor cuprinse în Programul de 

guvernare și informează Guvernul, prin intermediul ministerului care coordonează instituția 

prefectului, cu privire la stadiul realizării acestora, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin 

potrivit legii; 

c) monitorizează activitatea de implementare în mod coerent și integrat în județul Ilfov a politicilor 

publice promovate de către ministere și celelalte autorități ale administrației publice centrale 

din subordinea Guvernului și informează Guvernul asupra stadiului de realizare a acestora,  prin 

intermediul Ministerului Afacerilor Interne care coordonează instituția prefectului; 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Str. Smârdan, nr. 3, 030071 Sector 3, Bucureşti, Tel: 021 311 2862  Fax: 021 311 2486, 
E-mail:  relatiicupublicul@prefecturailfov.ro, Web: http://if.prefectura.mai.gov.ro; www.prefecturailfov.ro 

mailto:relatiicupublicul@prefecturailfov.ro
http://if.prefectura.mai.gov.ro/
http://www.prefecturailfov.ro/


18  

d) acționează pentru menținerea climatului de pace socială și a unei comunicări permanente cu 

toate nivelurile instituționale și sociale, acordând o atenție constantă prevenirii tensiunilor 

sociale; 

e) monitorizează acțiunile de prevenire a infracțiunilor și de apărare a drepturilor și a siguranței 

cetățenilor, desfășurate de către organele legal abilitate; 

f) verifică modul de aplicare a normelor legale care reglementează folosirea limbii minorității 

naționale în raporturile dintre autoritățile administrației publice locale și serviciile publice 

deconcentrate, pe de o parte, și cetățenii aparținând minorităților nationale, pe de altă parte, în 

unitățile administrativ-teritoriale în care aceștia au o pondere de peste 20%, conform ultimului 

recensământ. 

 

          Art.18. 

 În exercitarea atribuțiilor privind rolul constituțional de conducere a serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din 

unitățile administrativ-teritoriale, prefectul județului Ilfov: 

a) verifică modul în care serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe 

ale administrației publice centrale își îndeplinesc atribuțiile de monitorizare și de control în 

domeniul în care activează; 

b) avizează proiectele bugetelor și situațiile financiare privind execuția bugetară ale serviciilor 

publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale 

din subordinea Guvernului și le transmite conducătorului instituției ierarhic superioare 

serviciului public deconcentrat; 

c) poate propune ministrului, respectiv conducătorului organului administrației publice în 

subordinea căruia aceste servicii publice își desfășoară activitatea, cercetarea disciplinară a 

conducătorului serviciului public deconcentrat în cazul în care apreciază că acesta a săvârșit, 

în legătură cu realizarea atribuțiilor, o faptă ce constituie abatere disciplinară sau, după caz, 

poate sesiza direct comisia de disciplină competentă; 

d) desemnează prin ordin un reprezentant al instituției prefectului în comisia de concurs pentru 

ocuparea postului de conducător al unui serviciu public deconcentrat din județ. 

 

            Art.19. 

     În exercitarea atribuțiilor privind verificarea legalității actelor administrative ale 

autorităților administrației locale și atacarea actelor administrative ale acestor autorități pe care 

le consideră ilegale, prefectul județului Ilfov: 

a) verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului județean, ale consiliului local și ale 

primarului; 

b) poate ataca actele consiliului județean, ale consiliului local și ale primarului pe care le consideră 

ilegale, în fața instanței competente, în condițiile legii contenciosului administrativ. 
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Art.20. 

   În exercitarea atribuțiilor de îndrumare, la cererea autorităților administrației publice 

locale, privind aplicarea normelor legale din sfera de competență, prefectul județului Ilfov: 

a) primește solicitările de îndrumare transmise de autoritățile publice locale și, după caz,  

   consultă celelalte autorităti ale administrației publice centrale în vederea emiterii unui punct    

   de vedere; 

b) emite puncte de vedere ca urmare a solicitărilor de îndrumare primite de la autoritățile 

   administratiei publice locale; 

c) comunică solicitantului punctele de vedere emise conform lit. b). 

 

Art.21. 

      (1). În exercitarea atribuțiilor în domeniul situațiilor de urgență, prefectul județului Ilfov:  

a) dispune, în calitate de președinte al Comitetului judetean pentru situații de urgență, 

     măsurile care se impun pentru prevenirea și gestionarea acestora; 

    b) utilizează, în calitate de șef al protecției civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat  

              și baza logistică de intervenție în situații de criză, în scopul desfășurării în bune condiții a  

              acestei activități; 

          c)veghează la desfășurarea în bune condiții a intervențiilor și a altor activități necesare restabilirii  

situației normale în plan local; 

(2). În cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestionarea situațiilor de criză sau 

de urgență, prefectul poate solicita primarului sau președintelui consiliului județean, convocarea, 

după caz, a unei ședințe extraordinare a consiliului județean, ori a consiliului local; 

(3) În situația declarării stării de alertă, în condițiile legii, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor 

județului Ilfov, prefectul poate solicita convocarea de îndată a consiliului județean, ori a consiliului 

local, după caz. 

(4) În situații de urgență sau de criză, poate solicita sprijinul autorităților militare și componentelor 

din structura Ministerului Afacerilor Interne, pentru rezolvarea oricărei probleme care pune în 

pericol ori afectează siguranța populației, a bunurilor, a valorilor și a mediului înconjurător. 

 

       Art.22. 

 În exercitarea altor atribuții prevăzute de lege, precum și a însărcinărilor stabilite de 

Guvern, prefectul județului Ilfov: 

a) sprijină, la cerere, în limita competenței, autoritățile administrației publice locale pentru 

evidențierea priorităților de dezvoltare economică teritorială; 

b) susține, la cerere, acțiunile desfășurate de către serviciile publice deconcentrate, respectiv de 

către autoritățile administrației publice locale în domeniul afacerilor europene; 

c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituții similare din țară și din 

străinătate, în vederea creșterii gradului de profesionalizare a instituției prefectului; 

d) îndeplinește atribuțiile stabilite prin legi speciale în domeniul organizări și desfășurării 

alegerilor locale, parlamentare, prezidențiale, alegerilor pentru membrii din România în 

Parlamentul European, precum și a referendumurilor naționale ori locale; 
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e) asigură desfășurarea în bune condiții a activității serviciilor publice comunitare pentru 

eliberarea și evidența pașapoartelor simple, respectiv regim permise de conducere și 

înmatriculare a vehiculelor, precum și a activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale 

administrative; 

f) dispune măsuri necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial; 

g) în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern managerial, constituie, prin ordin, o structură cu atribuții în acest 

sens, denumită Comisia de monitorizare; 

h) alte atributii prevăzute de lege, precum și însărcinările stabilite de Guvern. 

 

Art. 23.  

Prefectului îi pot fi delegate de către miniștrii și/sau conducătorii celorlalte organe ale 

administrației publice centrale din subordinea Guvernului unele atribuții de conducere și control, 

precum: 

a) verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice 

deconcentrate; 

b) verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale; 

c) analizarea modului de realizare a acțiunilor cu caracter interministerial care au ca scop 

creșterea calității serviciilor publice; 

d) reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, în cazul în care serviciile publice 

deconcentrate din subordine nu pot fi mandatate; 

e) alte atribuții stabilite prin ordin al conducătorului instituției ierarhic superioare serviciului 

public deconcentrat. 

 

§ 1.2. Actele prefectului și regimul juridic aplicabil 
 

Art. 24.  

(1). Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, prefectul județului Ilfov emite acte administrative 

cu caracter individual sau normativ, numite ordine. 

(2). Ordinele prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate sunt emise după 

consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale 

administrației publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul județului Ilfov, potrivit 

competențelor proprii domeniilor de activitate. 

(3). Ordinele cu caracter normativ emise de prefect se publică potrivit legii. 

(4). Ordinul cu caracter normativ emis de către prefect devine executoriu numai după ce a fost 

adus la cunoștintă publică. 

(5). Ordinul cu caracter individual emis de către prefect devine executoriu de la data comunicării 

către persoanele interesate.   

(6). Ordinele emise de prefect în calitate de președinte al Comitetului județean pentru situații de 

urgență produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunoștintă publică și sunt executorii. 
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        (7). Ordinele cu caracter normativ se comunică de îndată ministerului cu atribuții în domeniul de 

resort. 

      (8) Ministrul care coordonează instituția prefectului poate propune Guvernului revocarea 

ordinelor emise de prefect care au caracter normativ sau a celor prevăzute la alin. (2) și (6), dacă le 

consideră nelegale sau netemeinice, în cazul în care acestea nu au intrat în circuitul civil și nu au produs 

efecte juridice și pot leza interesul public. 

       (9) Prefecții sunt obligați să comunice ordinele emise potrivit alin. (2) conducătorului instituției 

ierarhic superioare serviciului public deconcentrat. 

 

         Art. 25.  

(1). Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către secretarul general al instituției prefectului. 

      În cazul în care funcția publică de secretar general al instituției prefectului nu este ocupată 

prin niciuna dintre modalitățile prevăzute de lege, contrasemnarea ordinelor prefectului se realizează 

de către conducătorul compartimentului juridic din instituția prefectului.  

 (2). Elaborarea, redactarea și emiterea ordinelor se face cu stricta respectare a dispozițiilor Legii 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, în baza unui referat/unei note de fundamentare semnat(ă) de 

șeful structurii inițiatoare, care va aviza și proiectul de ordin, alături de șefii ierarhici ai acestuia și de 

funcționarul public care a întocmit documentul. 

(3). Șeful Serviciului Juridic sau o altă persoană în drept, desemnată conform prevederilor legale, 

va aviza pentru legalitate proiectul de ordin conform prevederilor art.4, teza finală din Legea 

nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și 

completările ulterioare, în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã 

pentru elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificările ulterioare și a prevederilor art. 54 

alin. (4) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi 

prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi 

a altor documente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, în vederea adoptării/aprobării. 

       

 § 1.3.  Răspunderea prefectului și a subprefectului 

 
         Art. 26. 

          În exercițiul funcțiilor lor prefectul și subprefectul răspund administrativ, civil sau penal, după 

caz, în condițiile legii și ale Codului administrativ. 
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                                      § 2. SUBPREFECŢII 

Art. 27.  

(1). Pentru îndeplinirea atribuțiilor și prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul este ajutat 

de 2 subprefecți. 

(2). Subprefectul este subordonat prefectului și este înlocuitorul de drept al acestuia. 

(3). Prefectul poate să delege subprefectului, prin ordin, o parte din atribuţiile sale. 

(4). În situația în care sunt în funcție doi subprefecți, prefectul emite un ordin prin care 

desemnează unul dintre subprefecți ca înlocuitor de drept. 

(5). În cazul în care nu s-a emis ordinul prevăzut la alin. (4), înlocuitorul de drept al prefectului 

este desemnat prin ordin al ministrului care coordonează instituția prefectului. 

 

§ 2.1. Atribuțiile subprefecților 

 

Art. 28.  

Subprefecții au următoarele atribuții principale: 

a) exercită, în numele prefectului, conducerea serviciilor publice deconcentrate; 

         b) exercită conducerea operativă a instituției prefectului; 

 (1). Cu privire la exercitarea, în numele prefectului, a conducerii serviciilor publice 

deconcentrate, subprefectul județului Ilfov: 

a) analizează activitatea desfășurată de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice 

comunitare de pașapoarte și de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și 

înmatriculare a vehiculelor și elaborează propuneri pentru îmbunătățirea activității acestora, pe care 

le înaintează prefectului; 

b) examinează, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate și cu autoritățile 

administrației publice locale, stadiul de execuție a unor lucrări și acțiuni care se derulează în comun; 

c) consultă conducătorii serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului 

prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii; 

d) asigură transmiterea ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter 

tehnic sau de specialitate către conducătorul instituției ierarhic superioare serviciului public 

deconcentrat, prin grija personalului din cadrul instituției prefectului; 

e) asigură examinarea proiectelor bugetelor, precum și a situațiilor financiare privind 

execuția bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate, conform procedurii stabilite, după 

caz, prin ordin al ministrului ori al conducătorului organului administrației publice centrale 

organizat la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în vederea emiterii avizului prefectului; 

f) asigură întocmirea proiectului regulamentului de funcționare a colegiului prefectural, cu 

respectarea prevederilor regulamentului-cadru; 

g) dispune măsuri în vederea organizării ședințelor colegiului prefectural, stabilește, după 

consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, ordinea de zi și lista invitaților, pe care 

le înaintează prefectului; 

h) urmărește modul de îndeplinire a hotărârilor luate în cadrul colegiului prefectural, prin 

grija secretariatului colegiului prefectural, și formulează propuneri în cazul nerespectării acestora, 

pe care le înaintează prefectului; 
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i) gestionează și urmărește măsurile dispuse de către prefect în calitate de președinte al 

comitetului județean pentru situații de urgență, precum și hotărârile luate în cadrul comitetului 

județean pentru situații de urgență; 

        (2). Cu privire la conducerea operativă a instituției prefectului, subprefectul județului Ilfov: 

a) asigură conducerea operativă a instituției prefectului, cu excepția cancelariei prefectului; 

b) asigurară elaborarea proiectului ordinului prefectului privind înființarea și organizarea 

oficiilor prefecturale sau desființarea acestora, precum și transmiterea proiectului ordinului către 

ministerul care coordonează instituția prefectului; 

c) acordă consultanță autorităților administrației publice locale privind proiectele acordurilor 

de colaborare, cooperare, asociere, înfrățire și aderare, inițiate de acestea; 

d) verifică documentația și eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative întocmite 

pe teritoriul României, care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar 

al Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la 

Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, 

aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare; 

e) exercită atribuțiile rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 

și convoacă în ședințe lunare comisiile care au ca obiect punerea în aplicare a acestor legi; 

f) alte atribuții sau sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituției prefectului. 

 

Art. 29.  

(1). Atribuțiile prevăzute la art. 28 se stabilesc de către prefect, prin ordin. 

(2). La întocmirea ordinului pentru fiecare subprefect se vor avea în vedere și atribuțiile pe 

linia protecției informațiilor clasificate pentru subprefectul desemnat șef al structurii de securitate, 

conform prevederilor legale în vigoare.  

Șeful structurii de securitate este desemnat subprefectul care coordonează activitatea 

serviciilor publice deconcentrate. 

 (3). Ordinul prefectului prin care se stabilesc în sarcina subprefectului atribuții de șef al 

structurii de securitate se transmite spre avizare structurii responsabile pentru îndrumarea, 

coordonarea și controlul activităților referitoare la protecția informațiilor clasificate (D.G.P.I.), 

conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Art. 30. Structura de securitate este în subordinea subprefectului cu atribuții de şef al structurii 

de securitate.  

 

Art. 31. Atribuţiile şefului structurii de securitate sunt îndeplinite de către subprefectul care 

coordonează activitatea serviciilor publice deconcentrate, stabilit prin ordin al prefectului, avizat de 

către structura responsabilă pentru îndrumarea, coordonarea și controlul activităților referitoare la 

protecția informațiilor clasificate (D.G.P.I.), după obţinerea certificatului de securitate corespunzător 

celui mai înalt nivel de clasificare a informaţiilor secrete de stat gestionate de instituţia prefectului. 
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        Art. 32. Atribuțiile pe linia protecției informațiilor clasificate, stabilite pentru subprefectul 

desemnat șef al structurii de securitate, nu pot fi delegate altor persoane. 

 

        Art. 33. Subprefectul desemnat șef al structurii de securitate are următoarele atribuții:  

1. În domeniul protecției informațiilor clasificate în format electronic - INFOSEC:  

a) este responsabil pentru implementarea măsurilor de securitate pe linia INFOSEC, conform 

normelor în vigoare ; 

b) pune la dispoziția șefului CSTIC lista cu certificatele de securitate/autorizațiile de acces la 

informațiile clasificate deținute de personalul instituției;  

c) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate.  

 2. În domeniul protecției informațiilor clasificate în format letric: 

a) elaborează și supune aprobării conducerii instituției normele interne privind protecția 

informațiilor clasificate, potrivit legii ; 

b) întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate deținute de instituție și 

îl supune avizării structurii abilitate, iar după aprobare acționează pentru aplicarea acestuia ; 

c) coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate în toate componentele acesteia; 

d) asigură relaționarea cu structura abilitată să coordoneze activitatea și să controleze măsurile 

privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii ;  

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și 

modul de respectare a acestora ;  

f) consiliază conducerea instituției în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor 

clasificate ; 

 g) informează conducerea instituției despre vulnerabilitățile și riscurile existente în sistemul de 

protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora ;  

h) acordă sprijin reprezentanților autorizați ai structurilor abilitate potrivit competențelor legale, 

pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate ;  

 i) organizează în colaborare cu structura abilitată să coordoneze activitatea și să controleze 

măsurile privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii, activități de pregătire specifică a 

persoanelor care au acces la informații clasificate ;  

j) asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la 

informații clasificate ; 

k) actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces la 

informații clasificate ;  

l) întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de instituție pe 

clase și niveluri de secretizare ;  

       m) prezintă conducătorului instituției propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și 

locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate 

și, după caz, solicită sprijinul structurilor abilitate ;  

       n) efectuează, cu aprobarea conducerii instituției, controale privind modul de aplicare a măsurilor 

legale de protecție a informațiilor clasificate ; 
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       o) pune în aplicare și verifică respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind 

protecția informațiilor clasificate în cadrul instituției ;  

       p) participă la programele permanente de pregătire organizate de structurile investite cu atribuții 

de coordonare a activității și de control al măsurilor privitoare la protecția informațiilor clasificate, 

potrivit legii ;  

       q) avizează cererile de multiplicare și procesele-verbale de distrugere a informațiilor clasificate 

pentru toate structurile instituției ; 

      r) exercită alte atribuții în domeniul protecției informațiilor clasificate, potrivit legii.  

3. Atribuții pe linie de prevenire a faptelor de corupție: 

a) asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire 

anticorupție organizate de Direcția Generală Anticorupție; 

b) sprijină personalul specializat al Direcției Generale Anticorupție în organizarea și 

implementarea campaniilor și acțiunilor de prevenire a corupției; 

c) asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în planul de integritate pentru implementarea, 

la nivelul M.A.I., a Strategiei naționale anticorupție; 

d) asigură managementul riscurilor de corupție și aplică măsurile de prevenire și control al 

riscurilor la corupție; 

e) solicită sprijinul Direcției Generale Anticorupție cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru 

prevenirea faptelor de corupție din domeniul de competență; 

f) sprijină personalul specializat al Direcției Generale Anticorupție în realizarea vizitelor de 

evaluare privind reacția instituțională la incidentele de integritate; 

g) furnizează Direcției Generale Anticorupție documente referitoare la organizarea și funcționarea 

structurii, precum și alte date necesare pentru pregătirea activităților de prevenire a faptelor de 

corupție; 

h) asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relațiilor cu publicul/primirii în 

audiență, săli de așteptare, suprafața exterioară a clădirilor, etc.) precum și pe prima pagină a 

site-urilor proprii de internet și intranet a mesajelor sau materialelor anticorupție puse la 

dispoziție de către Direcția Generală Anticorupție. 

 

        Art. 34. Subprefecții îndeplinesc și alte atribuții stabilite, potrivit legii, prin ordin al prefectului. 

 

§ 3. Drepturi și îndatoriri ale prefecților și ale subprefecților 

 

Art. 35.  

(1). La numirea în funcție, prefectul și subprefectul care nu dețin o locuință proprietate 

personală în localitatea în care își are sediul instituția prefectului au dreptul la o locuință de serviciu 

corespunzătoare sau la decontarea cheltuielilor de cazare, în condițiile stabilite prin hotărâre a 

Guvernului.  

(2). Cheltuielile privind locuința de serviciu, cheltuielile de cazare, precum și cele privind 

deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul instituția prefectului și localitatea în care 

își au domiciliul prefectul și subprefectul sunt suportate din bugetul instituției prefectului și se 

decontează în limita unui plafon maxim, stabilit anual, prin hotărâre a Guvernului. 
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(3). Contractul de închiriere a locuinței de serviciu încetează în termen de 30 de zile de la data 

încetării exercitării funcției de prefect, respectiv de subprefect, după caz. 

 

Art. 36.  

Ca reprezentant al Guvernului, prefectului i se acordă onorul militar cu ocazia ceremoniilor 

militare organizate la nivelul județului, potrivit prevederilor Regulamentului onorurilor și 

ceremoniilor militare. 

 

Art. 37.  

(1). Prefecții și subprefecții au obligația să informeze în prealabil conducerea ministerului 

care coordonează instituția prefectului ori de câte ori călătoresc în afara județului. 

(2). Prefecții și subprefecții nu au dreptul la grevă. 

(3). Prefecții și subprefecții nu pot să înființeze organizații sindicale proprii. 

 

Art. 38.  

(1). Regimul incompatibilităților și al conflictului de interese aplicabile funcției de prefect și 

de subprefect sunt cele prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2). Prin activități în domeniul didactic pe care prefecții și subprefecții le pot desfășura, în 

condițiile legislației speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice și a funcțiilor publice, se înțeleg activitățile prevăzute la art. 462 alin. (2) din 

Codul Administrativ. 

(3). Constatarea și sancționarea stării de incompatibilitate și a conflictului de interese pentru 

persoanele care ocupă funcția de prefect și de subprefect se face în condițiile Legii nr. 176/2010, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

                                   § 4. SECRETARUL GENERAL  

                 AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL ILFOV 

Art. 39.  

         Funcția de secretar general al instituției este funcţie de înalt funcționar public și este subordonat 

nemijlocit prefectului.  

         Secretarul general al instituției prefectului asigură stabilitatea funcționării instituției prefectului, 

continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între compartimentele instituției. 

          Secretarul general al instituției prefectului sprijină activitatea prefectului în exercitarea 

atribuțiilor privind verificarea legalității și coordonează structura/structurile de specialitate prin care se 

realizează aceste atribuții. 
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                                   § 4. SECRETARUL GENERAL  

                 AL INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL ILFOV 

 

§ 4.1. Atribuțiile Secretarului general al Instituției Prefectului Județul Ilfov 

Art. 40.  

(1). Secretarul general al instituției prefectului județul Ilfov are următoarele atribuții principale:  

a) asigură stabilitatea funcționării Instituției Prefectului Județul Ilfov, continuitatea conducerii și 

realizarea legăturilor funcționale între compartimentele instituției;  

b) sprijină activitatea prefectului în exercitarea atribuțiilor privind verificarea legalității actelor 

administrative emise de autoritățile administrației publice locale;  

c) coordonează structura/structurile de specialitate prin care se realizează atribuțiile privind 

verificarea legalității de către prefect;  

d) elaborează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe 

care îl supune spre aprobare prefectului;  

e) verifică transmiterea de către structurile inițiatoare a ordinelor prefectului cu caracter 

individual către persoanele interesate; 

f) monitorizează primirea/distribuirea corespondenței și urmărirea soluționării acesteia în 

termenul legal;  

g) elaborează studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le 

prezintă prefectului;  

h) asigură transmiterea ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care 

coordonează instituția prefectului și publicarea în monitorul oficial local al județului Ilfov, precum și 

pe pagina de internet a Instituției Prefectului Județului Ilfov; 

i) îndrumă secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale; 

j) gestionează și urmărește îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea 

sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;  

k) urmărește modul de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate 

specifice instituției prefectului;  

l) înaintează către prefect propunerile cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al 

lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea 

documentelor;  

m) aprobă eliberarea de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția 

celor care conțin informații clasificate;  

n) asigură secretariatul Comisiei județene Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor, în calitate de secretar al acesteia;  

o) urmărește îndeplinirea măsurilor dispuse de prefect;  

p) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.  

(2). Atribuțiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către prefect, prin fișa postului.  

(3) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către secretarul general al instituției prefectului, 

care are sarcina de a le pune în aplicare. 
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                                             CAPITOLUL VI 

                    PERSONALUL DE CONDUCERE DIN CADRUL 

                   INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL ILFOV 

         Art. 41. 

(1).  Șefii de serviciu și șefii de birou asigură conducerea structurilor de specialitate și sunt numiți 

prin ordin al prefectului, în condițiile legii. 

(2). Șefii de serviciu de la Serviciul public comunitar de pașapoarte și de la Serviciul public 

comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule sunt funcționari publici de conducere 

cu statut special, iar șefii de serviciu și șefii de birouri din celelalte structuri ale Instituției Prefectului 

Județul Ilfov sunt funcționari publici de conducere.  

(3). În cadrul compartimentelor unde nu sunt prevăzute funcții de conducere, se stabilesc relații 

de autoritate functională între personalul cu gradul cel mai mare al funcției de execuție și restul 

personalului acestor structuri, în vederea îndrumării și coordonării în mod unitar, în conformitate cu 

scopurile și obiectivele propuse, a activității acestora și a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor 

necesare și asigurării unității de acțiune în îndeplinirea obiectivelor. 

 

§1. Dispoziții specifice personalului cu funcții de conducere din cadrul Instituției 

Prefectului Județul Ilfov 

 

          Art.42.   

    Funcționarii publici de conducere, precum și funcționarii publici cu statut special de conducere 

din structura instituției prefectului îndeplinesc următoarele atribuții specifice:  

a) organizează, îndrumă și controlează activitatea funcționarilor din subordine, în scopul realizării  

atribuțiilor ce revin structurilor pe care le conduc; 

b) răspund, potrivit legii, de activitatea structurii pe care o conduc; 

c) răspund de dimensionarea sarcinilor pe posturile/funcțiile prevăzute în structura pe care o 

coordonează; 

d) întocmesc și actualizează, ori de câte ori se impune, fișele postului pentru funcționarii din  

subordine, în conformitate cu atribuțiile repartizate, în vederea aducerii la îndeplinire a atribuțiilor ce 

revin structurii pe care o conduc, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

e) asigură cunoașterea legislației de specialitate de către personalul din subordine; 

f) propun și susțin, argumentat, conducerii instituției prefectului modificarea structurii din 

subordine, în corelare cu atribuțiile stabilite și volumul activităților; 

g) evaluează anual, atât activitatea structurii pe care o conduc, întocmind în acest sens rapoarte de 

analiză, precum și performanțele profesionale individuale ale funcționarilor publici din cadrul 

structurii întocmind Rapoarte de Evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată pe care le prezintă prefectului spre aprobare;  

h) primesc și repartizează spre rezolvare lucrările și corespondența care intră în atribuțiile 

structurii pe care o conduc, urmărind respectarea termenelor și modul de soluționare a acestora; 

i) semnează, conform competențelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările elaborate în cadrul  

structurii pe care o conduc; 
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j) urmăresc elaborarea în termen a rapoartelor, studiilor, sintezelor, metodologiilor și a celorlalte  

lucrări care le sunt repartizate; 

k) răspund de întocmirea și de actualizarea documentației necesare emiterii ordinelor prefectului 

din sfera de activitate a serviciului, în vederea îndeplinirii de către prefect a atribuțiilor legale ce îi 

revin conform legislației în vigoare; 

l) participă la modificarea și/sau completarea Regulamentului de Organizare și Functionare al  

Instituției Prefectului Județul Ilfov, atunci când legislația în vigoare o impune și întocmesc fișele 

postului pentru personalul din subordine; 

m) participă la elaborarea Regulamentului privind circuitul documentelor în cadrul instituției și 

fac propuneri privind actualizarea și îmbunătățirea acestuia; 

n) asigură implementarea standardelor de control intern/managerial la nivelul structurilor pe care 

le conduc, conform prevederilor O.S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităților publice și adoptă măsuri pentru îmbunătățirea acestuia; 

o) realizează autoevaluarea implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul  

structurilor pe care le conduc; 

p) răspund de completarea și transmiterea spre centralizare a situațiilor privind stadiul  

implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ managerial la nivelul structurilor pe care 

le conduc; 

q) transmit propuneri de întocmire/îmbunătățire a Programului anual de dezvoltare a  

sistemului de control intern managerial la nivelul instituției;  

r) răspund de întocmirea și implementarea programului dc dezvoltare a sistemului de control  

intern managerial pentru structurilor pe care le conduc; 

s) răspund de întocmirea și evidența documentelor de implementare a standardelor de control  

intern/managerial emise la nivelul structurilor pe care le conduc; 

t) răspund de ducerea la îndeplinire a planurilor/programelor/măsurilor adoptate în cadrul  

ședințelor Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției 

Prefectului Județul Ilfov privind activitatea structurilor pe care le conduc; 

u) îndeplinesc atribuțiile ce decurg din calitatea de membru al Comisiei de monitorizare a 

sistemului de control intern managerial; 

v) îndeplinesc atribuțiile ce decurg din calitatea de membru a1 echipei de gestionare a 

riscurilor; 

w) desemnează, la nivelul structurilor pe care le conduc, un responsabil cu riscurile; 

x) aprobă Registrul riscurilor la nivelul structurilor pe care le conduc; 

y) asigură participarea personalului din subordine la activitățile de informare și de instruire 

anticorupție organizate de Direcția Generală Anticorupție; 

z) asigură respectarea normelor de disciplină de către salariații din subordine și propun prefectului  

sau, după caz, Comisiei de Disciplină, cercetarea disciplinară a persoanelor care au săvârșit abateri 

disciplinare, în condițiile legii; 

aa) în exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor publice de conducere, funcționarii publici au 

obligația să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcția publică 

pentru funcționarii publici din subordine; 
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bb) funcționarii publici de conducere au obligația să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a 

competenței profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă promovări, 

transferuri, numiri sau eliberări din funcții, ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând 

orice formă de favoritism sau discriminare; 

cc) colaborează cu Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă organizat la nivelul instituției,  

făcând propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului din subordine; 

dd)  răspund de implementarea măsurilor ce le revin pe linia protecției mediului;    

ee) colaborează cu celelalte servicii ale instituției pentru realizarea tuturor atribuțiilor care îi revin 

Instituției PrefectuIui Județul Ilfov, stabilite prin acte normative, ordine ale prefectului, note de 

serviciu, planuri de activitate, etc.; 

ff) propun prefectului, pentru personalul din subordine, recomandările privind participarea la 

cursuri de pregătire și perfecționare profesională, în țară sau în străinătate, în condițiile legii; 

gg) asigură cunoașterea și respectarea de către personalul din subordine a prevederilor prezentului 

Regulament, precum și a dispozițiilor ce privesc în mod direct activitatea acestora;  

hh) urmăresc conformitatea datelor de pe pagina de internet a Instituției Prefectului Județul Ilfov,din 

domeniul propriu de competență și comunică modificările care trebuie operate; 

ii) elaborează graficul privind planificarea concediilor de odihnă pentru personalul din subordine 

și urmăresc derularea concediilor potrivit graficului;  

jj) urmăresc respectarea programului zilnic de lucru al personalului din structura pe care o conduc; 

kk)  avizează lunar foaia de prezență (pontajul) pe care o înaintează salariatului cu atribuții privind 

salarizarea; 

ll) propun, motivat, necesarul de dotări adecvate îndeplinirii atribuțiilor structurii pe care o conduc; 

mm) asigură gruparea documentelor în unități arhivistice, potrivit problematicii și termenelor de  

păstrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă și trimiterea acestora la depozitul arhivei, 

conform prevederilor legale; 

nn)  asigură buna funcționare a comisiilor interdepartamentale care funcționează pe lângă instituția  

prefectului; 

oo)  răspund în fața prefectului și a subprefecților, după caz, pentru activitatea desfășurată; 

pp)  îndeplinesc și alte sarcini în legătură cu atribuțiile de serviciu prevăzute de reglementările  

legale în vigoare; 

 

          Art. 43. 

 (1). Atribuțiile personalului de conducere vor fi delegate în vederea îndeplinirii temporare a 

atribuțiilor către un funcționar din subordine, cu aprobarea prefectului, pe perioada concediilor de 

odihnă, a concediilor fără plată și a concediilor pentru incapacitate temporară de muncă sau a 

deplasărilor în vederea îndeplinirii unor misiuni în alte localități din țară sau străinătate și a altor cazuri 

de suspendare conform legislației în materie. 

(2). Relațiile de subordonare din cadrul structurilor Instituției Prefectului Județul Ilfov 

evidențiază stabilirea sarcinilor și raportarea modului de realizare a acestora pe cale ierarhică. 

(3). În relațiile de serviciu/muncă se pot angaja numai responsabilități ce revin personalului 

potrivit atribuțiilor din fișa postului. 
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Art.44.  

 

(1). Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice vacante se dispune motivat prin 

act administrativ de către persoana care are competența de numire în funcția publică, pe o perioadă de 

maxim 6 luni într-un an calendaristc, în condițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare. 

(2). Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice ocupate al cărei titular se află în 

concediu în condițiile legii sau este delegat în condițiile art. 504 din Codul administrativ, ori se află în 

deplasare în interesul serviciului se stabilește prin fișa postului și operează de drept, în condițiile 

Codului administrativ. 

(3). Delegarea de atribuții corespunzătoare unei funcții publice nu se poate face prin delegarea 

tuturor atribuțiilor corespunzătoare funcției publice în cauză către același funcționar public. 

Funcționarul public care preia atribuțiile delegate exercită pe perioada delegării de atribuții și atribuțiile 

funcției publice pe care o deține, precum și atribuțiile parțial preluate, cu excepția situației în care 

atribuțiile delegate presupun exercitarea controlului ierarhic asupra funcției deținute. 

(4). În situația în care funcția publică ale cărei atribuții sunt delegate, funcția publică al cărei 

titular preia parțial atribuțiile delegate se află într-un raport ierarhic de subordonare, funcționarul public 

care preia atribuțiile delegate semnează pentru funcția publică ierarhic superioară. 

(5). Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a funcționarului public căruia 

i se deleagă atribuțiile. 

(6). Funcționarul public care preia atribuțiile delegate trebuie să îndeplinească condițiile de studii 

și de vechime necesare pentru ocuparea funcției publice ale cărei atribuții îi sunt delegate. 

(7). Nu pot fi delegate atribuții funcționarilor publici debutanți sau funcționarilor publici care 

exercită funcția publică în temeiul unui raport de serviciu cu timp parțial. 

(8). Funționarii publici pot îndeplini unele atribuții corespunzătoare unei funcții de demnitate 

publică, ale unei funcții de autoritate publică sau ale unei alte funcții publice, numai in condițiile expres 

prevăzute de lege. 

(9). În cazul funcțiilor publice de execuție vacante, cu excepția funcțiilor publice de auditor și 

consilier juridic, atunci când aceste funcții sunt unice în cadrul instituției, atribuțiile pot fi delegate 

către cel puțin doi funcționari publici, cu respectarea prevederilor alin. (1) și alin. (5) - (7). 
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                                           CAPITOLUL VII  

               ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR DE SPECIALITATE  

                ALE INSTITUȚIEI  PREFECTULUI  JUDEȚUL  ILFOV 

 

§ 1. CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI 

Art. 45. 

Corpul de control al prefectului este organizat și funcționează ca structură distinctă a instituţiei 

prefectului, în subordinea directă a prefectului. 

 

§ 1.1. Atribuțiile Corpului de control al prefectului 

Art. 46. 

(1) Corpul de control al prefectului îndeplinește următoarele atribuţii principale:  

a) desfăşoară, în condiţiile legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare a structurilor  

din sfera de competenţă a prefectului;  

b) desfășoară, la ordinul prefectului, acțiuni de control la nivelul întregului județ, cu privire  

la aplicarea și respectarea actelor normative; 

c) desfășoară, la ordinul prefectului, acțiuni de control la nivelul întregului județ, cu privire 

la aplicarea și respectarea ordinelor cu caracter normativ emise de prefect; 

d) verifică sesizările adresate prefectului în care soluţionarea problemelor implică un grad  

ridicat de dificultate, la ordinul acestuia;  

e) elaborează și actualizează Planul de control al instituției prefectului, procedura internă de 

organizare și desfășurare a activității de control și alte documente aplicabile activității de control, pe 

care le transmite spre aprobare prefectului;  

f) colaborează în exercitarea atribuțiilor ce îi revin cu autorităţile administraţiei publice locale şi 

instituţiile publice competente, precum și cu structuri ale aparatului propriu de specialitate al 

prefectului;  

         g) organizează și coordonează, din dispoziția prefectului : 

- verificarea modului de utilizare a fondurilor publice alocate serviciilor publice deconcentrate ; 

- verificarea modului de realizare a obiectivelor cuprinse în strategiile sectoriale; 

- analizarea modului de realizare a acțiunilor cu caracter interministerial care au ca scop creșterea 

calității serviciilor publice ; 

- desfășurarea unor achiziții publice prin programe comune mai multor servicii publice deconcentrate 

din județul Ilfov. 

         h) verifică respectarea legislației și desfășoară alături de reprezentanţi ai serviciilor publice 

deconcentrate, potrivit competențelor, acțiuni de control privind aplicarea actelor normative, 

elaborează rapoarte interne cu privire la aspectele constatate, precum și propuneri de îmbunătățire a 

stării de legalitate și de eliminare a deficienţelor, pe care le comunică prefectului;  

        i) participă la efectuarea verificărilor necesare, în condițiile prevăzute de lege, pentru stabilirea 

persoanelor (aleși locali, funcționari publici) cărora le sunt aplicabile incompatibilitățile și interdicțiile 

prevăzute de actele normative privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției; 
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         j) urmărește realizarea măsurilor stabilite pentru înlăturarea deficiențelor constatate în cadrul 

acțiunilor de verificare, îndrumare și control, inclusiv implementarea recomandărilor auditului intern, 

informând prefectul asupra rezultatelor obținute;  

        k) asigură îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial, analiza și sinteza 

datelor si verificarea modului de implementare a acestuia; 

      m) efectuează controale dispuse de către Ministerul Afacerilor Interne pe diferite domenii de 

activitate, prin atragerea specialiștilor din domeniile respective, prin ordin al prefectului; 

      n) în situația în care Corpul de control al prefectului ia cunoștință de fapte care contravin 

prevederilor legale, are obligația să înștiințeze prefectul și să sesizeze, în condițiile legii, organele 

abilitate să procedeze la verificarea și luarea măsurilor de intrare în legalitate; 

       o) păstrează secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces 

ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu; 

       (2) Actul de control se exercită numai in scopul pentru care a fost dispus și în limitele 

competențelor stabilite prin lege, fără nici o formă de manifestare a abuzului de putere în activitatea de 

control.  

      (3) În exercitarea activității de control, Corpul de control are obligativitatea să respecte strict 

legislația în vigoare, să dea dovadă de imparțialitate, obiectivitate, echidistanță, detașare și echilibru in 

apreciere, indiferent de poziția celui controlat. 

      (4) Controlul se desfășoară independent sau împreună cu specialiști în domeniu din structurile 

deconcentrate. 

 

         Art.47.  

         Îndeplinește și alte sarcini în legătură cu atribuțiile de serviciu prevăzute de reglementările legale 

în vigoare. 

 

§ 2. CANCELARIA PREFECTULUI. 

Art. 48. 

 (1). Cancelaria prefectului este organizată conform prevederilor legale ca un compartiment 

organizatoric distinct al instituției, în directa subordine a prefectului și cuprinde funcții de execuție de 

specialitate specifice, respectiv:  

➢ Directorul cancelariei; 

➢ Consilier; 

➢ Consultant; 

➢ Secretarul cancelariei. 

         (2). Numărul de posturi, numirea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă, precum și 

drepturile și obligațiile personalului care fac parte din cancelaria prefectului sunt reglementate de 

prevederile legale speciale ale O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, aplicabile personalului contractual încadrat la cancelaria prefectului. 

(3). Activitatea cancelariei prefectului este coordonată de către directorul cancelariei, care 

răspunde în fața prefectului în acest sens. 

(4). Personalul din cancelaria prefectului este numit sau eliberat din funcție numai de către 

prefect. 
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§ 2.1. Atribuțiile Cancelariei Prefectului. 

Art. 49. 

(1) Cancelaria prefectului are următoarele atribuții principale: 

a) stabilește, împreună cu prefectul, activitățile ce vor fi cuprinse în agenda de lucru a acestuia, 

care va fi adusă la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet a instituției și, după caz, pe 

conturile de social media; 

b) pune la dispoziția mijloacelor de informare în masă informațiile referitoare la activitatea 

prefectului în vederea cunoașterii acesteia de către cetățeni; 

c) asigură condițiile necesare desfășurării ședințelor de lucru ale prefectului; 

d) analizează, la solicitarea prefectului, datele oferite de sondaje, statistici, studii și informează 

prefectul cu privire la principalele probleme și tendințe ale mediului social și economic din județul 

Ilfov; 

e) elaborează sintezele mass-media pentru informarea rapidă și corectă a prefectului; 

f) organizează, la solicitarea prefectului, evenimente de natură să informeze opinia publică și 

mass-media cu privire la acțiunile prefectului; 

g) acordă sprijin, prin orice mijloace, administratorilor desemnați pentru asigurarea realizării, 

întreținerii și actualizării paginii de internet a Instituției Prefectului Județului Ilfov și conturilor de 

social media; 

h) organizează întâlnirile prefectului cu reprezentanții locali ai societății civile, ai sindicatelor, 

ai patronatelor și ai parlamentarilor ce reprezintă cetățenii județului Ilfov în Parlamentul României; 

i) asigură legătura prefectului cu reprezentanții altor state prin persoanele desemnate, stabilește 

agenda întâlnirilor cu delegațiile externe, a obiectivelor și a autorităților locale care participă la 

întâlnire; 

j) actualizează și gestionează, prin evidență centralizată, activitatea de relații și colaborări 

internaționale a instituției prefectului și comunică rapoartele obligatorii pentru orice activitate de relații 

internaționale celor care păstrează evidența centralizată a acestora; 

k) urmărește realizarea, în termenul stabilit, a activităților și sarcinilor stabilite de către prefect; 

l) informează în timp util asupra oricărei probleme care prezintă importanță pentru conducerea 

Instituției Prefectului Județului Ilfov; 

m) colaborează cu structurile de specialitate ale instituției și serviciile publice deconcentrate ale 

ministerelor în realizarea acțiunilor dispuse de prefect; 

n) prezintă prefectului materiale, note, rapoarte, informări și analize ale structurilor de 

specialitate ale Instituției Prefectului Județului Ilfov și ale structurilor autorităților administrației 

publice locale; 

o) asigură rezolvarea în termen a corespondenței repartizată; 

p) întocmește și actualizează documentația necesară emiterii ordinelor prefectului din sfera de 

activitate a cancelariei prefectului, în vederea îndeplinirii de către prefect a atribuțiilor legale ce îi revin; 

q) participă la activitățile instituției, potrivit dispozițiilor prefectului; 

(2) Prefectul poate stabili prin ordin și alte atribuții pentru personalul din cadrul cancelariei 

prefectului. 
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 § 3. COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN 

 

Art. 50. 

    Compartimentul audit public intern funcționează ca structură specializată, distinctă, în 

subordinea prefectului județului Ilfov exercitând o funcție distinctă și independentă de activitățile 

instituției. 

 

Art. 51.  

Activitatea compartimentului este organizată și se desfășoară pe baza legilor și reglementărilor 

specifice. 

 

Art. 52. 

 (1). Obiectivul general al structurii este de a audita sistemele de control din cadrul Instituției 

Prefectului Județul Ilfov în scopul de a evalua eficacitatea și performanța structurilor funcționale în 

implementarea politicilor, programelor și acțiunilor în vederea îmbunătățirii continue a acestora și se 

realizează prin: 

a) activități de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate 

în scopul de a furniza o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor și de control; 

b) activități de consiliere menite să adauge valoare și să îmbunătățească procesele, fără ca 

auditorul intern să își asume responsabilități manageriale; 

 (2). Sfera auditului public intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul Instituției 

Prefectului Județul Ilfov pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de 

control intern /managerial. 

 

Art. 53.  

 (1). Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Instituţiei 

Prefectului Județul Ilfov, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la 

administrarea patrimoniului public. 

 

(2). Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la 

acestea, următoarele: 

a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică  din 

momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali; 

b) plătile asumate prin angajamentele bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 

c) administrarea patrimoniului;  

d) alocarea creditelor bugetare; 

e) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

f) sistemul de luare a deciziilor; 

g) sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

h) sistemele informatice. 

 

(3). Prin atribuțiile sale, compartimentul de audit intern nu trebuie să fie implicat în exercitarea 

activităților auditabile sau în elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit intern. 
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(4). Iregularitățile sau posibilele prejudicii semnificative constatate de auditorii interni sunt 

raportate conducătorului instituției și structurii de control intern abilitate în termen de 3 zile lucrătoare 

de la data constatării. 

 

Art. 54. 

    Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerințelor de nicio natură, începând 

de la stabilirea obiectivelor de audit, realizarea efectivă a lucrărilor specifice misiunii și până la 

comunicarea rezultatelor acesteia. 

 

Art. 55. 

       Auditorii interni trebuie să aibă o atitudine imparțială, să nu aibă prejudecăți și să evite conflictele 

de interese, să își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și 

integritate, potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern. 

 

§ 3.1. Atribuțiile specifice Compartimentului Audit Public Intern 

 

Art. 56.  

Atribuțiile specifice ale Compartimentului Audit Public Intern sunt: 

a) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 

ani, în funcţie de clasarea riscurilor asociate fiecărei structuri ce urmează a fi auditată însoțit de referatul 

justificativ; 

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern prin preluarea din planul multianual 

a misiunilor de audit planificate pentru structurile ce urmează a fi auditate, pe baza evaluării riscului 

asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, până la data de 30 noiembrie a 

anului precedent anului pentru care se realizează; 

c) desfășoară, cu aprobarea prefectului, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit 

public intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual; 

d) elaborează și pune în aplicare Programul de asigurare și îmbunătățire a calității sub toate 

aspectele activității de audit public intern; 

e) efectuează activităţi de audit public intern planificate și/sau ad-hoc, pentru a evalua dacă 

sistemele de management financiar şi control ale instituţiei publice sunt transparente şi sunt conforme 

cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

f) efectuează misiuni de consiliere formalizate, conform planului de audit public intern; 

g) efectuează misiuni de audit public intern cu privire la formarea și utilizarea fondurilor 

publice, precum și la formarea și la admnistrarea patrimoniului public asupra tuturor activităților 

desfășurate în entitatea publică/structura auditată; 

h) raportează, după fiecare misiune de audit public intern, atât conducerii entității, cât și la 

Direcția de Audit Public Intern, la solicitarea acesteia, asupra constatărilor, concluziilor şi 

recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; 

i) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare 

a obiectivelor compartimentului de audit public intern pe care îl transmite Direcției de Audit Public 

Intern și Camerei de Conturi, conform reglementărilor legale; 
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j) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat prefectului 

şi structurii de control intern abilitate; 

k) în colaborare cu structurile auditate și Comisia de monitorizare, monitorizează stadiul 

îndeplinirii recomandărilor formulate în raportul de audit public intern/raportul de consiliere, în 

condițiile stabilite prin norme proprii  de audit/proceduri operaționale și de sistem; 

l) colaborează cu structurile de audit public extern, în vederea asigurării complementarității 

funcției de audit, în condițiile stabilite prin protocoale de colaborare stabilite la nivel național;  

m) asigură reprezentarea instituției la programele și acțiunile derulate care vizează activitatea de 

audit public intern, la solicitarea conducerii Instituției Prefectului Județul Ilfov; 

n) asigură paticiparea la acțiuni organizate de structura de audit public intern de la nivelul 

ierarhic superior sau de alte structuri specializate pe linia pregătirii profesionale și a respectării Codului 

de etică;  

o) implementează și dezvoltă sistemul de control intern managerial aferent activității de audit 

public intern; 

p) realizează sarcini primite din partea prefectului și a structurii de audit public intern de la 

nivel ierarhic superior pe domeniul de activitate specific Compartimentului Audit Intern.  

 

§ 4. COLEGIUL PREFECTURAL 

 

Art. 57. 

(1). La nivelul Instituției Prefectului Județul Ilfov funcționează un colegiu prefectural compus 

din prefect, subprefect, secretar general și conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale, care sunt organizate sau au 

sediul în județul Ilfov. 

        (2). Colegiul prefectural este condus de către prefect. 

      (3). Din colegiul prefectural, în situația în care sunt în funcție mai mulți subprefecți, face parte 

subprefectul desemnat prin ordin al prefectului. 

        (4). La ședințele colegiului prefectural pot fi invitate și alte persoane a căror prezență este 

considerată necesară, în funcție de tematica cuprinsă pe ordinea de zi. 

        (5). Convocarea colegiului prefectural se face prin ordin de către prefect, prin grija structurilor de 

specialitate, cel puțin o data pe lună și ori de câte ori se consideră că este necesar. 

        (6). Colegiul prefectural își desfășoară activitatea în plen, în prezența majorității membrilor 

acestuia. 

        (7). Organizarea colegiului prefectural are ca scop asigurarea coordonării activității serviciilor 

publice deconcentrate și este organul consultativ al prefectului, în realizarea atribuțiilor de conducere 

a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administratiei publice 

centrale care sunt organizate sau au sediul în județul Ilfov. 

        (8) În cadrul ședințelor de lucru, membrii colegiului prefectural raportează și analizează stadiul 

implementării programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune de la nivelul județului Ilfov, 

nevoile și dificultățile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri în 

vederea îmbunătățirii activității. 
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      (9) Serviciile publice deconcentrate au obligația de a prezenta anual colegiului prefectural sau la 

solicitarea prefectului informări privind modul de realizare a atribuțiilor care le revin. 

 

      Art. 58. 

(1). Regulamentul de funcționare a colegiului prefectural se aprobă prin Ordin al Prefectului, în 

conformitate cu regulamentul-cadru prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.906/2020 pentru punerea în 

aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

§ 4.1. Atribuțiile Colegiului Prefectural 

 

Art. 59.  

(1). Atribuțiile colegiului prefectural privesc armonizarea activității serviciilor publice 

deconcentrate de la nivelul judetului Ilfov, precum și implementarea programelor, politicilor, 

strategiilor și planurilor de acțiune ale Guvernului la nivelul județului sau al localităților acestuia și 

sunt reglementate prin hotărâre de guvern. 

 (2). Colegiul prefectural are următoarele atribuții principale: 

a) analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte 

organe ale administrației publice centrale, care sunt organizate sau care au sediul în județul Ilfov și 

propune măsuri în vederea îmbunătățirii acesteia; 

b) stabilește domeniile și acțiunile în care este necesară implicarea mai multor servicii publice 

deconcentrate pentru realizarea cu eficiență a unor activități desfășurate în comun; 

c) stabilește măsurile necesare implementării la nivelul județului Ilfov, a programelor, 

politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune adoptate la nivel național; 

d) organizează acțiunile comune ale mai multor servicii publice deconcentrate în vederea 

solutionării unor situații deosebite; 

e) analizează măsurile necesare în vederea realizării unui sistem comun de management al 

informației, al resurselor materiale, financiare ori umane. 

(3). Colegiul prefectural îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, precum și sarcini date de 

către ministere sau de celelalte organe ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, 

ori de către prefect. 

 

Art. 60. 

 (1). În exercitarea atribuțiilor care îi revin, colegiul prefectural adoptă hotărâri, care se semnează 

de către președinte și sunt obligatorii pentru serviciile publice deconcentrate la care se referă. 

(2). Hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, iar în caz 

de paritate de voturi, votul prefectului decide. 

(3). Urmărirea aplicării hotărârilor colegiului prefectural revine subprefectului ce are atribuții de 

înlocuitor de drept și are obligația de a prezenta prefectului informări privind stadiul și modul de 

îndeplinire, precum și responsabilitățile pentru neîndeplinirea acestora. 
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§ 5. Structura de securitate 

Art. 61. 

(1) În conformitate cu prevederile art. 31  din Anexa la H.G. nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru 

aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, 

Structura/funcționarul de securitate are următoarele atribuții generale: 

a) elaborează și supune aprobării conducerii unității normele interne privind protecția 

informațiilor clasificate, potrivit legii; 

b) întocmește programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate și îl supune avizării 

instituțiilor abilitate, iar după aprobare, acționează pentru aplicarea acestuia; 

c) coordonează activitatea de protecție a informațiilor clasificate, în toate componentele acesteia; 

d) asigură relaționarea cu instituția abilitată să coordoneze activitatea și să controleze măsurile 

privitoare la protecția informațiilor clasificate, potrivit legii; 

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecție a informațiilor clasificate și 

modul de respectare a acestora; 

f) consiliază conducerea unității în legătură cu toate aspectele privind securitatea informațiilor 

clasificate; 

g) informează conducerea unității despre vulnerabilitatile și riscurile existente în sistemul de 

protecție a informațiilor clasificate și propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 

h) acordă sprijin reprezentanților autorizați ai instituțiilor abilitate, potrivit competențelor legale, 

pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informații clasificate; 

i) organizează activități de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informații 

clasificate; 

j) asigură păstrarea și organizează evidența certificatelor de securitate și autorizațiilor de acces 

la informații clasificate; 

k) actualizează permanent evidența certificatelor de securitate și a autorizațiilor de acces; 

l) întocmește și actualizează listele informațiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe 

clase și niveluri de secretizare; 

m) prezintă conducătorului unității propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor și 

locurilor de importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate din sfera de responsabilitate 

și, după caz, solicită sprijinul instituțiilor abilitate; 

n) efectuează, cu aprobarea conducerii unității, controale privind modul de aplicare a măsurilor 

legale de protecție a informațiilor clasificate; 

o) exercita alte atribuții în domeniul protectiei informațiilor clasificate, potrivit legii. 
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                                     § 6.  SERVICIUL JURIDIC 

Art. 62.  

(1). Serviciul juridic este structură de specialitate în Instituția Prefectului Județului Ilfov și este 

condusă de un șef serviciu, funcționar public de conducere. 

(2). Serviciul Juridic realizează activităţile care se circumscriu atribuției prefectului de a asigura 

aplicarea și respectarea legii în activitatea consiliilor locale din judeţul Ilfov, a Consiliului Judeţean 

Ilfov, precum şi a primarilor şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov. 

 

Art. 63.  

Serviciul juridic cuprinde:  

➢ Compartimentul pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu; 

➢ Compartimentul pentru controlul legalității actelor, contencios administrativ și organizarea 

procesului electoral.  

 

§ 6.1. Compartimentul pentru aplicarea actelor cu caracter reparatoriu. 

 

Art. 64.  

Atribuțiile Compartimentul pentru Aplicarea actelor cu caracter reparatoriu sunt următoarele: 

a) întocmeşte şi avizează ordinele prefectului, emise în baza propunerilor de la primării, privind 

stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în condiţiile Legii nr. 18/1991, Legii nr. 290 

din 27 iunie 2003 (*actualizată*)privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români 

pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord 

şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile 

Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și Legii nr. 9 din 8 ianuarie 1998 

(**republicată**)(*actualizată*)privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 

trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la 

Craiova la 7 septembrie 1940; 

b) efectuează controale tematice privind aplicarea Legii nr. 10/2001, constată contravenţii şi 

aplică sancţiuni în situaţia în care se impun, potrivit dispoziţiilor legale în domeniu; 

c) verifică dosare întocmite în baza Legii 10/2001 și întocmește referate cuprinzând viza de 

legalitate cu privire la acestea; 

d) reprezintă prefectul în cauzele ce se află pe rolul instanţelor judecătoreşti; 

e) execută şi alte sarcini stabilite de prefect în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a 

atribuţiilor ce i-au fost conferite prin lege; 

f) întocmeşte şi transmite M.A.I. şi A.N.R.P situaţiile solicitate privind stadiul aplicării Legilor 

fondului funciar; 

g) întocmeşte şi transmite organelor centrale informaţiile solicitate în legătură cu aplicarea 

Legilor fondului funciar; 

h) urmăreşte, împreună cu reprezentanţii Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, 

realizarea în teritoriu a sarcinilor privind aplicarea Legilor fondului funciar; 

i) asigură îndeplinirea lucrărilor secretariatului tehnic al Comisiei judeţene de aplicare a legilor 

fondului funciar, în care sens: 

         • întocmeşte ordinea de zi a Comisiei judeţene de aplicare a legilor fondului funciar şi o  supune 

aprobării secretarului comisiei;  

• pregătește lucrările ședințelor Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate 

privată asupra terenurilor;  
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         • verifică legalitatea propunerilor prezentate de comisiile locale în vederea stabilirii dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor, în special existența actelor doveditoare, verosimilitatea, 

autenticitatea și concludența acestora și întocmește proiectele de hotărâri pentru dezbatere în comisia 

județeană; 

         • efectuează convocarea membrilor Comisiei județene în ședință; 

• participă la lucrările Comisiei județene și întocmește procesul- verbal de ședință;  

• redactează hotărârile Comisiei judeţene de aplicare a legilor fondului funciar și asigură 

arhivarea acestora;  

   • îndrumă şi verifică activităţile comisiilor locale pentru aplicarea Legilor fondului funciar şi 

propune Comisiei judeţene sau preşedintelui acesteia măsurile necesare remedierii activităţii sau 

propuneri pentru sancţionare, acolo unde e cazul; 

  • analizează contestaţiile și memoriile adresate de către cetățeni prefectului și/sau Comisiei 

județene și prezintă Prefectului/Comisiei judeţene concluzii cu propuneri de soluţionare a acestora; 

 • asigură ducerea la îndeplinire a sarcinilor dispuse de Comisia județeană privind aplicarea 

Legilor fondului funciar;  

j) analizează și transmite cetățenilor răspunsuri la petițiile pe care aceștia le-au adresat Instituției 

Prefectului Județul Ilfov sau altor instituții ale statului, redirecționate instituției noastre; 

         k) întocmeşte proiectele de ordin ale prefectului şi hotărârile comisiei judeţene privind 

reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în conformitate cu 

prevederile Legilor fondului funciar şi le transmite comisiilor locale; 

   l) examinează contestaţiile şi memoriile adresate de către cetăţeni prefectului sau comisiei 

judeţene şi propune soluţii pentru rezolvarea situaţiilor reieşite din acestea; 

  m) urmăreşte ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de comisia judeţeană privind aplicarea 

Legilor fondului funciar; 

  n) examinează şi transmite cetăţenilor răspunsuri la petiţiile pe care aceştia le-au adresat 

instituţiei prefectului sau altor instituţii ale statului; 

  o) întocmeşte situaţiile solicitate de către conducerea instituţiei privind aplicarea Legilor 

fondului funciar; 

  p) ţine evidenţa litigiilor funciare aflate pe rolul instanţelor de judecată şi transmite actele 

solicitate; 

  q) transmite comisiilor locale, instituţiilor și persoanelor interesate hotărârile comisiei  

judeţene şi ordinele emise de Prefect în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 

terenurilor, în vederea comunicării acestora către persoanele interesate; 

q) studiază legislaţia în vigoare privind legile fondului funciar şi face propuneri de 

îmbunătăţire, atunci când i se solicită; 

r) organizează instruirea comisiilor comunale şi orăşeneşti cu privire la aplicarea legilor  

fondului funciar; 

 t) verifică legalitatea propunerilor înaintate de comisiile locale, în special existenţa actelor 

doveditoare, pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestora; 

 u) ţine evidenţa constestaţiilor formulate împotriva membrilor stabiliţi de comisia locală; 

 v)verifică documentaţia depusă pentru susţinerea contestaţiilor şi face propunerile  

corespunzătoare comisiei judeţene; 

 x) primeşte şi analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legilor fondului  

funciar, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere în 

cazul persoanelor care solicită reconstituirea dreptului de proprietate privată pe raza administrativ – 

teritorială a mai multor localităţi din judeţ; 
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t) întocmește situațiile solicitate de către conducerea instituției privind aplicarea Legilor  

fondului funciar; 

u) îndeplineşte și alte atribuții dispuse de către prefect . 

 

§ 6.2. Compartimentul pentru controlul legalităţii actelor, contencios administrativ și 

organizarea procesului electoral 

 

Art. 65. 

Atribuţiile Compartimentul pentru controlul legalităţii actelor, contencios administrativ și 

organizarea procesului electoral: 

a) ţine evidenţa actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice 

locale şi transmise prefectului în vederea verificării legalităţii, asigură păstrarea acestora, precum 

şi evidenţa acţiunilor şi dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;  

b) examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative 

adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale și le comunică acestora rezultatul 

verificării; 

c) verifică legalitatea contractelor încheiate de autorităţile publice locale, asimilate potrivit legii 

actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care se consideră 

vătămate într-un drept sau interes legitim; 

d) propune prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actului 

considerat nelegal sau a instanţei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare 

pentru anularea actului; 

e) întocmeşte documentaţia, formulează acțiunea pentru sesizarea instanțelor judecătorești şi 

susţine în faţa acestora acţiunea formulată şi căile de atac, atunci când este cazul; 

f) exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor și intereselor Instituției Prefectului Județul 

Ilfov în instanțele judecătorești de orice grad, în cauzele în care aceasta este citată; 

g) ţine evidenţa actelor administrative asupra cărora a fost exercitat controlul de legalitate, acestea 

fiind îndosariate în dosare separate pe unităţi administrativ - teritoriale şi autorităţi administrative 

existente; 

h) înscrie în registre speciale de evidenţă actele administrative primite, asupra cărora a fost exercitat 

controlul de legalitate; 

i) păstrează actele administrative primite şi verificate şi le pune la dispoziţia personalului care 

efectuează lucrări de arhivare; 

j) primeşte hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauzele soluţionate de instanţa de contencios 

administrativ, le analizează şi formulează căile de atac prevăzute de lege, pentru cele considerate 

netemeinice şi nelegale; 

k) ţine evidenţa citaţiilor primite de la instanţele de contencios administrativ, pe termene de 

judecată; 

l) elaborează proiectul ordinului Prefectului privind stabilirea numărului consilierilor locali şi 

judeţeni, pe baza datelor statistice oficiale şi întocmeşte graficul de convocare a Consiliilor locale 

şi a consilierilor judeţului Ilfov în şedinte de constituire; 

m) participă la desfăşurarea audienţelor în domeniul de activitate al serviciului;  

n) urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele pentru susţinerea reformei în 

administraţia publică; 

o) conlucrează cu compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi 

autorităţilor locale din judetul Ilfov, în vederea elaborarii proiectelor de hotărâri ale Guvernului 

care au ca obiect soluţionarea unor probleme de interes local; 
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p) organizează acţiuni de cunoaştere şi de interpretare a legii; 

q) îndrumă autorităţile locale în elaborarea actelor administrative precum şi ducerea la îndeplinire 

a acestora; 

r) inițiază, elaborează şi avizează proiectele de ordine ale Prefectului emise pentru îndeplinirea 

atribuțiilor prevăzute în sarcina compartimentului; 

s) avizează proiectele de contracte la care instituţia este parte şi participă la stabilirea răspunderii 

materiale sau disciplinare a angajaţilor; 

t) analizează evoluţia cazurilor în justiţie în care Comisia Judeţeană Ilfov pentru stabilirea dreptului 

de proprietate asupra terenurilor este parte şi face propuneri asupra măsurilor ce trebuie luate; 

u) elaborează rapoarte şi prezintă semestrial informări prefectului cu privire la actele administrative 

verificate;  

v) avizează proiectele de ordine ale prefectului din punct de vedere al legalităţii; 

w) acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în 

domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare  şi prezidenţiale, precum şi a 

referendumului naţional ori local; 

x) efectuează, în condiţiile legii, verificările şi întocmeşte documentaţia necesară cu privire la 

dizolvarea de drept a unor consilii locale sau judeţene, la suspendarea de drept a unor mandate 

de consilier sau de primar, ori la încetarea de drept a unor mandate de consilier sau de primar, 

ori la încetarea de drept a unor mandate de primar, respectiv la încetarea înainte de termen, a 

mandatului preşedintelui consiliului judeţean;            

y) efectuează, în condiţiile legii, verificări cu privire la măsurile intreprinse de primar sau de 

preşedintele consiliului judeţean, în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea 

administrativ – teritorială, inclusiv la sediul autorităţilor administraţiei publice locale şi propun 

prefectului, dacă este cazul, sesizarea organelor competente; 

z) desfăşoară acţiuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor 

delegate şi executate de către aceştia în numele statului; 

aa) ţine evidenţa litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în legătură cu aplicarea Legilor 

fondului funciar, pe instanţe de judecată şi obiect, participă la şedintele de judecată, formulează 

întâmpinări, răspunde la adresele instanţelor respective şi formulează căile de atac ordinare şi 

extraordinare împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate a fi pronunţate nelegal şi 

netemeinic. 

bb) asigură îndrumarea la solicitarea autorităților administrației publice locale, pentru problemele 

din sfera sa de competență; 

cc) elaborează puncte de vedere privitoare la aplicarea unor dispoziții legale; 

dd) întocmește rapoarte și informări cu privire la actele administrative verificate și cu privire la 

stadiul dosarelor aflate pe rolul instanțelor, pe care le prezintă conducătorului ierarhic superior; 

ee) asigură activitatea de arhivare a actelor și dosarelor ce aparțin instituției și întocmește, potrivit 

legii, împreună cu celelalte compartimente, nomenclatorul cu termenele de păstrare a dosarelor 

cu documente; 

ff)  asigură după caz, coordonarea activității de practică a studenților în cadrul Instituției Prefectului, 

conform acordurilor de colaborare semnate între Instituția Prefectului și universități, precum și 

în baza unor solicitări individuale;  

gg) îndeplinește și alte atribuții dispuse de către prefect. 
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       Art. 66. 

            Compartimentul pentru controlul legalităţii actelor, contencios administrativ și organizarea 

procesului electoral întocmește și actualizează lista cuprinzând aleșii locali de la nivelul fiecărei unități  

 /subdiviziuni administrativ-teritoriale, listă care se comunică ministerului cu atribuții în domeniul 

administrației publice și ministerului cu atribuții în domeniul afacerilor interne. 

 

§ 6.3. Organizarea și desfășurarea alegerilor locale, parlamentare și prezidențiale, 

europarlamentare, precum și a referendumului național ori local. 

 

Art. 67. În vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale, parlamentare și 

prezidențiale, europarlamentare, precum și a referendumului național ori local, Serviciul juridic are 

următoarele atribuţii: 

 a). acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul 

organizării şi desfăşurării alegerilor locale parlamentare şi prezidenţiale, precum şi a referendumului 

naţional ori local; 

 b). ţine evidenţa localităţilor în care urmează să se organizeze alegerile parţiale şi întocmeşte 

propunerile necesare stabilirii de către Guvern a datei alegerilor; 

 c). întocmeşte şi ţine evidenţa tuturor actelor şi documentelor ce intră sau ies din instituţia prefectului, 

în legătură cu atribuţiile prefectului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, parlamentare şi 

prezidenţiale, precum şi a referendumului naţional ori local; 

 d). elaborează proiectul ordinului prefectului de stabilire a numărului consilierilor locali şi judeţeni, pe 

baza datelor statistice oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică; 

 e). colaborează şi sprijină activitatea autorităților publice locale din judeţ referitoare la alegeri şi 

referendum pentru asigurarea legalităţii actelor şi măsurilor cu caracter electoral; 

 f). sesizează conducerii Instituţiei Prefectului Județul Ilfov cazurile de aplicare incorectă a prevederilor 

legale referitoare la alegeri;  

 g). gestionează întreaga documentaţie, pe judeţ şi pe fiecare consiliu local în parte referitoare la listele 

electorale, listele de candidaţi, atunci când legea le dă în competența prefectului; 

 h). pregăteşte şi furnizează informaţii privitoare la situaţia alegerilor; 

 i). sprijină activitatea secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale şi a serviciilor publice 

ale consiliilor locale în vederea realizării atribuţiilor referitoare la alegeri; 

 j). sprijină activitatea Birourilor Electorale Județene;  

 k). asigură funcţionarea fluxului informaţional în domeniul alegerilor; 

 l). elaborează proiecte de ordine în legătură cu realizarea activităţilor de natură electorală ce intră în 

competenţa Instituţiei Prefectului Județul Ilfov; 

m). colaborează cu celelalte servicii de specialitate din cadrul instituţiei prefectului cu atribuţii în 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor;  

n). furnizează datele referitoare la alegeri pentru întocmirea raportului anual asupra stării generale a 

judeţului; 

o). realizează instruiri cu primarii și secretarii generali ai unităților administrativ teritoriale precum și 

cu ceilalți participanți la procesele electorale cu privire la atribuțiile ce le revin pentru organizarea și 

desfășurarea în bune condiții a alegerilor, atunci când legea prevede aceasta/aceste obligație/obligații; 

p). sprijină activitatea Biroul Electoral Județean și Autorității Electorale Permanente referitoare la 

instruirea președinților, locțiitorilor, operatorilor de calculator cu privire la sarcinile ce le revin în 

vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor;  
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q). ţine evidenţa primarilor, viceprimarilor şi consilierilor aleşi; 

r). pregăteşte şi predă spre arhivare documentele legale stabilite referitoare la alegeri, care sunt 

gestionate de Instituția Prefectului; 

s). în perioada de la declanşarea alegerilor (locale, parlamentare, prezidenţiale) ori referendumului, până 

la finalizarea acestora prin publicarea rezultatului alegerilor, atribuţiile sunt exercitate de către toate 

serviciile din cadrul instituției;  

t). întocmeşte graficul şedinţelor de constituire a consiliilor locale şi a consiliului judeţean și face 

propuneri de participare, în calitate de reprezentant al prefectului, la aceste şedinţe; 

u). desfăşoară acţiuni de îndrumare şi control privind îndeplinirea de către primari a atribuţiilor delegate 

şi executate de către aceştia în numele statului; 

v). îndeplineşte și alte atribuții dispuse de către prefect, în limita prevederilor legale. 

 

 

        § 7.  SERVICIUL AFACERI EUROPENE, SITUAŢII DE URGENŢĂ  

       ŞI MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE  

                                       ŞI DE UTILITĂŢI PUBLICE 

 

Art. 68. 

 Serviciul Afaceri Europene, Situaţii de Urgenţă şi Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate şi de Utilităţi Publice este un serviciu distinct în cadrul Instituţiei Prefectului și este 

împărțit pe compartimente astfel: 

➢ Compartimentul privind serviciile publice deconcentrate şi serviciile de utilităţi publice; 

➢ Compartimentul pentru situaţii de urgenţă şi ordine publică; 

➢ Compartimentul afaceri europene; 

➢ Compartimentul pentru relația cu comunitățile rome. 

 

§ 7.1. Compartimentul privind serviciile publice deconcentrate şi serviciile de utilităţi 

publice. 

Art. 69.  

(1). Compartimentul privind serviciile publice deconcentrate şi serviciile de utilităţi publice își 

exercită atribuţiile în funcție de domeniul activității, respectiv:  

a) monitorizarea serviciilor publice deconcentrate; 

b) asigurarea secretariatului tehnic al Colegiului Prefectural; 

c) gestionarea serviciilor de utilități publice; 

d) realizarea în județe a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare; 

e) asigurarea relațiilor cu sindicatele și patronatele; 

f) asigurarea relațiilor cu organizațiile persoanelor vârstnice; 

g) conducerea activității serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, ale celorlalte organe ale 

administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul unităților administrativ-

teritoriale; 

h) alte atribuții prevăzute de lege. 

 

(2). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit ”a”, Compartimentul privind serviciile publice 

deconcentrate şi serviciile de utilităţi publice îndeplinește următoarele atribuții: 

a) elaborează şi supune spre aprobare prefectului măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciilor 

publice deconcentrate organizate la nivelul judeţului Ilfov, în vederea transmiterii acestora ministerelor 

şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit legii; 
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b) analizează activitatea desfăşurată de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 

celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate la nivelul 

judeţului Ilfov. În baza documentării, verificărilor în teren şi a analizării rapoartelor comunicate, 

întocmeşte informări, pe care le înaintează conducerii instituţiei; 

c) examinează, împreună cu serviciile publice deconcentrate şi cu autorităţile administraţiei 

publice locale, stadiul de execuţie a unor lucrări şi acţiuni care se derulează în comun şi prezintă 

concluziile conducerii instituţiei; 

d) urmăreşte şi sprijină conlucrarea dintre autorităţile admnistraţiei publice locale şi serviciile 

publice deconcentrate, în vederea soluţionării problemelor de interes comun ale comunităţii locale; 

e) semnalează divergenţele apărute între serviciile publice deconcentrate şi autorităţile publice 

locale şi organizează, după caz, acţiuni de mediere a acestora; 

f) înaintează propunerile de desemnare, prin ordin al prefectului, a reprezentantului instituției în 

comisia de concurs pentru ocuparea postului de conducător al unui serviciu public deconcentrat; 

g) asigură consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la întocmirea 

ordinelor prefectului, prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii; 

h) întocmeşte proiectele de ordin având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic sau de 

specialitate şi asigură avizarea acestora de către conducătorii respectivi; 

i) asigură transmiterea ordinelor prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter 

tehnic sau de specialitate, către conducătorul instituţiei ierarhic superioare serviciului public 

deconcentrat; 

j) asigură, potrivit legii, transmiterea către serviciile publice deconcentrate a actelor cu caracter 

normativ emise şi puse la dispoziţie de ministere şi de celelalte organe ale administraţiei publice centrale 

din subordinea Guvernului; 

k) asigură soluționarea petițiilor privind domeniul specific de activitate  adresate instituției 

prefectului, precum și comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal; 

l) inițiază, elaborează şi avizează proiectele de ordine ale prefectului emise pentru îndeplinirea 

atribuțiilor prevăzute mai sus. 

 

(3). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit ”b”, Compartimentul privind serviciile publice 

deconcentrate şi serviciile de utilităţi publice îndeplinește următoarele atribuții: 

a) întocmeşte proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Prefectural, cu 

respectarea prevederilor regulamentului-cadru; 

b) organizează şedinţele Colegiului Prefectural, stabileşte, în urma consultării conducătorilor 

serviciilor publice deconcentrate, ordinea de zi şi lista invitaţilor, pe care le înaintează prefectului, spre 

aprobare; 

c) urmăreşte modul de îndeplinire al hotărârilor luate în cadrul Colegiului Prefectural, prin grija 

secretariatului colegiului prefectural, şi formulează  propuneri în cazul nerespectării acestora, pe care le 

înaintează prefectului; 

d) asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor, comitetelor şi grupurilor de lucru 

privind domeniul specific de activitate, constituite în cadrul instituţiei prefectului, potrivit legii şi 

urmăreşte modul de soluţionare a propunerilor/hotărârilor formulate în cadrul acestora; 

e) consemnează problemele discutate/prezentate la şedinţele/analizele instituţiei prin 

stenodactilografiere/scriere în registre special constituite; 

f) participă, alături de reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, la acţiuni de verificare, 

potrivit competenţelor, a modului de aplicare şi respectare a actelor normative la nivelul judeţului Ilfov, 

în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al prefectului; 
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g) asigură raportarea activității Colegiului Prefectural către Direcția Generală pentru Relațiile cu 

Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

h) asigură participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate la videoconferințele 

organizate de Guvernul României; 

i) asigură informarea şi prezenţa conducătorilor serviciilor publice deconcentrate la 

videoconferinţele organizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi dispune măsuri pentru 

îndeplinirea sarcinilor ce revin acestor servicii, conform celor solicitate de organizatori; 

j) inițiază, elaborează şi avizează proiectele de ordine ale prefectului emise pentru îndeplinirea 

atribuțiilor prevăzute mai sus. 

 

 (4). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit ”c”, Compartimentul privind serviciile publice 

deconcentrate şi serviciile de utilităţi publice îndeplinește următoarele atribuții: 

a) asigură monitorizarea progresului măsurilor și acțiunilor cuprinse în Strategia natională și în 

Planul multianual de dezvoltare a serviciilor comunitare de utilități publice; 

b) asigură legătura între Unitatea centrală de monitorizare și Unitățile locale de monitorizare 

înființate la nivelul județului Ilfov; 

c) asigură colectarea rapoartelor și centralizarea la nivel județean de la nivelul unităților 

administrativ- teritoriale, precum și  trimiterea lor către Unitatea Centrală de Monitorizare; 

d) inițiază, elaborează şi avizează proiectele de ordine ale prefectului emise pentru 

îndeplinirea atribuțiilor prevăzute mai sus. 

 

 (5). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit ”d”, Compartimentul privind serviciile publice 

deconcentrate şi serviciile de utilităţi publice îndeplinește următoarele atribuții: 

a) elaborează și prezintă prefectului informări periodice semestriale/anuale cu privire la situația și 

evoluția stării generale economice, sociale, culturale si administrative, precum și cu privire la stadiul 

realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare; 

b) prezintă prefectului, cu consultarea autorităților administrației publice locale și a conducătorilor 

serviciilor publice deconcentrate, propuneri privind prioritățile de dezvoltare ale județului, pe baza 

Programului de guvernare în concordanță cu prevederile planului de dezvoltare regională; 

c) întocmește anual planul de acțiuni pentru realizarea în județul Ilfov a obiectivelor cuprinse în 

Programul de guvernare; 

d) realizează documentarea necesară și elaborează pe baza acesteia raportul anual privind starea 

generală economico-socială a județului, care se înaintează, potrivit legii, Guvernului prin Ministerul 

Afacerilor Interne; 

e) urmărește și aplică prevederile cuprinse în strategiile și programele pentru susținerea reformei 

în administrația publică; 

f) inițiază, elaborează şi avizează proiectele de ordine ale prefectului emise pentru îndeplinirea 

atribuțiilor prevăzute mai sus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Str. Smârdan, nr. 3, 030071 Sector 3, Bucureşti, Tel: 021 311 2862  Fax: 021 311 2486, 
E-mail:  relatiicupublicul@prefecturailfov.ro, Web: http://if.prefectura.mai.gov.ro; www.prefecturailfov.ro 

mailto:relatiicupublicul@prefecturailfov.ro
http://if.prefectura.mai.gov.ro/
http://www.prefecturailfov.ro/


48 
 

(6). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit ”e”, Compartimentul privind serviciile publice 

deconcentrate şi serviciile de utilităţi publice îndeplinește următoarele atribuții: 

a) asigură transpunerea în practică a Strategiei de guvernare cu privire la dinamizarea 

parteneriatului social dintre sindicate, patronate și puterea executivă; 

b) asigură organizarea, desfășurarea ședințelor comisiei de dialog social; 

c) stabilește relații de conlucrare cu partenerii sociali, care să permită o informare permanentă 

asupra nevoilor acestora și să faciliteze rezolvarea problemelor în discutie; 

d) conlucrează cu organizațiile sindicale și patronatele în vederea prevenirii și dezamorsării 

situațiilor care pot genera conflicte de muncă; 

e) conlucrează cu organizaţiile sindicale de ramură şi cu patronatele în vederea găsirii unor soluţii 

eficiente pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul serviciilor publice pentru populaţie; 

f) asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Comisiei de Dialog Social şi întocmirea 

minutelor de şedinţă; 

g) conlucrează cu partenerii sociali în vederea stabilirii unui sistem de informare permanentă 

asupra nevoilor şi priorităţilor acestora, în scopul promovării măsurilor necesare pentru rezolvarea unor 

probleme în litigiu; 

h) informează conducerea instituţiei asupra modului în care este asigurat climatul de pace socială 

la nivelul judeţului Ilfov şi asigură transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne sau către alte instituţii 

interesate a acţiunilor revendicative aprobate conform prevederilor legale în vigoare; 

i) asigură consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură, cu 

caracter economico-social, precum şi asupra măsurilor ce se întreprind pe linia restructurării regiilor 

autonome de sub autoritatea ministerelor, a Consiliului Judeţean Ilfov şi a consiliilor locale, precum şi a 

societăţilor comerciale din sectorul respectiv de activitate, în corelare cu măsurile de reconversie a forţei 

de muncă; 

j) consemnează problemele discutate/prezentate la şedinţele/analizele instituţiei prin 

stenodactilografiere/scriere în registre special constituite; 

k) asigură raportarea activității Comisiei de Dialog Social către Direcția Generală pentru Relațiile 

cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și organismele/instituțiile centrale 

care coordonează Dialogul Social; 

l) inițiază, elaborează şi avizează proiectele de ordine ale prefectului emise pentru îndeplinirea 

atribuțiilor prevăzute mai sus. 

 

(7). În domeniul prevăzut la alin. (1), lit”f”, Compartimentul privind serviciile publice 

deconcentrate şi serviciile de utilităţi publice îndeplinește următoarele atribuții: 

a) asigură transpunerea în practică a Strategiei de guvernare cu privire la dialogul cu organizațiile 

persoanelor vârstnice; 

b) asigură organizarea și desfășurarea sedințelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru 

Problemele Persoanelor Vârstnice; 

c) asigură consultarea reprezentanților organizațiilor persoanelor vârstnice în problemele cu 

caracter economic, social, medical și cultural de interes ce privesc această categorie socială; 

d) inițiază, elaborează şi avizează proiectele de ordine ale prefectului emise pentru îndeplinirea 

atribuțiilor prevăzute mai sus. 
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(8). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit ”g”, Compartimentul privind serviciile publice 

deconcentrate şi serviciile de utilităţi publice îndeplinește următoarele atribuții: 

a) analizează activitatea desfășurată de serviciile publice deconcentrate și întocmește informări cu 

privire la acestea, pe care le înaintează prefectului; 

b) elaborează și supune spre aprobare prefectului măsuri pentru îmbunătățirea activității serviciilor 

publice deconcentrate în vederea transmiterii acestora ministerelor și celorlalte organe ale administrației 

publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit legii; 

c) examinează, împreună cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și cu autoritățile 

administrației publice locale și județene, stadiul de execuție a unor lucrări și acțiuni care se derulează în 

comun; 

d) asigură întocmirea documentației și consultarea serviciilor publice deconcentrate cu privire la 

emiterea ordinelor prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit 

legii; 

e) asigură transmiterea ordinelor prefectului având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter tehnic 

sau de specialitate, către conducătorul instituției ierarhic superioare serviciului public deconcentrat; 
f) asigură, potrivit legii, transmiterea către serviciile publice deconcentrate, a actelor cu caracter 

normativ emise de ministere sau a celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea 
Guvernului; 

g) urmărește aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile și programele pentru susținerea reformei 

în administrația publică; 

h) asigură organizarea și desfășurarea ședințelor comisiilor sau comitetelor constituite în cadrul 

instituției prefectului, potrivit legii; 

i) realizează lucrările de secretariat pentru colegiul prefectural și prezintă prefectului propunerile 

cu privire la programul de activitate al colegiului; 

j) conlucrează cu unitățile teritoriale din subordinea M.A.I. la elaborarea măsurilor care se impun 

pentru asigurarea respectării drepturilor individuale, apărarea proprietății publice, a proprietății private, 

siguranța cetățenilor și prevenirea infracțiunilor; 

k) conlucrează cu compartimentele din structura proprie, cât și cu cele ale consiliului județean în 

vederea elaborării proiectelor de hotărâre ale Guvernului, care au ca obiect soluționarea unor probleme 

de interes local, ori a inițierii, prin M.A.I, a unor proiecte de acte normative; 

         l) îndrumă cetățenii care se adresează instituției prefectului și soluționează petițiile cetățenilor care 

ridică probleme generale sau specifice serviciilor publice deconcentrate; 

m)  inițiază, elaborează şi avizează proiectele de ordine ale prefectului emise pentru îndeplinirea 

atribuțiilor prevăzute mai sus; 

(9). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit ”h”, Compartimentul privind serviciile publice 

deconcentrate şi serviciile de utilităţi publice îndeplinește următoarele atribuții: 

a) monitorizează activitatea și asigură secretariatul Comisiei de implementare a Programului 

pentru școli al României; 

b) acţionează în vederea îndeplinirii obligaţiilor care revin instituţiei prefectului, în temeiul legii, 

pentru organizarea şi desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a Recensământului General  Agricol; 

c) acţionează în vederea îndeplinirii obligaţiilor care revin instituţiei prefectului, în temeiul legii, 

pentru organizarea şi desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a Recensământului Populaţiei şi a 

Locuinţelor; 

d) tehnoredactează lucrările primite spre soluționare din partea conducerii instituției; 

e) întocmeşte note de prezentare a unor lucrări/documente pentru a fi prezentate conducerii 

instituţiei; 
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f) pregăteşte pentru arhivare dosarele, petiţiile şi documentele care i-au fost repartizate spre 

soluționare; 

g) operează în registrul electronic modul de soluţionare al lucrărilor repartizate; 

h) în materia prelucrării datelor cu caracter personal va respecta prevederile actelor normative din 

domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi normele interne în materie emise la nivelul 

M.A.I.;  

i) are obligaţia să-şi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora, precum şi cele ce reglementează prevenirea şi 

stingerea incendiilor; 

j) întocmește și actualizează documentația necesară emiterii ordinelor prefectului din sfera de 

activitate a serviciului, în vederea îndeplinirii de către prefect a atribuțiilor legale ce îi revin; 

k) asigură respectarea şi aplicarea cerinţelor specifice prevăzute de sistemul de control intern 

managerial elaborat la nivelul instituţiei, precum şi a procedurilor de lucru specifice activităţii 

desfăşurate; 

l) asigură soluționarea petițiilor pe specific adresate instituției prefectului, precum și comunicarea 

către petent a răspunsului, în termenul legal; 

m)  îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către şeful ierarhic şi de către conducerea 

instituţiei, conform legii. 

 

§ 7.2. Compartimentul pentru situaţii de urgenţă şi ordine publică. 

 

Art. 70. Pentru buna organizare și desfășurare a activității pentru situații de urgență, precum și 

pentru îndeplinirea măsurilor de apărare care nu au caracter militar, Compartimentul pentru situaţii 

de urgenţă şi ordine publică are următoarele atribuții: 

a) stabilește, împreună cu instituțiile publice/organismele abilitate prin lege, măsurile necesare 

pentru prevenirea și reducerea la minimum a efectelor fenomenelor naturale periculoase, a catastrofelor 

de orice fel, pe care le înaintează prefectului; 

b) urmărește modul de îndeplinire a măsurilor dispuse de prefect, în calitate de președinte al 

comitetului județean pentru situații de urgență; 

c) prezintă prefectului propuneri privind modul de utilizare, în situații de criză, a fondurilor special 

alocate de la bugetul de stat; 

d) propune prefectului, în situațiile prevăzute de lege, convocarea consiliilor locale sau a 

consiliului județean, după caz; 

e) întocmește rapoarte și/sau informări privind evoluția evenimentelor în caz de dezastru, precum 

și măsurile întreprinse de autoritățile administrației publice locale în acest domeniu, pe care le înaintează 

prefectului; 

f) asigură informarea prefectului și a autorităților administrației publice locale, pe baza datelor 

comunicate de Ministerul Afacerilor Interne, cu privire la iminența producerii fenomenelor naturale 

periculoase; 

g) asigură informarea zilnică a prefectului, în perioada producerii fenomenelor naturale 

periculoase, cu privire la situația preliminară a efectelor pagubelor produse; 

h) prezintă prefectului situația finală a pagubelor produse; 

i) sprijină, îndrumă autoritățile administrației publice locale pentru buna organizare și desfășurare 

a activității în situații de urgență; 
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j) prezintă prefectului propuneri privind alocarea unor sume din fondul de intervenție la dispoziția 

Guvernului; 

k) centralizează necesarul de materiale de construcții, alimente, îmbrăcăminte în vederea 

elaborării proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru acordarea, de la rezervele de stat, de ajutoare 

umanitare populației afectate; 

l) prezintă prefectului propuneri pentru acordarea unor ajutoare umanitare populației afectate de 

dezastre, în scopul protecției populației în situații excepționale, determinate de calamități naturale, 

epidemii, epizootii, incendii sau alte fenomene periculoase; 

m) verifică modul de distribuire, atât a ajutoarelor umanitare, cât și a sumelor alocate din Fondul 

de intervenție aflat la dispoziția Guvernului; 

n) întocmește și actualizează documentația necesară emiterii ordinelor prefectului din sfera de 

activitate a serviciului, în vederea îndeplinirii de către prefect a atribuțiilor legale ce îi revin. 

 

§ 7.3. Compartimentul afaceri europene. 

 

Art. 71.  

(1). În vederea realizării politicilor naţionale şi a planului de măsuri pentru integrare europeană şi 

intensificarea relaţiilor externe, Compartimentul Afaceri europene îndeplineşte următoarele atribuţii 

principale:  

a) susţine, la cerere, acţiunile desfăşurate de serviciile publice deconcentrate, respectiv de către 

autorităţile administraţiei publice locale în domeniul afacerilor europene; 

b) elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai 

serviciilor publice deconcentrate şi ai societăţii civile, Raportul anual privind acţiunile din domeniul 

afacerilor europene la nivelul judeţului Ilfov; 

c) elaborează anual, pentru anul următor, împreună cu Serviciului economic, Resurse umane, 

Administrativ şi achiziţii publice şi Cancelaria prefectului, Planul de relaţii internaţionale al instituției 

prefectului, în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr.143/2015 privind activităţile de relaţii 

internaţionale și de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;  

d) realizează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate în domeniul relaţiilor internaţionale, 

transmise compartimentului, precum şi a notelor de convorbiri privind întâlnirile internaţionale la care 

participă;  

e) desfăşoară activităţi menite să faciliteze cunoaşterea, de către autorităţile administraţiei publice 

locale şi de către cetăţeni, a programelor cu finanţare externă susţinute de către Uniunea Europeană şi 

de alte organisme internaţionale; 

f) iniţiază şi participă la activităţi de cooperare, înfrăţire şi schimb de experienţă cu instituţii 

similare din străinătate;  

g) comunică, la cererea forurilor superioare interesate, cu competenţe în domeniu, modul de 

îndeplinire a măsurilor cuprinse în planurile locale de acţiune, precum şi activităţile desfăşurate pentru 

promovarea valorilor şi spiritului european;  

h) difuzează şi prelucrează, pentru a fi mai uşor popularizate, documentele privind armonizarea 

legislaţiei europene adoptate la nivel central sau la nivelul judeţului Ilfov;  

i) elaborează, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, planul anual de promovare a 

fondurilor europene şi monitorizează implementarea acestuia la nivel judeţean;  

j) ţine evidenţa tuturor fondurilor europene atrase la nivelul judeţului Ilfov; 
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k)  întocmește, gestionează prin evidenţă centralizată şi monitorizează activitatea de relaţii şi de 

colaborări internaţionale a instituţiei prefectului; 

l) elaborează evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite obligatoriu pentru orice 

activitate de relaţii internaţionale; 

m)  sprijină dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile Uniunii Europene, organizaţii 

similare din statele membre şi alte state; 

n)  iniţiază, întocmeşte şi implementează, împreună cu personalul de specialitate din cadrul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov, proiecte cu finanţare externă prin programele în cadrul cărora 

instituţia este eligibilă; 

o)  monitorizează stadiul realizării proiectelor cu finanţare externă din cadrul autorităţilor publice 

locale, grupurilor de acţiune locală, alte instituţii publice;  

p) asigură după caz, coordonarea activității de practică a studenţilor în cadrul Instituţiei Prefectului  

Județul Ilfov, conform acordurilor de colaborare semnate între Instituţia Prefectului şi universităţi, 

precum şi în baza unor solicitări individuale; 

q) realizează activitățile prevăzute de legislația specifică, cu privire la aplicarea și derularea 

Programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate; 

r) asigură legătura cu Reprezentanta Comisiei Europene în România și cu celelalte ambasade ale 

statelor U.E.; 

s) participă la întâłnirile periodice organizate de Guvern cu structurile de afaceri europene din 

instituțiiIe prefectului; 

t) realizează parteneriate cu diverse instituții sau O.N.G.-uri în vederea implementării unor 

proiecte comune pe teme europene; 

u) participă la acțiunile Rețelei de Multiplicatori de Informație Europeană REGIO; 

v) promovează valorile UE, activitățile de informare cu privire la desfășurarea integrării României 

în UE și a efectelor acestui proces asupra țării noastre; 

 (2). În domeniul coordonării implementării la nivel județean a Programului POAD, îndeplinește 

următoarele atribuții specifice: 

a) monitorizează realizarea, la nivelul județului Ilfov, a Programului Operațional Ajutorarea 

Persoanelor Dezavantajate; 

b) sprijină acțiunile de auditare efectuate de Unitatea de Management POAD din cadrul MFE și a 

auditorilor externi; 

c) la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, transmite propuneri de îmbunătățire a 

legislației privind derularea programului POAD. 

d) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea instituţiei, conform legii. 

 

(3). Alte atribuții ce pot fi îndeplinite de Compartimentul afaceri europene sunt următoarele: 

a) întocmește și actualizează documentația necesară emiterii ordinelor prefectului din sfera de 

activitate a serviciului; 

b) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea instituţiei, conform legii. 
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§ 7.4. Compartimentul pentru relaţia cu comunităţile rome. 

 

Art. 72. În vederea aplicării strategiei Guvernului de incluziune socială a comunităților de romi, 

Compartimentul pentru relația cu comunitățile rome, îndeplinește următoarele atribuții specifice: 

a) asigură transpunerea în practică a Strategiei Guvernului României privind îmbunătățirea 

situației romilor; 

b) asigură secretariatul Biroului Județean pentru Romi (BJR) în activitatea pe care acesta o 

desfășoară în vederea implementării, la nivel județean, a Strategiei Guvernului României de incluziune 

a cetățenilor români aparținând minorității rome; 

c) actualizează și propune spre aprobare prefectului, Regulamentul de organizare și funcționare al 

Biroului Județean pentru Romi (BJR) și componența acestuia; 

d) asigură secretariatul tehnic al Grupului de Lucru Mixt pentru Romi (GLM); 

e) actualizează și propune spre aprobare prefectului, componența Grupului Local Mixt pentru 

Romi; 

f) asigură elaborarea Planului județean de măsuri privind incluziunea minorității rome prin 

armonizarea principalelor nevoi ale comunităților de romi și supune aprobarea acestuia Grupului de 

Lucru Mixt pentru Romi (GLM); 

g) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale 

administrației publice centrale cu responsabilități în realizarea Planului general de măsuri pentru 

implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității 

rome; 

h) colaborează cu autoritățile administrației publice locale din județ, cu organizațiile 

neguvernamentale în vederea identificării și soluționării problemelor minorității rome; 

i) întocmește și actualizează documentația necesară emiterii ordinelor prefectului din sfera de 

activitate a serviciului, în vederea îndeplinirii de către prefect a atribuțiilor legale ce îi revin;  

j) asigură introducerea măsurilor din Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor 

români aparținând minorității rome în planurile de dezvoltare județene/regionale sau, după caz, în 

planurile de integrare durabilă; 

k) asigură informarea operativă între Instituția Prefectului – Județul Ilfov, Ministerul Afacerilor 

Interne, Agenția Națională pentru Romi, autoritățile administrației publice locale, organizațiile 

neguvernamentale și comunitățile de romi din județul Ilfov; 

l) sprijină activitatea experților locali pentru romi din cadrul autorităților administrației publice 

locale în vederea implementării la nivel județean a politicilor publice pentru romi, în special a Strategiei 

Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome; 

m)  colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Instituției Prefectului Județul Ilfov în 

vederea mediatizării on-line și prin mijloace mass-media a acțiunilor care vizează realizarea planurilor 

locale pentru romi; 

n) realizează informări periodice asupra problemelor din comunitățile etnice sau defavorizate din 

județ și a modului lor de soluționare, pe care le înaintează prefectului județului Ilfov; 

o) mediază conflictele interetnice apărute, la solicitarea autorităților administrației publice locale; 

p) elaborează și transmite, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne și a Agenției Naționale 

pentru Romi, Raportul anual de progres privind stadiul îndeplinirii obiectivelor din Strategia Guvernului 

României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome la nivel județean; 

q) elaborează și transmite, la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne și a Agenției Naționale 

pentru Romi, informări privind activitatea experților locali, a mediatorilor sanitari, a mediatorilor 

comunitari și a mediatorilor școlari; 
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r) colaborează cu autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice deconcentrate, 

organizațiile neguvernamentale și comunitățile locale de romi în vederea elaborării și implementării unor 

programe și proiecte cu finanțare de la bugetele locale, bugetul de stat, fonduri ale Uniunii Europene și 

ale altor finanțatori din țară și străinătate; 

s) răspunde pentru respectarea prevederilor și termenelor legale cu privire la documentele, 

lucrările, acțiunile și sarcinile repartizate în conformitate cu fișa postului sau la solicitarea șefului 

ierarhic; 

t) efectuează deplasări în comunitățile defavorizate în vederea monitorizării principalelor nevoi 

ale cetățenilor; 

u) participă la întruniri, seminarii, reuniuni, simpozioane, etc, referitoare la problematica 

incluziunii sociale; 

v) participă la ședințele Comisiei de Incluziune Socială și informează conducerea instituției asupra 

aspectelor dezbătute în cadrul aestora; 

w) participă la buna desfășurare a audiențelor, urmărește soluționarea problemelor ridicate, 

comunică modul lor de soluționare și asigură informațiile generale pe care trebuie să le furnizeze 

cetățenilor despre atribuțiile și competențele altor instituții; 

x) acordă asistență inspectorilor pentru romi/ persoanelor cu atribuții de specialitate din cadrul 

primăriilor pe probleme legate de incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și asigură organizarea de 

întâlniri de lucru între aceștia și reprezentanții serviciilor publice deconcentrate; 

y) inițiază acțiuni de diseminare și popularizare a actelor normative nou apărute, precum și a 

programelor și proiectelor care vizează persoanele defavorizate; 

z) inițiază, elaborează şi avizează proiectele de ordine ale prefectului emise pentru îndeplinirea 

atribuțiilor prevăzute mai sus; 

aa) îndeplinește alte atribuții și sarcini stabilite de către conducerea instituției, conform legii. 

 

§ 8. Compartimentul relaţii publice și registratură. 

Art. 73. 

Compartimentul relaţii publice și registratură se află în subordinea directă a prefectului, având ca 

principale atribuții: 

a) de administrare a activităților de secretariat și registratură; 

b) de gestionare a relațiilor publice; 

c) de eliberare a apostilei. 

 

§ 8.1. În domeniul de gestionare a relațiilor publice, Compartimentul relaţii publice și 

registratură îndeplinește următoarele atribuții: 

a) asigură activități specifice relaţiei cu publicul: telefonic, prin intermediul poștei 

electronice 

b) sau direct persoanelor și autorităților publice care se adresează Instituției Prefectului 

Județul Ilfov; 

c) consiliază cetățenii care se adresează instituției prefectului în problemele generale sau 

specific domeniului relații cu publicul; 

d) asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere, în condiţiile legii; 

e) asigură perfecţionarea activităţii de informare şi comunicare cu cetăţenii; 

f) răspunde de aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public și a Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)privind transparența 

decizională în administrația publică; 

g) întocmeşte Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public; 
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h) asigură întocmirea şi publicarea raportului anual de activitate al instituţiei prefectului în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public - modificată; 

i) asigură primirea, înregistrarea și evidența petiţiilor conform prevederilor Ordinului MAI 

nr. 33/2020 și a Ordonanței nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor cu modificările și completările ulterioare, precum și redirecționarea petițiilor 

greșit îndreptate către autoritățile sau instituțiile publice competente; 

j) asigură soluționarea petițiilor privind domeniul specific de activitate  adresate instituției 

prefectului, precum și comunicarea către petent a răspunsului, în termenul legal; 

k) conduce Registrul de evidenţă a petițiilor adresate instituţiei, precum şi Registrul de 

audienţe, în format electronic; 

l) organizează activitatea de înscriere și programare a cetățenilor în audiență la conducerea 

instituției; 

m) întocmeşte raportul semestrial privind activitatea de soluţionare a petiţiilor din cadrul 

instituţiei, pe care îl înaintează prefectului; 

n) ţine evidenţa petiţiilor, sesizărilor, reclamaţiilor în funcţie de termene şi compartimente, 

acolo unde este cazul, în registrele special întocmite, în format electronic; 

o) în conformitate cu prevederile Ordin M.A.I. nr.33/2020 privind activităţile de soluţionare 

a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne, 

asigură organizarea și desfășurarea audiențelor; 

p) îndeplinește alte atribuții și sarcini stabilite de către conducerea instituției, conform legii. 

 

 

§ 8.2. În domeniul de administrare a activităților de secretariat și registratură, 

Compartimentul relaţii publice și registratură îndeplinește următoarele atribuții: 

a) asigură primirea corespondenţei şi efectuează activitatea de înregistrare în registrul 

electronic de intrare- ieşire a corespondenţei ordinare;  

b) clasifică şi ordonează corespondenţa în mapă; 

c) triază corespondenţa prin catalogarea subiectului, în scopul stabilirii modalităţii de 

răspuns şi soluţionare; 

d) repartizează corespondenţa în baza rezoluţiei conducerii instituţiei prefectului către 

serviciile din cadrul instituţiei pe baza borderoului privind corespondenţa internă;  

e) gestionează sistemul cu privire la primirea, pregătirea şi expedierea corespondenţei prin 

Registratura generală;  

f) îndosariază borderourile cu care se predă corespondenţa la poştă; 

g) îndrumă cetăţenii care se adresează Instituţiei Prefectului Județul Ilfov în problemele 

generale sau specifice relaţiei cu publicul; 

h) arhivează registrelor electronice; 

i) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea instituţiei, conform legii. 
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      § 8. 3.  Organizarea activității şi verificarea documentaţiei în vederea aplicării apostilei pe actele 

oficiale administrative se efectuează potrivit Instrucțiunilor Ministrului Afacerilor Interne nr. 82 din 29 

martie 2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei. 

           În domeniul privind activitatea de eliberare a apostilei, Compartimentul relaţii publice și 

 registratură îndeplinește următoarele atribuții: 

a) primește documentele prevăzute de Instrucțiunile Ministrului Afacerilor Interne nr. 82 din 29 martie 

2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei; 

b) verifică dacă sunt de competența instituției prefectului; 

c) înregistrează cererea de eliberare a apostilei; 

d) verifică semnătura și calitatea în care a acționat semnatarul actului pentru care se solicită apostilarea 

și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe act; 

e) completează apostila; 

f) prezintă documentele pentru semnarea apostilei și aplicarea ștampilei cu stemă; 

g) eliberează apostila documentelor pentru care s-a solicitat apostilarea. 

 

(1). Apostila se semnează de către subprefectul desemnat prin ordin al prefectului. 

(2). În situația în care subprefectul se află în imposibilitate, apostila se semnează de una dintre cele două 

persoane împuternicite prin ordin al prefectului să îl înlocuiască pe subprefect, de regulă, persoane care 

au studii superioare în domeniul științelor juridice. 

(3). După semnarea apostilei, subprefectul/persoana împuternicită aplică ștampila cu stemă a instituției 

prefectului. 

(4). Numele și specimenele de semnătură ale persoanelor desemnate de prefect să semneze apostila se 

comunică Ministerului Afacerilor Interne - structura coordonatoare. 

(5). Eventualele modificări cu privire la persoanele desemnate se efectuează numai în situații motivate 

și cu anunțarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Interne - structura coordonatoare. 

 

Art.74. 

        Compartimentul relaţii publice și registratură asigură îndosarierea lucrărilor instrumentate, pe 

tematici și termene de păstrare potrivit nomenclatorului arhivistic și predarea acestora la depozitul de 

arhivă al instituției. 
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                           § 9. SERVICIUL ECONOMIC, RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV  

                                                    ȘI  ACHIZIȚII PUBLICE. 

 Art. 75.  

(1). Serviciul Economic, Resurse Umane, Adminstrativ și Achiziții Publice, denumit în continuare 

SERUAAP, este structura de specialitate aflată în subordinea directă a Prefectului care îndeplineşte o 

activitate cu caracter funcţional și asigură îndeplinirea rolului de organ de specialitate în domeniul 

financiar-contabil al ordonatorului terțiar de credite, asigurând îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin 

acestuia din aplicarea legii finanţelor publice şi a celorlalte acte normative incidente.  

 (2). Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții Publice din cadrul Instituției 

Prefectului Județul Ilfov are în componenţă următoarele compartimente: 

➢ Compartimentul Financiar-Contabil; 

➢ Compartimentul Resurse Umane; 

➢ Compartimentul Administrativ și Achiziții Publice. 

 

Art. 76. 

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, SERUAAP îndeplineşte următoarele 

funcţii: 

a) funcţia bugetară, reprezentând ansamblul activităţilor ce vizează fundamentarea, planificarea, 

elaborarea şi executarea bugetului Instituției Prefectului Județul Ilfov; 

b) funcţia de asigurare, reprezentând totalitatea activităţilor de planificare şi realizare a  

activităţilor necesare asigurării bunurilor şi serviciilor destinate nevoilor fundamentate de 

compartimentele din structura instituției, precum şi activităţile de  determinare,  calcul şi plată a tuturor 

categoriilor de drepturi băneşti ce se cuvin personalului, potrivit dispoziţiilor legale; 

c) funcţia de administrare, reprezentând ansamblul activităţilor ce se desfăşoară în scopul 

evidenţierii, utilizării, păstrării şi conservării patrimoniului Instituției Prefectului Județul Ilfov şi al 

distribuirii resurselor materiale corespunzător  planurilor aprobate; 

d) funcţia financiar-contabilă, reprezentând activitatea de organizare şi conducere a contabilităţii 

veniturilor si cheltuielilor bugetare, care  reflectă încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente 

exerciţiului bugetar, a contabilităţii generale bazată pe principiul constatării drepturilor și obligaţiilor, 

care reflectă evoluţia situaţiei financiare și patrimoniale, a excedentului sau deficitului patrimonial, a 

contabilităţii destinate analizării costurilor programelor aprobate şi activitatea de întocmire şi prezentare 

a purtătorilor de informaţii periodici sub forma situaţiilor financiare şi declaraţiilor către diverse  

autorităţi publice; 

e) funcţia normativă, reprezentând totalitatea activităţilor privind adaptarea prevederilor cuprinse 

în legislaţia economico- financiară generală la specificul activităţii Instituției Prefectului Județul Ilfov şi 

de elaborare de reglementări interne sub formă de proiecte de ordin, norme de lucru, instrucţiuni de 

aplicare, proceduri de sistem şi operaţionale; 

e) funcţia de cooperare, reprezentând activităţile ce se desfăşoară împreună cu celelalte structuri 

din cadrul Instituției Prefectului Județul Ilfov pentru susţinerea reciprocă a realizării sarcinilor 

şi obiectivelor specifice fiecăruia dintre ele, aşa cum sunt: controlul financiar preventiv, 

acordarea de avize de specialitate, întocmirea de lucrări şi rapoarte de activitate, realizarea 

părţilor defalcate din programele generale, alte asemenea activităţi.  
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Art. 77. 

Principiile promovate în desfăşurarea activităţii SERUAAP sunt următoarele: 

a) Buna gestiune financiară, ce constă în obligaţia persoanelor care gestionează fonduri publice 

sau patrimoniul public să asigure legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficacitatea şi eficienţa în 

utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public. În  aplicarea acestui principiu se 

are în vedere că legalitatea reprezintă caracteristica unei operaţiuni de a respecta toate prevederile legale 

care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia, iar prin regularitate se înţelege caracteristica 

unei operaţiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si 

metodologice care sunt aplicabile categoriei de operaţiuni din care face parte. Latura calitativă a 

principiului bunei gestiuni financiare este constituită de eficacitate, respectiv gradul de îndeplinire a 

obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul 

efectiv al activităţii respective şi economicitate, adică minimizarea costului resurselor alocate pentru 

atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor 

rezultate; 

b) Transparenţa, care constă în desfăşurarea tuturor activităţilor serviciului în condiţii de 

deschidere şi acces liber la informaţiile utile pentru îndeplinirea atribuţiilor de către salariaţi, cu 

respectarea regulilor aplicabile; 

c) Ierarhia organizatorică şi funcţională, care presupune repartizarea judicioasă a atribuţiilor pe 

componentele structurii organizatorice şi în cadrul acestora pe posturi cu stabilirea palierelor de 

responsabilitate pentru toate funcţiile; 

d) Eficacitatea utilizării resurselor de personal, prin aplicarea metodelor care să conducă la 

respectarea egalităţii şanselor, pe baza meritelor şi capacităţii profesionale, stimularea responsabilităţii 

şi imparţialităţii. 

 

§ 9.1. Atribuțiile generale ale Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții 

Publice, precum și atribuțiile detaliate pe compartimente. 

 

Art.78 . 

În exercitarea funcţiilor şi pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, SERUAAP 

îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) privind procesul bugetar; 

b) privind asigurarea cu bunuri şi servicii; 

c) privind organizarea şi conducerea contabilităţii; 

d) privind administrarea patrimoniului; 

e) privind activitatea de metodologie; 

 

Art. 79. 

(1). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit ”a”, Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ 

și Achiziții Publice îndeplinește următoarele atribuții: 

a) asigură elaborarea bugetului Instituției Prefectului-Județul Ilfov în conformitate cu prevederile 

legale, potrivit concepţiei ordonatorului de credite principal, pe baza fundamentărilor primite de la 

celelalte compartimente din cadrul instituției; 

b) asigură organizarea execuţiei bugetului aprobat în colaborare cu celelalte compartimente din 

cadrul instituției care administrează extrasele defalcate din bugetul aparatului propriu, în condiţiile 

exercitării unui control financiar preventiv puternic şi eficace; 

c) asigură actualizarea bugetului pe parcursul  exerciţiului financiar la propunerea celorlalte 

compartimente din cadrul instituției, prin rectificări, virări şi alte modalităţi, în scopul asigurării unei 

execuţii corespunzătoare a creditelor bugetare aprobate şi a redistribuirii resurselor financiare pentru 

finanţarea obiectivelor şi sarcinilor nou apărute. 
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 (2). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit.”b”, Serviciul Economic, Resurse Umane, 

Administrativ și Achiziții Publice  îndeplinește următoarele atribuții: 

a) întocmește programul de achiziţii publice de bunuri şi servicii și anexele sale pentru Instituția 

Prefectului Județul Ilfov, pe baza solicitărilor transmise de celelalte compartimente din cadrul instituției, 

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

b) urmăreşte corelarea programului de achiziţii publice cu bugetul aprobat şi asigură defalcarea 

extraselor din acesta pentru fiecare compartiment din cadrul instituției care a formulat propuneri de plan;        

c) asigură distribuirea către utilizatori a bunurilor achiziţionate, răspunde de asigurarea materială 

a acţiunilor de protocol şi asigură suportul logistic pentru deplasările în județ și în tară. 

 

 (3). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit ”c”, Serviciul Economic, Resurse Umane, 

Administrativ și Achiziții Publice îndeplinește următoarele atribuții: 

a) organizează contabilitatea patrimoniului şi operaţiunilor economice şi financiare astfel : 

➢ contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligaţiilor, care reflectă 

evoluţia situaţiei financiare și patrimoniale, a excedentului sau deficitului patrimonial; 

➢ contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care reflectă încasarea veniturilor si plata 

cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar; 

➢ contabilitatea costurilor programelor aprobate; 

b) asigură întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare periodice precum şi a declaraţiilor fiscale 

şi de altă natură destinate diverselor autorităţi publice; 

c) asigură evidenţa angajamentelor legale şi bugetare încheiate cu valabilitate pe perioada 

exerciţiului financiar. 

 

(4). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit ”d”, Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ 

și Achiziții Publice îndeplinește următoarele atribuții: 

a) asigură evidenţa strictă a bunurilor şi drepturilor ce compun patrimoniul Instituției Prefectului 

Județul Ilfov în vederea cunoaşterii în orice moment a locului de utilizare, a stării fizice şi de întreţinere, 

precum şi a nivelului parametrilor ce asigură buna funcţionare şi utilizare; 

b) organizează efectuarea inventarierilor generale anuale ale patrimoniului Instituției Prefectului 

Județul Ilfov, precum şi a inventarierilor parţiale punctuale ce se efectuează în cursul anului, în situaţia 

predării-primirii, înfiinţării, comasării sau desfiinţării gestiunilor; 

c) asigură respectarea normelor legale privind încadrarea şi trecerea bunurilor din patrimoniul 

public în patrimoniul privat al statului precum şi normele de valorificare a bunurilor disponibile sau 

scoase din folosinţă; 

 

(5). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit ”e”, Serviciul Economic, Resurse Umane, Administrativ 

și Achiziții Publice îndeplinește următoarele atribuții: 

a) urmăreşte introducerea rapidă în activitatea curentă a prevederilor legale cuprinse în actele 

normative emise de autorităţile publice cu impact asupra sferei de competenţă a serviciului;  

b) elaborează reglementări privind adaptarea actelor normative generale la specificul activităţii 

economice din cadrul Instituției Prefectului Județul Ilfov; 

c) întocmeşte proiecte pentru ordine ale prefectului atunci când reglementările propuse vizează 

activitatea şi responsabilitatea  mai multor componente ale structurii instituției; 

d) elaborează norme, instrucţiuni, dispoziţii, proceduri de sistem şi proceduri operaţionale pentru 

activitatea proprie, actualizează fişele individuale de atribuţii ale salariaţilor serviciului; 
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e) asigură relaţiile cu persoane fizice sau juridice din afara Instituției Prefectului Județul Ilfov 

privind soluţionarea solicitărilor acestora în domeniile de competenţă, inclusiv în ceea ce priveşte 

furnizarea de informaţii către Serviciul juridic, pentru solicitările formulate în baza principiului accesului 

la informaţii de interes public; 

f) propune şi urmăreşte aplicarea politicii de personal în scopul selecţiei angajaţilor, asigurării 

pregătirii profesionale, evoluţiei în carieră, motivării materiale şi non materiale a acestora. 

 

§ 9.2. Compartimentul Financiar-Contabil 

 

Art.80. 

Compartimentul Financiar-Contabil este compartimentul de specialitate care îndeplineşte o 

activitate cu caracter funcţional, aflat în structura SERUAAP, având drept domeniu de activitate punerea 

în aplicare a Legii finanţelor publice și  a legilor bugetare anuale, precum și realizarea obligaţiilor 

derivate din Legea contabilităţii privind evidența patrimoniului,  întocmirea  și depunerea la M.A.I.-

D.G.F. și în sistemul național FOREXEBUG a situaţiilor financiare anuale și trimestriale. 

Compartimentul Financiar-Contabil îndeplineşte următoarele atribuţii, respectiv: 

a) angajează Instituția Prefectului prin semnătură, alături de ordonatorul terțiar de credite, în toate 

operatiunile legate de patrimoniu (contracte de achiziții, bunuri și servicii, executare de lucrări); 

b) supune controlului financiar preventiv propriu toate documentele în care sunt consemnate 

operatiuni patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, conform prevederilor legale în 

domeniu; 

c) asigură fundamentarea, elaborarea și întocmirea proiectului de buget al institutiei pe baza 

propunerilor celorlalte compartimente, ținând cont de informațiile și dispozitiile transmise de Direcția 

Generală Financiară din cadrul M.A.I. în acest sens; 

d) asigură desfășurarea activității financiar-contabile conform ordinului O.M.F.P. nr. 1917/2005 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia și O.M.A.I. 

nr. 126/2016 pentru modificarea și completarea Regulilor și politicilor contabile în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, înregistrarea la timp, cronologică și sistematică a operatiunilor patrimoniale și 

controlul înregistrării operatiunilor ce afectează patrimoniul instituției; 

e) urmărește întocmirea și raportarea lunară la termenele stabilite de către ordonatorul principal 

de credite a contului de execuție bugetară, indicatorii de bilanț, a raportărilor în sistemul național 

FOREXEBUG, stabilirea necesarului de credite pe capitole de cheltuieli în funcție de bugetul aprobat, 

a celorlalți purtători de informații periodici; 

f) urmărește utilizarea creditelor bugetare doar pentru cheltuielile legate strict de activitatea 

instituției în vederea realizării atribuțiilor acesteia ținând cont de dispozițiile legale, în condițiile stabilite 

de Direcția Generală Financiară din cadrul M.A.I.; 

g) întocmește lunar balanța de verificare sintetică și analitică, verifică concordanța între 

contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune, asigură exactitatea și realitatea datelor cuprinse în 

situațiile financiare trimestriale/anuale privind execuția bugetară; 

h) asigură organizarea evidenței angajamentelor legale și  bugetare, precum și raportarea acestora 

în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 

evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale și ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele 

publice; 

i) operează funcționalitățile sistemului național de raportare - FOREXEBUG, vizualizează 

rapoartele generate de sistem (rapoarte, notificări, extrase de cont), operează  aplicația Control 

Angajamente Bugetare (CAB); 
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j) asigură operarea bugetului actualizat aprobat aferent instituției în programul FOREXEBUG 

pentru toate capitolele bugetare; 

k)  pune în aplicare normele metodologice privind închiderea conturilor, asigură întocmirea și 

înregistrarea notelor contabile în vederea întocmirii balanței de verificare; 

l) asigură întocmirea, circulația și păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate; 

m) verifică documentele justificative sub aspectul formei, conținutului și legalității operațiunilor; 

n) sesizează prefectul în legătură cu neregulile constatate în gospodărirea patrimoniului instituției; 

o) mentine permanent legătura cu Direcția Generală Financiară și Direcția Generală Logistică din 

cadrul M.A.I. pentru ca necesitățile instituției pe linia alocării și suplimentării de credite de angajament 

și de credite bugetare să fie dimensionate și transmise operativ; 

p) pregătește și organizează operațiunea de inventariere anuală a patrimoniului, asigurând 

valorificarea și înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii; 

q) urmărește completarea registrelor de contabilitate potrivit O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia; 

r) asigură, conform prevederilor legale, calculul, înregistrarea si virarea obligațiilor instituției 

către bugetul de stat; 

s) asigură întocmirea ştatelor de plată pentru drepturile de personal ale salariaţilor pe baza actelor 

interne de decizie aprobate de către ordonatorul de credite terțiar, pe baza pontajelor, certificatelor 

medicale, ordinelor interne cu privire la stabilirea drepturilor salariale ale funcţionarilor publici şi 

personalului contractual, precum şi pe baza cererilor pentru efectuarea concediilor de odihnă, de studii 

sau fără plată, precum şi alte asemenea; 

t) întocmește dările de seamă statistice privind investiţiile, drepturile de personal, declarațiile 

privind contribuția instituţiei și a salariaţilor la asigurările sociale de sănătate, bugetul unic consolidat, 

respectiv Declarația unică D112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit, 

evidența nominală a persoanelor asigurate, Declarația 100, precum şi a altor declarații fiscale, după caz, 

şi asigură punctajul cu evidenţa ANAF; 

u) gestionează sumele încasate în conturile instituţiei conform O.U.G. nr.41/2016, asigurând 

evidența, raportarea și virarea sumelor către D.R.P.C.P.I.V./R.A.A.P.P.S. și către C.N. Imprimeria 

Națională - S.A, urmărește restituirea sumelor solicitate care au fost achitate eronat în numerar sau prin 

virament, verifică respectarea condiţiilor de restituire a acestora, reglarea sumelor achitate eronat în cele 

doua conturi de trezorerie; 

v) urmărește si răspunde de încasarea debitelor; 

w) asigură înregistrarea și păstrarea formularelor cu regim special, conform normelor legale în 

vigoare; 

x) efectuează operațiunile cu Trezoreria Ilfov, de regulă prin mijloace electronice, dar și fizic, cu 

numerar, atunci când este cazul; 

y) întocmește, verifică şi răspunde de corectitudinea registrelor de casă şi a documentelor 

privind încasările şi plătile în numerar, precum şi depunerea la trezorerie a sumelor încasate prin casieria 

instituției prefectului; 

z) ține evidenţa garanţiilor materiale și a recuperării pagubelor materiale; 

aa) sprijină, în limita competențelor, activitatea de achiziţii publice de bunuri și prestări de servicii, 

executare de lucrări, conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 

publice; 
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bb) gestionează fondurile alocate de Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu dispozițiile 

legale în vigoare, pentru bugetele alocate cu caracter temporar (alegeri locale, parlamentare, 

prezidențiale, europarlamentare, referendumuri); 

cc) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra operațiunilor care fac obiectul acestuia 

sub aspectul: 

➢ respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării 

controlului (control de legalitate); 

➢ îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și regulilor procedurale şi metodologice care sunt 

aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte operațiunile supuse controlului (control de 

regularitate); 

➢ încadrării în limitele cu destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz (control 

bugetar), prin acordarea vizei de către persoana desemnată în acest sens prin act de decizie internă, pe 

baza actelor și/sau documentelor justificative certificate în privinta realității, regularității și legalității, 

de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente; 

dd) întocmește și actualizează documentația necesară emiterii ordinelor prefectului din sfera de 

activitate a serviciului, în vederea îndepliririi de către prefect a atribuțiilor legale ce îi revin conform 

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

ee) inițiază, elaborează şi avizează proiectele de ordine ale prefectului emise pentru îndeplinirea 

atribuțiilor prevăzute mai sus; 

ff) îndeplineşte alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea instituţiei, conform legii. 

 

§ 9.3.Compartimentul Resurse Umane 

 

Art. 81.  

         Compartimentul Resurse Umane, are următoarele atribuții: 

a) întocmește documentația necesară pentru încadrarea, încetarea raporturilor de muncă/de 

serviciu, eliberarea din funcție a personalului din cadrul Instituției Prefectului Județul Ilfov, precum și 

documentația necesară pentru promovarea funcționarilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și 

elaborează, în acest sens, proiecte de ordin ale prefectului; 

b) verifică, întocmește și supune spre aprobare sau avizare propunerile privind mutarea la cerere 

a funcționarilor publici ce țin de competența de numire a prefectului, promovarea acestora în clasă și 

grad profesional; 

c) ține evidența nominală a funcționarilor publici, a personalului contractual din structura 

instituției și întocmește documentații pentru completarea dosarelor personale, precum și pentru dosarele 

de pensionare; 

d) întocmește informări și situatii statistice privind realizarea dinamicii de personal, compoziția, 

pregătirea, evaluarea și starea disciplinară a personalului Instituției Prefectului Județului Ilfov și supune 

spre aprobare măsurile ce se impun pentru perfecționarea profesională și formarea continuă a 

funcționarilor publici; 

e) ține evidența ordinelor ministrului afacerilor interne privind activitatea de resurse umane; 
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f)  întocmește situația planificării concediilor de odihnă a personalului instituției prefectului, pe 

care o supune spre aprobare prefectului și ține evidența efectuării concediilor de odihnă; 

g) întocmește planificarea lunară a serviciului de permanență; 

h) gestionează documente clasificate din cadrul compartimentului; 

i) eliberează și ține evidența legitimațiilor de serviciu ale salariaților Instituției Prefectului Județul 

Ilfov; 

j) întocmește ștatul de funcții al instituției, organigrama, urmărind încadrarea în bugetul aprobat, 

precum și ștatul de personal; 

k) eliberează, la cerere, instituțiilor și persoanelor interesate, acte prin care atestă anumite situații 

rezultate din documentele de evidență proprii; 

l) în colaborare cu celelalte compartimente propune efectuarea stagiilor anuale de perfecționare; 

m) gestionează, în colaborare cu Direcția Generală Pașapoarte și Direcția Generală Regim Permise 

de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor,  activitatea în domeniul resurselor umane la nivelul  

S.P.C.P. Ilfov și  S.P.C.R.P.C.I.V. Ilfov; 

n) realizează pontajul lunar al prezenței salariaților instituției, pe baza machetelor de pontaj 

primite de la structurile de specialitate, înaintând un exemplar la Compartimentul Financiar-Contabil, 

cuprinzând situația concediilor de odihnă, concediile medicale, delegațiile, orele suplimentare, alte 

asemenea; 

o) ține evidența declarațiilor de avere și de interese ale salariaților instituției și asigură gestiunea 

lor prin intermediul aplicației gestionate de M.A.I.,  DAVERE, respectiv aplicației gestionate de ANI, 

EDAI; 

p) monitorizează activitatea studenților care efectuează stagiul de practică în cadrul instituției;  

q) transmite la Casa Judeteană de Asigurări de Sănătate lista salariaților aflați în incapacitate 

temporară de muncă; 

r) înregistrează și actualizează datele în registrul general de evidență a personalului contractual 

din cadrul Instituției Prefectului  Județul Ilfov; 

s) întocmește, păstrează și actualizează dosarele personale/profesionale ale 

salariaților/funcționarilor publici; 

t) informează Agenția Națională a Funcționarilor Publici privitor la orice modificare intervenită 

în structura funcțiilor publice; 

u) colaborează cu membrii Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă pentru asigurarea 

elaborării și aplicării deciziilor în domeniul securității și sănătății în muncă; 

v) întocmește și actualizează documentația necesară emiterii ordinelor prefectului din sfera de 

activitate a compartimentului, în vederea îndeplinirii de către prefect a atribuțiilor legale ce îi revin 

conform prevederilor legale; 

w) îndeplinește alte atribuţii şi sarcini stabilite de către conducerea instituţiei, conform legii.  

 

 

§ 9.4. Compartimentul Administrativ și Achiziții Publice 

 

Art. 82.  

(1). Compartimentul Administrativ și Achiziții Publice are următoarele atribuții, respectiv: 

a) atribuții privind activitatea administrativă; 

b) atribuții privind activitatea în domeniul achizițiilor publice; 

c) atribuții pe linie de arhivare; 
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 (2). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit ”a”, Compartimentul Administrativ și Achiziții Publice 

îndeplinește următoarele atribuții: 

a) gestionează, conform legislației în vigoare, obiectele de inventar și mijloacele fixe și răspunde 

de integritatea acestora. Bunurile de natura celor de mai sus, din holuri, sala de ședințe, alte spații 

comune, sunt înscrise în  inventarul administratorului, iar cele aferente birourilor vor fi predate pe bază 

de documente personalului ce lucrează în acele spații. Orice mișcare între diferite locuri de folosință a 

mijloacelor fixe și obiectelor de inventar se va face pe baza actelor întocmite în acest sens; 

b) face propuneri de casare sau transfer pentru bunurile ce nu mai pot fi utilizate, sunt defecte sau  

pot fi disponibilizate, în condițiile legii; 

c) participă la activitățile privind planificarea reînnoirii bunurilor aflate în patrimoniul instituției 

asigurând evidența exploatării și a caracteristicilor constructive și funcționale ale acestora și formulează 

propuneri de retragere din exploatare a celor care nu mai au performanțe corespunzătoare; 

d) predă compartimentului financiar-contabil actele privind casarea mijloacelor fixe și obiectelor 

de inventar, identificând bunurile pentru transfer, întocmind bonurile de mișcare a mijloacelor fixe și 

obiectelor de inventar pe locuri de folosință, în timp util, care vor fi predate compartimentului financiar-

contabil, sub semnătură; 

e) asigură păstrarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar deteriorate propuse la casare pentru 

inventarierea lor anuală și casarea lor. În acest sens, după aprobarea casării va preda materialele 

recuperate pentru valorificare și încasarea contravalorii lor, iar după caz, va asigura transferul bunurilor 

în teritoriu, încheind proces-verbal de transfer conform prevederilor legale; 

f) asistă comisia de casare efectivă, pentru efectuarea casărilor, dezmembrărillor și urmărește 

întocmirea procesului-verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar; 

g) participă la inventarierile anuale și la cele punctuale; 

         h) asigură condiții optime pentru păstrarea corespunzătoare a bunurilor pe locuri de 

 folosință; răspunde solicitărilor salariaților instituției privind distribuirea către aceștia de materiale 

consumabile, dotarea cu mobilier, efectuarea reparațiilor și reviziile la tehnica de calcul și aparatura de 

birou și asigurarea condițiilor propice pentru desfășurarea activității curente; 

          i) acționează pentru valorificarea materialelor refolosibile rezultate în urma casării și a celor 

disponibilizate în vederea transferării lor către instituțiile interesate; 

          j) face propuneri pentru unele reparații strict necesare în sediul în care își desfășoară activitatea 

personalul instituției, urmărește execuția și participă la recepția lucrărilor de reparații și construcții; 

          k) în desfășurarea activității specifice acționează cu respectarea prevederilor Legii nr.22/1969 

privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea 

bunurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

          l) urmărește pregătirea sălii de sedințe pentru activitățile organizate în instituție; 

         m) face propuneri în vederea aprovizionării cu bunuri și materiale administrativ- gospodărești 

necesare derulării activității curente la nivelul instituției;  

          n) întocmește comanda pentru necesarul de bonuri de carburant/carduri și asigură transmiterea 

acesteia către furnizor și, după efectuarea plății, urmărește primirea în instituție a a carnetelor cu 

bonuri/carduri, urmărind încadrarea lunară în cota de carburanți stabilită; 

        o) urmărește starea de îndeplinire a contractelor de prestări servicii privind curățenia, igienizarea 

spațiilor instituției, la sediul principal și la sediile serviciilor publice comunitare, reparații auto, în 

vederea asigurării continuității  desfășurării în condiții optime a activităților instituției; 

        p) urmărește derularea contractelor de furnizare de energie electrică, apă, gaze, salubritate, servicii 

în domeniul tehnologiei informației și alte contracte de prestări servicii și/sau achiziționare de bunuri, 

în vederea respectării clauzelor acestora; 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Str. Smârdan, nr. 3, 030071 Sector 3, Bucureşti, Tel: 021 311 2862  Fax: 021 311 2486, 

E-mail:  relatiicupublicul@prefecturailfov.ro, Web: http://if.prefectura.mai.gov.ro; www.prefecturailfov.ro 

mailto:relatiicupublicul@prefecturailfov.ro
http://if.prefectura.mai.gov.ro/
http://www.prefecturailfov.ro/


65 
 

       q) urmărește buna funcționare a autoturismelor aflate în dotarea instituției și ca acestea să 

îndeplinească condițiile tehnice pentru a circula pe drumurile publice;  

         r) verifică situațiile de lucrări privind reparațiile la autoturismele instituției efectuate de societățile 

de specialitate, în baza notelor de constatare și urmărește asigurarea și verificarea facturilor aferente 

serviciilor de spălare a autoturismelor instituției, confirmând cantitatea și calitatea serviciilor prestate; 

         s) ține evidența asigurărilor obligatorii auto, a celor CASCO și a verificărilor tehnice periodice 

pentru autovehicuele instituției; 

         t) asigură încheierea sigurărilor auto obligatorii și a celor facultative aprobate de prefect; 

         u) asigură completarea carnetului de bord pentru fiecare autoturism din dotare; 

         v) asigură respectarea actelor normative în vigoare privind exploatarea, întreținerea și repararea 

autovehiculelor din dotare, precum și folosirea acestora în condiții de siguranță și cu respectarea 

prevederilor legale; 

         x) colaborează cu reprezentanții RAAPPS –SAIFI și cu reprezentanții altor instituții care își 

desfășoară activitatea în aceeași clădire pentru asigurarea unui confort termic corespunzător în perioada 

rece; 

         y) informează conducerea serviciului de eventualele nereguli și defecțiuni constatate; 

         z) colaborează cu toate serviciile și compartimentele din institutie pentru buna desfășurare a 

activității instituției, pe linie administrativă; 

          aa) supraveghează utilizarea eficientă a sistemului de încălzire, climatizare, iluminare interioară, 

creșterea eficienței energetice, făcând propuneri în acest sens pe care le prezintă șefului ierarhic superior, 

în vederea ducerii la îndeplinire de către personalul implicat; 

         bb) face propuneri în vederea asigurării dezinsecției și deratizării spațiilor în care se desfășoară 

activitatea instituției; 

         cc) îndeplinește alte atribuții și sarcini  stabilite de către conducerea instituției, conform legii. 

 

            (3). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit ”b”, Compartimentul Administrativ și Achiziții 

Publice îndeplinește următoarele atribuții: 

a) elaborează, după caz, și actualizează pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente 

ale autorității contractante și a priorităților identificate la nivelul instituției, în funcție de fondurile 

aprobate și de posibilitățile de atragere a altor fonduri, stategia de contractare și programul anual al 

achizițiilor publice; 

b) efectuează testări de piață în vederea achizițiilor de servicii/lucrări ale instituției, în vederea 

stabilirii valorii estimate și face propuneri în vederea aprovizionării cu materiale administrativ-

gospodărești, de întreținere, precum și cu materiale pentru protecția muncii și prevenirea și stingerea 

incendiilor; 

c) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării 

autorității contractante în SICAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

d) centralizează referatele de necesitate privind produsele/serviciile/execuțiile de lucrări solicitate 

de compartimentele inițiatoare; 

e) aplică și finalizează procedurile de atribuire; 

f) îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Legea nr. 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și în H.G. nr. 395/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și realizează 

achizițiile directe; 
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g) întocmește referatul de propunere cu componența comisiilor de evaluare a ofertelor și 

întocmește proiectul de ordin, după caz; 

h) elaborează notele justificative în toate situațiile în care se aplică și se respectă procedura de 

atribuire, cu aprobarea conducătorului instituției și cu avizul compartimentelor de specialitate; 

i) asigură și răspunde de activitatea de informare și de publicare privind pregătirea și organizarea 

licitațiilor, obiectul acestora, organizarea, termenele, precum și alte informații care să edifice respectarea 

principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică, conform prevederilor din Legea 

nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 395/2016, cu modificările și 

completările ulterioare; 

j) asigură aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire, pe baza proceselor-verbale și a 

raportului procedurii, prin încheierea contractelor de achiziție publică; 

k) colaborează cu serviciile și compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor 

legate de procedura de atribuire și pentru urmărirea contractelor încheiate; 

l) urmărește și asigură respectarea prevederilor legale în desfășurarea procedurilor privind 

păstrarea confidențialității documentelor aferente procedurilor de atribuire reglementate/achiziții directe 

și a securității acestora; 

m) asigură constituirea și păstrarea dosarului de achiziție publică, document cu caracter public în 

conformitate cu prevederile legale; 

n) operează modificări și completări ulterioare în programul anual al achizițiilor publice, când 

situația o impune, cu aprobarea conducătorului instituției și cu avizul compartimentului financiar-

contabil; 

o) asigură și răspunde de utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de 

atribuire și pentru realizarea achizițiilor directe, de produse/prestări servicii/lucrări/utilități prin 

accesarea catalogului electronic publicat în SICAP, cu respectare prevederilor legale; 

p) elaborează documentația de atribuire a contractelor de achiziție și anume: 

➢ Strategia de contractare; 

➢ Caietul de sarcini și fișa de date în colaborare cu compartimentele de specialitate; 

➢ Proces-verbal de evaluare a ofertelor; 

➢ Raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică; 

➢ Contractul de achiziție public. 

q) întocmește actele adiționale la contractele/acordurile-cadru pe baza referatelor transmise de 

compartimentele inițiatoare privind eventualele modificări intervenite în execuția 

contractelor/acordurilor-cadru care cuprind cauza, motivele și oportunitatea modificărilor propuse; 

r) transmite spre publicare, utilizând mijloace electronice, anunțurile de intenție, de participare și 

de atribuire în SICAP, respectând termenele legale; 

s) utilizarea CPV privind achizitiile publice pentru identificarea produselor; 

t) asigură publicarea documentației de atribuire în SICAP, conform modalităților stabilite de 

legislația în vigoare; 

u) întocmește și transmite corespondența ce se derulează cu operatorii economici, pe parcursul 

derulării procedurilor de atribuire, în fiecare etapă, prin SICAP; 

v) comunică și transmite datele legate de întregul proces de achiziții publice, cu respectarea 

legislației în vigoare; 

w) soluționează corespondența referitoare la contractele încheiate cu operatorii economici; 

x) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare, privind desfășurarea procedurilor de 

atribuire, păstrarea confidențialității documentelor aferente procedurilor de atribuire și securității 

acestora; 
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y) întocmește documentele constatatoare la finalizarea execuției contractelor încheiate în 

conformitate cu prevederile legale; 

z) întocmește situația trimestrială actualizată în vederea publicării acesteia pe pagina proprie a 

instituției, în conformitate cu Memorandumul, respectiv Programul anual al achizițiilor publice, 

Centralizatorul achizițiilor publice pentru contractele cu o valoare mai mare de 5000 EUR, inclusiv 

anexele acestora; 

aa) întocmește orice raportare către ordonatorul principal de credite sau alte instituții privind 

solicitările din domeniul achizițiilor publice; 

bb) completează și actualizează formularele de integritate aferente procedurilor de atribuire, 

derulate la nivelul instituției, în conformitate cu prevederile Legii nr.184/2016 privind instituirea unui 

mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție 

publică; 

cc) întocmește și actualizează documentația necesară emiterii ordinelor prefectului din sfera de 

activitate a compartimentului, în vederea îndeplinirii de către prefect a atribuțiilor legale ce îi revin 

conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

dd) îndeplineşte alte atribuţii și sarcini stabilite de către conducerea instituției, conform legii. 

 

(4). În domeniul prevăzut la alin. (1) lit ”c”, Compartimentul Administrativ și Achiziții Publice 

îndeplinește următoarele atribuții: 

a) întocmește nomenclatorul arhivistic, anual sau ori de câte ori se impune; 

b) întocmește inventarul arhivistic, pe compartimentele instituției; 

c) completează registrul de evidență a unităților arhivistice pe compartimente, ani și termene de 

păstrare; 

d) întocmește și actualizează documentația necesară emiterii ordinelor prefectului din sfera de 

activitate a compartimentului, în vederea îndeplinirii de către prefect a atribuțiilor legale ce îi revin; 

e) îndeplinește alte atribuții și sarcini stabilite de către conducerea instituției, conform legii. 
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 § 9.5 Atribuții privind exploatarea autovehiculelor aparținând Instituției Prefectului Județul 

Ilfov 

       Art. 83. 

1.  Persoana desemnată din cadrul compartimentului administrativ 

a) Planifică vizitele medicale, testarea verificării cunoştinţelor conducătorilor auto şi  testarea 

psihologică la termenele stabilite prin reglementările legale în vigoare; 

b) Asigură efectuarea în termen a reviziilor obligatorii, a întreţinerilor tehnice periodice (ITP), 

reînnoirea poliţelor obligatorii de răspundere civilă şi celor facultative pentru autovehiculele din 

dotarea instituției; 

c) Asigură activitățile ce țin de efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații în unitățile service cu 

care Instituția Prefectului Județul Ilfov are încheiate contracte, organizează intrarea în 

revizie/reparație și participă la recepționarea lucrărilor efectuate; 

d) Asigură întocmirea  referatelor de necesitate privind achiziţionarea cu bunuri şi servicii necesare 

autovehiculelor din dotarea Instituției Prefectului Județul Ilfov (carburanți, lubrifianți și piese de 

schimb, materiale consumabile pentru întreținerea curentă, spalat și igienizat, reparații, revizii, 

alte activități de service) ; 

e) Asigură elaborarea raportului de eveniment în cazul în care autovehiculele din parcul auto al 

Instituției Prefectului Județul Ilfov sunt implicate în evenimente rutiere și ia măsuri pentru 

întocmirea dosarului aferent reparării autoturismului şi suportarea cheltuielilor de reparaţii de 

către societăţile de asigurări la care sunt încheiate polițe RCA sau CASCO, după caz; 

f) Urmărește ca zilnic, înaintea ieșirii în cursele, conducătorii auto să efectueze lucrările de 

întreținere zilnică; 

g) Precizează conducătorilor auto ieşirile în cursă aprobate, beneficiarii acestora şi le înmânează foile 

de parcurs,  zilnic sau săptămânal, după caz, la începutul zilei de lucru; 

h) Preia de la conducătorii auto folile de parcurs semnate şi completate la toate rubricile care ţin de 

competenţa conducatorului auto care a efectuat deplasările; 

i) Permite  ieşirea în cursă numai după efectuarea întreţinerii tehnice, verificarea valabilităţii 

inspecţiei tehnice periodice, a poliţei de răspundere civilă auto şi verificarea existenţei asupra 

conducătorului auto a următoarele documente: carte de identitate, certificat de înmatriculare, 

permis de conducere, permise de acces în diferite instituţii;  

j) îndeplinește alte atribuții și sarcini stabilite de către conducerea instituției, conform legii. 

  

2.  Conducătorii autoturismelor aparținând Instituției Prefectului Județul Ilfov 

(1) Efectuează zilnic lucrările de întreținere tehnică curentă, respectiv verificarea stării de 

completare generală, curăţirea interiorului şi exteriorului autovehiculului, verificarea  caroseriei, 

a dispozitivelor  pentru închiderea-deschiderea şi blocarea uşilor și capotelor, verificarea 

plinurilor (lichid de răcire, ulei de motor, transmisie, lichid de frână, lichid spălat parbrizul, ulei 

pentru acţionarea direcţiei servoasistată, alte instalaţii hidraulice, pornirea şi să urmărirea 

funcţionării motorului la diferite turaţii, verificarea sistemului de rulare (presiunea în pneuri, 

starea pneurilor şi a jantelor), verificarea funcţionării instalaţiei de semnalizare – iluminare și a 

aparatelor de bord; 

a) Certifică prin semnătură  în foaia de parcurs, faptul că a efectuat  întreţinerea tehnică zilnică a 

autovehiculului; 

b) Au în permanență asupra lor următoarele documente: carte de identitate, certificat de 

înmatriculare, permis de conducere, permise de acces în diferite instituţii;  
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c) Completează zilnic foaia de parcurs cu datele privind numărul de kilometri la plecare în prima 

cursă, la sosire din ultima cursă şi rulajul parcurs precum și datele din coloanele „Plecare”, 

„Sosire”, „Itinerariul de deplasare” (locul de plecare în cursă şi destinaţia, iar în afara localităţii 

se menţionează principalele puncte de trecere), „Distanţa parcursă, km” (urban, extraurban, pe 

drumuri neamenajate, după caz) şi „Timpul de funcţionare” (în cazul funcţionării motorului când 

autovehiculul se află în staţionare, respectiv pentru instalaţia de aer condiţionat A/C, instalaţia 

de încălzire a habitaclului); 

d) La fiecare alimentare cu carburant prin utilizarea cardului, înscrie obligatoriu pe bonurile fiscale 

emise de staţiile de alimentare cu carburant numărul  kilometrilor afișaţi la bord în momentul 

alimentării; 

e) Informează imediat SERUAAP despre apariţia oricărei defecţiuni a autovehiculului pe care îl are 

în primire sau despre evenimente rutiere în care a fost implicat; 

 

3.  Beneficiarii curselor 

Confirmă efectuarea deplasării şi distanţa parcursă prin înscrierea în foile de parcurs a numelui 

în clar, structura organizatorică căreia îi aparţine şi semnatura olografă. 
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                                                           CAPITOLUL VIII 

ORGANIZAREA SERVICIILOR PUBLICE COMUNITARE, 

COORDONATE DE INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL ILFOV 

 

          Art. 84. 

 Instituția Prefectului Județul Ilfov coordonează activitatea a două servicii publice comunitare, respectiv:  

➢ Serviciul public comunitar de pașapoarte; 

➢ Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule. 

 

§ 1. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE 

         § 1. 1.Generalități privind Serviciul public comunitar de pașapoarte 

 

        Art. 85. 

     Serviciul public comunitar de paşapoarte se organizează în cadrul Instituţiei Prefectului  

Judeţul Ilfov, înfiinţat în temeiul art.1, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi 

serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 

aprobată prin Legea nr. 362/2002 și al Hotărârii de Guvern nr. 1693/2004 privind modul de 

organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare de paşapoarte. 

 

         Art. 86. 

(1) Serviciul public comunitar de paşapoarte exercită, potrivit actelor normative în vigoare şi 

prezentului regulament, atribuţiile ce îi revin cu privire la activitatea de evidenţă a paşapoartelor simple, 

respectiv eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple electronice şi a paşapoartelor simple temporare. 

(2) Activitatea Serviciului public comunitar de pașapoarte constituie serviciu public şi se 

desfăşoară în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în 

executarea legii. 

 

         Art. 87. 

Serviciul public comunitar este subordonat direct prefectului şi nemijlocit subprefectului 

desemnat prin ordin al prefectului, care exercită, în numele prefectului, atribuţii cu privire la conducerea 

serviciului. Coordonarea şi controlul metodologic al Serviciului public comunitar de pașapoarte se 

asigură de către Direcţia Generală de Paşapoarte. 

 

        Art. 88. 

Serviciul public comunitar de paşapoarte este condus de un şef al serviciului, numit sau eliberat 

din funcţie prin ordin al prefectului, în condiţiile legii, cu avizul Direcţiei Generale de Paşapoarte. 
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§ 1. 2. Atribuţiile Serviciului public comunitar de paşapoarte 

 

         Art. 89. 

           Serviciul public comunitar de paşapoarte este structură de prelucrare automată a datelor şi 

valorificare a informaţiilor prin proceduri informatice şi are următoarele atribuţii principale: 

    a) primește şi soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în conformitate cu 

prevederile legii, ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte; 

    b) administrează şi valorifică registrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, de evidenţă a 

paşapoartelor simple şi furnizează, la cererea justificată a persoanelor fizice sau juridice/entităţilor 

îndreptăţite, date din cuprinsul acestora, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, inclusiv a celor 

privind protecţia datelor cu caracter personal; 

    c) efectuează verificări în evidenţa paşapoartelor, la solicitarea Direcţiei Generale de Paşapoarte, cu 

privire la minorii de cetăţenie română neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie instituţională în 

străinătate, cetăţenii români accidentaţi, spitalizaţi, decedaţi, aflaţi în situaţii care le pot pune în pericol 

viaţa, integritatea corporală sau sănătatea, sau care au încălcat legile statelor în care au călătorit, în 

scopul identificării ori, după caz, informării familiei sau reprezentantului legal cu privire la situaţia de 

dificultate în care se află cetăţeanul român în străinătate; 

    d) furnizează permanent, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple, 

informaţii necesare actualizării acestuia; 

    e) pune în aplicare măsurile de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate, dispuse 

de organele competente, potrivit legii; 

    f) verifică și soluționează în termen legal petițiile repartizate de instituția prefectului.  

 

           Art. 90. 

          Prezentul regulament se completează cu Regulamentul de organizare și funcționare al  

Serviciului public comunitar de pașapoarte Ilfov, aprobat prin ordin al prefectului, cu avizul Direcției 

Generale de Pașapoarte, în conformitate cu prevederile legale. 
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§ 2. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI 

ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

 

§ 2.1.Generalități privind Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare 

a vehiculelor   

                                                                           

         Art. 91.                           

(1). Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (SPCRPCIV) 

a  fost înființat în baza prevederilor Ordonanței nr. 83 din 30 august 2001 privind înființarea, organizarea 

și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim 

permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și a Hotărârii nr. 1.767 din 21 octombrie 2004 

privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere 

și înmatriculare a vehiculelor . 

(2). Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor au fost 

înființate în cadrul aparatului propriu al prefecturilor județene, prin reorganizarea compartimentelor 

regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Serviciilor Județene de evidență 

informatizată a persoanei din structura Ministerului Afacerilor Interne. 

(3). Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este 

subordonat direct prefectului și nemijlocit subprefectului, desemnat prin ordin al prefectului, care 

exercită, în numele prefectului, atribuții cu privire la conducerea serviciului. Coordonarea și controlul 

metodologic al serviciului se asigură de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor. 

 

           Art. 92.                           

           Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor exercită, 

potrivit actelor normative în vigoare și a prezentului regulament, atribuțiile ce îi revin cu privire la 

activitățile de examinare a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, eliberarea 

permiselor de conducere, înmatricularea, autorizarea provizorie și radierea vehiculelor rutiere, 

eliberarea certificatelor de înmatriculare și a autorizațiilor provizorii de circulație, eliberarea plăcilor cu 

numere de înmatriculare, precum și evidența informatizată a conducătorilor auto și a vehiculelor rutiere. 

                                     

   § 2.2.  Atribuțiile Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a 

vehiculelor Ilfov  

 

         Art. 93.                           

         Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Ilfov are 

următoarele atribuții principale: 

a) constituie și actualizează registrul județean de evidență a permiselor de conducere și a  

autovehiculelor înmatriculate și valorifică datele cuprinse în acesta; 

b) organizează examenele pentru obținerea permiselor de conducere a autovehiculelor, în condițiile 

legii; 

c) soluționează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de  

înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere, în condițiile 

legii; 

d) asigură eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și a 

plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere; 
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e) colaborează cu structurile Ministerului Afacerilor Interne și alte autorități publice locale și centrale 

pentru asigurarea eliberării permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare, autorizațiilor 

provizorii și a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere si pentru radierea 

vehiculelor rutiere; 

f) organizează și desfășoară activitatea de primire în audiență a cetățenilor, asigură primirea și 

soluționarea petițiilor, adreselor și contestațiilor depuse și urmărește rezolvarea acestora în 

termenul legal; 

 

          Art. 94.                           

          Prezentul regulament se completează cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului 

public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Ilfov, aprobat prin ordin al 

prefectului, cu avizul Direcției Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor, în 

conformitate cu prevederile legale. 
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                                                                   CAPITOLUL IX 

                                     SISTEMUL DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL                                       

          § 1. Sistemul de Control Intern / Managerial 

          Art. 95.  

          Controlul Intern /Managerial constituie ansamblul politicilor și procedurilor concepute și 

implementate de către managementul și personalul unei entități publice, în vederea furnizării unei 

asigurări rezonabile pentru: 

      a) atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, eficient și eficace; 

      b) respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului; 

      c) protejarea bunurilor și a informațiilor; 

      d) prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor; 

      e) calitatea documentelor contabile și producerea în timp util de informații de încredere, referitoare 

la segmentul financiar și de management. 

 

        Art. 96. 

       § 1.1.  Obiectivele Sistemului de control intern/managerial 

      Obiectivele generale ale controlului intern/managerial la nivelul Instituției Prefectului Județul Ilfov 

sunt: 

a) realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor instituțiilor publice, stabilite în 

concordanță cu propria lor misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și 

eficiență; 

b) protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; 

c) respectarea legii, a reglementărilor și deciziilor conducerii; 

d) dezvoltarea și întreținerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare și difuzare a 

datelor și informațiilor financiare și de conducere, precum și a unor sisteme și proceduri de 

informare publică adecvată prin rapoarte periodice. 

 

           Art. 97. 

           Organizarea sistemului de control intern managerial al Instituției Prefectului Județul Ilfov are în 

vedere realizarea a trei categorii de obiective, care pot fi grupate astfel: 

a) obiective operaționale - cuprind obiectivele legate de scopurile instituției, cu privire la  

eficacitatea și eficiența funcționării acesteia, respectiv de utilizarea în condiții de economicitate, 

eficiență și eficacitate a resurselor, incluzând și obiectivele privind protejarea resurselor instituției, de 

utilizare inadecvată sau cu pierderi; 

b) obiective de raportare - cuprind obiectivele cu privire la fiabilitatea informațiilor 

externe și interne, respectiv legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor 

utilizate în instituție sau difuzate către terți, precum și de protejarea documentelor împotriva a două 

categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor; 

c) obiective de conformitate - cuprind obiectivele privind conformitatea cu legile,  

regulamentele și politicile interne, respectiv legate de asigurarea că activitățile instituției se desfășoară 

în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor 

interne. 
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           Art. 98. 

           Sistemul de control intern/ managerial al instituției operează cu o diversitate de procedee,  

mijloace, acțiuni, dispoziții, care privesc toate aspectele legate de activitățile instituției, fiind stabilite și 

implementate de conducere pentru a-i permite deținerea unui bun control asupra funcționării acesteia în 

ansamblul ei, precum și a fiecărei activități/operațiuni în parte. 

           Instrumentarul de control intern managerial poate fi clasificat în șase grupe mari: obiective; 

mijloace (resurse); sistem informațional; organizare; proceduri; control. 

 

           Art. 99. 

Construirea unui sistem de control intern/ managerial solid este un proces de durată care 

necesită eforturi importante din partea întregului personal al instituției și, în mod deosebit, din partea 

personalului cu funcții de conducere. 

 

           Art. 100. 

Activitățile specifice sistemului de control intern/ managerial fac parte integrantă din 

procesul orientat spre realizarea obiectivelor stabilite și includ o gamă diversă de politici și proceduri 

privind: autorizarea și aprobarea, separarea atribuțiilor, accesul la resurse și documente, verificarea, 

analiza performanței, revizuirea proceselor și activităților, supravegherea. 

 

         Art. 101. 

          În calitate de conducător al instituției, prefectul județului Ilfov dispune, ținând cont de 

particularitățile cadrului legal de organizare și de funcționare, precum și de standardele de control 

intern/managerial, măsuri necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control 

intern/managerial. 

 

§ 2. Comisia de monitorizare a Sistemului de control intern/managerial 

 

        Art.102 

        În cadrul Instituției Prefectului Județul Ilfov s-au pus în aplicare prevederile art.3 alin.(1) din 

O.S.G.G. nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților 

publice  care precizează că: ,,În vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a 

implementării și dezvoltării sistemului de control intern/ managerial, conducătorul entității publice 

constituie, prin act de decizie internă, o structură cu atribuții în acest sens, denumită Comisia de 

monitorizare.” 

 

        Art.103. 

        În cadrul Instituției Prefectului Județul Ilfov a fost constituită, prin Ordin al Prefectului, o comisie 

în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern/ managerial, denumită Comisia de monitorizare.  

 

        Art. 104. 

        Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii serviciilor, compartimentelor din structura 

organizatorică a instituției, cu excepția compartimentului de audit public intern. 

 

         Art.105. 

         Comisia de monitorizare este coordonată de către un președinte și asistată de către un secretariat 

tehnic.__________________________________________________________________________________________________________ 
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          Art.106. 

      Modul de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare din cadrul Instituției Prefectului 

Județul Ilfov se află în responsabilitatea președintelui acesteia și se stabilește în funcție de volumul și 

de complexitatea proceselor și activităților, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare al 

Comisiei, care se actualizează ori de câte ori este cazul. 

 

        Art.107. 

      Președintele Comisiei de monitorizare asigură conducerea ședințelor, conform ordinii de zi, și 

aprobă minutele ședințelor și, după caz, hotărârile acestora. În funcție de tematica ordinii de zi a 

ședințelor, la solicitarea președintelui Comisiei de monitorizare pot participa și alte persoane în calitate 

de invitați. 

 

        Art.108. 

      Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale și specifice, 

a activităților procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a 

performanțelor, a situației procedurilor și a sistemului de monitorizare și de raportare, respectiv 

informare către conducătorul Instituției Prefectului Județul Ilfov. 

 

       Art.109. 

      (1). În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, Comisia de monitorizare 

elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției 

Prefectului Județul Ilfov, denumit Program de dezvoltare, care se actualizează anual. 

      (2). Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele Instituției Prefectului Județul Ilfov în domeniul 

controlului intern managerial, în funcție de stadiul implementării și dezvoltării acestuia, iar pentru 

fiecare standard de control intern managerial se stabilesc activități, responsabili și termene, precum și 

alte elemente relevante în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial. 

      (3). În Programul de dezvoltare se evidențiază inclusiv acțiunile de perfecționare profesională în 

domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcții de conducere, cât și 

pentru cele cu funcții de execuție, prin cursuri organizate în conformitate cu reglementările legislative 

în domeniu. 

 

      Art.110. 

      (1). Procesul de management al riscurilor se află în responsabilitatea președintelui Comisiei de 

monitorizare și se organizează în funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul specific al instituției. 

     (2). Pentru asigurarea unui management eficient al riscurilor la toate nivelurile entității publice, 

conducătorii compartimentelor și serviciilor din structura organizatorică desemnează la nivelul acestora 

un responsabil cu riscurile. 

     (3). Responsabilii cu riscurile consiliază personalul din cadrul compartimentelor/serviciilor și asistă 

conducătorii acestora în procesul de gestionare a riscurilor. 

     (4). Riscurile aferente obiectivelor și/sau activităților se identifică și se evaluează la nivelul fiecărui 

compartiment, în conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative 

se centralizează la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al Instituției Prefectului 

Județul Ilfov. 
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     (5). Comisia de monitorizare analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta 

atingerea obiectivelor instituției, prin stabilirea profilului de risc și a limitei de toleranță la risc, anual, 

aprobate de către conducerea Instituției Prefectului Județul Ilfov. 

     (6). Pe baza Registrului de riscuri de la nivelul instituției, Secretariatul tehnic al Comisiei de 

monitorizare propune profilul de risc și limita de toleranță la risc care sunt analizate și avizate în ședința 

comisiei și aprobate de către conducătorul Instituției Prefectului Județul Ilfov. 

     (7). Conducătorul compartimentului transmite măsurile de control pentru riscurile semnificative 

secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare, care elaborează anual Planul de implementare a 

măsurilor de control pentru riscurile semnificative la nivelul entității publice; planul este analizat de 

Comisia de monitorizare și aprobat de către conducătorul Instituției Prefectului Județul Ilfov. 

     (8). Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare transmite Planul de măsuri aprobat 

compartimentelor responsabile cu gestionarea riscurilor semnificative, în vederea implementării. 

     (9). Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial 

elaborează, pe baza raportărilor anuale ale conducătorilor compartimentelor și serviciilor  privind 

desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor, o informare către 

conducătorul Instituției Prefectului Județul Ilfov, aprobată de președintele Comisiei de monitorizare, 

privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și monitorizarea performanțelor la nivelul 

Instituției Prefectului Județul Ilfov. 

     10). Informarea cuprinde o analiză a riscurilor identificate și gestionate la nivelul compartimentelor, 

respectiv monitorizarea obiectivelor și activităților prin intermediul indicatorilor de performanță la 

nivelul Instituției Prefectului Județul Ilfov. 

 

      Art.111. 

      (1). În vederea îndeplinirii în condiții de regularitate, eficacitate economicitate și eficiență a obiectivelor 

entităților publice, compartimentele elaborează proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de 

monitorizare. 

      (2). Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare analizează procedura din punctul de vedere al 

respectării conformității cu structura minimală prevăzută în Procedura documentată. 

      (3). Președintele Comisiei de monitorizare avizează, iar conducătorul instituției aprobă Procedurile 

documentate, care sunt semnate la întocmire de către responsabilii de activitățile procedurale, iar la verificare 

de către conducătorul compartimentului.  

 

     Art.112. 

     (1). Stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul instituției, 

constatat de către Comisia de monitorizare, face obiectul informării, prin întocmirea de situații 

centralizatoare anuale, care se transmit entităților publice ierarhic superioare, cu încadrarea în termenele 

prevăzute de O.S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităților publice. 

     (2). Conducătorul Instituţiei Prefectului Județul Ilfov elaborează şi transmite anual Raportul asupra 

sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie. 
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                                                             CAPITOLUL  X 

ALTE ACTIVITĂȚI CE SE DESFĂȘOARĂ PRIN INTERMEDIUL 

STRUCTURILOR DE SPECIALITATE ALE 

INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL ILFOV 

 

§ 1. Protecția datelor cu caracter personal. 

Art.  113. 

                 (1). Prin ordin al prefectului se desemnează persoana responsabilă cu protecția datelor cu 

caracter personal la nivelul lnstituției Prefectului Județul Ilfov, cu următoarele atribuții principale: 
a) coordonează elaborarea și implementarea procedurilor proprii, pe care le supune  aprobării  

conducerii operatorului; 
b) consiliază conducerea operatorului sau a împuternicitului acestuia și sprijină instruirea personalului care 

prelucrează date cu caracter personal referitoare la normele și regulile de protecție a datelor cu 
caracter personal; 

c) informează operativ conducerea operatorului sau a împuternicitului acestuia despre vulnerabilitățile și 
riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal al structurii și 
propune măsuri pentru înlăturarea acestora; 

d) coordonează și monitorizează activitatea personalului pe linia protecției datelor cu caracter 
personal la nivelul operatorului sau al împuternicitului acestuia și propune conducerii operatorului sau, 
după caz, a împuternicitului, în condițiile legii, măsuri privind modificarea, suspendarea ori 
revocarea drepturilor de acces, după caz; 

e) efectuează, prin sondaj, verificări privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecție a datelor cu 
caracter personal, întocmește rapoarte și face propuneri pentru remedierea deficiențelor constatate, 
pe care le înaintează spre aprobare conducerii operatorului sau, după caz, a împuternicitului; 

f) coordonează soluționarea cererilor persoanelor vizate; 

g) ține evidența cererilor persoanelor vizate. 

 (2). În cadrul Instituției Prefectului Județul Ilfov, datele cu caracter personal destinate a face 

obiectul prelucrării trebuie să fie: 

➢ prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 

➢ colectate în scopuri determinate, explicite și legitime; 

➢ adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior 

prelucrate; 

➢ exacte și actualizate, iar dacă este cazul, în acest scop se vor lua măsurile necesare pentru ca 

datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care 

vor fi ulterior prelucrate, sa fie șterse sau rectificate; 

➢ stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară 

realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior prelucrate. Stocarea datelor pe 

o durată mai mare decât cea menționată, în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, se va 

face cu respectarea garanțiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în normele 

care reglementează aceste domenii și numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri.  

 (3). Persoanele vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal au următoarele 

drepturi, în condițiile legii:   

a) informarea persoanei vizate; 

b) dreptul de acces la date; 

c) dreptul de intervenție asupra datelor; 

d) dreptul de opoziție; 

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; 

f) dreptul de a se adresa justiției. 
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          (4). Fiecare compartiment din cadrul instituției va prelucra date cu caracter personal cu respectarea 

prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

 

§ 2 . Consilierul de etică. 

 

Art. 114. 

 (1). În scopul respectării și monitorizării implementării principiilor și normelor de conduită de 

către funcționarii publici, conducătorul instituției desemnează un funcționar public pentru consiliere 

etică și monitorizarea respectării normelor de conduită. 

(2). În exercitarea rolului activ de prevenire a încălcării principiilor și normelor de conduită, 

consilierul de etică îndeplinește următoarele atribuții: 

a) monitorizează modul de aplicare și respectare a principiilor și normelor de conduită de către 

funcționarii publici din cadrul autorității sau instituției publice și întocmește rapoarte și analize cu privire 

la acestea; 

b) desfășoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a funcționarilor publici sau 

ia inițiativa atunci când funcționarul public nu i se adresează cu o solicitare, însă din conduita adoptată 

rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia; 

c) elaborează analize privind cauzele, riscurile și vulnerabilitățile care se manifestă în activitatea 

funcționarilor publici din cadrul autorității sau instituției publice și care ar putea determina o încălcare a 

principiilor și normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorității sau instituției publice 

și propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor și a vulnerabilităților; 

d) organizează sesiuni de informare a funcționarilor publici cu privire la normele de etică, 

modificări ale cadrului normativ în domeniul eticii și integrității sau care instituie obligații pentru 

autoritățile și instituțiile publice pentru respectarea drepturilor cetățenilor în relația cu administrația 

publică sau cu autoritatea sau instituția publică respectivă; 

e) semnalează practici sau proceduri instituționale care ar putea conduce la încălcarea principiilor 

și normelor de conduită în activitatea funcționarilor publici; 

f) analizează sesizările și reclamațiile formulate de cetățeni și de ceilalți beneficiari ai activității 

autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația directă cu 

cetățenii și formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de 

disciplină; 

g) poate adresa în mod direct întrebări sau aplica chestionare cetățenilor și beneficiarilor direcți ai 

activității autorității sau instituției publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relația 

cu publicul, precum și cu privire la opinia acestora despre calitatea serviciilor oferite de autoritatea sau 

instituția publică respectivă; 

h) îndeplinește și alte atribuții, în conformitate cu prevederile legale în materie. 

     

Art. 115. În cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov se desemnează persoane care vor asigura 

implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese.  
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§ 3. Consilierul de integritate. 

Art. 116.  

În scopul organizării și desfășurării activităților de prevenire a corupției și de educație pentru 

promovarea integrității în cadrul instituției, precum și pentru monitorizarea implementării Strategiei 

Naționale Anticorupție în cadrul Instituției Prefectului Județul Ilfov, prefectul desemnează, prin ordin, 

un consilier de integritate, care va avea următoarele atribuții generale: 

a) asigură diseminarea materialelor transmise de către Direcția Generală Anticorupție cu privire la 

activitatea de prevenire și combatere a corupției din Ministerul Afacerilor Interne; 

b) ține evidența nominală a personalului care participă la activitățile de informare și de instruire 

anticorupție organizate de către Direcția Generală Anticorupție; 

c) propune șefului structurii organizarea și desfășurarea unor activități de instruire realizate de către 

personalul specializat al Direcției Generale Anticorupție; 

d) asigură secretariatul grupului de lucru pentru prevenirea corupției, constituit în conformitate cu 

procedura de sistem privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor Ministerului 

Afacerilor Interne; 

e) sprijină personalul Direcției Generale Anticorupție în realizarea activităților de monitorizare, 

reevaluare a riscurilor ori de realizare a evaluărilor privind reacția instituțională la incidentele de 

integritate. 

       f) îndeplinește și alte atribuții, în conformitate cu prevederile legale în materie. 

§ 4.  Protecția mediului  

Art. 117.  

                 Protecția mediului reprezintă un ansamblu de activități instituționalizate, având ca scop 

aplicarea corespunzătoare a legislației în domeniul protecției mediului, eficientizarea acțiunilor de 

prevenire, limitare și eliminare a poluărilor accidentale, precum și gestionarea situațiilor de urgență care 

pot apărea în urma acestora, în incintele și în zonele de responsabilitate sau de acțiune ale instituției. 

 

Art.118. 

         Prin ordin al prefectului se desemnează o persoană responsabilă de activitățile de protecție a 

mediului la nivelul lnstituției Prefectului Județul Ilfov, cu următoarele atribuții în conformitate cu prevederile 

O.M.A.I. nr. 140 din 30 octombrie 2015 privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protectie a 

mediului în unitățile Ministerului Afacerilor Interne: 
a) întocmește documentele de organizare a activităților de protectie a mediului pentru instituția prefectului, 

conform actelor normative și procedurilor de sistem aplicabile; 
b) controlează și aduce la cunoștință conducătorului unității aspectele sesizate privind încălcarea de 

către personalul unității a legislației de protecție a mediului în incinta instituției; 
c) propune și supune aprobării conducătorului instituției  măsuri concrete pentru protecția mediului în 

zona de responsabilitate unde desfășoară activități personalul propriu; 
d) prezintă conducătorului instituției informări asupra modului de realizare a activităților de 

protectie a mediului; 
e) verifică luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a oricărei forme de energie, a resurselor și 

materialelor în derularea activității specifice; 
f) stabilește măsurile adecvate, în funcție de specificul activității, pentru prevenirea, limitarea și 

eliminarea efectelor poluărilor accidentale; 
g) elaborează anual Raportul privind desfășurarea activităților de protecție a mediului pentru instituția 

prefectului și îl înaintează structurii coordonatoare pe linia protecției mediului de la eșalonul superior, 
până la data de 15 februarie, pentru anul precedent; 
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h) colaborează cu organismele tehnice specializate, autoritățile ori instituțiile publice locale de protecție 

a mediului pentru desfășurarea unor acțiuni comune în domeniu; 
i) urmăreşte implementarea și respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului, a 

instrucțiunilor și normelor de protectie a mediului în unitatea proprie, pe domeniul asigurat; 
j) participă, la un interval de maximum 5 ani, la programe de formare profesională în domeniul 

protecției mediului, organizate în cadrul sistemului de formare profesională continuă a personalului 
MAI de către instituții de formare profesională ale MAI, precum și la convocări/ simpozioane/ 
videoconferințe de specialitate organizate de structurile de specialitate de la nivelul eșaloanelor 
superioare; 

k) ține evidența cheltuielilor de protecție a mediului pe domenii de activitate,pentru unitatea proprie; 
l) întocmește, actualizează și gestionează dosarul de mediu în format letric și electronic al unității; 
m) participă în toate comisiile de casare constituite la nivelul unității, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

n) îndeplinește și alte atribuții, în conformitate cu prevederile legale în materie. 

 
§ 5.  Prevenirea și stingerea incendiilor 
 
  Art. 119. 

  În cadrul Instituției Prefectului Județul Ilfov se desemnează o persoană responsabilă de activitățile 

privind prevenirea și stingerea incendiilor (PSI) cu următoarele atribuții: 

a) stabilește modul de instruire a personalului în domeniul situațiilor de urgentă, măsurile de 

apărare împotriva incendiilor, organizarea și responsabilitățile personalului în caz de incendiu 

la nivelul lnstituției Prefectului; 
b) verifică modul cum se respectă dispozițiile legale în vigoare, normele, normativele și 

instrucțiunile PSI (Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor); 
c) asigură întocmirea planurilor de intervenție în caz de incendiu și condițiile ca acestea să fie 

operaționale în orice moment, colaborând în acest sens cu personalul cu atribuții din Consiliul 
Județean; 

d) organizează activitatea de evacuare a persoanelor și bunurilor pe niveluri, stabilirea responsabililor, 
stabilirea căilor de acces a locurilor de evacuare; 

e) propune necesarul de materiale de stingere a incendiilor de aprovizionat; asigură mijloacele 
tehnice de intervenție în caz de incendiu; 

f) întocmește programul cheltuielilor necesare pe linie de PSI pe care-l înaintează şefului  
Serviciului; 

g) asigură semnalistica și afișajul necesar pe linie PSI; 
h) prelucrează normele PSI cu toți salariații lnstituției Prefectului și asigură instruirea în acest sens a 

personalului Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București ce își desfășoară 
activitatea în posturile din instituție; 

i) urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de controalele pe linie de PSI, care au termene 
scadente; 

j) obține autorizațiile și avizele PSI prevăzute de lege, îndeplinirea sarcinilor pe linie PSI; 

k) îndeplinește și alte atribuții, în conformitate cu prevederile legale în materie. 
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§ 6. Reguli privind protejarea vieții, securitatea și sănătatea în muncă 

 
Art. 120. Conducerea Instituţiei Prefectului Județul Ilfov ia măsurile necesare pentru protejarea 

vieţii, securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, 

de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi mijloacelor necesare acesteia prin desemnarea prin ordin al prefectului a unei persoane  

responsabile cu securitatea şi sănătatea în muncă, cu următoarele atribuții: 
a) identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de 

muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloc de muncă/echipamente de muncă și mediul de 
muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru: 

b) elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protectie; 
c) elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de  

securitate și sănătate în muncă; 
d) verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în Planul 

de prevenire și protectie, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin 
în domeniul securității și sănătății în muncă; 

e) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire; 
f) instruirea, sub semnătură, a personalului din sediul instituției, în domeniul protecției 

muncii și completarea fișelor de protecția muncii, ținând evidența acestora; 

g) punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative privind supravegherea 

sănătății lucrătorilor în lnstituția Prefectului Județul Ilfov; 

h) elaborarea programului de instruire la nivelul instituției; 

i) efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a conducătorului  
unității asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remediere; 

j) întocmirea documentației privind acordarea sporului pentru condiții vătămătoare; 

k) întocm procedura privind efectuarea evaluării riscurilor de accidente și îmbolnăviri  

profesionale; 
l) participarea la procesul de evaluare a riscurilor; 
m) asigurarea locurilor de muncă în condițiile prevăzute de Legea securității și sănătății 

în muncă nr.319/2006 și Normele Generale de Protecția Muncii din 2002; 

n) sigurarea, pentru cadrele militare ale Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București  

ce- și desfășoară activitatea în posturile din lnstituția Prefectului, a unui nivel de protectie similar celui de care 
beneficiază angajații lnstituției Prefectului Județul Ilfov; 

o) urmărirea obținerii autorizațiilor de funcționare a lnstituției Prefectului din punct de  vedere  
al securității și sănătății în muncă; 

p) asigură obținerea avizelor și autorizațiilor prevăzute de lege pe linie de protecție a  
muncii; 

q) urmărește ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de controalele pe linie de rotecția  
muncii; 
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§ 7. Arhivarea documentelor în cadrul Instituției Prefectului Județul Ilfov 

 

      Art. 121.  

      § 7.1. Atribuțiile tuturor compartimentelor din instituție referitoare la arhivarea 

documentelor: 

a) toate compartimentele sunt obligate să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor documentelor;  

b) după soluționarea lor, documentele se grupează în dosare potrivit nomenclatorului arhivistic;  

c) constituirea dosarelor, inventarierea şi predarea lor intră în obligaţia compartimentelor creatoare 

de documente;  

d) arhivarea documentelor se face obligatoriu până la data de 31 martie a anului în curs pentru 

activitatea desfăşurată în urmă cu doi ani;  

e) documentele se pregătesc de către fiecare compartiment pe baza nomenclatorului arhivistic 

avizat de către Direcţia Judeţeană Ilfov a Arhivelor Naţionale şi se predau la arhiva instituţiei. 

 

§ 7.2. Principalele atribuții pe linie de arhivare: 

a) întocmirea Nomenclatorul arhivistic pe baza propunerilor formulate de către fiecare creator 

pentru documentele proprii; 

b) inventarierea, selecţionarea şi predarea către persoana desemnată cu arhiva, în  condiţiile legii,a 

documentelor întocmite/ gestionate, în cadrul compartimentului/serviciului propriu; 

c) primirea dosarelor întocmite de către compartimentele/ serviciile din cadrul Instituţiei 

Prefectului Ilfov în vederea arhivării pe bază de inventar şi proces-verbal de predare- primire, 

conform nomenclatorului aprobat prin Ordin al Prefectului. Întocmirea se realizează conform 

prevederilor Legii nr.16/1996 şi a anexei nr. 4 din O.M.A.I.nr.650/2005, cu respectarea 

prevederilor de la art.19 la art.26 precum şi a celor din Cap. III din O.M.A.I. nr.650/2005; 

d) întocmirea referatului în vederea emiterii/modificării Ordinului Prefectului privind Comisia de 

selecţionare a documentelor arhivistice; 

e) evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor din arhivă         în 

condiţiile prevederilor Legii nr.16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) înregistrarea şi ţinerea evidenţei tuturor documentelor intrate în arhivă, a celor întocmite pentru 

uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii; 

g) folosirea Nomenclatorului Arhivistic întocmit pentru fondul propriu al Instituţiei 

Prefectului Județul Ilfov, conform ordinului; 

h) asigurarea depozitării şi păstrării documentelor/dosarelor primite în depozitul de arhivă, 

conform prevederilor legale; 

i) întocmirea şi ţinerea evidenţei documentelor aflate în depozitul de arhivă; 

j) evidenţierea tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice din depozitul de arhivă în 

„Registrul de evidenţă curentă a intrărilor–ieşirilor unităţilor arhivistice”; 

k) înregistrarea în „Registrul de evidenţă curentă a intrărilor–ieşirilor unităţilor arhivistice”       a 

tuturor inventarelor dosarelor primate; 

l) respectarea regulilor privind activitatea de consultare şi folosire a dosarelor din depozitul de 

arhivă; 

m) păstrarea documentelor create sau deţinute în condiţii corespunzătoare, asigurându-le   împotriva 

distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării în alte condiţii decât cele prevăzute de 

lege; 

n) solicitarea prin raport scris a achiziţionării de materiale şi, la nevoie, servicii specifice pentru 

luarea măsurilor necesare de înlăturare a agenţilor biologici, prin desprăfuire, dezinsecţie, 

deratizare; 
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o) cunoaşterea, respectarea şi aplicarea la nivelul arhivei a măsurilor de prevenire şi stingere a 

incendiilor cu mijloacele de primă intervenţie, aflate în dotare; 

p) sesizarea în mod operativ a oricărei nereguli în funcţionarea instalaţiei şi aparaturii electrice 

precum şi a celei sanitare şi de scurgere; 

q) depunerea la Arhivele Naţionale – Direcția Județeană Ilfov a unui exemplar al inventarelor 

documentelor temporare, documente ce vor fi înlăturate ca urmare a expirării termenelor de 

păstrare prevăzute în nomenclatorul instituţiei; 

r) depunerea documentelor arhivate spre păstrare permanentă la Arhivele Naţionale - Direcția 

Județeană Ilfov, conform prevederilor art.13 din Legea nr.16/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

s) depunerea la Arhivele Naţionale- Direcția Județeană Ilfov a câte unui exemplar al inventarelor 

documentelor permanente pe care le deţine Instituţia Prefectului, la expirarea termenelor de 

depunere a acestora; 

t) gruparea, anual, a documentelor din arhiva instituţiei în unităţi arhivistice, potrivit problematicii 

şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul Instituţiei Prefectului; 

u) întocmirea referatului pentru aplicarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor cu 

mijloacele de primă intervenţie; 

v) predarea către agenţii economici specializaţi, a documentelor a căror termen de păstrare a 

expirat, conform procesului verbal de selecţionare. 

w) îndeplinește și alte atribuții, în conformitate cu prevederile legale în materie. 
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                                                CAPITOLUL  XI 

CONDUITA PERSONALULUI INSTITUȚIEI PREFECTULUI JUDEȚUL ILFOV, 

PRINCIPII APLICABILE ÎN ACTIVITATE 

 

§ 1. Dispoziţii generale privind conduita personalului 

 

Art.122. 

Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici și a personalului 

contractual din administrația publică sunt: 

a) supremația Constituției și a legii, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite  

 categorii de funcții au îndatorirea de a respecta Constituția și legile țării; 

b) prioritatea interesului public, în exercitarea funcției deținute; 

c) asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice,  

principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții au îndatorirea de a  

aplica același regim juridic în situații identice sau similare; 

d) profesionalismul, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite categorii de funcții 

au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență,  

corectitudine și conștiinciozitate; 

e) imparțialitatea și independența, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite  

categorii de funcții sunt obligate să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes altul 

decât interesul public, în exercitarea funcției deținute; 

f) integritatea morală, principiu conform căruia persoanelor care ocupă diferite categorii de funcții 

le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alții, vreun avantaj   

ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție; 

g) libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia persoanele care ocupă diferite  

categorii de funcții pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept 

și a bunelor moravuri; 

h) cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcții  

ocupanții acestora trebuie să fie de bună-credință; 

i) deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate în exercitarea  

diferitelor categorii de funcții sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor; 

j) responsabilitatea și răspunderea, principiu potrivit căruia persoanele care ocupă diferite 

 categorii de funcții răspund în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu  

 nu au fost îndeplinite corespunzător. 
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§ 2. Egalitatea de șanse și de tratament între angajați 

  
Art. 123. În cadrul instituției, în relațiile de muncă/serviciu funcționează principiul egalității de 

tratament față de toți angajații. 

 

Art. 124. Prin egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă/de 

serviciu se înțelege accesul nediscriminatoriu la: 

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activități; 

b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante și la toate nivelurile ierarhiei 

profesionale; 

c) venituri egale pentru muncă de valoare egală; 

d) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, 

specializare și recalificare profesională; 

e) promovare la orice nivel ierarhic și profesional; 

f) condiții de muncă ce respectă normele de sănătate și securitate în muncă, conform 

prevederilor legislației în vigoare; 

g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și la sistemele publice și private de 

securitate socială; 

h) organizații patronale, sindicale și organisme profesionale, precum și la beneficiile acordate 

de acestea; 

i) prestații și servicii sociale, acordate în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 Art. 125. Angajatorii sunt obligați să asigure egalitatea de șanse și de tratament între angajați, 

femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel. 

 

Art. 126. Angajatorii sunt obligați să informeze permanent angajații, inclusiv prin afișare în locuri 

vizibile, asupra drepturilor pe care aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și de 

tratament între femei și bărbați în relații de muncă/de serviciu. 

 

§ 3. Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor  de discriminare. 

 

Art. 127.  

În cadrul Instituției Prefectului Județul Ilfov, în relațiile de muncă/serviciu este interzisă 

discriminarea la locul de muncă. 

 

Art. 128.  

(1). Prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de 

rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 

handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum 

şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 

exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor 

recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii 

publice. 

(2). Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este 

considerată discriminare. 
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(3). Sunt discriminatorii, potrivit legii, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care 

dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane, în afara 

cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar 

metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare. 

(4). Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau 

defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane 

sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea 

contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii penale. 

(5). Constituie hărţuire şi se sancţionează, conform dispozițiilor legale, orice comportament pe 

criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, 

apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu 

care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv. 

(6). Constituie hărţuire morală la locul de muncă şi se sancţionează disciplinar, contravenţional 

sau penal, după caz, orice comportament exercitat cu privire la un angajat de către un alt angajat care 

este superiorul său ierarhic, de către un subaltern şi/sau de către un angajat comparabil din punct de 

vedere ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a 

condiţiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau demnităţii angajatului, prin afectarea sănătăţii sale 

fizice sau mentale ori prin compromiterea viitorului profesional al acestuia, comportament manifestat în 

oricare dintre următoarele forme: 

    a) conduită ostilă sau nedorită; 

    b) comentarii verbale; 

    c) acţiuni sau gesturi. 

(7). Constituie hărţuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său 

sistematic, poate aduce atingere demnităţii, integrităţii fizice ori mentale a unui angajat sau grup de 

angajaţi, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru. În înţelesul prezentei legi, stresul 

şi epuizarea fizică intră sub incidenţa hărţuirii morale la locul de muncă. 

(8). Fiecare angajat are dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de hărţuire morală. Niciun angajat 

nu va fi sancţionat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, formare 

profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de muncă, din cauză că a fost supus sau că a refuzat 

să fie supus hărţuirii morale la locul de muncă. 

 (9). Angajaţii care săvârşesc acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă răspund 

disciplinar, în condiţiile legii şi ale regulamentului intern al angajatorului. Răspunderea disciplinară nu 

înlătură răspunderea contravenţională sau penală a angajatului pentru faptele respective. 

(10). Instituţia are obligaţia de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii şi combaterii actelor 

de hărţuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unităţii de 

sancţiuni disciplinare pentru angajaţii care săvârşesc acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă. 

(11). Este interzisă stabilirea de către instituţie, în orice formă, de reguli sau măsuri interne care să 

oblige, să determine sau să îndemne angajaţii la săvârşirea de acte sau fapte de hărţuire morală la locul 

de muncă. 

(12). Angajatul, victimă a hărţuirii morale la locul de muncă, trebuie să dovedească elementele de 

fapt ale hărţuirii morale, sarcina probei revenind angajatorului, în condiţiile legii. Intenţia de a prejudicia 

prin acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă nu trebuie dovedită. 

(13). Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă bazată pe două sau mai multe criterii 

prevăzute la alin. (1) constituie circumstanţă agravantă la stabilirea răspunderii contravenţionale dacă 

una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intră sub incidenţa legii penale. 
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(14). Constituie victimizare şi se sancţionează contravenţional conform legii orice tratament 

advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la încălcarea principiului 

tratamentului egal şi al nediscriminării. 

(15). Prevederile legii nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la libera exprimare, a 

dreptului la opinie şi a dreptului la informaţie. 

(16). Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea 

unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi 

realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 

comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu constituie 

discriminare în sensul legii. 

 

Art. 129. Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care 

dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relațiile de muncă, referitoare la: 

a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor și selecția candidaților pentru ocuparea 

posturilor vacante; 

b) încheierea, suspendarea, modificarea și/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de 

serviciu; 

c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fișa postului; 

d) stabilirea remunerației; 

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum și la securitate socială; 

f) informare și consiliere profesională, programe de inițiere, calificare, perfecționare, 

specializare și recalificare profesională; 

g) evaluarea performanțelor profesionale individuale; 

h) promovarea profesională; 

i) aplicarea măsurilor disciplinare; 

j) dreptul de aderare la sindicat și accesul la facilitățile acordate de acesta; 

k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației în vigoare. 

 

Art. 130.  

a) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare. 

b) Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de 

maternitate constituie discriminare. 

c) Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru 

creșterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare. 

 

Art. 131. 

 Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept 

hărțuire sau hărțuire sexuală, având ca scop sau efect: 

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru 

persoana afectată; 

b) de a influența negativ situația persoanei angajate în ceea ce privește promovarea profesională, 

remunerația sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea și perfecționarea profesională, în cazul 

refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ține de viața sexuală. 
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Art. 132.  

Pentru prevenirea și eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe 

criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligații: 

a) să asigure egalitatea de șanse și de tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor 

de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții pentru interzicerea discriminărilor bazate 

pe criteriul de sex în regulamentele de organizare și funcționare și în regulamentele interne ale unităților; 

b) să prevadă în regulamentele interne sancțiuni disciplinare, în condițiile prevăzute de lege, 

pentru angajații care încalcă demnitatea personală a altor angajați prin crearea de medii degradante, de 

intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare; 

c) să îi informeze permanent pe angajați, inclusiv prin afișare în locuri vizibile, asupra drepturilor 

pe care aceștia le au în ceea ce privește respectarea egalității de șanse și de tratament între femei și 

bărbați în relațiile de muncă; 

d) să informeze imediat după ce a fost sesizat autoritățile publice abilitate cu aplicarea și controlul 

respectării legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. 

 

Art. 133.  

Constituie discriminare și este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relațiilor sau 

a condițiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamație 

la nivelul unității sau care a depus o plângere la instanțele judecătorești competente, în vederea aplicării 

prevederilor prezentei legi și după ce sentința judecătorească a rămas definitivă, cu excepția unor motive 

întemeiate și fără legătură cu cauza. 
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                                                         CAPITOLUL XII 

                                                    DISPOZIŢII FINALE  

 

Art. 134.  

(1.  Prezentul Regulament de organizare și funcționare al Instituției Prefectului Județul Ilfov 

stabileşte atribuţiile fiecărui compartiment de specialitate din cadrul instituţiei, precum şi sistemul 

de relaţii dintre compartimente/servicii, fiind elaborat pe baza structurii organizatorice aprobate. 

(3). Prefectul poate stabili prin ordin şi alte atribuţii pentru structurile de specialitate ale 

instituţiei, în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiţii a atribuţiilor care i-au fost conferite prin 

reglementările legale. 

(4). În vederea ridicării nivelului de pregătire profesională, fiecare salariat are obligaţia de 

a-şi perfecţiona permanent cunoştinţele şi de a fi la curent cu prevederile legale care privesc 

activitatea compartimentului din care face parte. 

(5). Cazurile de abateri disciplinare care aduc atingere prestigiului instituţiei sau prejudiciază 

desfăşurarea normală a activităţii în cadrul acesteia, vor fi analizate şi soluţionate conform 

prevederilor legale. 

        (6). Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor 

Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

(7). În afara atribuţiilor ce decurg din prezentul Regulament, fiecare compartiment de 

specialitate din cadrul instituţiei prefectului are obligaţia de a efectua activitatea de îndosariere a 

documentelor constituite în cadrul acestora, spre a fi predate la arhiva instituţiei. 

         (8). Toate compartimentele din cadrul serviciului au obligația de a participa la organizarea 

activităţii de arhivă a instituţiei prefectului și de a elabora împreună cu celelalte servicii şi 

compartimente, nomenclatorul de dosare şi termene de păstrare a documentelor create în cadrul 

instituției, precum şi a celor primite de la alte autorităţi sau instituţii publice. 

(9). Compartimentele instituţiei vor întocmi proceduri scrise şi formalizate privind 

activitatea desfăşurată. 

(10). În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului 

regulament, șefii ierarhici au obligația să întocmească/actualizeze fișele de post pentru personalul 

din subordine în conformitate cu reglementările specifice în vigoare în colaborare cu personalul 

din compartimentul Resurse-umane. 
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Art. 135.  

(1). Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării sale, prin ordin al prefectului. 

(2). La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, orice dispoziţie contrară îşi 

încetează valabilitatea. 

(3). Prezentul Regulament se va completa şi actualiza în raport cu modificările structurale şi 

organizatorice intervenite pe parcurs.  

 (4). Dispozițiile prezentului Regulament vor fi aduse la cunoştinţa personalului, prin grija 

Compartimentului Resurse Umane prin luare la cunoștință pe bază de semnătură și prin publicare 

pe site-ul instituției. 

 

Art. 136. Anexa nr.1 a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Instituției 

Prefectului Județul Ilfov reprezentând Organigrama instituției şi Anexa nr. 2 reprezentând Tabelul 

cu angajaţii Instituţiei Prefectului Judeţul Ilfov, conţinând semnătura de luare la cunoştinţă a 

acestui Regulament, fac parte integrantă din prezentul Regulament de organizare și funcționare. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      SECRETAR GENERAL 

                                    Marius-Cristian GHINCEA 
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