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Cuvânt de început
Consiliul Județean Constanța funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică, fiind
autoritate publică locală de interes județean ce are menirea de a soluționa și de a gestiona, în numele și
interesul colectivităților locale din județ, treburile publice. Relația dintre Consiliul Județean Constanța și
celelalte autorități publice locale nu este una de subordonare, ci este guvernată de principiile
responsabilității, cooperării și solidarității.
Principala responsabilitate a Consiliului Județean Constanța este aceea de a integra activitatea
tuturor autorităților de la nivel local, pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a întregului județ. În acest
scop, Consiliul Județean Constanța adoptă strategii, prognoze și programe de dezvoltare economică și
socială a județului pe baza propunerilor primite de la consiliile locale. În plus, consiliul județean dispune,
aprobă și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale și orășenești
interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora.
În calitate de șef al administrației publice județene, ca Președinte al Consiliului Județean
Constanța, răspund de buna funcționare a instituției, precum și a serviciilor de specialitate și a instituțiilor
subordonate, reprezint județul în relația cu celelalte autorități publice, cu persoanele fizice și juridice din
țară și străinătate, precum și în justiție.
În conformitate cu dispozițiile art. 104 alin. 3 lit b. din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca Președinte al Consiliului Județean, am
obligația de a prezenta consiliului județean, anual sau, la cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de
îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor consiliului județean.
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După cum vă este cunoscut, de la preluarea mandatului, ne-am propus câteva proiecte strategice
prioritare pe care le-am urmărit cu consecvență și în al doilea an de mandat, și anume:
✓ dezvoltarea infrastructurii județene care a vizat modernizarea drumurilor județene, a celor
comunale, a podurilor și podețelor, precum și a rețelelor de apă și canalizare din județ;
✓ asistența socială, modernizarea și dotarea spitalelor aflate în administrarea Consiliului
Județean Constanța;
✓ deblocarea procesului de atragere a fondurilor europene nerambursabile, rezultatele
obținute constând în scrierea de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, a turismului și a
patrimoniului cultural; unele dintre proiecte au fost selectate pentru finanțare, iar în cazul altora, am
semnat deja contractele de finanțare, Consiliul Județean Constanța începând implementarea lor;
✓ dezvoltarea turismului, a culturii și mișcării sportive în județ prin punerea în valoare a
patrimoniului turistic natural și antropic și prin susținerea cluburilor și asociațiilor culturale și sportive
care au depus la Consiliul Județean Constanța proiecte pentru finanțare nerambursabilă;
✓ creșterea coeziunii sociale la nivelul județului prin valorificarea resurselor umane,
obiectivul principal urmărit fiind acela al extinderii accesului locuitorilor din județ la servicii de educație,
sănătate, sociale și ale administrației locale;
✓ îmbunătățirea activității aparatului de specialitate, a serviciilor publice specializate, a
instituțiilor subordonate, a societăților comerciale şi a regiilor autonome de interes județean.

Vă prezint în cele ce urmează, raportul de activitate pentru perioada iunie 2017 – mai 2018,
structurat pe principalele domenii de activitate:
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I. ORGANIZAREA,
SPECIALITATE

FUNCȚIONAREA

ȘI

COORDONAREA

APARATULUI

DE

1. Activitatea decizională
Președintele, vicepreședinții și secretarul județului, împreună cu aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Constanța constituie o structură funcțională cu activitate permanentă desfășurată în
scopul fundamentării, derulării și îndeplinirii competențelor legale ale instituției.
Prin intermediul aparatului de specialitate, am coordonat, împreună cu vicepreședinții,
administratorul public și secretarul județului, în funcție de domeniile de activitate delegate pentru
coordonare, îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor legale. O atenție deosebită a fost acordată
pregătirii, organizării și desfășurării ședințelor consiliului județean în conformitate cu prevederile Legii
nr. 215/2001 – a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Constanța.
După cum vă este cunoscut,
Consiliul Județean Constanța, ca autoritate
deliberativă, s-a întrunit în perioada iunie
2017 – mai 2018, la convocarea
Președintelui Consiliului Județean, în 14
ședințe de consiliu, dintre care: 12 ședințe
ordinare desfășurate lunar conform ROFului și 2 ședințe extraordinare. În perioada
menționată, au fost adoptate de către
Consiliul Județean Constanța un număr de
390 de hotărâri, dintre care un număr de
348 proiecte de hotărâri au fost inițiate de
către Președintele Consiliului Județean, iar
restul de 42 proiecte au fost inițiate de
vicepreședinți și consilieri județeni.
Consider că hotărârile adoptate au reglementat domenii importante pentru administrația publică
județeană și deopotrivă, pentru locuitorii județului nostru, dintre care se cuvine să menționăm hotărârile
pentru: aprobarea și rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale consiliului județean și ale
instituțiilor subordonate, aprobarea unor documentații tehnico-economice în vederea executării
obiectivelor de investiții de interes județean, stabilirea unor taxe și tarife, organizarea resurselor umane,
desemnări în consilii de administrație și comisii de evaluare, aprobări și actualizări studii de fezabilitate,
indicatori tehnico-economici, devize generale și expertize, proiecte tehnice, atribuiri licențe de traseu
pentru transportul public de persoane prin curse regulate speciale, organizare evenimente culturale,
finanțare proiecte pe cultură și sport, administrarea domeniului public și privat al județului Constanța și
altele.
În exercitarea atribuțiilor cu care sunt investit în calitate de Președinte al Consiliului Județean
Constanța, în perioada iunie 2017 – mai 2018 am emis un număr total de 1057 dispoziții.
Precizez faptul că hotărârile adoptate în cadrul consiliului județean precum și dispozițiile emise în
calitatea mea de Președinte în perioada raportată nu au fost atacate în instanța de contencios administrativ
de către Instituția Prefectului – Județul Constanța, toate fiind adoptate în condiții de legalitate.
Consiliul Județean Constanța a editat două numere ale Monitorului Oficial al Județului, iar prin
intermediul serviciului de specialitate a procedat la transmiterea acestora către consiliile județene,
primăriile din județ și instituțiile aflate în subordinea instituției.
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Entitățile aflate în subordine/coordonare/sub autoritate, grupate pe categorii
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nr.
crt.
1
2
3
4

A. Entitățile aflate în subordine/coordonare/sub
autoritate, grupate pe categorii
Direcția Publică Județeană de Evidența Persoanelor
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
(C.J.R.A.E.)
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Delfinul
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Maria Montessori
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Albatros
Biblioteca Județeană Ioan N. Roman
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
(M.I.N.A.C.)
Muzeul de Artă
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii
Teatrul de Stat Constanța
Teatrul de Copii și Tineret Constanța Căluțul de Mare
Centrul Cultural Teodor T. Burada
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
(D.G.A.S.P.C.)
Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei
Constanța (S.C.J.U.)
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
Direcția Județeană de Pază
Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța
(R.A.J.D.P.)

B. Instituții publice finanțate de Consiliul Județean
Constanța
Centrul Militar Zonal
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea (I.S.U.)
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.)
Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme
Speciale (A.N.R.S.P.S.) – Structura Teritorială pentru
Probleme Speciale Constanța (S.T.P.P.S.)

2. Activitatea juridică
Serviciul Juridic şi Contencios din cadrul Consiliului Județean Constanța, şi-a desfăşurat
activitatea în acord cu legislația legală specifică domeniului de competență, respectiv: Codul civil, Codul
de procedură civilă, Codul penal, Codul de procedură penală, Legea nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarului public, Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic,
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 privind aprobarea
normelor de aplicare a Legii nr. 98/2016, Hotărârea de Guvern nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și
categoriilor de cheltuieli, a criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din
fonduri publice.
Obiectivele fundamentale specifice activității Serviciului Juridic și Contencios au fost și sunt:
✓ încadrarea în termen a răspunsurilor pertinente și a punctelor de vedere juridice;
✓ asigurarea includerii tuturor datelor relevante primite de la compartimentele de specialitate în
propunerile de contracte;
✓ obţinerea de soluţii favorabile instituţiei în proporţie de cel puţin 50% din totalul situaţiilor
litigioase.
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Cei 7 consilieri juridici coordonaţi de şeful serviciului au derulat, în perioada de raportare,
următoarele activităţi specifice:
✓ acordarea de sprijin şi asistență juridică compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Constanța prin elaborarea de puncte de vedere (aproximativ 1000 puncte de
vedere elaborate);
✓ reprezentarea și susținerea intereselor Consiliului Județean Constanța, ale Județului Constanța și
ale Președintelui Consiliului Județean Constanța în fața instanțelor judecătorești în aproximativ
250 de dosare;
✓ formularea de acțiuni introductive, somații, notificări în legătură cu promovarea intereselor
Consiliului Județean Constanța, ale Județului Constanța și ale Președintelui Consiliului Județean
Constanța în fața instanțelor de judecată sau/și a executorilor judecătorești;
✓ redactarea de întâmpinări, răspunsuri la interogatorii sau răspunsuri la orice alte solicitări din
partea instanțelor judecătorești;
✓ promovarea căilor ordinare sau extraordinare de atac în cauzele în care Consiliul Județean
Constanța, Județul Constanța și Președintele Consiliului Județean Constanța au calitate procesuală;
✓ elaborarea și redactarea unui număr aproximativ de 150 contracte și 100 acte adiționale la
contracte;
✓ elaborarea de notificări cu privire la executarea contractelor: remediere, reziliere, încetare şi plată
sume datorate;
✓ participarea la elaborarea proiectelor de hotărâri de consiliu judeţean şi întocmirea rapoartelor
direcţiei la aceste proiecte;
✓ elaborarea dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa;
✓ participarea la şedinţele comisiilor de evaluare pentru acordarea de finanţări nerambursabile în
baza Legii nr. 350/2005 și asigurarea de consultanță juridică la solicitarea direcțiilor/serviciilor
implicate;
✓ participarea la şedinţele comisiilor de evaluare a managementului instituţiilor de cultură
subordonate precum și la ședințele comisiilor de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor
de achiziții publice;
✓ participarea la soluţionarea sesizărilor înregistrate la comisia de disciplină din cadrul Consiliului
Judeţean Constanţa.
3. Activitatea de administrație publică și arhivă
Serviciul Administrație Publică, Relații Internaționale, Arhivă și ONG-uri şi-a desfăşurat
activitatea în acord cu legislația legală specifică domeniului de competență, respectiv: Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr.
123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001, Legea nr. 109/2007
privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, cu
modificările şi completările ulterioare; Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii
de documente, aprobate de Arhivele Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/1996, Ordonanţa Guvernului nr.
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali,
Ordonanţa nr. 35/2002 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, Legea nr.
188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările ulterioare, Legea nr.
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
În perioada iunie 2017 – mai 2018, conform atribuţiilor stabilite prin Regulamentul de
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa, cei 8 funcţionari
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publici din cadrul Serviciului Administraţie Publică, Relaţii Internaţionale, Arhivă și ONG-uri au
desfăşurat următoarele activităţi specifice:
✓ soluţionarea unui număr de 52 solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public;
✓ analizarea, documentarea şi formularea răspunsurilor pentru 249 de petiţii elaborate în
baza O.G. nr. 27/2002 și a solicitărilor pe diverse teme;
✓ înregistrarea și gestionarea hotărârilor adoptate de Consiliul Județean Constanța și a
dispozițiilor emise de Președintele instituției;
✓ organizarea unui număr de 14 ședințe de consiliu și 256 ședințe ale comisiilor de
specialitate;
✓ înregistrarea și gestionarea declarațiilor de avere și interese ale președintelui,
vicepreședinților și consilierilor județeni și comunicarea acestora către Agenția Națională
de Integritate (ANI);
✓ înregistrarea și gestionarea rapoartelor de activitate anuale ale consilierilor județeni.
În cadrul arhivei instituţiei, în perioada raportată au fost soluţionate 170 de solicitări de eliberări
documente şi s-au realizat 420 de volume de arhivă prin preluarea documentelor de la serviciile din cadrul
CJC.
La nivelul Compartimentului Documente Clasificate s-au desfăşurat activităţi specifice,
precum:
✓ înregistrarea, inventarierea, manipularea, studierea şi păstrarea documentelor secrete de
stat;
✓ elaborarea şi supunea spre aprobare conducerii instituției a normelor interne privind
protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
✓ întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi avizarea
instituţiilor abilitate;
✓ coordonarea activității de protecție a informaţiilor clasificate;
✓ asigurarea relaţionării cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze
măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
✓ monitorizarea activității de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate;
✓ consilierea conducerii instituției în legătură cu toate aspectele privind securitatea
informaţiilor clasificate;
✓ informarea conducerii instituției în legătură cu vulnerabilităţile şi riscurile existente în
sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propunerea de măsuri pentru înlăturarea
acestora;
✓ acordarea de sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit
competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la
informaţii clasificate;
✓ asigurarea păstrării şi organizarea evidenţei certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de
acces la informaţii clasificate;
✓ actualizarea permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
✓ întocmirea şi actualizarea listelor cu informaţii clasificate elaborate sau păstrate de
instituție, pe clase şi niveluri de secretizare.
4. Activitatea de situații de urgență și secretariat executiv - A.T.O.P.
La nivelul Consiliului Județean Constanța este organizată și funcționează Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică (A.T.O.P.), un organism cu rol consultativ a cărui activitate se desfășoară
în interesul comunității. În conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 (republicată), A.T.O.P. s-a
înființat prin HCJ Constanța 324 din 20.12.2016 și are în componența sa un număr de 15 membri astfel:
- 6 consilieri județeni;
- 3 reprezentanți ai comunității;
- un subprefect;
Bd.Tomis nr. 51, Constanța, cod poştal 900725, website: www.cjc.ro
pag. 9 din 127

Raportul Preşedintelui Consiliului Județean Constanța pentru perioada iunie 2017 - mai 2018

Inspectorul Șef al IPJ Constanța;
Președintele Corpului Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Constanța;
Inspectorul Șef al IJJ „ Mihail Kogălniceanu” Constanța;
Inspectorul Șef al ISU „Dobrogea” Constanța;
Șeful Poliției Locale Constanța.
Componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a fost modificată prin mai multe Hotărâri
ale Consiliului Județean Constanța. Prin HCJ Constanța nr. 286 din 28.11.2017 și în conformitate cu
prevederile HG nr. 787/2002, și ale Regulamentului de organizare și funcționare al A.T.O.P., art. 13, alin.
(1), autoritatea își desfășoară activitatea prin intermediul unui număr de 3 comisii, și anume: Comisia de
coordonare, situații de urgență și pentru petiții, Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor
minimali de performanță și Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și
drepturile omului.
Compartimentul pentru Situații de Urgență și Secretariat Executiv A.T.O.P. funcționează în
cadrul Consiliului Județean Constanța în baza prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor art.15, ale Legii nr. 481/2004 actualizată și republicată, art. 21 și art. 25, ale Legii nr.
218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române și ale HG nr. 787/2002 privind
Regulamentul de organizare și funcționare al Autorităților Teritoriale de Ordine Publică.
Pe parcursul anului 2017, domnul Președinte al A.T.O.P. Constanța Gheorghe Donțu a participat
la mai multe întâlniri ale Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică România
(A.N.A.T.O.P.), și anume:
✓ În perioada 23–25 iunie 2017, la Mamaia, A.T.O.P. Constanța a organizat Conferința Comitetului
Director al A.N.A.T.O.P. România;
✓ În perioada 28.09–01.10.2017, la București, a participat la Adunarea Generală a A.N.A.T.O.P.
România alături de cei 25 de Președinți ai A.T.O.P.-urilor membre A.N.A.T.O.P. România.
-

La toate aceste întruniri s-au discutat posibile măsuri ce ar putea spori eficiența în activitatea
A.T.O.P. – urilor din România, cum ar fi:
•
Cooperarea interinstituțională dintre A.T.O.P.- uri și I.P.J.- uri, I.J.J. – uri, I.S.U.-uri și Polițiile
Locale;
•
Propuneri de modificare a HG nr. 787/2002 privind Regulamentul de organizare și funcționare a
A.T.O.P.
În perioada iunie 2017–mai 2018, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Constanța s-a
întrunit în ședințe lunare și s-a deplasat în comunele și orașele din județul Constanța, unde au avut loc
întâlniri cu: primarii, șefii posturilor de Poliție Comunală, șefii de Poliție Locală, directorii de școli și
reprezentanții comunităților, tematicile evenimentelor fiind următoarele:
✓
Siguranța cetățenilor, ordinea și liniștea publică, violența domestică și în școli;
✓
Furturile din locuințe, din auto și furturile de animale;
✓
Consumul de alcool și substanțe halucinogene.
Având în vedere cele prezentate mai sus, A.T.O.P. Constanța, cu sprijinul Consiliului Județean
Constanța, a participat în perioada 21 iulie–22 august 2017 la programul „Siguranța ta, prioritatea
noastră” . În cadrul evenimentului, 2 grupuri a câte 80 de voluntari au împărțit flyere pe plajele din
Constanța, Mamaia, Năvodari, Eforie Nord și Eforie Sud, Costinești, Mangalia și stațiunile din sudul
litoralului, Vama Veche.
Consiliul Județean Constanța, prin A.T.O.P., a fost partener în acest program și a furnizat sprijin
constând în:
• 320 tricouri inscripționate cu „ Polițist pentru o zi“;
• 160 șepci inscripționate cu „ Polițist pentru o zi“;
• 30.000 flyere – prevenire furturi din camere de hotel și prevenire furturi de pe plajă;
• 30.000 flyere – prevenire furturi din auto și prevenire accidente rutiere;
• 3.000 afișe - prevenire furturi din camerele de hotel;
• 1.500 brățări pentru copii - prevenirea pierderii acestora de către părinți.
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S-a constatat că în localitățile unde s-au instalat sisteme de supraveghere video a scăzut
infracționalitatea.
În ceea ce privește consumul de substanțe interzise, s-a observat că în perioada sezonului estival
crește consumul acestora, îndeosebi în municipiul Constanța și în stațiunile de pe litoral. Acest fenomen
ia amploare pe perioada desfășurării unor evenimente cum ar fi: NEVERSEA, LIBERTY PARADE,
Vacanța de 1 mai, etc. Atunci când sunt aglomerări mari de persoane.
A.T.O.P. Constanța sesizează constant faptul că există riscul major ca municipiul Constanța să
devină un centru de trafic și consum de droguri. De exemplu, în timpul vacanței de 1 mai în anul 2017,
au fost depistate 440 de cazuri de consum de droguri din care 90 de cazuri au ajuns la Unitatea de Primiri
Urgențe (UPU). Este grav faptul că unii dintre consumatori folosesc 4-5 droguri diferite care le-au pus în
pericol viața. Substanțele chimice din care erau făcute aceste combinații de droguri nu au putut fi
depistate. Îngrijorător este și faptul că nu există o secție de psihiatrie specializată pentru minorii și
adolescenții consumatori de droguri.
În acest sens, a fost sesizată necesitatea ca Inspectoratul de Poliție Județean Constanța și
Agenția Națională Antidrog – Centru regional Constanța, cu sprijnul A.T.O.P., să inițieze o serie de
conferințe, atât în școlile și liceele din orașe, cât și în comunele județului, evenimente ce vor avea ca
tematică combaterea și prevenirea consumului de droguri și de alcool.
O altă problemă identificată de autoritate, o reprezintă aceea a abandonului școlar. Există
probleme cu abandonul școlar în special în comunitățile sărace și în cele de rromi. Totodată vorbim de
abandon școlar și în cazul familiilor dezorganizate și în cele în care părinții sunt plecați la muncă în
străinătate. Copiii simt lipsa părinților. Aceștia sunt lăsați în grija rudelor care, de cele mai multe ori, nu
au grijă și nici disponibilitate pentru a-i supraveghea și îndruma către școală. De exemplu, în comuna
Castelu, în clasa I sunt 60 de copii, în clasa a V-a sunt 40 de copii și finalizează opt clase doar
aproximativ 20 de elevi.
În scopul minimizării consecințelor negative declanșate de aceste probleme, A.T.O.P. Constanța,
cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, a inițiat un program împreună cu Inspectoratul de Poliție
Județean Constanta, Inspectoratul de Jandarmi “Mihail Kogălniceanu” Constanța, Inspectoratul pentru
Situații de Urgență “Dobrogea”, Agenția Națională Antidrog – Centru Regional Constanta, program
intitulat „OSP – Ordine și Siguranță Publică”. În cadrul acestui program au fost tipărite materiale
promoționale pentru prevenirea și combaterea infracționalității, pentru luarea măsurilor de prevenire și
stingere a incendiilor, a măsurilor de prevenire și protecție împotriva calamităților naturale (inundații,
cutremure etc.).

5. Activitatea economico-financiară
5.1. Serviciul Buget
Serviciul Buget are ca obiectiv fundamental de activitate utilizarea şi gestionarea resurselor
materiale şi financiare de care dispune instituţia, conform nevoilor, priorităţilor şi deciziilor luate, în
interesul colectivităţii locale, corelat cu politicile şi strategiile locale şi sectoriale, precum şi cu priorităţile
stabilite şi programele de dezvoltare economico-socială ale unităţii administrativ-teritoriale, cu
respectarea prevederilor legale şi răspunderii personale.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al serviciului sunt date, cu
precădere, de:
• Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată şi actualizată;
• Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr. 1917/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul
de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările
şi completările ulerioare;
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•
•
•

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general, actualizată;
Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018.

În perioada iunie 2017–mai 2018, la nivelul serviciului s-au derulat următoarele activități
curente:
✓ întocmirea proiectelor de hotărâri și rapoarte de specialitate pentru aprobarea bugetelor de
venituri și cheltuieli/rectificărilor de bugete pentru CJC respectiv pentru instituțiile subordonate;
✓ redactarea notelor justificative pentru Trezoreria Judeţeană privind alimentarea cu mijloace
băneşti pentru finanţarea cheltuielilor activităţilor descentralizate şi pentru echilibrarea bugetului
propriu;
✓ stabilirea zilnică a disponibilului pe fiecare sursă de finanţare (buget local, T.V.A.
descentralizate, subvenţii de la bugetul de stat);
✓ elaborarea documentaţiei de raportare lunară către M.F.P. a finanţărilor rambursabile contractate
de CJC;
✓ participarea în comisiile de inventariere;
✓ centralizarea solicitărilor consiliilor locale privind alocarea procentului de 20% din sume
defalcate din T.V.A., precum şi a sumelor din cote defalcate din impozitul pe venitul global;
✓ elaborarea documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea, plata (ALOP) potrivit
Ordinului nr. 1792/2002 emis de M.F.P.;
✓ exercitarea controlului financiar preventiv propriu zilnic pentru documentele repartizate în
cadrul instituţiei etc.
În calitate de ordonator principal de credite, am urmărit gestionarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe criterii de economicitate, eficiență, eficacitate și oportunitate, în conformitate cu
competențele conferite de lege pentru finanțarea serviciilor și activităților de interes județean.
După cum vă este cunoscut, prezentul raport de activitate este realizat pe o perioadă ce reunește
părți din două exerciții bugetare: 2017, respectiv 2018. Drept urmare, din punct de vedere al analizei
bugetului de venituri și cheltuieli aferent CJC, este necesară o abordare separată după cum urmează:
a) Pentru perioada iulie – decembrie 2017:
Veniturile bugetare ale instituției s-au cifrat la valoarea de 213.354.909 lei din care:
VENITURI BUGETARE
Venituri proprii
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrare
Sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor
Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri
Donații
Subvenții
Sume primite de la U.E./alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului
financiar 2014-2020
TOTAL

VALOARE (LEI)
6.421.890
84.936.653
25.851.000
34.149.161

PROCENT
3,01%
39,81%
12,12%
16,01%

5.000.000
28.700
51.432.042
5.535.463

2,34%
0,01
24,11
2,59

213.354.909

100%

După cum se poate observa din totalul veniturilor încasate în semestrul al II-lea al anului 2017,
ponderea cea mai mare o dețin cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit în sumă de 84.936.653
lei, respectiv 39,81 % și sumele din subvenții de la bugetul de stat în valoare de 51.432.042 lei (24,11%).
Totalul cheltuielilor bugetare aferente semestrului al II-lea din anul 2017 a fost în sumă de
202.519.768 lei din care pentru secțiunea funcționare a fost alocată suma de 177.803.226 lei adică 87,8%
din total cheltuieli, iar pentru secțiunea de dezvoltare s-a alocat suma de 24.716.542 lei adică 12,2%.
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Pe primul loc s-a situat finanțarea serviciilor de asistență socială și medico-socială, cu plăți
efectuate în valoare de 87.296.472 lei, ceea ce arată o pondere de 43,11% din totalul cheltuielilor
semestrului menționat. Structura și modul de alocare a fondurilor se prezintă astfel:
• 85.848.885 lei pentru activitatea de funcționare și aici vorbim despre asistența socială la
nivelul județului, asigurată prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Constanța, precum și activitatea medico-socială asigurată de Unitatea de
Asistență Medico-Socială Agigea.
• 1.447.587 lei au fost repartizați pentru activitatea de dezvoltare, respectiv modernizări,
reabilitări, dotări.
În ceea ce privește capitolul Transporturi, s-a asigurat suma de 44.057.343 lei pentru finanțarea
rețelei de drumuri județene și poduri (21,75% din total cheltuieli) din care 33.618.100 lei pentru secțiunea
de funcționare și 10.439.243 lei pentru secțiunea dezvoltare.
b) Pentru perioada ianuarie – iunie 2018:
Veniturile bugetare ale instituției s-au cifrat la valoarea de 186.635.691 lei din care:
VENITURI BUGETARE
Venituri proprii
Sume din excedentul anului precedent
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrare
Sume defalcate din T.V.A. pt finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor
Donații
Subvenții
Sume primite de la U.E./alți donatori în contul
plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului
financiar 2014-2020
TOTAL

VALOARE (LEI)
3.772.836
7.000.000
65.539.597
22.354.700
32.614.666

PROCENT
2.02%
3,75%
35,12%
11,98%
17,47%

7.480
48.513.047
6.833.365

0,01%
25,99%
3,66%

186.635.691

100%

După cum se poate observa din totalul veniturilor încasate în primul semestru al anului 2018,
ponderea cea mai mare o dețin cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit în sumă de 65.539.597
lei, respectiv 35,12 % și sumele din subvenții de la bugetul de stat în valoare de 48.513.047 lei (25,99%).
Totalul cheltuielilor bugetare aferente semestrului I din anul 2018 au fost în sumă de
173.364.179,73 lei din care pentru secțiunea funcționare a fost alocată suma de 149.692.907,70 lei adică
86,30% din total cheltuieli, iar pentru secțiunea de dezvoltare s-a alocat suma de 23.671.272,03 lei adică
13,70%.
În funcție de ponderea alocărilor bugetare pe domenii și/sau servicii, finanțarea bugetară s-a
realizat în baza bugetului aprobat în plenul Consiliului Județean Constanța, iar sumele plătite au fost după
cum urmează:
1. Pe primul loc s-a situat finanțarea serviciilor de asistență socială și medico-socială, cu plăți
efectuate în valoare de 98.560.920 lei, respectiv o pondere de 56,85% din totalul cheltuielilor
semestrului I al anului 2018. Structura și modul de alocare se prezintă astfel:
✓ 97.802.680 lei pentru activitatea de funcționare și aici vorbim despre asistența socială la
nivelul județului, asigurată prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Constanța, precum și activitatea medico-socială asigurată de Unitatea de
Asistență Medico-Socială Agigea;
✓ 758.240 lei au fost repartizați pentru activitatea de dezvoltare, respectiv modernizări,
reabilitări, dotări.
2. Autoritățile publice au primit suma de 20.049.642 lei adică 11,57% din totalul cheltuielilor,
fondurile alocate pentru secțiunea de funcționare fiind de 18.276.646 lei, iar pentru secțiunea de
dezvoltare, de 1.772.996 lei.
3. Capitolul Protecția Mediului, unde avem plăți de 15.664.115 lei, deține o pondere de 9,04% din
totalul cheltuielilor și ocupă locul al treilea în ceea ce privește repartizările de fonduri. Sumele au
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fost destinate secțiunii de dezvoltare pentru proiectul Sistem de Management Integrat al
Deșeurilor în județul Constanța.
4. Finanțarea instituțiilor de cultură a reprezentat 15.645.901 lei, respectiv 9,02% din total buget.
Procentul de 94,30% din totalul cheltuielilor la capitolul Cultură a fost utilizat la secțiunea
funcționare, în vreme ce 5,70% pentru secțiunea dezvoltare. A fost alocată suma de 495.500 lei în
bugetele instituțiilor de cultură subordonate în scopul finanțării evenimentelor culturale cu ocazia
Centenarului Marii Uniri.
5.
Pentru finanțarea învățământului special a fost alocată în primul semestru al anului 2018, suma
de 2.440.802 lei pentru asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a școlilor speciale:
Delfinul, Albatros și Maria Montessori, precum și a Centrului de Resurse și Asistență
Educațională Constanța. Cu aceste fonduri au fost asigurate condiții optime pentru derularea
procesului educațional al tuturor copiilor cu deficiențe. De asemenea, au fost alocate fonduri
pentru asigurarea drepturilor la alocația zilnică de hrană, la rechizite școlare, la îmbrăcăminte și
încălțăminte, drepturi de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale
din cadrul învățământului special.
6.
În ceea ce privește capitolul Transporturi, în primul semestru s-a asigurat suma de 13.476.332
lei pentru finanțarea rețelei de drumuri județene și poduri.
7.
La capitolul Sănătate, din suma totală de 6.949.945 lei, 1.718.308 lei au fost destinați secțiunii
de funcționare pentru asigurarea transferurilor către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța
și Spitalul de Pneumoftiziologie, dar și pentru rambursarea creditului pentru aparatura medicală
luat prin CEC BANK. La secțiunea dezvoltare, s-a asigurat în primul semestru o finanțare de
4.931.638 lei. Această sumă a fost destinată finanțării celor două spitale și a constat în transferuri
de fonduri către acestea, precum și în achitarea ultimelor rate de leasing la BNP PARIBAS prin
intermediul căruia s-au dotat unele secții din cadrul Spitalului Județean.
8.
La capitolul Alte servicii publice generale a fost finanțat Serviciul Public de Evidență a
Persoanelor cu suma de 1.736.678 lei pentru secțiunea de funcționare și cu 29.673 lei secțiunea de
dezvoltare.
9.
La capitolul Tranzacții privind datoria publică (dobânzi), finanțarea în semestrul I al anului
2018 a fost de 494.764 lei, ceea ce a reprezentat 0,29% din totalul alocărilor.
10. Capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare publică a primit 491.114 lei, reprezentând 0,28% din
totalul cheltuielilor.
11. La capitolul Apărare, a fost alocată suma de 131.284 lei Centrului Militar Zonal Constanța,
ceea ce a reprezentat 0,08% din totalul bugetului de cheltuieli.
12. Pentru capitolul Ordine publică și siguranță națională, Inspectoratul pentru Situații de
Urgență a fost finanțat cu suma de 88.368 lei, ceea ce a reprezentat 0,05% din totalul fondurilor
alocate.
13. La capitolul Agricultură, suma de 43.129 lei a fost acordată pentru secțiunea dezvoltare.
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Repartizarea sumelor alocate pe capitole bugetare – semestrul I, 2018
La nivelul Consiliului Județean Constanța, contabilitatea este organizată în conformitate cu
prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și ale Ordinului nr. 191/2017 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31
decembrie 2016, instituția asumându-și respectarea următoarelor principii contabile: principiul
continuității activității, al permanenței metodelor, al prudenței, al contabilității pe bază de angajamente, al
intangibilității, al necompensării, al contabilizării și prezentării elementelor din bilanț și din contul de
rezultat patrimonial ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză, al
evaluării la cost de achiziție sau la cost de producție.
5.2. Serviciul Financiar
În perioada raportată, la nivelul serviciului, s-au derulat următoarele activități curente:
✓ evidenţierea zilnică a operaţiunilor, conform O.M.F.P. 1792/2002 privind angajarea, ordonanţarea
şi plata cheltuielilor instituţiei, precum şi organizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, a
ordonanţărilor;
✓ înregistrarea şi evidenţierea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar în patrimoniul instituţiei;
✓ valorificarea la sfărșit de an a inventarului anual, atât la mijloacele fixe și obiectele de inventar din
domeniul public și privat județean aflat în patrimoniul Consiliului Județean, cât şi din cel aflat în
administrarea unităților subordonate;
✓ înregistrarea încasărilor şi a plăţilor din registrul de casă, precum și a ordinelor de plată şi
întocmirea notelor contabile în legătură cu aceste operațiuni;
✓ exercitarea controlului financiar preventiv;
✓ întocmirea de raportări diverse pentru instituții de genul: Ministerul Finanțelor, A.N.A.F.,
Trezorerie, Direcția Județeană de Statistică, A.P.I.A. etc.;
✓ punerea în aplicare a Hotărârilor Consiliului Județean prin care s-au repartizat sume din Fondul de
susținere a proiectelor cu finanțare nerambursabilă către unitățile administrativ-teritoriale care solicită
sprijin financiar temporar pentru susținerea proiectelor cu finanțări nerambursabile începute sau în curs de
derulare.
Pe lângă activitățile menționate, Serviciul Financiar a mai derulat și o serie de activități specifice,
cum ar fi:
✓
întocmirea şi depunerea documentaţiilor conținând cererile de plată pentru solicitarea ajutorului
financiar de la Bugetul de Stat şi Uniunea Europeană pentru “Programul de încurajare a consumului de
fructe în şcoli – distribuţia de mere”, “Programul de implementare a măsurilor adiacente distribuţiei de
mere” şi “Programul pentru furnizarea produselor lactate în unităţile de învăţământ”;
✓ monitorizarea şi centralizarea informaţiilor transmise de şcoli şi grădiniţe în anexele cu
”Evidenţa produselor lactate distribuite (consumate)” şi ”Evidenţa merelor distribuite (consumate)”;
✓
actualizarea situaţiei contractelor privind ajutoarele sociale acordate în baza Hotărârilor CJC;
✓ monitorizarea Programului de burse pentru elevii din mediul rural.
5.3. Serviciul Achiziții, Analiză Piață, Urmărire Contracte
Serviciul Achiziții, Analiză Piață, Urmărire Contracte are ca obiectiv fundamental de activitate
achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială, astfel cum sunt
solicitate prin prisma referatelor de necesitate și descrise în cuprinsul caietelor de sarcini, achiziţii ce fac
parte din Programul Anual al Achiziţiilor Publice (P.A.P.) şi din Anexa privind achiziţiile directe pentru
anul 2017 respectiv 2018.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al serviciului sunt date, cu
precădere, de:
• Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice;
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•

HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificările
şi completările ulterioare;
• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune
de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor.
În perioada iunie 2017–mai 2018, structura de specialitate din cadrul serviciului a avut
următoarele realizări în domeniul de competență:
✓ 560 de cumpărări directe efectuate în SEAP;
✓ 34 de achiziții directe efectuate pe baza Notelor justificative;
✓ Proceduri de atribuire: prin licitație deschisă – 4 proceduri publicate în SEAP dintre care 3
finalizate și 1 în desfășurare; prin procedura simplificată – 6 proceduri publicate în SEAP dintre care 3
finalizate, 1 anulată şi 2 aflate in desfăşurare;
✓ 22 anunţuri de consultare a pieţei.
În cadrul Serviciului Achiziţii, Analiză Piaţă, Urmărire Contracte s-au mai desfăşurat şi alte
activităţi în perioada raportată, precum:
✓ elaborarea şi actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice precum şi a Anexei
cu achiziţiile directe;
✓ avizarea referatelor de necesitate transmise de către celelalte compartimente din cadrul
Consiliului Judeţean Constanţa;
✓ participarea în comisii de licitaţie şi comisii de soluţionare a contestaţiilor în vederea
desfăşurării procedurii de licitaţie;
✓ participarea în comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor privind
concursurile desfăşurate în cadrul CJC, precum și în cazul celor organizate la nivelul instituțiilor
subordonate;
✓ semnarea documentelor privind recepţia produselor în calitate de membri în Comisia de
recepţie a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a materialelor consumabile;
✓ elaborarea procedurii simplificate interne privind achiziţia directă şi a procedurii
simplificate interne de atribuire a contractului de achiziţie publică/acord cadru care are ca obiect serviciile
sociale şi alte servicii specifice.
5.4. Biroul Informatică
În cadrul Direcției Generale Economico-Financiare funcționează și Biroul Informatică ce are ca
obiectiv fundamental de activitate administrarea și gestionarea din punct de vedere tehnic a sistemului
informatic aparținând Consiliului Județean Constanța.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al biroului sunt date, cu
precădere, de:
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
• HG nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002;
• Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
• Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei;
• Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice;
• Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
• Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;
• Hotărârea nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
• Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date;
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•

•

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 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);
Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 23
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).

În perioada iunie 2017–mai 2018, structura de specialitate din cadrul biroului a derulat
următoarele activități specifice:
✓ administrarea și gestionarea din punct de vedere tehnic a sistemului informatic CJC (hardware /
software / comunicaţii);
✓ centralizarea necesarului de produse/servicii IT și întocmirea documentațiilor aferente achizițiilor;
✓ administrarea și/sau dezvoltarea paginii web a CJC;
✓ oferirea de asistență tehnică personalului din cadrul CJC care deţine echipamente de tehnică de
calcul;
✓ derularea de activități necesare transmiterii de răspunsuri cu termene limită către alte instituții
și/sau organe de control (MCSI, MDRAP, Prefectură, Curte Conturi, INS etc.);
✓ desfășurarea de activități aferente perioadei de durabilitate pentru proiectele POSCCE (Registru
Agricol);
✓ pregătirea materialelor și/sau asigurarea logistică pentru diverse evenimente organizate de CJC și
desfășurate la sediile instituției sau în alte locații (conferințe, delegații, întâlniri etc.);
✓ derularea de activități specifice prevăzute de legislația în materia protecției informațiilor
clasificate.
6. Politica de resurse umane
În calitate de autoritate executivă a administrației publice locale, răspund de buna funcționare a
administrației publice județene, respectiv de buna funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Constanța pe care îl conduc.
La 31 decembrie 2017, organigrama Consiliului Județean Constanța cuprindea un număr de 278
posturi din care: 3 funcții de demnitate publică alese, un număr de 234 funcții publice (32 posturi de
conducere și 202 posturi de execuție) și un număr de 41 posturi personal contractual (din care 2 posturi de
conducere și 39 posturi de execuție).
Salarizarea personalului din aparatul de specialitate se stabilește potrivit legislației aplicabile salariaților
din sectorul bugetar, respectiv personal contractual, funcționari publici, pe baza statului de funcții aprobat
prin hotărâre de consiliu județean. Conform organigramei, la nivelul CJC, cele 278 de posturi aprobate
sunt structurate astfel:
FUNCȚII
Președinte/Vicepreședinți
Secretar al Județului
Administrator Public
Cabinet Președinte
Comp. Comunicare, Protocol și
Organizare Evenimente
Comp. Mediu de Afaceri, Atragere
Investiții, Creșterea Calității Vieții
Cetățenilor
Comp. Situații de Urgență și
Secretariat Executiv A.T.O.P.
Comp. Audit
Serv. Control

Aleși Funcționari Publici Funcționari
Personal TOTAL
CONDUCERE
Publici
contractual
EXECUTIVI
3
3
1
1
1
1
4
4
4
3
7
3

1

1

4

1

1

5
7
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Serv. de Analiză Strategică și
Creșterea Competitivității
UIP – Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor în Jud.
Constanța
Dir. Generală de Administrație
Publică și Juridică
Dir. Generală EconomicoFinanciară
Dir. Generală de Proiecte
Dir. Generală Administrarea
Domeniului Public și PrivatAutoritatea Județeană de Transport
Dir. de Turism și Coordonarea
Instituțiilor de Cultură Subordonate
Dir. Generală Tehnică, Urbanism și
Amenajarea Teritoriului
Dir. de Dezvoltare Județeană și
Coordonarea Instituțiilor de
Sănătate, Sport și Învățământ
TOTAL

1

3

7

8
12

12

3

23

5

31

7

47

2

56

6
5

31
17

12

37
34

2

15

17

4

28

32

2

15

17

32

202

41

278

În ceea ce privește situația posturilor ocupate, în intervalul supus raportării, evoluția acestora este
redată în tabelul de mai jos:
Data referință
Nr. posturi ocupate

01.06.2017
215

31.12.2017
224

31.05.2018
234

Din datele furnizate, se poate observa faptul că numărul posturilor ocupate a crescut de la o dată
de referință la alta, iar numărul mediu de posturi ocupate în perioada iunie 2017–mai 2018 a fost de 224,
pentru cheltuiala cu salariile personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Constanța, instituția alocând din buget suma de 22.038.124 lei.
În același timp, în scopul dezvoltării competențelor personalului angajat la nivelul Consiliului
Județean Constanța, instituția a facilitat și în perioada raportată, participarea angajaților la cursuri de
formare continuă și perfecționare, cheltuiala cu pregătirea profesională atingând valoarea de 55.095 lei.
Serviciul Resurse Umane Salarizare are următoarele obiective principale de activitate:
✓ gestionarea resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean;
✓ întocmirea ștatelor de plată pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean, pentru
consilierii județeni, plata comisiei A.T.O.P., a comisiilor de evaluare/recrutare manageri instituții
subordonate, a comisiilor de concurs și a comisiilor de disciplină etc;
✓ efectuarea de raportări lunare către ANAF, Casa Județeană de Sănătate, Direcția Județeană de
statistică;
✓ oferirea de asistență și realizarea evidenței privind instructajul pentru protecția muncii și situații
de urgență;
✓ evidența controlului periodic medical (medicina muncii).
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al serviciului sunt date, cu
precădere, de:
• Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
• Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată prin HGR nr. 761/2017;
• Legea nr. 7/2004 republicată, privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
• Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată;
• Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată;
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•
•
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•

•
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•
•
•
•
•
•

Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaţilor din
administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare,
republicată;
Hotărârea nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, actualizată;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată;
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi
colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public;
OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
OUG nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii;
Legea nr. 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
OUG nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitatea funcțiilor și demnităților publice.

În perioada iunie 2017–mai 2018, la nivelul Consiliului Județean Constanța au fost organizate 42
concursuri de recrutare din care: unul pentru funcția de Administrator Public al Județului, 34 pentru
funcții publice (7 pentru funcții publice de conducere și 27 pentru funcții publice de execuție), 4 pentru
funcții contractuale, iar 3 dintre concursuri au fost pentru promovări în grad profesional.
De asemenea, personalul de specialitate din cadrul Serviciului Resurse Umane Salarizare s-a
ocupat, în perioada raportată, și de organizarea concursurilor pentru instituțiile subordonate după cum
urmează: concurs organizat pentru ocuparea funcției de Manager la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie
Constanța, precum și concursuri organizate pentru proiecte de management la două dintre instituțiile de
cultură subordonate CJC: Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, respectiv Teatrul pentru
Copii și Tineret Căluțul de Mare Constanța.
Totodată, în perioada aprilie - mai 2018, structura de specialitate din cadrul serviciului s-a ocupat
și de organizarea evaluării anuale a managerilor din cadrul instituțiilor de cultură subordonate consiliului:
Teatrul de Stat, Centrul Cultural Teodor T. Burada, Biblioteca Județeană, Muzeul de Artă, respectiv
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii.
7. Activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului
Activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului a fost desfășurată în cadrul Consiliului Județean
Constanța de către direcția cu același nume din cadrul căreia fac parte următoarele entități: Arhitectul Șef
al Județului; Serviciul Urbanism, Programe Naționale de Dezvoltare Locală, Compartimentul Patrimoniu,
Compartimentul Monitorizare Infrastructură Rutieră Județeană și Serviciul Investiții.
7.1. Serviciul Urbanism și Programe Naționale de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.)
Serviciul Urbanism și P.N.D.L. are ca obiectiv fundamental de activitate aplicarea legislației în
domeniul autorizării lucrărilor de construcții și punerea în aplicare a prevederilor documentațiilor de
amenajare a teritoriului și urbanism.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al serviciului sunt date, cu
precădere, de:
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Legea nr. 50/1991 (**republicată**) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
• Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a
documentaţiilor de urbanism;
• Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de
urbanism;
• H.G. nr. 525/1996 (**republicată**) pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
• Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
• Legea nr. 10/1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii;
• H.G. nr. 273/1994 (actualizată cu H.G. nr. 343/2017) pentru aprobarea Regulamentului privind
recepția construcțiilor.
În perioada iunie 2017–mai 2018, pe lângă activitățile curente derulate la nivelul serviciului de
genul: verificări documentații de urbanism; emitere certificate de urbanism, autorizații de construire și
avize; participări în comisii de recepție; regularizări taxe autorizații de construire; participare la întâlnirile
privind elaborarea procedurilor operaționale din cadrul Serviciului Urbanism, Programe Naționale de
Dezvoltare Locală; organizare ședințe ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism;
participare la ședințele lunare ale Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice din cadrul Direcției Județene
pentru Cultură Constanța, structura din cadrul serviciului a mai îndeplinit și alte atribuții precum:
✓ acordarea de asistență tehnică de specialitate primarilor comunelor care nu au constituite
astfel de structuri; Pe lângă convențiile existente, încheiate/actualizate în anii anteriori, în perioada
raportată au mai fost încheiate un număr de 4 convenții de colaborare cu primarii din județul Constanța,
pentru emitere Certificate de Urbanism, Autorizații de Construire/desființare și Avize documentații de
urbanism.
✓ oferirea de consultanţă de specialitate comunelor şi oraşelor din județul Constanța pentru
personalul tehnic angajat şi pentru primari, viceprimari şi secretari;
✓ efectuarea de deplasări în județ; În urma sesizărilor primite de la cetățeni și de la
Inspectoratul de Stat în Construcții, s-au efectuat, împreună cu Serviciul Control, deplasări în județ, în
comunele Dobromir și Cobadin, unde au fost vizionate obiectivele ce au făcut obiectul reclamațiilor, au
fost purtate discuții cu primarii și persoanele cu responsabilitate în domeniul urbanismului din cadrul
primăriilor și s-au stabilit măsurile necesare.
✓ colaborarea cu autoritățile locale și centrale în vederea îndeplinirii activităților specifice
desfășurate de Serviciul Urbanism, P.N.D.L.; S-au transmis către M.D.R.A.P. documentațiile de urbanism
în format electronic aprobate la nivel local prin HCL, în vederea preluării acestora în Observatorul
Teritorial Național;
✓ continuarea Programului privind elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice
Generale şi a regulamentelor locale de urbanism aferente, în conformitate cu prevederile aprobate prin
H.G. nr. 525/1996.
Pentru anul 2017 s-au alocat fonduri de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice și Fondurilor Europene în sumă totală de 577.959,16 lei din care 357.777,02 lei în
luna iulie și 220.182,14 lei la suplimentarea fondurilor alocate în luna decembrie. Fondurile respective au
fost repartizate către primăriile din judeţ care au solicitat sprijin financiar pentru elaborarea şi/sau
actualizarea planurilor urbanistice generale (PUG-urilor) şi a regulamentelor locale de urbanism aferente.
Prin acest program, sunt în curs de elaborare/actualizare planurile urbanistice generale pentru 25 U.A.T.uri din județ.
Pentru anul 2018 a fost încheiat un contract de finanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și Consiliul Județean Constanța pentru alocarea sumei de 536.667,00 lei necesară
realizării “Programului privind elaborarea și/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale ale
localităților și Regulamentelor Locale de Urbanism”. Prin acest program sunt în curs de
elaborare/actualizare planurile urbanistice generale pentru 29 U.A.T.-uri din județ.
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În perioada iunie 2017–mai 2018 au fost analizate și verificate documentațiile în vederea
întocmirii, emiterii/eliberării pentru:
a) Certificate de Urbanism
anul 2017 (iunie - decembrie 2017) -

anul 2018 (ianuarie - mai 2018)

85 certificate de urbanism;
8 prelungiri ale valabilităţii certificatelor de
urbanism;
48 certificate de urbanism;
7 prelungiri ale valabilităţii certificatelor de
urbanism;

b)Autorizații de Construire/Desființare
anul 2017 (iunie - decembrie 2017) -

18 autorizații de construire;
1 prelungire a valabilităţii autorizației de
construire;
5 autorizații de desființare;

anul 2018 (ianuarie - mai 2018)

-

20 autorizații de construire;
2 autorizații de desființare;

c) Avize de oportunitate/inițiere pentru elaborarea a 7 documentații de urbanism
anul 2017 (iunie - decembrie 2017) 4 avize de oportunitate;
anul 2018 (ianuarie - mai 2018)
3 avize de oportunitate;
d) Avize pentru documentații de urbanism P.U.G., P.UZ. și P.U.D.
anul 2017 (iunie - decembrie 2017) 38 avize P.U.Z. / P.U.G.;
anul 2018 (ianuarie - mai 2018)
15 avize P.U.Z. / P.U.G.;
e) Avize asupra proiectului de Certificat de Urbanism, din competența de emitere a primăriilor
UAT-urilor:
anul 2017 (iunie - decembrie 2017) 20 avize;
anul 2018 (ianuarie - mai 2018)
10 avize;
f) Avize asupra proiectului de Autorizație de construire, din competența de emitere a
primăriilor UAT-urilor:
anul 2017 (iunie - decembrie 2017) 2 avize;
anul 2018 (ianuarie - mai 2018)
1 avize;
g) Certificate de atestare a edificării construcțiilor
anul 2017 (iunie- decembrie 2017) 0 avize;
anul 2018 (ianuarie – mai 2018)
1 certificat de atestare a edificării construcțiilor.
7.2. Serviciul Investiții
Serviciul Investiții are ca obiectiv fundamental de activitate desfăşurarea promptă şi eficientă a
activităţii de investiţii cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al serviciului sunt date, cu
precădere, de:
• Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii cu completările și modificările
ulterioare;
• Hotărârea nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
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•
•
•

Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice;
Ordinul nr. 1851 din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală;
Ordonanţa nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente.

În perioada iunie 2017–mai 2018, pe lângă activitățile curente de genul: elaborare Liste cu
obiective de investiții; participări la lucrările Comisiei tehnico–economice; analizare oferte depuse pentru
atribuire contracte de execuţie lucrări; participări în comisii atribuire lucrări; participare la diferite
inspecții, structura din cadrul serviciului a mai îndeplinit și alte atribuții precum:
✓ purtarea de corespondenţă cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene (MDRAPFE) şi transmiterea anexelor necesare obţinerii fondurilor de la
MDRAPFE pentru proiectele: "Reabilitare drum județean DJ224 Medgidia – Tortomanu - Siliștea- Bif.
DC 63 (Țepeş Vodă) km 0+000 – 21+585" şi "Reabilitare DJ 222, Mihail Kogălniceanu – Cuza Vodă,
km 130+615 – km 150+210";
✓ conceperea şi întocmirea notelor conceptuale şi a temelor de proiectare pentru:
• “Proiectul privind amenajarea miniporturilor turistice Ostrov, Capidava, Rasova
şi Ghindăreşti”;
• „Proiectul Extindere Delfinariu, municipiul Constanţa”;
✓ sprijinirea unor instituții (Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Constanța etc.) în vederea obținerii de autorizații;
✓ derularea contractului ”Completări tehnice de punere în funcțiune a dotărilor ce fac
obiectul Lotului 2 aferente investiției <Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret>”
de la faza CTE până la recepţia la terminarea lucrărilor.
7.3. Compartimentul Monitorizare Infrastructură Rutieră Județeană
Compartimentul Monitorizare Infrastructură Rutieră Județeană are ca obiectiv fundamental
de activitate realizarea programului lucrărilor de drumuri și poduri de interes județean și verificarea
respectării și aplicării corecte a tehnologiilor de execuție în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut
în documentație, contract și normele tehnice în vigoare.
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Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al compartimentului sunt date,
cu precădere, de:
• Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, actualizată și republicată;
• OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată.
În perioada iunie 2017–mai 2018, activitățile derulate la nivelul compartimentului au constat în:
✓ efectuarea de deplasări în teren pentru monitorizarea infrastructurii de drumuri județene și
a lucrărilor realizate;
✓ avizarea situațiilor de lucrări;
✓ monitorizarea activității de deszăpezire;
✓ acordarea de consultanță de specialitate primăriilor din județ;
✓ emiterea de autorizații pentru amplasare și acces la drumurile publice.
Pentru a asigura un nivel corespunzător infrastructurii drumurilor județene, Consiliul Județean
Constanța a alocat suma de 47.000.000 lei conform Programului cu obiectivele și lucrările de drumuri şi
poduri pe anul 2017, aprobat prin Hotărâre de Consiliu. Suma decontată corespunzătoare lucrărilor
realizate la finele anului 2017 a fost de 45.042.950 lei. Lucrările executate conform programului aprobat
au fost următoarele:
✓ covoare bituminoase în lungime totală de 103,35 km;
✓ plombări îmbrăcăminţi rutiere în suprafață totală de 26949,10 mp;
✓ instalare indicatoare rutiere noi pentru siguranţa circulaţiei;
✓ amenajare acostamente din piatră;
✓ întreţinere drumuri pietruite;
✓ eliminare puncte periculoase;
✓ întreţinere platformă drumuri prin activități de curăţire potmol, tăiere acostamente, tăiere
cavalieri şi asigurarea esteticii rutiere prin activități de cosire vegetaţie, rectificare coroane
arbori și tăiere lăstăriş.
În perioada aprilie–mai 2018 a început execuția de lucrări conform Programului cu obiectivele și
lucrările de drumuri şi poduri pe anul 2018 aprobat prin HCJ 71/14.02.2018, din care s-au executat
următoarele lucrări:
✓ covoare bituminoase în lungime de 5,55 km;
✓ plombări îmbrăcăminţi rutiere în suprafață totală de 1676,68 mp;
✓ eliminare puncte periculoase;
✓ întreţinere platformă drumuri prin activități de curăţire potmol, tăiere acostamente, tăiere
cavalieri şi asigurarea esteticii rutiere prin activități de cosire vegetaţie, rectificare coroane
arbori.

7.4. Compartimentul Patrimoniu
Compartimentul Patrimoniu are ca obiectiv fundamental de activitate gestionarea patrimoniului
Judeţului Constanța.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al serviciului sunt date, cu
precădere, de:
• Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și
județelor, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările
ulterioare.
În perioada iunie 2017–mai 2018, pe lângă activitățile curente derulate la nivelul
compartimentului de genul: asigurarea evidenței domeniului public și privat al Județului Constanța;
identificarea/verificarea amplasamentului imobilelor pentru emiterea Certificatelor de Urbanism, a
Autorizației de Construire, a avizelor P.U.Z./P.U.D., emise de CJC; gestionarea bazei de date în format
electronic a hărților de hazard; efectuarea de deplasări în teren în vederea identificării mijloacelor fixe
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precum și verificarea documentațiilor pentru scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe și a
obiectelor de inventar pentru obiective din patrimoniul unităților subordonate, structura de specialitate
din cadrul compartimentului a întreprins și alte activități precum:
✓ demararea procedurilor necesare înscrierii în cartea funciară a unui număr de 6 obiective
aflate în patrimoniul Judeţului Constanţa pentru: Centre de prevenție, tratament medical primar și puncte
salvamar din zona litorală a județului; Drumuri de exploatare; Extinderea Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Maria Montessori, precum şi actualizarea planurilor cadastrale ale terenului rezultat în
urma dezmembrării Centrului de Plasament Traian Constanţa; Extinderea imobilului Delfinariu din
cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa; Secţia Exterioară de Psihiatrie Palazu Mare
din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa; Unitatea de Primiri
Urgențe din cadrul S.C.J.U.;
✓ demararea procedurilor necesare înscrierii în cartea funciară pentru imobilele aferente
“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA
S.A. Constanța, în perioada 2014-2020 ”;
✓ întocmirea/redactarea/verificarea și prezentarea spre avizare a unui număr de 34 proiecte
de hotărâri/rapoarte cu privire la însușirea în domeniul public al Județului Constanța prin transmiterea din
domeniul public al județului în domeniul public al altor U.A.T.-uri, transmiterea sau retragerea dreptului
de administrare asupra unor bunuri imobile ce aparțin domeniului public al Județului Constanța, trecerea
din domeniul public al județului în domeniul privat al județului precum și solicitările de preluare a unor
bunuri imobile din domeniul public al UAT-urilor în domeniul public al județului.
8. Activitatea de administrare a domeniului public și privat și de transport public județean de
persoane
8.1. Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat
Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat are ca obiectiv fundamental de
activitate aplicarea prevederilor actelor normative în domeniul administrării domeniului public și privat
al Consiliului Județean Constanța.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al serviciului sunt date, cu
precădere, de:
• Ordonanța nr. 71 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local;
• Hotărârea nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare
a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local.
În perioada iunie 2017–mai 2018, pe lângă activitățile curente derulate la nivelul serviciului de
genul: inițierea de achiziții de produse, lucrări și prestări servicii; identificarea în teren a imobilelor din
patrimoniul CJC; identificarea și verificarea situației locative din imobilele administrate de instituție;
participarea la acțiuni de inventariere a patrimoniului Județului Constanța, structura de specialitate din
cadrul serviciului s-a ocupat și de realizarea altor activități precum:
✓ întocmirea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare în vederea realizării obiectivului de
investiții Amenajări interioare/exterioare, consolidare și modernizare imobil D+P+1E pentru Serviciul
Clinic Județean de Medicină Legală Constanța; Prin realizarea acestui proiect se dorește a se asigura o
locație optimă din punct de vedere al modernizării și dotării, unde să-și poată desfășura activitatea în
condiții corespunzătoare Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală, secție a Spitatului Clinic
Județean de Urgență Constanța, singura unitate care funcționează la nivelul Județului Constanța cu acest
obiect de activitate.
✓ întocmirea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare în vederea realizării obiectivului
de investiții Amenajări interioare/exterioare la Pavilionul Expozițional Constanța; Prin realizarea
acestui proiect se dorește efectuarea de lucrări de amenajări interioare ca urmare a măsurilor dispuse
prin expertiza tehnică privind cerința siguranță la foc.
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8.2. Serviciul Autoritatea Județeană de Transport
Serviciul Autoritatea Județeană de Transport are ca obiectiv fundamental de activitate
satisfacerea nevoilor de deplasare ale locuitorilor Județului Constanța și sporirea condițiilor de confort și
siguranță în care se efectuează transportul public județean de persoane.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al serviciului sunt date, cu
precădere, de:
• Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
• Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007;
• Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane în
Județul Constanța, aprobat prin HCJC nr. 253/13.08.2008.
În perioada iunie 2017–mai 2018, Serviciul Autoritatea Județeană de Transport a desfășurat, în
principal următoarele activități:
✓ emiterea unui număr de 33 licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane
prin curse regulate speciale;
✓ actualizarea Programului județean de transport;
✓ completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public județean de
persoane în sensul stabilirii obligației operatorilor de a transporta gratuit veteranii de război;
✓ colaborarea cu unitățile administrativ-teritoriale în vederea satisfacerii nevoilor de deplasare ale
populației;
✓ gestionarea și coordonarea activității parcului auto al Consiliului Județean Constanța;
✓ realizarea de controale și monitorizări în trafic.
8.3. Birou Pavilion Expozițional
Biroul Pavilion Expozițional are ca obiectiv fundamental de activitate realizarea evenimentelor
(târguri, expoziţii, conferinţe, cursuri, concursuri, festivităţi de premiere, concerte, lansări de carte,
evenimente culturale și cultural-educative, evenimente sportive, seminarii, forumuri, gale etc.) ȋn cadrul
Pavilionului.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al serviciului sunt date, cu
precădere, de:
• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
• Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
• Odinul nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva
incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber.
Printre cele mai importante evenimente găzduite în anul 2017 la Pavilionul Expozițional, se
numără Campionatul European de Șah, organizat pentru prima dată în România, eveniment la care au
participat 1200 de jucători din 24 de țări.
În ideea diversificării evenimentelor care sunt organizate la Pavilion, se înscrie și găzduirea
concertului de muzică și lumini, la care au participat circa 4000 de constănțeni.
Festivalul Berii, un alt eveniment organizat de CJC, ce a atras la malul mării numeroşi turişti, este
evenimentul care dă însă startul petrecerilor de pe litoralul românesc.
De asemenea, în continuarea tradiției Consiliului Județean Constanța de a veni în sprijinul
învățământului românesc, a fost organizat, după o lungă perioadă de absență, târgul ofertelor
educaționale.
Evenimentul Animaterra s-a adresat copiilor constănțeni și s-a bucurat de participarea unui număr
aproximativ de 400 copii care au plecat de la acest eveniment încântați de turul Terrei în imagini și
figurine.
La conferința medicală găzduită de Pavilionul Expozițional au fost prezenți peste 300 de medici
din toată țara, conferința bucurându-se de un real succes în lumea medicală.
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În cifre, târgurile și evenimentele organizate în cadrul Pavilionului Expoziţional în anul 2017 se
concretizează astfel: 39 evenimente pentru care s-a încasat suma de 2.149.534 lei, comparativ cu anul
2016 în care au fost 30 evenimente organizate pentru care s-a încasat suma de 1.399.558 lei. Astfel,
numărul evenimentelor din anul 2017 a crescut cu 30% față de anul 2016, iar încasările realizate în 2017
au crescut cu 45% față de anul 2016.
Începând cu data de 01.01.2018, la Pavilionul
Expoziţional Constanța și-a început activitatea Serviciul
Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor Constanța. Prin mutarea
acestui serviciu la Pavilionul Expozițional, gradul de
satisfacere a necesităților cetățenilor Județului Constanța
privitor la aceste servicii, a crescut simțitor, atât datorită
faptului că toate aceste servicii sunt concentrate într-un
singur loc, cât și pentru faptul că zona ce deservește
publicul larg, este mult mai mare și oferă condiții
superioare de primire, dar și de lucru pentru angajați.
În perioada ianuarie–mai 2018, la Pavilionul Expoziţional Constanţa s-au desfăşurat mai multe
evenimente printre care se numără și: Salonul de dotări hoteliere, Târgul de Turism Vacanța Constanța,
târguri naționale de îmbrăcăminte, Festivalul Berii și alte evenimente care s-au bucurat de atenția
publicului constănțean.

De asemenea, în sala de ceremonii a
Pavilionului au fost organizate conferințe precum și un
concert de muzică electronică cu participarea unor DJ
recunoscuți pe plan național și internațional.

9. Activitatea de audit intern
Potrivit competențelor legale, am aprobat programul de auditare a instituției, precum și a
serviciilor publice subordonate. Precizez faptul că, în cadrul entității, au fost elaborate Norme
metodologice specifice privind activitatea de audit public intern, avizate de Unitatea Centrală de
Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.).
Compartimentul de Audit are ca obiectiv fundamental de activitate evaluarea şi îmbunătăţirea
proceselor de management al riscului, de control şi de guvernanţă, precum şi a nivelurilor de calitate
atinse în îndeplinirea responsabilităţilor instituției, cu scopul de:
✓ a oferi o asigurare rezonabilă că acestea funcţionează cum s-a prevăzut şi că permit realizarea
obiectivelor şi scopurilor propuse la nivelul direcțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului
Județean Constanța;
✓ a formula recomandări pentru îmbunătăţirea funcţionării activităţilor entităţii publice în ceea ce
priveşte eficienţa şi eficacitatea;
✓ a respecta legile, reglementările şi procedurile în vigoare.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al compartimentului sunt date,
cu precădere, de:
• Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată şi actualizată;
• Hotărârea Guvernului nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activităţii de audit public intern;
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În perioada iunie 2017-mai 2018, echipa de auditori din cadrul Compartimentului de Audit
Public Intern a realizat un număr de 8 misiuni de audit de regularitate şi alte misiuni de audit ad-hoc
solicitate la dispoziția ordonatorului de credite, după cum urmează:
a) Misiuni de audit de regularitate ce au avut ca temă:
1. Activitatea economico-financiară desfăşurată pentru anul 2016 la Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie Constanța;
2. Activitatea economico-financiară desfăşurată pentru anul 2016 la Centrul Cultural Teodor T.
Burada;
3. Analiza și evaluarea activității de inventariere a patrimoniului în conformitate cu prevederile
Ordinului Ministerului Finanțelor Publice (O.M.P.F.) nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, la
Direcţia Generală Economico-Financiară din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa;
4. Activitatea economico-financiară desfăşurată pentru anul 2016 la Centrul Școlar pentru
Educație Incluzivă Albatros;
5. Modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice pentru materii
prime şi materiale pe anul 2017 la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Constanţa;
6. Modul în care este organizat controlul financiar preventiv propriu conform O.M.F.P. nr.
923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară
activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat și a Ordonanței Guvernului nr. 119/1999
privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată și actualizată, pentru exerciţiul
bugetar 2017 la Muzeul de Artă;
7. Inventarierea patrimoniului la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
8. Analizarea modului de respectare și aplicare a O.M.F.P. nr. 1792/2002 (actualizat) pentru
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale* pentru anul
2017 la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul;
9. Inventarierea patrimoniului la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Maria Montessori;
b) Misiuni ad-hoc ce au avut ca temă:
1. Verificarea execuției bugetare, a înregistrărilor contabile, a respectării fazelor ALOP, a
procedurilor de achiziții publice și a circuitului documentelor la Teatrul de Stat Constanţa în perioada
iunie 2016 - mai 2017;
2. Analizarea activității economico-financiare aferente perioadei iunie 2016 - iunie 2017 la
Direcția de Pază a Județului Constanța;
3. Auditarea proiectelor finanţate din fondurile bugetului judeţean în temeiul Legii nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general;
4. Verificarea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin raportul de audit cu tema: Verificarea
execuției bugetare, a înregistrărilor contabile, a respectării fazelor ALOP, a procedurilor de achiziții
publice și a circuitului documentelor la Teatrul de Stat Constanţa în perioada iunie 2016 - mai 2017.

10. Activitatea de control
În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr. 53/31.03.2017 privind aprobarea
Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de
specialitate al instituției, a fost înfiinţat Serviciul Control în subordonarea directă a Preşedintelui.
Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, principalele competențe ale Serviciului Control
sunt următoarele:
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✓ exercitarea controlului, în limita legii, asupra activităţii desfăşurate de instituţiile publice
sau societăţile comerciale la care Consiliul Judeţean este acționar majoritar;
✓ controlarea organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes
judeţean, înfiinţate de Consiliul Judeţean şi subordonate sau aflate sub autoritatea acestuia;
✓ participarea în colective de analiză, respectiv comisii de verificare a unor activități ori
aspecte semnalate, drept urmare a dispoziției președintelui;
✓ urmărirea modului în care se implementează măsurile dispuse în baza controlului efectuat
la instituțiile/societățile menționate și informarea Președintelui Consiliului Județean asupra aspectelor
sesizate;
✓ controlarea modului de realizare a activităților de investiții și reabilitare a infrastructurii
județene, precum și a celor derulate în parteneriat cu consiliile locale.
În perioada iunie 2017–mai 2018, Serviciul
Control a efectuat mai multe acțiuni de verificare și
control, în principal la instituțiile publice coordonate
sau aflate sub autoritatea Consiliului Județean
Constanța (S.C.J.U., R.A.J.D.P., Direcția de Pază etc),
acțiuni ce au vizat identificarea disfuncționalităților
existente la nivelul entităților controlate, precum și
modul de desfășurare a activității acestora în bune
condiții în vederea asigurării unui serviciu public
eficient și de calitate.
În concordanță cu atribuția ce-i revine în baza
R.O.F.-ului, atribuție referitoare la competența de a
verifica sesizările, petițiile, memoriile repartizate de
Președinte, cu propunerea de măsuri legale, Serviciul
Control a efectuat monitorizarea temporară a activității desfășurate de câteva societăți de transport
persoane, în urma primirii la Consiliul Județean a unor sesizări fie din partea cetățenilor, fie din partea
altor operatori de transport sau chiar a unor U.A.T.-uri. În colaborare cu personalul din cadrul Serviciului
Autoritatea Județeană de Transport, Serviciul Control a procedat și la deplasarea în teren în diferite
localități din județ în scopul verificării respectării HCJ nr. 21 din 29.01.2018 privind actualizarea
Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean valabil în perioada
2014-2019.
De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare, Serviciul Control a colaborat cu Direcția
Generală Tehnică Urbanism și Amenajarea Teritoriului și a efectuat deplasări în teren la anumire locații
în vederea depistării unor aspecte semnalate prin intermediul petițiilor primite, aspecte referitoare la
construirea unor imobile fără obținerea prealabilă de autorizații.
În urma controlalelor efectuate, Serviciul Control a formulat către conducerea instituției,
propuneri și recomandări de îmbunătățire a activității și eficientizare a serviciilor oferite.
11. Activitatea de analiză strategică
La începutul anului 2017 a avut loc reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Constanța, urmărindu-se fluidizarea activităților desfășurate în cadrul autorității, cu încadrarea în numărul
maxim de posturi comunicat de Instituția Prefectului – Județul Constanța în conformitate cu OUG nr.
63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și
pentru stabilirea unor măsuri financiare.
Astfel, în noua structură a funcțiilor utilizate în cadrul aparatului de specialitate au fost create
câteva servicii și compartimente noi, printre acestea și Serviciul de Analiză Strategică și Creșterea
Competitivității (Competitive Intelligence). Noua Organigramă și Regulamentul de Organizare și
Funcționare al aparatului de specialitate al CJC au fost aprobate prin HCJ 53/31.03.2017. Serviciul se
înființează cu 1 funcție publică de conducere - Șef serviciu și 7 funcții publice vacante (2 inspectori
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debutanți, 1 inspector asistent, 2 inspectori principali, 2 inspectori superiori). Funcționarea propriu-zisă a
serviciului a început în luna august 2017.
Scopul inițierii Serviciului de Analiză Strategică și Creșterea Competitivității vizează explorarea
impactului produs de acest tip nou de inteligență (Competitive Intelligence) asupra CJC și asupra
instituțiilor sale subordonate în sensul optimizării operaționalizării inteligenței competitive în rândul
instituțiilor publice din România. În inițierea unui astfel de demers, s-a pornit de la premisa că, atât la
nivelul organizațiilor publice, cât și la nivelor celor private, după cum se poate observa din practica de
specialitate internațională, Competitive Intelligence-ul se prezintă drept o componentă esențială de
management strategic.
Obiectivul urmărit constă în dezvoltarea unui program sistematic de colectare, analiză și
procesare a informațiilor și a cunoștințelor în scopul optimizării abilității autorității publice de a
lua cele mai eficiente decizii pentru comunitate. A fost necesară crearea unui serviciu și nu a unui
compartiment, întrucât se încearcă ca la nivelul Consiliului, să se facă din resursa de Competitive
Intelligence, un proces complex și nu o simplă funcție, urmărindu-se utilizarea acestui instrument pentru
creșterea competitivității autorității publice - CJC, dar și pentru obținerea progresului social la nivelul
județului. Pe termen lung, se dorește ca Intelligence-ul Competitiv să devină un instrument util și adaptat
nevoilor actuale ale managementului administrației publice românești.
Obiectivul general al Serviciului îl reprezintă elaborarea unor instrumente adecvate de analiză și
planificare strategică în măsură să asigure creșterea competitivității, pe de o parte la nivelul Consiliului
Județean Constanța privit ca U.A.T de sine stătător, pe de altă parte la nivelul direcțiilor și serviciilor din
cadrul instituției, precum și al unităților subordonate.
Obiectivele specifice ale Serviciului de Analiză Strategică și Creșterea Competitivității sunt
următoarele:
✓ conştientizarea importanţei şi rolului analizei și planificării strategice la nivelul administrației
publice locale – în speță Consiliul Județean Constanța și la nivelul administrației publice din
România;
✓ folosirea diverselor strategii și tactici pentru elaborarea corectă a documentelor strategice, precum
și a documentelor create în interiorul CJC, dar și la nivelul instituțiilor subordonate;
✓ crearea abilităţilor necesare gândirii, analizei și planificării strategice într-un mediu complex,
foarte politizat, cum e cazul instituțiilor din administrația publică din România;
✓ întărirea comunicării și cooperării intra și interinstituționale în scopul eficientizării activității în
beneficiul cetățeanului și al comunității.
Prezentarea principalelor activități derulate de structura de specialitate din cadrul serviciului se
face pe perioade distincte ale intervalului raportat, ținând cont îndeosebi de faptul că, serviciul a fost creat
și organizat după a doua jumătate a anului 2017 când asistăm la identificarea punctelor forte și punctelor
slabe ale organizației în ansamblul ei, precum și ale instituțiilor subordonate, pentru ca abia în anul 2018
să se demareze crearea produselor de intelligence propriu-zise. Astfel:
a) În perioada august-decembrie 2017, principalele activități derulate au fost următoarele:
✓ organizarea serviciului și îndrumarea noilor angajați în activitățile curente și specifice – atribuție a
Șefului de Serviciu;
✓ colectarea, analizarea, interpretarea și prezentarea de informații din mediul extern și intern al
instituției, către conducere, în scopul susținerii ordonatorului principal de credite și a reprezentantului
autorității în procesul de fundamentare a deciziilor tactice și strategice; informațiile au fost prezentate sub
diverse forme (note informative, sinteze, rapoarte, tabele, matrici etc.);
✓ verificarea respectării de către angajații instituției, a corectitudinii datelor și acurateții
informațiilor cuprinse în documentele propuse spre semnare ordonatorului principal de credite și
reprezentantului legal al autorității;
✓ monitorizarea activității serviciilor și direcțiilor din cadrul CJC în scopul identificării
vulnerabilităților, a disfunționalităților și a informațiilor sensibile care privesc activitățile derulate și
furnizarea către conducere a produsului final de intelligence (matricea disfuncționalităților) care cuprinde
și soluții de eficientizare a activității direcțiilor și serviciilor;
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✓ oferirea, la solicitarea conducerii, de expertiză în domenii de competență precum: economic,
management, analiză informațională, planificare strategică, relații externe etc. cu ocazia semnării
documentelor de la mapă și a întâlnirilor interinstituționale;
✓ participarea în cadrul grupurilor de lucru instituite, prin dispoziție sau ad-hoc, la nivelul CJC pe
problematici diverse (exemple: grup de lucru pentru formularea contestației la Raportul Curții de Conturi
pe anul 2016; grup de lucru pentru urmărirea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de
Conturi în anii anteriori; grup de lucru pentru analizarea alocării de fonduri nerambursabile cf. Legii
350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general – domeniul cultură; grup de lucru pentru situația subvenției acordate de CJC
în anul 2013 Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri; grup de lucru cu specialiștii din cadrul
MINAC și Direcției de Proiecte de la nivelul CJC pentru obținerea finanțării destinate unui proiect de
arheologie submersă etc.);
✓ însoțirea sau reprezentarea Președintelui Consiliului Județean Constanța în/la deplasările externe
(Brest, Bruxelles, Viena), la solicitarea acestuia, în scopul întăririi relațiilor interinstituționale
internaționale, a schimbului de bune practici în domenii de interes (administrație, proiecte cu finanțare
externă, educație și sănătate, cultură etc.), a promovării cooperării regionale și interregionale și a
dezvoltării de parteneriate. Aceste vizite de lucru au ocazionat culegerea de informații importante ce au
fost furnizate conducerii CJC împreună cu propuneri de acțiuni viitoare în scopul inițierii unor strategii de
dezvoltare a Județului în acord cu strategiile europene.
b) În perioada ianuarie – mai 2018, pe lângă continuarea activităților începute în 2017, serviciul
a mai întreprins și alte activități precum:
✓ analizarea rapoartelor de activitate ale șefilor de secție din cadrul S.C.J.U. solicitate pentru
perioada noiembrie 2017-ianuarie 2018, cu consemnarea problemelor semnalate de către aceștia și
elaborarea Notei informative cu propunerea de măsuri în scopul îmbunătățirii activității;
✓ analizarea Raportului de audit al performanței privind eficiența externalizării unor servicii din
domeniul sanitar de către spitalele județene din țară în perioada 2014-2016 elaborat de Camera de
Conturi Constanța în urma efectuării misiunii la SCJU și elaborarea unei sinteze cu abaterile constatate și
recomandările auditorilor și comunicarea acesteia către conducere și serviciile de specialitate din cadrul
CJC;
✓ participarea în cadrul echipelor mixte de control la misiuni de verificare tematică a instituțiilor
aflate sub autoritatea sau în coordonarea CJC (R.A.J.D.P., S.C.J.U., Direcția de Pază etc.) cu identificarea
disfuncționalităților și propunerea de măsuri de remediere;
✓ realizarea catagrafierii județene a spațiilor de cazare și a sălilor de conferință din Constanța
solicitată de Prefectura Constanța în scopul facilitării centralizării la nivel național de către Ministerul
Afacerilor Externe, în contextul preluării de către România a Președinției Consiliului U.E.;
✓ participarea alături de reprezentanții Prefecturii Constanța și ai deconcentratelor, la întâlnirile de
lucru cu reprezentanții ministerelor de resort organizate la solicitarea Ministerului Transporturilor și
Ministerul Apelor și Pădurilor în vederea discutării aspectelor logistice necesare organizării a două
reuniuni în luna mai 2019 sub egida Președinției României la Consiliul U.E.;
✓ organizarea de întâlniri cu primarii din Județul Constanța pentru identificarea problemelor reale și
urgente ale U.A.T.-urilor, întâlniri la care au fost invitați reprezentanți ai ministerelor și ai instituțiilor de
interes local (Prefectura Constanța, A.P.I.A., D.G.A.S.P.C., R.A.J.D.P., A.F.I.R., Casa de Pensii, Direcția
Agricolă Județeană Constanța etc.);
✓ participarea la întâlnirile tehnice de lucru organizate de: Guvernul României (pe tema: Strategia
de dezvoltare durabilă), M.D.R.A.P. (pe tema: Programul POCA 2014-2020), C.C.I.N.A. Constanța
(evenimente având ca teme: Protecția datelor; Proiectul ACTS Instrument anti-corupție pentru IMM-uri);
✓ participarea la cursul de perfecționare intitulat Expert informații pentru afaceri organizat de
Institute of Business Competitive Intelligence, curs acreditat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări
(ANC), în urma căruia participanții au dobândit competențe și abilități de identificare a nevoilor de informaţii,
de culegere a informaţiilor din surse umane/surse deschise etc., de analiză profesională a informaţiilor şi de
întocmire a produselor de informaţii (intelligence), de distribuire a acestora către beneficiari, de protejare a
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instituției faţă de tentativele terților de a culege informaţii despre aceasta etc. și elaborarea de lucrări privind
activitatea de intelligence în administrația publică – cu studii de caz pe Consiliul Județean Constanța.

12. Activitatea de susținere a mediului de afaceri
Compartimentul Mediu de Afaceri,
Atragere Investiții și Creșterea Calității
Vieții Cetățenilor a fost înființat în baza
Hotărârii nr. 53 privind modificarea
Organigramei şi a statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Constanţa.
Obiectivul fundamental de activitate
al acestui compartiment îl reprezintă
organizarea unui mediu de lucru propice
interacțiunii și comunicării antreprenorilor
locali, a celor din țară și de peste hotare, în
scopul inovării și reinventării valorilor economice (bunuri și servicii) oferite cetățenilor Județului
Constanţa.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al serviciului sunt date, cu
precădere, de:
• Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi
completările ulterioare;
În perioada iunie 2017–mai 2018, structura de specialitate din cadrul compartimentului a derulat
următoarele activități:
✓ transmiterea de adrese către toate UAT-urile de pe raza județului cu rugămintea de a afişa la
sediul unităţii teritoriale, detaliile şi criteriile programului Start-Up Nation ROMÂNIA pentru stimularea
activităţilor economice pe raza Judeţului Constanţa și pentru facilitarea accesului la informaţiile privind
accesarea fondurilor nerambursabile în scopul demarării activităţilor economice în spaţiul rural/urban din
judeţ;
✓ colaborarea cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Direcția Investiții
Străine în vederea includerii Județului Constanța în catalogul de prezentare a județelor României
(InvestRomânia), demersul având ca scop promovarea avantajelor competitive ale UAT-urilor;
✓ colaborarea cu Agenția Nucleară și pentru Deşeuri Radioactive (A.N.D.R.) la buna desfășurare a
Simpozionului Internaţional din Domeniul Nuclear NucInfo’Day 2017, denumit “Acceptanța publică – o
etapă esenţială pentru gestionarea eficientă a deşeurilor radioactive”, eveniment tradiţional în domeniul
nuclear românesc. Simpozionul a avut următoarele obiective principale: promovarea domeniului nuclear
românesc, abordarea unor strategii sustenabile în domeniu şi informarea publicului cu privire la proiectele
strategice în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat. Un alt
obiectiv major al simpozionului a vizat Depozitul Final de Deșeuri de Slabă şi Medie Activitate de la
Saligny–DFDSMA, stadiul de realizare și implicarea autorităților naționale și regionale, precum și a
comunităților locale în realizarea acestui obiectiv. Tot în baza acestei colaborări, structura de specialitate
din cadrul compartimentului a participat la misiunea care a fost organizată la București de A.N.D.R. în
perioada 20-24 noiembrie 2017 unde s-au întâlnit experții în domeniu ce au abordat problematica
Implementării și dezvoltării procedurii elaborate de International Atomic Energy Agency (I.A.E.A.)
pentru proiectul DFDSMA.
✓ participarea la întâlnirile de lucru cu reprezentanții biroului UNCJR de la Bruxelles ce au avut loc
în perioada 30 noiembrie - 01 decembrie 2017, urmare a invitaţiei Uniunii Naționale a Consiliilor
Județene din România. Cu această ocazie, gazdele au prezentat programul estimat pentru anul 2018
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precum și modul în care se poate acorda suport și sprijin consiliilor județene în baza priorităților europene
identificate pentru județele din România, priorități precum: promovarea cooperării regionale și
interregionale; dezvoltarea de parteneriate între membri; atragerea cât mai multor fonduri europene cu
identificarea oportunităților de finanțare; dezvoltarea de parteneriate strategice bilaterale; dezvoltarea
durabilă inclusiv pe parte de turism, IMM-uri, inovare și tehnologie etc.;
✓ participarea la prima întâlnire a Consorţiului Regional de Inovare a Regiunii de Dezvoltare Sud–
Est (CRI SE) organizată în Municipiul Brăila de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud–Est
(A.D.R. S-E), eveniment ce a avut ca temă de discuţie Axa prioritară 1 – „Promovarea Transferului
Tehnologic” din cadrul Programului Operaţional Regional 2014–2020 și elaborarea unui Document
Cadru pentru Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud–Est pe baza unei
metodologii comune transmisă de AM POR 2014- 2020;
✓ participarea la întâlnirile de lucru cu reprezentanții Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură
(A.N.P.A.), organizate atât la sediul Consiliului Județean Constanța, cât și la sediul A.N.P.A. București,
precum și la vizitele în teren, efectuate în vederea realizării unui port pescăresc în apropierea Portului
Midia Navodari, infrastructură ce va duce la dezvoltarea zonei din punct de vedere economic prin
facilitarea activității de pescuit și acvacultură;
✓ purtarea de corespondență cu UAT-urile din județul Constanța în vederea realizării unei baze de
date cu terenurile ce se pot încadra în Legea 186/2003 privind constituirea si funcționarea parcurilor
industriale, precum și cu terenurile care pot constitui subiectul unor oferte publice pentru dezvoltatori
privați și/sau pentru constituirea unor parteneriate public-private care să aibă ca scop dezvoltarea
economică a localității și, implicit, a județului și crearea de noi locuri de muncă.
Pe viitor, Compartimentul Mediu de Afaceri, Atragere Investiții și Creșterea Calității Vieții
Cetățenilor își propune realizarea unei baze de date, sub forma unor fişe a localităţilor structurată pe
domenii de activitate, ce va cuprinde oportunităţile de investiţii specifice localităţilor din judeţ, astfel
încât să faciliteze accesul la informații al antreprenorilor locali, a celor din țară și de peste hotare.
Oportunităţile de investiţii identificate și structurate pe domenii de activitate vor putea astfel constitui
subiectul unor oferte publice pentru dezvoltatori privaţi şi/sau pentru constituirea unor parteneriate
public-private care să aibă ca scop dezvoltarea economică a localităţilor.
13. Activitatea de susținere a turismului
Activitatea de susținere a turismului este derulată, la
nivelul Consiliului Județean Constanța, cu ajutorul
Serviciului Turism, Promovare Turistică și Coordonarea
Centrului de Excelență în Turism, serviciu ce face parte
din cadrul Direcției de Turism şi Coordonarea Instituţiilor de
Cultură – direcție creată prin H.C.J. Constanţa
nr.53/31.03.2017, ca urmare a reorganizării fostei Direcţii de
Cultură, Sport, Turism şi Sănătate.
Obiectivul fundamental de activitate al structurii de
specialitate din cadrul serviciului îl reprezintă elaborarea de propuneri de dezvoltare durabilă a turismului
sustenabil, promovarea și punerea în valoare a ofertei turistice a județului Constanța, prin editarea și
distribuirea materialelor de promovare turistică, participarea la târguri și evenimente cu caracter turistic,
coordonarea Centrului de Excelență în Turism Tomis precum și a Punctului de Informare Turistică aflat în
incinta acestuia, instruirea în vederea preluării competențelor în domeniul turismului, de la nivel central la
nivel local.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al serviciului sunt date, cu
precădere, de O.G. nr. 58 din 21 august 1998, actualizată, ordonanță privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de turism în România.
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Realizări în domeniul de competență
✓ instruirea a două persoane din cadrul Serviciului Turism în cadrul Programului Pilot al
Ministerului Turismului privind preluarea atribuțiilor de clasificare și autorizare a agenților economici
din turism, la nivelul consiliilor județene. Programul s-a derulat pe o perioadă de o lună de zile și a
constat în instruirea teoretică a persoanelor desemnate, la București, timp de o săptămână, urmată de 3
săptămâni de practică în teritoriu, în sensul de lucru efectiv al dosarelor, în echipe mixte formate cu
reprezentanții ministerului, de la verificarea documentelor depuse și până la controlul modului de
îndeplinire a criteriilor prevăzute de legislația în vigoare, de către solicitant, la fața locului.
✓ oganizarea evenimentului ,,Școala de Bune Practici în Turism”, eveniment obligatoriu în cadrul
proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, asumat prin contractul de finanțare de către
Direcția Generală de Proiecte din cadrul CJC, proiect aflat în ultimul an de sustenabilitate (evenimentul a
durat 3 zile, a avut circa 90 de invitați și 12 lectori, a constat în prezentări, expuneri și modele de bune
practici în turism);
✓ organizarea unui număr de 4 licitații la Centrul Tomis, pentru închirierea birourilor din cadrul
acestuia, în vederea realizării indicatorilor asumați prin contractul de finanțare al proiectului de
reabilitare și punere în funcțiune a imobilului din strada N. Titulescu, nr. 32, respectiv Centrul de
Excelență în Turism și Servicii;
✓ reeditarea materialelor promoționale, verificarea, recepționarea și distribuirea acestora, la Centrul
Tomis sau la diferitele manifestări cu caracter turistic la care s-a participat, în vederea promovării
potenţialului turistic al judeţului Constanţa;
✓ întocmirea și redactarea Caietului de Sarcini privind atribuirea contractului de prestări servicii
pentru elaborarea studiului Strategia integrată de dezvoltare durabilă a turismului în județul Constanța,
în perioada 2019-2028;
✓ elaborarea de propuneri de proiecte care să genereze dezvoltarea durabilă a turismului sustenabil
în Județul Constanța ce au fost transmise Direcției Generale de Proiecte în vederea identificării surselor
de finanțare în cadrul programelor naționale/europene;
✓ elaborarea propunerii privind organizarea și desfășurarea de cursuri de calificare/perfecționare
profesională în meseriile din turism, la Centrul de Excelență în Turism, pentru punerea acestuia în
funcțiune și pentru încasarea de venituri conform cerințelor din proiect/indicatorilor asumați prin
contractul de finanțare, proiect ce urmează a se desfășura pe baza unor parteneriate cu Universitatea
Ovidius Constanța - pentru suportul teoretic și cu mediul privat din turism - pentru suportul practic;
✓ elaborarea propunerilor de noi proiecte în turism, finanțate prin Programul cu finanțare
nerambursabilă Interreg Europe, al IV-lea Apel de Propuneri (rute nautice maritime și dunărene,
îndiguiri și consolidare maluri în zonele inundabile din Lunca Dunării de Jos, unde se construiesc
porturile turistice);
✓ întocmirea și redactarea unor Contracte de cesiune neexclusivă a drepturilor patrimoniale, cu titlu
gratuit, privind materiale (opere), în vederea realizării unor fotografii, filme de prezentare, materiale
promoționale, a folosirii acestora și/sau a transmiterii lor către minister, pentru a fi utilizate în
materialele de promovare realizate de terți;
✓ întocmirea și redactarea documentației pentru aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară în Turism ,,Dobrogea” (ADIT), prin hotărâre de consiliu județean;
✓ elaborarea documentației în vederea realizării de noi materiale de promovare turistică (broșuri
tematice, pliante, obiecte cu caracter de suvenir, roll-up-uri, etc);
✓ întocmirea documentației privind oferta turistică a Județului Constanța, cu toate componentele
sale și formele de turism practicabile, pentru o mai bună promovare a acesteia prin introducerea pe siteul CJC, în sub-domeniul ,,Turism” a monografiei complete;
✓ elaborarea documentației de înscriere, participare și deplasare la Târgurile de Turism și alte
evenimente de profil: Târgul de Turism al României – Romexpo București (ediția de toamnă 2017),
,,Vacanța” (22-25.03.2018) organizat de CCINA și ANAT la Pavilionul Expozițional Constanța,
Chișinău/Rep. Moldova (29.03-01.04.2018), Bilbao/Spania (03-07.05.2018), Conferința organizată de
către BTT la Costinești (15.03.2018), Conferința de la Vidin (13-14.04.2018), Conferința de presă
organizată de Meshek Wings la București (21.02.2018), Conferința Danube Ecotourism Ro-Bg
organizată pe un proiect Interreg la Mamaia (22-25.05.2018).
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În perioada următoare, Serviciul Turism, Promovare Turistică și Coordonarea Centrului de
Excelență în Turism își propune, cu precădere, elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a
Turismului în Judeţul Constanţa pentru o perioadă de 10 ani, respectiv 2019-2028. Un alt obiectiv
major al serviciului îl reprezintă realizarea brand-ului turistic al Dobrogei și promovarea ofertei
turistice a județului, prin editarea de noi materiale de promovare a acesteia.

II. GESTIONAREA SERVICIILOR
RUTIERĂ

PUBLICE DIN SUBORDINE – INFRASTRUCTURA

În calitate de reprezentant al Consiliului Județean
Constanța, conform atribuțiilor ce-mi revin în baza
prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicatã, am obligația să veghez la
buna gestionare a serviciilor publice din subordinea
instituției pe care o conduc.
În perioada iunie 2017–mai 2018, am continuat
investițiile pentru modernizarea drumurilor județene și
comunale, fapt ce contribuie la obiectivul pe care ni lam propus de la preluarea mandatului. Pentru susținerea
acestui demers, bugetul alocat în semestrul al II-lea al
anului 2017 s-a ridicat la valoarea de 44.057.343 lei din
care cu suma de 33.618.100 lei a fost finanțată secțiunea
funcționare, iar cu 10.439.100 lei secțiunea dezvoltare. Cât despre alocarea bugetară aferentă semestrului
I al anului 2018, aceasta a fost în sumă de 13.476.332 lei.
Entitatea care asigură întreţinerea şi reparaţiile la drumurile şi podurile aflate în patrimoniul
judeţului Constanța este Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța (R.A.J.D.P.) în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment - o regie proprie a Consiliului
Judeţean Constanţa. În conformitate cu HCJ 430/2013, Consiliul Județean Constanța a atribuit în gestiune
directă regiei serviciul public de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente.
Obiectivul fundamental de activitate al R.A.J.D.P. îl reprezintă executarea lucrărilor de construcţie
a drumurilor şi autostrăzilor, precum și a activităţilor secundare, conexe construcțiilor de drumuri
(extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii; extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia
argilei şi caolinului precum și derularea de activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor).
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Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al serviciului sunt date, cu
precădere, de:
• Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi
comerciale;
• OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporatistă a întreprinderilor publice.
Realizări în domeniul de competență
1. Executarea de lucrări de întreţinere – sezon cald - Program CJC iunie 2017 – mai 2018:
✓ Plombări îmbrăcăminţi rutiere: Pe tronsoanele de drumuri judeţene asfaltate pe care au
existat degradări izolate de tipul gropilor şi faianţărilor, s-a realizat refacerea îmbrăcăminţii asfaltice
prin plombare, suprafaţa totală realizată în perioada sus menţionată fiind de cca. 26 000 mp, iar
valoarea lucrărilor fiind de 1.800.000 lei.

✓ Covoare bituminoase: În cadrul lucrărilor de întreţinere periodică a drumurilor, s-au
executat covoare bituminoase prin aşternerea unui strat de mixtură asfaltică în grosime medie de 6 cm,
asigurându-se atât o cale de rulare corespunzătoare, cât şi îmbunătăţirea elementelor geometrice ale
drumului. Lungimea totală de covoare bituminoase realizate în perioada 01.06.2017–31.05.2018 a fost
de aproximativ 92.00 km, iar lucrările s-au realizat pe următoarele tronsoane de drumuri judeţene:
• DJ222 Hotar Tulcea Peştera – Pietreni 2.70 km;
• DJ223 Dunărea - Seimenii Mici 26.40 km;
• DJ391 intravilan Cobadin/Cobadin – Ciobăniţa/Ciobăniţa – Mereni 14.00 km;
• DJ392 Amzacea - Dumbrăveni 30.00 km;
• DJ223B Peştera – Ivrinezu Mare – Ivrinezu Mic - Rasova 1.70 km;
• DJ226A Cetatea Histria – intersecţie cu DJ226 7.20 km;
• DJ225 Mircea Vodă – Târguşor – Râncu 2.80 km;
• DJ226B DN2A – Panteliomon 0.62 km;
• DJ381 Bărăganu - Potârnichea – Moviliţa 6.40 km.
Valoarea lucrărilor de execuție covoare bituminoase a fost de 36.300.000 lei.
✓
Amenajare acostamente: Pe unele tronsoane pe care s-au realizat covoare bituminoase,
s-a procedat la refacerea acostamentelor pe lăţimea de 50 cm (h=10 cm), prin aport de piatră spartă.
Suprafaţa totală pe care au fost reamenajate acostamentele a fost de 12.700 mp, valoarea lucrărilor fiind
de 220.000 lei.
✓ Puncte periculoase: În perioada iunie 2017–mai 2018, au fost realizate intervenţii de
eliminare a unor puncte periculoase pe următoarele tronsoane de drumuri judeţene:
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• DJ391 Ciobăniţa – Mereni şi Albeşti;
• DJ226A Cetatea Histria;
• DJ223B Peştera – Ivrinezu Mare;
• DJ392 Plopeni;
• DJ225 Runcu – Pantelimon;
• DJ224 Medgidia.
Valoarea lucrărilor de eliminare a punctelor periculoase a fost de 1.160.000 lei.
✓ Estetică rutieră: Lucrările de estetică rutieră s-au executat pe toate tronsoanele de drumuri
judeţene în perioada raportată, având un caracter permanent, acestea intrând în categoria lucrărilor de
întreţinere curentă.
Valoarea lucrărilor de estetică rutieră a fost de 1.290.000 lei.
✓ Siguranţa circulaţiei: Aceste lucrări reprezintă cel mai important aspect pentru asigurarea
unui trafic în condiţii de siguranţă şi confort. Ca şi activitate cu caracter permanent, s-a avut în vedere
refacerea şi completarea semnalizării rutiere verticale (stâlpi şi indicatoare rutiere) şi a semnalizării
orizontale (marcaje longitudinale şi transversale) pe toate tronsoanele de drumuri judeţene.
Valoarea lucrărilor s-a ridicat în perioada raportată la 536.000 lei.
✓ Întreţinere drumuri pietruite: Pe tronsoanele de drumuri judeţene nemodernizate
(pietruite), până la alocarea fondurilor necesare modernizării acestora, pentru rezolvarea unor necesităţi
urgente ale comunităţilor locale, R.A.J.D.P. Constanţa a executat lucrări de refacere a pietruirilor
existente prin reprofilare şi aport de material pietros. În perioada 01.06.2017-31.05.2018 s-au realizat
lucrări de întreţinere drumuri pietruite pe DJ391 în loc. Biruinţa pe o lungime de 0.60 km, valoarea
acestor lucrări, fiind de 139.000 lei.
2.Executarea de lucrări de investiții pe drumurile județene
R.A.J.D.P. Constanţa are în derulare două lucrări de investiţii pe drumurile judeţene, finanţate
de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) în
conformitate cu prevederile OUG nr. 28/2013 și anume:
✓ reabilitare drum judeţean DJ222 M.Kogălniceanu – Cuza Vodă, km 130+615 – 150+510;
✓ reabilitare drum judeţean DJ224 Medgidia - Tortomanu – Siliştea – bif.DC63, km 0+000 –
21+585.
Aceste lucrări au fost începute în anul 2009, lucrările fiind executate în funcţie de alocările
bugetare.
La momentul prezentului raport, pe DJ222 lucrările sunt finalizate în procent de 97%, lucrările
rămase de executat ce urmează a fi finalizate în anul 2018, constând în:
✓ amenajare scurgere ape (rigole betonate) – 5.410 ml;
✓ siguranţa circulaţiei (lise) – 138 ml.
Pe DJ224 s-au realizat în anul 2017 lucrări (aport de piatră spartă + reciclare și covor asfaltic) pe
7,735 km, iar în anul 2018, până în luna mai, lucrările (aport de piatră spartă+ reciclare) s-au executat
pe 2,25 km, valoarea totală a lucrărilor executate în perioada raportată fiind de 12.350.000 lei.
3.Executarea de lucrări de întreținere în sezonul rece 2017-2018 finanțate de la bugetul CJC
R.A.J.D.P. Constanţa, în calitate de administrator al reţelei de drumuri judeţene, a asigurat şi
lucrările de deszăpezire şi combatere a lunecuşului pe drumurile judeţene din Judeţul Constanţa,
valoarea acestora în perioada raportată fiind de 6.900.000 lei.
4.Alte activități derulate de R.A.J.D.P. în cadrul Programului cu obiective și lucrări aferente
programelor județene finanțate din bugetul propriu al CJC
În cadrul Programului cu obiective şi lucrări aferente programelor judeţene pe anul 2017,
finanţat din bugetul propriu al Consiliului Județean Constanţa, regia a asigurat prin personal propriu
(biroul AVCT), monitorizarea şi controlul mijloacelor de transport pe drumurile publice. Valoarea
realizată cu aceste activități este de 125.000 lei.
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5.Executarea de lucrări în baza contractelor încheiate de R.A.J.D.P. cu alte UAT-uri de pe raza
județului Constanța
Pe lângă lucrările executate pe drumurile judeţene, în baza contractelor cu Consiliul Județean
Constanţa, R.A.J.D.P. a mai încheiat în perioada raportată contracte de lucrări şi cu UAT-uri din județ,
pentru pietruirea şi asfaltarea drumurilor de interes local (drumuri comunale şi străzi în localităţi).
Printre UAT-urile la care regia a executat lucrări în perioada iunie 2017-mai 2018, se cuvine să
amintesc:
• Comuna Seimeni – asfaltare DC61 (4 km);
• Comuna Amzacea – pietruire DC10 + lucrări siguranţa circulaţiei (indicatoare rutiere)
(2.60 km);
• Comuna Comana – pietruire DC10 (4.40 km);
• Comuna Cobadin – pietruire DC26 (4.30km);
• Comuna Ciocârlia – asfaltare străzi (1.50 km);
• Comuna Deleni – asfaltare străzi (0.65 km);
• Comuna Lipniţa – pietruire DC40 (4.50 km);
• Comuna Oltina – pietruire şi asfaltare DC48 + pietruire strazi (0.75 km);
• Oraş Băneasa – pietruire şi asfaltare platforme.
Valoarea lucrărilor realizate de regie în baza contractelor încheiate direct cu UAT-uri de pe raza
județului a fost de 3.600.000 lei.
Pe viitor, R.A.J.D.P. Constanța îşi propune prin Programul cu obiective şi lucrări de drumuri şi
poduri finanţat din bugetul propriu al CJC, continuarea ducerii la îndeplinire a Strategiei Consiliului
Judeţean Constanţa privind infrastructura rutieră a judeţului în perioada 2017–2020.
Nu trebuie însă ignorat faptul că succesul în activitate al Regiei Autonome Județene de Drumuri și
Poduri depinde, într-o mare măsură, de parcul logistic din dotare. Cu toate acestea, lipsa fondurilor
necesare a făcut ca, în ultimii ani, cheltuielile regiei cu achiziţionarea de echipamente, utilaje şi instalaţii
noi să fie minime. Vechimea parcului auto şi de utilaje reprezintă un impediment în realizarea
productivităţii dorite. De asemenea, lipsa personalului calificat la nivelul necesităţilor reale reprezintă o
problemă general valabilă în întreg sectorul de construcţii.
III. COORDONAREA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR
AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

PUBLICE

AFLATE

SUB

1. SĂNĂTATE - coordonarea managementului exercitat în spitale
Dezvoltarea sistemului sanitar al Județului Constanța reprezintă o prioritate a administrației
publice a județului nostru, în special pentru că starea de sănătate a populației depinde de modul în care se
dezvoltă unitățile medicale.
În realizarea atribuției ce îmi revine, în calitatea de Președinte al consiliului județean, și anume
aceea de coordonare a instituțiilor sanitare din județ, sunt sprijinit de structura de specialitate creată la
nivelul instituției pe care o conduc, respectiv de Direcția de Dezvoltare Judeţeană şi Coordonarea
Instituţiilor de Sănătate, Sport şi Învăţământ.
Unul din obiectivele fundamentale de activitate ale acestei direcții îl reprezintă coordonarea şi
verificarea modului de organizare și funcționare a unităților sanitare al căror management al asistenței
medicale s-a transferat la Consiliul Județean Constanța și anume: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf.
Apostol Andrei și Spitalul de Pneumoftiziologie Constanța.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență (sănătate) al direcției sunt date,
cu precădere, de:
• Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (actualizată) privind reforma în domeniul sănătăţii;
• OUG nr. 162 din 12 noiembrie 2008 (actualizată) privind transferul ansamblului de
atribuţii si competenţe exercitate de Ministerul Sănătaţii către autorităţile administraţiei publice locale;
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• Hotărârea nr. 56 din 29 ianuarie 2009 (actualizată) pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
• HCJC 169/2010 privind preluarea managementului asistenţei medicale la Consiliul
Judeţean Constanţa pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Spitalul Clinic de
Pneumoftiziologie Constanţa şi Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală Eforie Sud.
Pentru instituțiile sanitare aflate în coordonarea CJC se finanțează din bugetul local cheltuieli de
administrare și funcționare, respectiv bunuri și servicii, investiții, reparații capitale, consolidare, extindere
și modernizare, dotări cu echipamente medicale, în limita creditelor bugetare aprobate cu destinație
specifică.
Una dintre realizările în domeniul de competență (sănătate) ale Direcției de Dezvoltare Judeţeană
şi Coordonarea Instituţiilor de Sănătate, Sport şi Învăţământ în perioada iunie 2017–mai 2018 a fost cea
referitoare la elaborarea de documentații (rapoarte ale compartimentului de specialitate, expuneri de
motive, rapoarte ale comisiilor de specialitate aferente) și propuneri pentru proiecte de hotărâri în
conformitate cu legislația în vigoare, privind activitatea, modul de organizare, reorganizare, funcţionare şi
finanţare a unităților sanitare al căror management al asistenței medicale s-a transferat la Consiliul
Județean Constanța, precum şi alte aspecte legate de activitatea direcţiei, conform competenţelor legale,
după cum urmează:
• pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa au fost
elaborate 13 proiecte de hotărâri;
• pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa au fost elaborate 9 proiecte de
hotărâri.
În ceea ce privește activitatea unităților medicale aflate sub coordonarea CJC, aceasta s-a
desfășurat, în perioada de referință, după cum este redat mai jos:
1.1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța (S.C.J.U.) este cea mai
mare unitate sanitară publică din Dobrogea, de interes local, județean și regional care asigură servicii
medicale de specialitate, având 1304 paturi de spitalizare continuă, funcționale, din care: 1108 paturi de
adulți și 196 paturi de copii, precum și un număr de 78 paturi de spitalizare de zi. Până la găsirea unor
spații corespunzătoare, 252 de paturi rămân închise temporar. Juridic, financiar și din punct de vedere al
structurii și organizării, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța este
subordonat Consiliului Județean Constanța.
Misiunea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf.Apostol Andrei Constanța vizează prestarea
unui act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacienții să beneficieze de cele
mai bune îngrijiri. Viziunea conducerii unității spitalicești este aceea de a deveni un spital de prestigiu,
dotat cu aparatură și echipamente medicale de ultimă generație, care să contribuie la efectuarea unui act
medical de urgență de cea mai înaltă calitate în sensul creșterii satisfacției pacienților.
Unitatea sanitară asigură servicii de asistență medicală spitalicească, ambulatorie, investigații
paraclinice de laborator, radiologie și explorări funcționale, precum și investigații cu aparatură de înaltă
performanță, pentru toți pacienții, furnizarea serviciilor de sănătate nefiind restricționată de bariere
geografice, sociale, culturale, organizaționale sau economice.
ANUL 2017
Prevederea bugetară alocată pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei
Constanţa, pe anul 2017, prin Hotărârile Consiliului Judeţean Constanţa cu nr. 81/31.03.2017, respectiv
nr. 259/29.09.2017, pentru finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare a fost de 6.482.357 lei,
din care:
✓ Pentru secţiunea funcţionare: 3.381.657 lei din care s-au cheltuit 2.241.650 lei pentru
achitare utilităţi, obiecte de inventar (paturi, noptiere), reparaţii;
✓ Pentru secţiunea dezvoltare: 3.100.700 lei din care s-au cheltuit 1.881.623 lei.
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ANUL 2018
Prevederea bugetară alocată pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei
Constanţa, pe anul 2018, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa cu nr. 39/14.02.2018 pentru
finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare este de 11.100.000 lei, din care:
✓ Pentru secţiunea funcţionare: 1.537.533 lei;
✓ Pentru secţiunea dezvoltare: 9.562.467 lei alocată pentru dotări independente şi reparaţii
capitale.
Activitățile întreprinse de structura de specialitate din cadrul Direcției de Dezvoltare Judeţeană şi
Coordonarea Instituţiilor de Sănătate, Sport şi Învăţământ în perioada iunie 2017–mai 2018 au vizat:
✓ inițierea de demersuri către autorităţile centrale pentru preluarea unui imobil unde
funcţiona fostul Centru de îngrijiri paliative „Casa Soarelui” în vederea înfiinţării unui Compartiment de
îngrijiri paliative în cadrul Secţiei de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol
Andrei Constanţa;
✓ reînfiinţarea Secţiei de Radioterapie cu specificația că sursa veche de cobaltoterapie a fost
dezafectată, iar laboratorul şi implicit buncărul au fost reamenajate pentru a putea primi un accelerator de
particule linear.
În luna noiembrie 2017, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Constanța, am
participat la semnarea contractului de furnizare către Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”
Constanţa de echipamente de radioterapie, contract încheiat între Ministerul Sănătăţii şi asocierea
formată de Elekta Limited UK şi S.C. Medlimpex 95 S.R.L.
✓ dotarea şi amenajarea Laboratorului de Angiografie Intervenţională;
✓ amenajarea laboratorului RMN şi amplasarea aparatului de imagistică Sigma Explorer.
Echipamentele performante de imagistică medicală, constând într-un aparat de rezonanţă magnetică şi
sistem de arhivare a imaginilor medicale, au fost achiziţionate de Ministerul Sănătăţii, cu finanţare din
partea Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului privind reforma
sectorului sanitar intitulat Îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului Sanitar.

În luna ianuarie 2018, în calitate de
reprezentant al Consiliului Județean Constanța,
am participat la sediul Guvernului României, la
semnarea contractelor de finanţare, unde a fost
prezent şi managerul instituţiei spitaliceşti.
Laboratorul va fi funcţional până la finele anului
2018, în funcţie de data obţinerii avizelor
necesare.
✓ finalizarea renovării staţiei de sterilizare în luna decembrie 2017: Au fost realizate lucrări
de reparații curente pentru amenajarea spațiului în vederea montării instalației de sterilizare nou
achiziționate, în sumă de 309.400 lei (renovare pereți), iar suma de 226.000 lei, a fost alocată pentru
lucrări electrice. Pentru dotările cu echipamente medicale a fost alocată suma de 1.685.572 lei.
✓ avizarea cofinanțării în valoare de 858.400 lei reprezentând 10% din suma de 8.584.000 lei
solicitată Ministerului Sănătății pentru dotare cu aparatură medicală la Compartimentul
Gastroenterologie al unităţii sanitare, sumă inclusă în bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2018 cu
această destinație;
✓ transmiterea unei solicitări Ministerului Sănătăţii pentru avizul privind modificarea
structurii organizatorice a instituţiei spitaliceşti prin completarea acesteia cu „Nucleu de cercetare
științifică” în cadrul Serviciului Clinic Județean de Medicină Legală Constanța;
✓ extinderea şi dotarea Terapiei Intensive Nou-născuţi în scopul adaptării secției la nevoile
actuale ale Judeţului Constanţa. Renovarea secţiei este în curs de finalizare şi va fi dotată cu aparatură
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medicală până la finele anului 2018, Consiliul Judeţean făcând demersuri către Ministerul Sănătăţii
privind sprijinirea în vederea achiziționării echipamentelor necesare funcționării secției.

✓ achiziţionarea unui incubator neonatal pentru transport şi a unui aparat de ventilaţie
mecanică pentru Secţia de Neonatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei
Constanţa în valoare de 145.000 lei (procedură în derulare);
✓ alocarea sumei de 544.800 lei pentru finalizarea proiectului Reabilitarea infrastructurii,
modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Clinic
Județean de Urgență ,,Sf. Apostol Andrei” Constanța – Policlinica 2;
✓ alocarea sumei de 3.579.395 lei pentru reparaţii capitale secţia de Psihiatrie;
✓ alocarea sumei de 372.000 lei pentru dotarea cu mobilier și echipamente specifice
spitalului.
Probleme critice identificate la nivelul unității sanitare
✓ număr insuficient de paturi la nivelul secțiilor spitalului (de ex.: Cardiologie, Neurologie,
Pediatrie, Nefrologie, Medicală, Gastroenterologie etc.);
✓ accesul dificil al pacienților la servicii medicale în condiții de calitate și confort, datorită
supraaglomerării secțiilor;
✓ lipsa unui filtru adecvat (ambulatoriul de specialitate);
✓ lipsa unui spital materno-infantil și a unui spital municipal care să poată prelua cazurile de
complexitate mai redusă;
✓ lipsa unui sistem adecvat și transparent de includere a pacienților pe listele de așteptare;
✓ solicitări mult prea numeroase de consultații în UPU unde vin foarte mulți pacienți fără
afecțiuni acute care să impună consultarea într-un serviciu de urgență, deși patologia respectivă ar putea fi
tratată cu precădere de medicii specialiști din policlinici și cabinete, în baza trimiterilor de la medicii de
familie. Din cauza prezentărilor nejustificate, nu se poate respecta timpul de așteptare pentru pacienții
care vin cu ambulanța sau pentru cei care vin cu afecțiuni acute.
O problemă ce nu trebuie deloc neglijată este aceea că, deși nu există concurență directă având în
vedere inexistența unor spitale similare în aria de competență, concurența specifică este reprezentată de
marile spitale din centre universitare (în special București). Totodată apare o concurență din ce în ce mai
puternică din partea spitalelor private ce au apărut în zonă, în special pe domenii precise (de ex.:
obstetrică-ginecologie, secții chirurgicale) cu apariția fenomenului Cream skimming, fenomen ce constă
în selectarea cazurilor necomplicate și deci ieftine, în vreme ce cazurile grave consumatoare de resurse
sunt preluate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.
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Propuneri de eficientizare a activității
În calitatea mea de Președinte al Consiliului Județean Constanța, în baza atributului de coordonare
a managementului exercitat în spitale, se cuvine a formula câteva propuneri de eficientizare a activității
unității medicale prin implementarea cărora s-ar ajunge la:
✓ normalizarea gradului de ocupare a paturilor;
✓ creșterea calității actului medical;
✓ creșterea satisfacției pacienților;
✓ reducerea costurilor.
Dintre aceste propuneri de eficientizare menționez:
creșterea numărului de paturi;
implementarea unui sistem flexibil de alocare a paturilor în funcție de cerințele de moment;
creșterea numărului de internări de zi;
creșterea numărului cazurilor rezolvate prin ambulatoriul de specialitate;
creșterea eficienței serviciilor medicale din ambulatoriul integrat astfel încât bolnavii cronici să fie
internați cu diagnostic de certitudine și dă fie dirijați corespunzător, acest lucru degrevând spitalul
de cheltuieli inutile;
✓ creșterea gradului de informare a pacienților cu privire la serviciile medicale gratuite și contra
cost, la dotările cu aparatura medicală a spitalului, la condițiile de cazare, la drepturile și
obligațiile asiguraților etc.;
✓ inițierea de demersuri pentru construirea unui spital municipal care să preia cazurile cu grad mai
redus de complexitate.
✓
✓
✓
✓
✓

Sintetic, principalele obiective de atins de către SCJU pentru perioada următoare, sunt cele legate
de serviciile medicale de sănătate acordate, respectiv: scăderea timpului de răspuns la intervențiile de
urgență și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale, cu încadrarea în bugetul de venituri și
cheltuieli aprobat.
1.2. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa
Cu o activitate de peste 50 de ani, spitalul, prin personalul său, este recunoscut pentru asigurarea
asistenței medicale de înaltă specialitate în cadrul afecțiunilor respiratorii.
În timp, unitatea sanitară a evoluat de la spital de ftiziologie, cu o activitate dominantă în
tuberculoza pulmonară, la spital de pneumologie cu personal medical instruit și competent în diagnosticul
și tratamentul unei palete largi de afecțiuni respiratorii. Lărgirea spectrului de afecțiuni pleuro-pulmonare
și supraspecializarea personalului medical superior, au contribuit la creșterea adresabilității pacienților.
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța are site propriu de prezentare și afișare
disponibil la adresa: http://tbc.infomedic.ro și în curând la o nouă adresă, www.pneumoconstanta.ro .
Laboratorul de analize medicale are dotările necesare pentru investigaţii de biochimie şi
hematologie şi dotări standard pentru bacteriologia nespecifică. Compartimentele pentru bacteriologie BK
sunt organizate conform normelor în vigoare şi dotate cu aparatură performantă (Bactec MGIT 960), linie
Elisa.
ANUL 2017
Prevederea bugetară alocată pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, pe anul
2017, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa cu nr. 81/31.03.2017, pentru finanţarea unor
cheltuieli de administrare şi funcţionare a fost de 1.330.000 lei, din care:
✓ pentru secţiunea funcţionare: 700.000 lei din care s-au cheltuit 615.366 lei pentru bunuri şi
servicii;
✓ pentru secţiunea dezvoltare: 630.000 lei din care s-au cheltuit 423.213 lei pentru maşini,
echipamente şi mijloace de transport (videobronhoscop, centrale detecţie incendiu, neburotor, microscop
optic trinocular, arzător cazan la centrala termică, arhive pentru lame, analizor gaze sanguine, electroliţi,
metabolitri, ecograf cu sondă pentru cord şi sondă convexă pentru abdomen şi leură, defibrilator). Din
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suma totală destinată investiţiilor, nu s-a finalizat achiziţionarea unui stocator de oxigen în valoare de
132.000 lei şi nici amenajarea platformei pentru amplasarea acestuia.
ANUL 2018
Prevederea bugetară alocată pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, pe anul
2018, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa cu nr. 39/14.02.2018 pentru finanţarea unor
cheltuieli de administrare şi funcţionare este de 4.859.000 lei, din care:
✓ pentru secţiunea funcţionare: 722.000 lei;
✓ pentru secţiunea dezvoltare: 4.137.000 lei repartizată astfel:
• construcţii – 2.140.000 lei: construcţie morgă, împrejmuire, amenajare platformă şi
amplasare echipament de stocare şi vaporizare oxigen medicinal lichefiat;
• maşini, echipamente şi mijloace de transport – 1.997.000 lei: sistem integrat
imagistică şi radiologie medicală, microtom, staţie de includere la parafină şi centrifugă cu
răcire Digicen 21R.
Probleme critice identificate la nivelul unității sanitare
✓ infrastructură veche, clădiri vechi;
✓ circuite funcţionale necorespunzătoare;
✓ supraaglomerarea saloanelor cu paturi;
✓ grupuri sanitare insuficiente;
✓ finanțare insuficientă pentru a asigura un plan coerent de reabilitare a infrastructurii.
Probleme prioritare de rezolvat
✓ îmbunătățirea calității și siguranței actului medical;
✓ modernizarea, reabilitarea, extinderea și restructurarea infrastructurii;
✓ înfiinţarea Compartimentului de reabilitare pulmonară;
✓ înlocuirea aparaturii de înaltă performață, aparatură mult prea uzată și dotarea cu aparate necesare
unui act medical de calitate;
✓ îmbunătățirea indicatorilor de performanță și de calitate a serviciilor;
✓ reorganizarea secțiilor ca număr de paturi, cu accent pe secții eficiente și cu adresabilitate
crescută;
✓ îmbunătățirea sistemului de internări de zi;
✓ îmbunătățirea managementului resurselor umane.
Propuneri de eficientizare a activității
Având în vedere faptul că atât eu, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, cât și
managementul unității spitalicești, ne propunem cu toții ca spitalul să devină o unitate etalon de furnizare
de servicii medicale la nivel loco-regional, prin planul strategic de dezvoltare al Spitalului Clinic de
Pneumoftiziologie Constanța urmărim asigurarea calității și siguranței actului medical, în conformitate cu
standardele europene. În acest sens, propunerile de eficientizare a activității spitalului se axează
îndeosebi pe:
✓ obținerea satisfacției pacienților;
✓ perfecționarea continuă a personalului și obținerea unui mediu optim de lucru;
✓ furnizarea de servicii medicale care să facă față cerințelor și nevoilor populației.
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2. SOCIAL
2.1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța
Direcția Generală de Asistență Socială şi
Protecția Copilului Constanța (D.G.A.S.P.C.) a
fost înființată prin Hotărârea nr.145/19.08.2004
aparținând Consiliului Județean Constanța, prin
comasarea Direcției Generale Județene pentru
Protecția Drepturilor Copilului Constanța şi
Direcția Județeană de Protecție Socială Constanța.
Direcția Generală de Asistență Socială şi
Protecția Copilului este instituție publică de interes
județean cu personalitate juridică, înființată în
subordinea Consiliului Județean şi realizează la
nivel județean, măsurile de asistență socială în
domeniul
protecției
copilului,
familiei,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Potrivit Hotărârii nr. 116/27.03.2018 a Consiliului Judeţean Constanţa, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa este organizată funcţional pe următoarele componente:
✓ Direcția de Protecție Socială - sprijină realizarea tuturor atribuțiilor și responsabilităților instituției
în ceea ce privește activitatea de protecție a copilului și asistență socială;
✓ Direcţia de Protecție a Copilului - coordonează la nivel judeţean activităţile în domeniul protecţiei
şi promovării drepturilor copiilor aflaţi în situaţie de risc, dar şi a respectării drepturilor copiilor şi
a familiei, în general;
✓ Direcţia de Asistență Socială Persoane Adulte – coordonează, la nivel judeţean, activităţile în
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi aflate în situaţie de risc, a
persoanelor vârstnice sau a oricăror alte persoane aflate în nevoie;
✓ Direcţia Economică - coordonează activităţile financiar-contabile şi administrative la nivelul
D.G.A.S.P.C. Constanţa.
Compartimentul Rezidenţial Copii asigură coordonarea tuturor activităţilor de asistenţă socială
şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului separat temporar sau definitiv de părinţii
săi şi care beneficiază de servicii rezidenţiale sau de zi/recuperare; serviciile rezidenţiale asigură cazare,
hrană, cazarmament, echipament, condiţii igienico-sanitare, supravegherea stării de sănătate necesare
protecţiei speciale a copiilor, tinerilor şi după caz, a mamelor care beneficiază de acest tip de serviciu, în
funcţie de nevoile şi caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari.
La nivelul Judeţului Constanţa sunt dezvoltate următoarele tipuri de servicii rezidenţiale (centre
de plasament), ca şi componente funcţionale ale D.G.A.S.P.C. Constanţa, fără personalitate juridică:
➢ Centrul de Intervenție în Regim de Urgență;
➢ Centrul de plasament Antonio cu:
• Modulele Amicii
• Casa Prichindelul
• Casa Spiridușul
• Casa Voinicelul
➢ Centrul de plasament Delfinul;
➢ Centrul de plasament Micul Rotterdam cu:
• Casa Lalelelor
• Casa Panseluțelor
• Casa Rozelor
• Casa Macilor
• Casa Crinilor
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Modulul Deprinderi pentru o Viaţă Independentă – Apartament Badea Cârțan;
Centrul de plasament Ovidiu;
Modulul Deprinderi pentru o Viaţă Independentă – Apartament Orhideelor;
Centrul de plasament Traian;
Complexul de Servicii Comunitare Orizont cu Centrul de zi de recuperare ;
Complexul de Servicii Comunitare Sparta Rotterdam cu:
• Casa Neptun
• Casa Venus
• Casa Jupiter
• Modulul Saturn
• Centrul de zi de recuperare
Complexul de Servicii Comunitare Cristina cu Centrul de zi de recuperare;
Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă cu Modulul de Primire în Regim de Urgență
pentru Mamă-Copil;
Adăpostul de Zi și de Noapte pentru Copiii Străzii;
Centrul Maternal Mangalia ;
Centrul de Zi pentru Copiii cu Autism.

Centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap asigură furnizarea serviciilor sociale
pentru persoanele adulte cu handicap; acestea sunt protejate în centre specializate de recuperare și
reabilitare, îngrijire și asistență sau de tip locuințe protejate în baza contractului de furnizare de servicii
încheiat; serviciile rezidenţiale asigură cazare, hrană, cazarmament, echipament, condiţii igienicosanitare, recuperare, reabilitare, îngrijire și supraveghere, asistență și suport pentru asigurarea unei vieți
autonome și active și orice alte intervenții specializate în funcţie de nevoile şi caracteristicile fiecărei
categorii de beneficiari.
La nivelul Judeţului Constanţa sunt dezvoltate următoarele tipuri de servicii rezidenţiale, destinate
persoanelor adulte cu handicap, ca şi componente funcţionale ale D.G.A.S.P.C. Constanţa, fără
personalitate juridică:
• C.R.R.N.Techirghiol – Corpul A
• C.R.R.N.Techirghiol – Corpul B
• C.R.R.N. Sf. Luca Negru Vodă
• C.I.A. Poarta Albă
• C.I.A. Sf. Andrei Negru Vodă
• C.I.A. Armonia Negru Vodă
• C.I.A Techirghiol
• C.R.R.N. Artemia cu Centrul de Zi
• 22 locuinţe protejate
• Adăpostul de Noapte pentru Oamenii Străzii.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 48/31.03.2017, la nivelul
D.G.A.S.P.C. Constanța a fost aprobat un număr de 1846 de posturi, repartizate în raport cu prevederile
standardelor privind serviciile sociale în cadrul serviciilor specializate și în cadrul unităților de asistență
socială, respectiv centre de zi de recuperare, centre de plasament, centre de primire în regim de urgență,
adăpost de zi și de noapte pentru copiii străzii, centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, centre
de îngrijire și asistență, locuințe protejate.
În tabelul de mai jos se poate observa fluctuația de personal din cadrul D.G.A.S.P.C. în perioada
raportată.
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Tabelul fluctuației de personal
Nr. personal
Nr.
Nr.
Nr. personal
Nr.
Nr. personal
Nr.
Nr. personal
Nr.
Nr. personal
aprobat la
personal
personal care a încetat personal ocupat la 31 personal
angajat în
personal
ocupat la
începutul
angajat la ocupat în activitatea în angajat în dec. 2017 aprobat în perioada ian- încetat în 31.05.2018
anului 2017 începutul iunie 2017
2017
perioada
ian. 2018
mai 2018
perioada
anului 2017
iunie
ian-mai
2017-mai
2018
2018

1846

1375

1409

86

141

1570

1846

46

57

1604

În perioada iunie 2017-mai 2018 au fost organizate 7 concursuri de recrutare, din care:
✓ 5 concursuri de recrutare pentru funcții contractuale;
✓ 2 concursuri de recrutare pentru funcțiile publice.
Activități de voluntariat
Voluntariatul reprezintă un factor important în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, cât şi
în ceea ce priveşte creşterea solidarităţii sociale, a responsabilităţii sociale, a valorii interculturale şi
lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activităţi. În acest sens, atragerea şi participarea unui
număr cât mai mare de voluntari care să aducă un plus de valoare atât serviciilor oferite beneficiarilor cât
şi vieţii acestora, a reprezentat pentru D.G.A.S.P.C. Constanţa un obiectiv important în strategia de
management. Astfel, în perioada analizată, şi-au desfăşurat activitatea în centrele de plasament şi în
centrele de recuperare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind activitatea de voluntariat în
România, un număr de 165 voluntari români şi străini.

Resurse financiare
În conformitate cu Legea nr. 6/20.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017 și cu Hotărârea
Consiliului Județean Constanța nr. 77/31.03.2017, au fost repartizate şi distribuite pe capitole de
cheltuieli, următoarele sume, astfel:
a) pentru perioada iunie – decembrie 2017:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

DENUMIRE
CAPITOL

BUGET DE
STAT

Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii
Active nefinanciare
Transferuri
Total

Alte surse

49.104.736
10.156.264

31.700

72.309.966
131.570.966

31.700

Consiliul
Unități
Județean
Administrativ
Constanța
Teritoriale
24.895.264
8.907.499
2.936.237
2.200.000
819.643
36.002.763

3.755.880

TOTAL

74.000.000
22.031.700
3.019.643
72.309.966
171.361.309

Din tabelul de mai sus se poate observa că alocările de la bugetul local al CJC au înregistrat, în
perioada iunie-decembrie 2017, o pondere de peste 21% din totalul surselor de finanțare ale
D.G.A.S.P.C., valoarea sumelor alocate fiind de 36.002.763 lei.
Pe parcursul exerciţiului financiar, în perioada iunie–decembrie 2017, BVC-ul a suferit mai
multe rectificări, astfel că la sfârşitul anului 2017, realizarea BVC – D.G.A.S.P.C. Constanţa se prezenta
astfel:
Nr. crt.

DENUMIRE TITLU DE
CHELTUIALĂ

BUGET APROBAT

1.
2.

Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii

74.000.000
22.031.700

3.
4.

Asistenţă socială
Active nefinciare
Total

72.309.966
3.019.643
171.361.309

PLATA NETĂ

%
(plata netă din
buget aprobat)
69.029.894
93,28
18.317.925
83,14

72.179.622
1.545.278
161.072.719
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În ceea ce privește plata netă, cheltuielile de asistență socială au deținut ponderea cea mai mare
(44,81%) din totalul cheltuielilor efectuate de DGASPC în perioada raportată, valoarea acestor cheltuieli
ridicându-se la 72.179.622 lei din suma bugetată de 72.309.966 lei. Sursa de finanțare a acestor cheltuieli
a fost în întregime bugetul de stat.
Structura contului de execuţie la data de 31.12.2017
Nr
crt.
1
2
3
4

Denumire

Cheltuieli de
personal
Bunuri și
servicii
Active
nefinanciare
Asistență
socială
Total

Buget de Stat

Autorităţi
Publice
Locale

Consiliul
Judeţean

Sponsorizări

Contrib
Pers.
Benef.

Total

47.455.762

21.574.132

0

0

0

69.029.894

7.374.137

7.132.088

2.580.000

1.200.000

31.700

18.317.925

0

728.173

817.105

0

0

1.545.278

72.179.622

0

0

0

0

72.179.622

127.009.521

29.434.393

3.397.105

1.200.000

31.700

161.072.719

Din analiza bugetului aprobat pentru perioada iunie-decembrie 2017, respectiv din cea a contului
de execuție la 31.12.2017, putem remarca faptul că din suma de 36.002.763 lei alocată de la bugetul CJC,
s-a executat suma de 29.434.393 lei (81,76% din bugetul local aprobat), ceea ce reprezintă 18,27% din
totalul sumelor executate.
b) pentru perioada ianuarie – mai 2018:
Pentru anul 2018, în conformitate cu Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe 2018 și cu Hotărârea
Consiliului Județean Constanța nr. 29/14.02.2018, au fost repartizate şi distribuite pe capitole de
cheltuieli, următoarele sume, astfel:
Nr. DENUMIRE CAPITOL BUGET DE
crt.
STAT
1 Cheltuieli de personal
2
Bunuri și servicii
3 Active nefinanciare
4
Transferuri
5
Alte cheltuieli
Total

35.000.000
10.412.000
0
98.583.000
0
143.995.000

Sponsorizare

0
7.480
0
0
0
7.480

Consiliul
Județean
Constanța
50.000.000
5.688.000
1.654.440
0
500.000
57.842.440

Contribuții
persoane
beneficiare
0
1.400.000
0
0
0
1.400.000

TOTAL

85.000.000
17.507.480
1.654.440
98.583.000
500.000
203.244.920

Din tabelul de mai sus se poate observa că alocările de la bugetul local al CJC au înregistrat o
pondere de aproximativ 28,50% din totalul surselor de finanțare ale D.G.A.S.P.C., valoarea sumelor
alocate fiind de 57.842.440 lei.
Pe parcursul exerciţiului financiar, în perioada ianuarie–mai 2018, BVC-ul a suferit mai multe
rectificări, astfel că la data de 31.05.2018, realizarea BVC – D.G.A.S.P.C. Constanţa se prezenta astfel:
Nr. crt.

DENUMIRE TITLU DE
CHELTUIALĂ

BUGET APROBAT

PLATA NETĂ

1.
2.

Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii

85.000.000
17.507.480

%
(plata netă din
buget aprobat)
37.656.098
44,30
5.986.111
34,19

3.
4.
5.
6.

Asistenţă socială
Active nefinanciare
Alte cheltuieli (fond handicap)
Proiecte cu finanțare din fonduri
externe
Total

98.583.000
1.706.540
500.000
19.185.254

36.830.103
744.744
298.623
0

37,36
43,64
59,72
0

222.482.274

81.515.679

43,84

Bd.Tomis nr. 51, Constanța, cod poştal 900725, website: www.cjc.ro
pag. 46 din 127

Raportul Preşedintelui Consiliului Județean Constanța pentru perioada iunie 2017 - mai 2018

În ceea ce privește plata netă, cheltuielile de personal au deținut ponderea cea mai mare (46,19%)
din totalul cheltuielilor efectuate de DGASPC în perioada raportată, urmate îndeaproape de cheltuielile de
asistență socială cu o pondere de 45,18%, valoarea acestora din urmă ridicându-se la 36.830.103 lei din
suma bugetată de 98.583.000 lei.
Menționez faptul că, în perioada ianuarie – mai 2018, în ceea privește veniturile D.G.A.S.P.C., am
aprobat majorarea acestora cu suma de 19.237.354 lei conform HCJ nr. 117/27.03.2018 datorită demarării
proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile privind procesul de dezinstituționalizare a
copiilor aflați în centre de plasament și asigurarea tranziției îngrijirii acestora prin Programul Operațional
Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivul specific 8.3. „Creșterea gradului de acoperire cu servicii
sociale”, Operațiunea C „grup vulnerabil: copii”. Una din etapele acestui proces constă în construirea de
case de tip familial și deschiderea de Centre de Zi/Centre de Zi Rezidențiale pentru copiii din centrele de
plasament care urmează a fi înschise și pentru care nu au fost identificate alte soluții, proiecte demarate de
către D.G.A.S.P.C. Constanța prin HCJ nr. 183/28.07.2017. Suma este repartizată după cum urmează:
✓ închidere Centru de Plasament Ovidiu = 4.520.777 lei;
✓ închidere Centru de Plasament Delfinul = 4.509.883 lei;
✓ închidere Complex de Servicii Comunitare Cristina = 4.501.866 lei;
✓ închidere Complex de Servicii Comunitare Orizont = 5.652.728 lei;
Contribuția Consiliului Județean Constanța la aceste proiecte este în sumă de 52.100 lei.
Drept urmare, a fost nevoie și de modificarea Listei de investiții a D.G.A.S.P.C. Constanța,
precum și de majorarea valorii aprobate prin HCJ nr. 29/14.02.2018 cu suma de 19.237.354 lei pentru
execuția lucrărilor, pentru dotări, proiecte, taxe și avize necesare pentru derularea proiectelor cu finanțare
din fonduri externe nerambursabile, menționate anterior.
Structura contului de execuţie la data de 31.05.2018
Nr
crt.
1
2
3
4
5

Denumire

Cheltuieli de
personal
Bunuri și
servicii
Active
nefinanciare
Asistență
socială
Alte ch.
(fond hand.)
Total

Buget de Stat

Autorităţi
Publice
Locale

Consiliul
Judeţean

Contribuții Sponsorizări
pers.
beneficiare
0
0
0

Total

19.369.510

18.286.588

37.656.098

4.590.964

1.387.667

0

0

7.480

5.986.111

0

744.744

0

0

0

744.744

36.830.103

0

0

0

0

36.830.103

0

298.623

0

0

60.790.577

20.717.622

0

0

298.623
7.480

81.515.679

Din tabelul de mai sus, se poate observa că, până la sfârșitul lunii mai 2018, de la bugetul local al
Consiliului Județean Constanța a fost executată suma de 20.717.622 lei, ceea ce reprezintă 25,42% din
totalul sumelor executate.
Proiecte în curs de finanțare derulate de D.G.A.S.P.C.
Nr. crt.

Obiective

1.

Supraetajare parțială corp parter
existent,
reconfigurare,
amenajări
interioare, reparații capitale imobil
P+1E
–
locuință
unifamilială,
împrejmuire lot, str. Dorobanți nr. 31,

Responsabili/
Parteneri
CONSILIUL
JUDEȚEAN
CONSTANȚA –
D.G.A.S.P.C.

Termen

Indicatori/rezultate

2018

Reparații capitale,
recompartimentare,
modernizare la
Adăpostul de Noapte
pentru Oamenii Străzii
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C-ța (Adăpostul de Noapte pentru
Oamenii Străzii
2.
CONSILIUL
JUDEȚEAN
CONSTANȚA –
D.G.A.S.P.C.

2018 - 2019

Reabilitarea clădirii din
punct de vedere
structural și funcțional;
Înființarea unei Căsuțe
de tip familial

Reabilitarea energetică a clădirilor
Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta
Albă

CONSILIUL
JUDEȚEAN
CONSTANȚA –
D.G.A.S.P.C.

2018 - 2019

Reabilitarea clădirii din
punct de vedere
energetic și funcțional

Reabilitarea energetică a clădirilor
Centrului de Plasament Antonio

CONSILIUL
JUDEȚEAN
CONSTANȚA –
D.G.A.S.P.C.

2018 - 2019

Reabilitarea clădirii din
punct de vedere
energetic și funcțional

Reabilitarea energetică a clădirilor
Centrului de Primire a Copilului în
Regim de Urgență

CONSILIUL
JUDEȚEAN
CONSTANȚA –
D.G.A.S.P.C.

2018 - 2019

Reabilitarea clădirii din
punct de vedere
energetic și funcțional

Închiderea Centrului de Plasament
Delfinul

D.G.A.S.P.C.
CONSTANȚA
CJC

2018 - 2019

Deschiderea a două Case
de tip familial și
reabilitarea,
modernizarea și dotarea
imobilului situat în
localitatea Constanța, în
vederea deschiderii unui
Centru de Zi;

Închiderea Centrului de Plasament
Ovidiu

D.G.A.S.P.C.
CONSTANȚA
CJC

Închiderea Complexului de Servicii
Comunitare Cristina

D.G.A.S.P.C.
CONSTANȚA
CJC

Reabilitarea/modernizarea/
dotarea
Centrului Maternal Mangalia

3.

4.

5.

6.

7.
2018 - 2019

Deschiderea a două Case
de tip familial și
extinderea, reabilitarea,
modernizarea și dotarea
imobilului situat în
localitatea Medgidia, în
vederea deschiderii unui
Centru de Zi;

8.
2018 - 2019

Deschiderea a două Case
de tip familial și
reabilitarea,
modernizarea și dotarea
imobilului situat în
Municipiul Mangalia, în
vederea deschiderii unui
Centru de Zi de
Recuperare;
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9.
Închiderea Complexului de Servicii
Comunitare Orizont

D.G.A.S.P.C.
CONSTANȚA
CJC

2018 - 2019

Deschiderea a două Case
de tip familial,
reabilitarea,
modernizarea și dotarea
imobilului situat în
localitatea Lumina, în
vederea deschiderii unui
Centru de Zi de
Recuperare și

Evenimente și activități derulate în perioada raportată și adresate copiilor din centrele de
plasament
a) în perioada iunie – decembrie 2017:
Iunie
✓ 01.06.2017 - 99 copii instituționalizați în centrele de plasament de pe raza județului
Constanța au participat la un eveniment organizat de Asociația „United Hands” România cu ocazia
zilei de 1 Iunie, la Complexul Dunărea din Eforie Nord;
✓ 01.06.2017 - Beneficiari ai centrelor de plasament din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanța au
participat la o activitate (zumba) organizată pe Plaja Modern de către Cătălina Ponor - Ponor Fit.
✓ 01.06-04.06.2017 - Beneficiarii Complexului de Servicii Comunitare Sparta Rotterdam
Techirghiol au participat la evenimentele organizate de Clubul Nautic Român - filiala Techirghiol. În
cadrul evenimentului au fost organizate jocuri de plajă, concursuri, foc de tabără, teatru de păpuși.
✓ 07.06.2017 - Decathlon Foundation Day, eveniment organizat în beneficiul a 150 de
copii din centre de plasament prin implicarea într-o serie de activități sportive (fotbal, handbal, volei,
darts, tir cu arcul), programul desfășurându-se cu participarea angajaților Decathlon și a voluntarilor
Asociației United Hands România;
✓ 07.06.2017 - Beneficiarii Centrului de Plasament Antonio Constanța au desfășurat
activități recreative și de socializare la Pensiunea Poarta Apelor din Sarichioi, județul Tulcea.
✓ 23.06.2017 - serbarea de sfârșit de an terapeutic susținută de beneficiarii Centrului de Zi
pentru Copii cu Autism;
Iulie
✓ 04.07.2017 – Cu ocazia Zilei Americii, Asociația United Hands România a organizat
pentru beneficiarii centrelor de plasament din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanța, ca în fiecare an, un
eveniment de amploare în care distracţia, zâmbetele, activităţile recreative şi educative au fost în prim
plan.
✓ 10.07-13.07.2017 - 157 copii din centrele de plasament din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanța
s-au deplasat în excursii organizate de Fundația Ayan București la Muzeul Satului/Grădina
Zoologică/Muzeul Antipa/Muzeul Satului din București și Ograda Veseliei din Mangalia.
✓ 15.07.2017 - Agenția de Cooperare și Coordonare Turcă-Tika a organizat meciul
amical de fotbal Șehit Omer Halisdemir, cu ocazia comemorării Zilei Democrației și a Unității
Naționale. Evenimentul sportiv s-a desfășurat între echipa de fotbal a copiilor din comunitatea turcă din
municipiul Constanța și cea a beneficiarilor Centrului de Plasament Micul Rotterdam din Constanța pe
terenul sportiv al Complexului Sportiv Șehit Omer Halisdemir din cadrul centrului de plasament.
August
✓ 04.08.2017 - 139 de beneficiari au participat la evenimentul Caravana-Gașca Zurli
desfășurat în municipiul Constanța.
✓ 12.08-16.08.2017 - Adolescenții din centrele de plasament de pe raza județului Constanța
au participat la activitățile Proiectului Școala de Bani pe Roți (jocuri interactive în vederea gestionării
banilor).
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Septembrie
✓ 08.09-12.09.2017 - 52 copii au participat la activitățile organizate de Inspectoratul
pentru Situații de Urgență Dobrogea Constanța cu ocazia Zilei Pompierilor din România.
✓ 09.09-10.09.2017 - 57 beneficiari au participat la activitățile Proiectului Hip Hip Zbumzzi
- We love to play derulat de Asociația Ecsia Social ORG în Țara Piticilor din Parcul Tăbăcăriei, oferind
copiilor oportunitatea de a explora și exprima, prin intermediul materialelor specifice creației artistice,
dificultățile în legătură cu diversele trăiri sau relații personale.
Octombrie
✓ Evenimentul Lumea Basmelor organizat de Asociația United Hands România a fost
dedicat celor 100 de copii aparţinând unor fundaţii private, organizaţii non-profit şi centre de plasament
din cadrul D.G.A.S.P.C. Constanţa pentru ca aceștia să aibă o zi în care pot da viaţă personajelor lor
preferate, o zi în care şi-au pus imaginaţia la încercare.
Noiembrie
✓ 22.11.2017 - Eveniment de lansare a proiectului Mână cu mână dezvoltat de Asociația
United Hands România, Fundația Refresh și D.G.A.S.P.C. Constanța, în colaborare cu fotograful Horia
Manolache și artistul grafic Gabi Toma.
Decembrie
✓ 7.12.2017 - Spectacol Mână cu mână, eveniment dedicat datei de 3 Decembrie - Ziua
Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Adulții și copiii din cadrul centrelor aflate în subordinea
D.G.A.S.P.C. Constanţa au pregătit și prezentat un spectacol prin care au dorit să împărtășească
publicului larg abilitățile lor, acesta având loc la Casa de Cultură Constantin Tănase din Techirghiol.
✓ 09.12.2017 - 67 beneficiari au participat la spectacolul Bucuria Sărbătorilor Împreună
organizat de Asociația United Hands România și dedicat beneficiarilor D.G.A.S.P.C. Constanța,
desfășurat la Palatul Copiilor din Constanța.
✓ 14.12.2017 - Expoziţie de Crăciun Mână cu mână organizată de catre D.G.A.S.P.C.
Constanţa la VIVO (Maritimo Shopping Center). Adulții, tinerii și copiii din cadrul centrelor au
confecționat obiectele expuse pentru vânzare, acestea având ca tematică sărbătorile de iarnă. Ca în fiecare
an, toate produsele au fost apreciate și achizitionate de publicul interesat.
✓ 20.12.2017 - 359 beneficiari instituționalizați pe raza județului Constanța au participat la
Serbarea de Crăciun, sub aceeași egidă, Mână cu mână organizată de D.G.A.S.P.C. Constanța la Casa
de Cultură a Sindicatelor Constanța.
b) în perioada ianuarie – mai 2018:
Ianuarie
✓ activități derulate în Tărâmul Magic al Crăciunului, participare la spectacole, piese de
teatru derulate în Parcul Tăbăcărie, distracție pe patine la patinoarul din Constanța – beneficiari: copiii și
tinerii din centrele de plasament ale DGASPC Constanța însoțiți de șefii de centre, educatori;
Februarie
✓ tabără: 05 - 09 februarie - Căsuța Panseluțelor- Moeciu de Sus – Vila ,,Casa de la munte”
sponsorizare (copii din Centrul de Plasament Rotterdam);
✓ tabără: 02 - 07 februarie - Căsuța Rozelor - Staținea Bușteni - Vila ,,Casa Noastră”
sponsorizare (copii din Centrul de Plasament Rotterdam);
✓ activități lunare pentru copiii din Centrul de Plasament Delfinul în diferite locații din
județul Constanța (excursii, tabere, cursuri, spectacole, ateliere de creație, meditații și diverse activități cu
scop recreațional, educațional și cultural etc.). Evenimentele au fost organizate în colaborare cu Asociația
United Hands România și Lindenfeld prin Programul educațional "Ajungem Mari" și "Mână cu mână",
parte din platforma "Copii cu viitor", până în luna aprilie a anului curent.
✓ tabără în Harghita adresată copiilor din Centrul de Plasament Ovidiu: Bugetul provine din
sponsorizări. Activitate realizată pentru îndeplinirea obiectivului de recreere și socializare al
beneficiarilor.
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Martie
✓ Vizitarea obiectivelor turistice din orașul Constanța: Portul Tomis, Faleza Sud, Cazino,
Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă Ion Jalea, Muzeul de Marină: La vizite au participat copiii și tinerii
din centrele de plasament.
✓ Organizarea de acțiuni ProNatura care vizează dezvoltarea comportamentului și simțului
civic al beneficiarilor;
✓ Înființarea unui atelier de creație ale cărui produse vor fi expuse și comercializate în
beneficiul copiilor, precum și alte activități de natură civică. Au participat copii de la Centrul de
Plasament Micul Rotterdam în colaborare cu Asociația Filantropica.
Aprilie
✓ D.G.A.S.P.C. Constanța a organizat Expoziție cu vânzare de obiecte cu tematică
pascală. Produsele expuse au fost realizate de copiii instituționalizați, sub îndrumarea educatorilor. Au
participat toți beneficiarii instituționalizați în centrele DGASPC Constanța.
Mai
✓ Copiii din centre au participat la excursii organizate în diferite județe ale țării, în cadrul
cărora au avut posibilitatea vizitării unor obiective turistice.
Evenimente și activități derulate în perioada raportată și adresate adulților cu dizabilități
a) în perioada iunie–decembrie 2017:
Iunie
✓ organizarea de excursii, vizite la muzee, plimbări, activități curente ale centrelor;
Iulie-August
✓ derularea de activități specifice: plajă, plimbări, vizite în Satul de Vacanță;
Septembrie
✓ derularea de activități diverse, excursii;
Octombrie
✓ sărbătorirea Zilei Persoanelor Vârstince prin diverse activități;
Noiembrie
✓ continuarea excursiilor la mănăstirile din județ;
Decembrie
✓ participarea la spectacolul susținut la Techirghiol cu ocazia Zilei de 3 Decembrie - Ziua
Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, la Expoziția cu vânzare - obiecte de Crăciun;
✓ participarea adulților și copiilor cu nevoi speciale la Serbarea de Crăciun.
b) în perioada ianuarie–mai 2018:
Ianuarie
✓ derularea de activități diverse de petrecere a timpului liber: terapii obișnuite din centrele de
recuperare, plimbări, vizite, excursii la mănăstiri, muzee și alte obiective turistice din județul Costanța;
Februarie
✓ derularea de activități diverse de petrece a timpului liber: terapii obișnuite din centrele de
recuperare, plimbări, vizite, excursii la mănăstiri, muzee și alte obiective turistice din județul Costanțanţa;
Martie
✓ confecţionare de mărţişoare, felicitări şi împărţirea lor de către beneficiari, membrilor
comunităţii;
✓ 1-8 Martie: participarea la șezători cu respectarea tradițiilor și obiceiurilor; organizarea
unui program artisitc - scenete și dansuri.
Aprilie
✓ Efectuarea de excursii la mănăstirile din județul Constanța; expoziții tematice cu ocazia
Sărbătorilor Pascale; excursie la Mănăstirea Casian;
Mai
✓ 16 mai – organizarea unui program artistic: dans şi recital de poezii.
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Adulții protejați în centrele DGASPC Constanța au participat, în perioada raportată, la o serie de
activități menite să le dezvolte abilități precum: activități de petrecere a timpului liber, de socializare,
diverse excursii, plimbări sau proiecte ocazionate de zilele de sărbătoare. Importante pentru aceste
persoane sunt, în fiecare an, aniversările ce mereu se serbează așa cum se cuvine: tort și mici petreceri.
O zi importantă pentru adulții cu nevoi speciale îngrijiți în Centrul de Reabilitare și Recuperare
Neuropsihiatrică Artemia din Techirghiol este data de 16 mai, când instituția aniversează un număr de ani
de existență. Cu această ocazie, adulții cu nevoi speciale se pregătesc pentru a susține un moment artistic
– dansuri și recitaluri de poezii – la care sunt invitate să participe autoritățile județene, locale, precum și
membri ai comunității.
Derularea proiectului ''Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor din instituții și
asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate''
Din anul 2017, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, sub
coordonarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și în parteneriat cu
Banca Mondială, a început derularea proiectului ,,Elaborarea planului de dezinstituționalizare a copiilor
din instituții și asigurarea tranziției îngrijirii acestora în comunitate“, cod SIPOCA 2, finanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.
Dezinstituționalizarea este procesul complex de tranziție de la îngrijirea în instituții la îngrijirea
bazată pe servicii care previn separarea copiilor de familie și pe o varietate de servicii alternative bazate
pe familie și pe îngrijirea în cadrul comunității. Procesul de dezinstituționalizare este planificat pornind de
la interesul superior și nevoile individuale ale fiecărui copil și ale fiecărei familii.
Nu trebuie ignorat faptul că scopul vizat al proiectului este tocmai dezinstituționalizarea copiilor
aflați în grija statului și nicidecum închiderea instituțiilor. Întregul proces este centrat pe copil și pe
asigurarea unei vieți mai bune, a unei copilării fericite și a mai multor șanse de dezvoltare deplină și
armonioasă pentru toți copiii din aceste instituții.
În vederea respectării recomandărilor formulate în cadrul proiectului, a fost numită o comisie care
a coordonat pregătirea și implementarea planului de închidere pentru cele patru centre din cadrul
D.G.A.S.P.C. Constanța, nominalizate în cadrul proiectului, respectiv : Complexul de Servicii
Comunitare Cristina din Constanța, Complexul de Servicii Comunitare Orizont din Constanța, Centrul de
Plasament Ovidiu din Constanța și Centrul de Plasament Delfinul din Agigea.
Astfel, patru echipe multidisciplinare s-au ocupat de evaluarea comprehensivă și
multidimensională a nevoilor specifice și individuale ale tuturor beneficiarilor protejați în centrele
propuse pentru a fi închise.
Probleme critice identificate la nivelul D.G.A.S.P.C. Constanța
✓ insuficiența serviciilor de prevenţie în teritoriu prin raportare la numărul mare de cazuri care sunt
referite D.G.A.S.P.C. Constanţa cu propunerea instituirii unei măsuri de protecţie specială, atât la asistenți
maternali profesioniști cât și în sistem rezidențial pentru copii;
✓ creşterea solicitărilor privind instituirea măsurilor de protecţie specială la familii/persoane/rude
având în vedere modificările legislative intervenite prin apariţia OUG nr.65/2014 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, prin care se acordă suma de 600 lei/lună pentru fiecare copil pentru care
s-a instituit o măsură de protecție special/alternative, ceea ce conduce la creşterea numărului de
cazuri/manager de caz, fiind necesare eforturi susținute în vederera asigurării calității serviciilor oferite şi
a unei intervenţii eficiente;
✓ resursele umane şi materiale insuficiente ale autorităţilor locale determină scăderea şanselor de
menținere în familie a copiilor, de reintegrare familială pentru copii sau de reinserţie socio-profesională a
adulţilor cu dizabilităţi care intră în sistemul de protecţie specială: principala cauză a acestei dificultăți o
constituie nivelul scăzut de trai al majorităţii populaţiei judeţului la care se adaugă lipsa serviciilor şi
prestaţiilor la nivelul autorităţilor locale care să vină în sprijinul familiei în vederea susţinerii prevenirii
instituționalizării, precum și a reintegrării copiilor/tinerilor;
✓ dificultăţi întâmpinate în identificarea şi accesarea unui loc de muncă, dar şi a unei locuinţe stabile
de către tinerii care au ajuns la vârsta la care trebuie să părăsească sistemul de protecţie, dar și de către
tinerii cu dizabilități instituţionalizaţi;
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✓ o problemă majoră rămâne, în continuare, lipsa de informare a tinerelor mame și insuficienta
transmitere a informaţiilor privind planning-ul familial, avantajele sarcinii monitorizate şi riscurile
naşterii premature;
✓ lipsa unor servicii medicale gratuite, dar necesare, atât pentru copii cât şi pentru adulţi care,
potrivit legii, ar trebui să beneficieze de asistenţă medicală gratuită, inclusiv servicii stomatologice şi
cardiologice, ceea ce determină fie degradarea stării de sănătate a beneficiarilor, fie deplasarea acestora în
afara judeţului - Bucureşti, Târgu-Mureş, Cluj;
✓ lipsa unei secţii de neuropsihiatrie pediatrică sau a unui spital de pediatrie independent: Trebuie
remarcat faptul că numărul copiilor cu afectare neuropsihomotorie rămâne în continuare cel mai ridicat.
Este alarmant numărul mare de copii nou-născuţi, diagnosticaţi cu multiple malformaţii congenitale care
necesită o intervenţie multisectorială timpurie.
✓ dificultăţi întâmpinate în integrarea şcolară a copiilor şi tinerilor cu sau fără dizabilități proveniţi
din sistemul de protecţie a copilului, determinate de percepţia eronată atât a cadrelor didactice cât şi a
părinţilor, cu privire la persoanele instituţionalizate;
✓ creşterea semnificativă a numărului de persoane care solicită încadrare în grad de handicap şi
instituţionalizare determinată de scăderea nivelului de trai la nivelul întregii societăţi (aproximativ 1000
de cazuri/an agravare şi cereri noi de încadrare şi aproximativ 190 de cereri de instituţionalizare/an);
✓ resurse umane insuficiente (50 cazuri/manager de caz conform H.G. nr.797/2017; în prezent sunt
150/200 cazuri/manager de caz); lipsa profesioniştilor determină o încărcătură mai mare de cazuri/asistent
social/manager de caz, fapt ce conduce la dificultăți în soluţionarea cererilor diverse.
✓ lipsa serviciilor ce trebuie acordate în comunitate de către Autorităţile Publice Locale (înfiinţare
centre de zi, cămine pentru persoane vârstnice şi adăposturi pentru oamenii străzii), obligaţie prevăzută de
dispoziţiile Legii 292/2011 a asistenţei sociale.
Propuneri de eficientizare a activității
Având în vedere faptul că atât eu, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, cât și
managementul unității de asistență socială, ne propunem cu toții ca DGASPC Constanța să devină o
unitate etalon la nivel loco-regional de furnizare servicii adresate copiilor și adulților instituționalizați, cu
toții urmărim asigurarea calității serviciilor, în conformitate cu standardele europene. În acest sens,
propunerile de eficientizare a activității instituției se axează îndeosebi pe:
✓ dezvoltarea unei rețele eficiente de comunicare, monitorizare și referire a cazurilor între instituţiile
care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, în vederea unei acţiuni de prevenire reală a
încălcării drepturilor copilului și a fenomenului de instituţionalizare, în conformitate cu noile prevederi
legislative;
✓ susținerea unei strategii comune de abordare a copilului aflat în dificultate, a persoanelor vârstnice
şi a persoanelor cu dizabilităţi și de promovare a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor vârstnice
şi a persoanelor cu dizabilităţi în comunitățile locale ale județului prin întruniri cu specialiști din cadrul
SPAS-urilor;
✓ organizarea de caravane pentru identificarea situațiilor de vulnerabilitate în familie (ex.: familii
monoparentale, familii aflate în situații de separare, copii cu părinți plecați în străinatate, tineri în situații
de risc, persoane vârstnice și persoane cu handicap etc.) în vederea prevenirii instituționalizării;
✓ coordonarea metodologică şi oferirea de consultanţă şi sprijin prin evaluarea reală şi pertinentă a
nevoilor comunităţii şi identificarea soluţiilor optime împreună cu membrii reţelei de asistenţă socială
comunitară de la nivelul fiecărei localităţi;
✓ instruirea permanentă a personalului angajat şi perfecţionarea acestuia în conformitate cu nevoile
beneficiarilor;
✓ organizarea unor întâlniri/derularea unor campanii periodice în parteneriat cu autoritățile publice
locale, O.N.G.-uri și alți actori sociali pentru părinţii dependenți de servicii sociale, în scopul dezvoltării
abilităților de menţinere a copiilor în familie şi asigurării unui climat corespunzător pentru aceştia;
✓ organizarea de grupuri de suport/derularea unor campanii periodice în parteneriat cu autoritățile
publice locale, O.N.G.-uri și alți actori sociali pentru părinţii/aparţinătorii legali ai căror
copii/tineri/persoane vârstnice/persoane cu dizabilități se află în risc de a fi instituționalizați, în vederea
identificării și aplicării soluțiilor necesare menținerii acestora în familie;
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✓ derularea de campanii de informare/sensibilizare a populaţiei privind efectele violenţei domestice;
✓ organizarea caravanei Şcoala pentru părinţi pe raza UAT-urilor din judeţul Constanţa;
✓ continuarea colaborării cu partenerii tradiţionali, dar şi iniţierea unor noi relaţii de colaborare cu
alte instituţii implicate în acordarea de servicii sociale (O.N.G.-uri, autorităţi publice locale, etc);
✓ sensibilizarea opiniei publice privind problematica copiilor cu dizabilităţi în scopul facilitării
intervenţiilor şi accesului la servicii de recuperare (participarea la emisiuni televizate sau transmise radio
sau la orice alte întâlniri pe această temă);
✓ dezvoltarea de servicii rezidenţiale de tip familial, de capacitate redusă 8-10 locuri, pentru tinerii
cu dizabilităţi severe care urmează să părăsească sistemul de protecţie a copilului, cu accesibilitate la
servicii de recuperare şi terapii adecvate în comunitate, potrivit dizabilităţilor fiecăruia, în conformitate cu
Strategia naţională de dezinstituţionalizare ( de ex.: în prezent, în sistemul de protecţie a copilului se află
36 de beneficiari adulţi care trebuie să îl părăsească, fapt ce presupune construcţia a patru locuințe
protejate).
Obiective generale în domeniul asistenței sociale şi protecţiei copilului și adultului stabilite pentru
perioada următoare
✓ dezvoltarea unui serviciu specializat de prevenire a delincvenţei juvenile care să ducă la
limitarea fenomenului şi reintegrarea socio-profesională a minorilor care au săvârşit fapte penale și nu
răspund penal: Misiunea generală a unui astfel de serviciu este de a sprijini evoluția minorilor/tinerilor
care au săvârşit fapte penale și nu răspund penal, de a preveni comportamentul deviant şi de a încuraja
reintegrarea socială și familială. Prin intermediul acestui serviciu se urmǎrește definirea şi explicarea
conceptelor cheie, identificarea factorilor de risc în reintegrarea tinerilor delincvenţi şi identificarea unei
modalități de reintegrare a tinerilor delincvenţi în comunitate, identificarea şi prezentarea instituțiilor
socio-fundamentale de protecţie a drepturilor tinerilor aflaţi în conflict cu legea.
✓ construirea a cinci locuinţe maxim protejate şi a unui centru de zi pe terenul ce va fi alocat de
către Consiliul Local al Primăriei Năvodari urmare a trecerii unui bun imobil (fostul Centru de
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Năvodari) din domeniul public al Judeţului Constanţa şi
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa în domeniul public
al Oraşului Năvodari şi în administrarea Consiliului Local Năvodari, conform HCJC cu nr.
38/28.02.2017. Aceste locuinţe maxim protejate vor putea deservi 50 de persoane adulte cu dizabilităţi în
servicii sociale cu cazare - sistem rezidenţial şi cel puţin 30 de persoane cu dizabilităţi în serviciul social
fără cazare - de zi.
✓ transformarea Centrului de Plasament Delfinul Agigea într-un centru de îngrijire şi asistenţă
(reabilitarea şi adaptarea imobilului), având în vedere solicitările adresate DGASPC Constanţa de
instituţionalizare, majoritatea adresându-se segmentului persoanelor vârstnice cu dizabilităţi, afecţiunile
frecvente fiind Alzheimer, Parkinson etc.;
✓ identificarea de fonduri pentru reabilitarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Armonia Negru
Vodă;
✓ înfiinţarea unui centru multifuncțional - Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip
Ambulatoriu (BFT pentru persoane cu dizabilități) în oraşul Techirghiol în locaţiile corpurilor D, E și F
ale fostului Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol.
Raportat la situaţia actuală, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
urmăreşte implementarea tuturor măsurilor ce privesc atât sistemul de protecţie a copilului, cât şi a
persoanelor cu dizabilităţi, care să cuprindă seturi de măsuri coerente, integrate şi interinstituţionale în
vederea realizării procesului de dezinstituţionalizare a copilului şi adultului, a integrării şi realizării
incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi de pe raza municipiului Constanţa. Managementul unității
de asistență socială își propune totodată și mobilizarea resurselor necesare pentru eliminarea barierelor
astfel încât nicio persoană să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile şi
aspiraţiile ei să fie respectate şi sprijinite, transpunând astfel în realitate principalele priorităţi în domeniul
politicilor copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane,
grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
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2.2. Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea
În domeniul asistenței sociale, o componentă importantă o reprezintă și Unitatea de Asistență
Medico-Socială de la Agigea (U.A.M.S. Agigea), instituție publică cu personalitate juridică aflată în
subordinea Consiliului Județean Constanța. Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea a fost înființată
în iulie 2003 în baza Hotărârii Consiliului Județean Constanța cu nr. 102.
Instituția are ca obiectiv fundamental de activitate aplicarea politicilor și strategiilor de asistență
medico-socială prin acordarea serviciilor de îngrijire, a serviciilor medicale și serviciilor sociale
beneficiarilor cu afecțiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire,
tratament și care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au
posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru
integrare socială.
Având în vedere numărul mare de solicitări pentru instituționalizarea bolnavilor cu afecțiunea
Alzheimer, unitatea a fost nevoită să depăşească numărul de 61 de paturi aprobate de Ministerul Sănătății.
Pentru faptul că bolnavii diagnosticați cu afecțiunea Alzheimer nu pot fi tratați şi îngrijiți corespunzător în
cadrul familiei, Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea cu sprijinul Consiliului Județean Constanța,
conştientă fiind de gravitatea afecțiunii, prin personalul medical şi de îngrijire aferent, depune toate
eforturile pentru asigurarea, în cele mai bune condiții, a gestionării acestei grave afecțiuni.
Totodată, în colaborare cu Secția de Psihiatrie a Spitalului Clinic de Urgență Sf. Apostol Andrei
Constanța şi cu sprijinul specialiştilor în domeniu, unitatea derulează un program de terapie şi îngrijire la
cele mai înalte standarde, program care presupune pe de o parte, asistență medicală permanentă asigurată
de medici de gardă şi asistente medicale, iar pe de altă parte, îngrijire corespunzătoare asigurată de
personal auxiliar.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al unității de asistență medicosocială sunt date, cu precădere, de:
• Hotărârea de Guvern nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea,
finanțarea unităților de asistență medico-socială;
• Instrucțiunile de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de
asistență medico-socială.
Finanțarea cheltuielilor unității este asigurată, în condițiile legii, din subvenții acordate din bugetul
local al Consiliului Județean Constanța, din subvenții acordate de la bugetul de stat de către Direcția de
Sănătate Publică Județeană Constanța, precum și din venituri proprii provenite din contribuțiile bolnavilor
și chiar din sponsorizări.
În perioada de referință, respectiv iunie 2017 – mai 2018, activitatea U.A.M.S. Agigea s-a
desfășurat astfel:
➢ pentru 2017: în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Județean Constanța prin
Hotărârea nr. 76 din 31.03.2017, au fost alocate fonduri pentru un număr de 90 de bolnavi cu afecțiuni
psihice cronice, cu Alzheimer sau cu nevoi sociale.
În ceea ce privește cap.Venituri proprii și finanțările acordate de la bugetul local și bugetul de stat
- Ministerul Sănătății pentru anul 2017, repartizările sunt detaliate pe surse de finanțare, după cum se
poate observa în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

Sursa de finanțare

1
2
3

Buget local - CJC
Ministerul Sănătății
Venituri proprii
TOTAL BVC

Cheltuieli cu
salariile

Cheltuieli
materiale – bunuri
și servicii
2.659.438
444.904
1.024.797
66.990
0
482.349
3.684.235
994.243

Investiții

105.563
0
0
105.563

Total pe sursă de
finanțare
3.209.905
1.091.787
482.349
4.784.041

Din datele furnizate, constatăm că alocările de la bugetul local dețin o pondere de peste 67% din
totalul alocărilor bugetare.
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În ceea ce privește cheltuielile, totalul acestora a fost de 4.828.559 lei, sursele de finanțare fiind
următoarele:
✓ 3.267.612 lei – de la bugetul local – CJC (ponderea acestora în totalul cheltuielilor
executate fiind de 67,67%);
✓ 1.097.765 lei – de la bugetul de stat;
✓ 463.182 lei – din venituri proprii.
Aceste cheltuieli au avut următoarele destinații:
✓ 3.697.680 lei – cheltuieli cu salariile;
✓ 1.022.947 lei – cheltuieli materiale;
✓ 107.932 lei – cheltuieli cu investițiile.
➢ pentru 2018: în baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Județean Constanța prin
Hotărârea nr. 28 din 14.02.2018, buget rectificat ulterior prin Hotărârea nr. 143/27.04.2018, au fost
alocate fonduri pentru un număr de 90 de bolnavi cu afecțiuni psihice cronice, cu Alzheimer sau cu nevoi
sociale, după cum urmează:
Nr.
crt.

Sursa de finanțare

1
2
3

Buget local - CJC
Ministerul Sănătății
Venituri proprii
TOTAL BVC

Cheltuieli cu
salariile

Cheltuieli
materiale – bunuri
și servicii
2.996.827
488.082
1.050.000
70.000
0
590.000
4.046.827
1.148.082

Investiții

480.431
0
0
480.431

Total pe sursă de
finanțare
3.965.340
1.120.000
590.000
5.675.340

Fondurile alocate Unității de Asistență Medico-Socială Agigea de la bugetul local al Consiliului
Județean Constanța dețin o pondere de aproape 69,90% din totalul alocărilor pe 2018.
Realizări în domeniul de competență în perioada iunie 2017 – mai 2018
În perioada de referință, iunie 2017- mai 2018, au fost realizate câteva obiective de investiții în
scopul creșterii eficienței în utilizarea fondurilor publice privind costurile cu încălzirea și prepararea
hranei pentru bolnavi și, nu în ultimul rând, pentru asigurarea unui confort sporit persoanelor asistate din
unitatea medico-socială. Astfel au fost finalizate următoarele:
✓ execuție lucrări privind instalația de utilizare gaze naturale, inclusiv branșamentul: 72.195,35 lei;
✓ execuție lucrări, inclusiv antemăsuratori pentru procurare și montaj centrală termică precum și
instalație încălzire bucătărie: 27.774,60 lei;
✓ proiect racordare la instalația de gaze naturale a aragazului din bucătărie pavilion bolnavi: 548 lei;
✓ execuție lucrări racordare la instalația de gaze naturale a aragazului din bucătărie pavilion bolnavi:
5.956 lei.
De asemenea, în perioada iunie-august 2017 a fost demarată și finalizată procedura de achiziție
publică (prin procedură simplificată online pe loturi) pentru atribuirea a 8 acorduri-cadru cu o durată de
20 de luni în vederea aprovizionării cu medicamentele necesare persoanelor asistate din cadrul unității
medico-sociale.
Totodată, în perioada octombrie 2017- februarie 2018, a fost demarată și finalizată procedura de
achiziție publică (prin licitație deschisă online pe loturi) pentru atribuirea a 10 acorduri-cadru cu o durată
de 24 de luni în vederea aprovizionării cu alimentele necesare preparării hranei pentru persoanele asistate
în cadrul instituției.
Probleme critice/disfuncționalități identificate la nivelul unității medico-sociale
Managementul unității medico-sociale întâmpină o serie de disfuncționalități în procesul de
realizare a obiectivelor, îndeosebi datorită lipsei de personal în anumite sectoare, respectiv:
compartimentul tehnic și compartimentul juridic. Pe de altă parte, compartimentul financiar-contabil își
desfășoară activitatea cu o singură persoană specializată în domeniul achizițiilor publice, în condițiile în
care legea prevede existența unui compartiment specializat din care să facă parte cel puțin 3 persoane.
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La nivel general, se constată numărul extrem de redus de asistente medicale raportat la numărul de
bolnavi, încadrarea fiind de respectiv 4,5 asistente la 90 de bolnavi în condițiile în care normativul
prevede o asistentă la 15-20 bolnavi.
O altă problemă extrem de stringentă a unității medico-sociale este lipsa acoperișului pe
Pavilionul medical, problemă veche care duce la deteriorarea progresivă a tavanelor și a zidurilor clădirii.
Pentru menținerea unor condiții minime de cazare a bolnavilor, unitatea a efectuat an de an, cu cheltuieli
foarte mici, lucrări de etanșeizare constând în aplicarea de soluții de impermeabilizare a plăcii
decopertate. Cu toate aceste intervenții, nu s-a reușit decât o protecție pe termen scurt, necesitatea și
urgența rezolvării problemei acoperișului de la pavilion devenind o prioritate pentru managementul
instituției.
Propuneri de eficientizare a activității
Având în vedere faptul că atât eu, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, cât
și managementul unității medico-sociale, ne propunem cu toții ca instituția să devină o instituție etalon
de furnizare de servicii către pacienți, prin obiectivele stabilite pentru perioada următoare ne propunem
îmbunătățirea activității în scopul creșterii calității acestor servicii. În acest sens, propunerile de
eficientizare a activității spitalului se axează îndeosebi pe:
✓ creșterea numărului de salariați;
✓ dotarea cu echipamente noi performante;
✓ împrospătarea resurselor logistice;
✓ extinderea pavilionului administrativ;
✓ dotarea unității cu 30 bucăți paturi metalice mobile cu posibilități de culisare laterale;
✓ schimbarea pardoselii existente cu pardoseală de trafic intens ce se pretează desfășurării
activității în condiții de igienă maximă.
3. ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL
Până la sfârșitul anului 2017, sumele repartizate anual prin Legea bugetului de stat, instituțiilor de
învățământ special, respectiv Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Albatros Constanța, Centrului
Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul Constanța, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Maria
Montessori Constanța și Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională din Constanța, au fost
destinate pentru plata drepturilor salariale și a cheltuielilor cu bunurile și serviciile. Începând cu anul
2018 însă, aceste sume repartizate au ca destinație doar plata cheltuielilor materiale în baza solicitărilor
adresate de aceste instituții Consiliului Județean Constanța.
3.1. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța (C.J.R.A.E.)
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța coordonează și
monitorizează serviciile educaționale specifice acordate copiilor/elevilor/tinerilor cu dizabilități, cadrelor
didactice, părinților și membrilor comunității pentru a asigura tuturor accesul la o educație de calitate,
precum și asistența necesară în acest sens.
Obiectivul fundamental de activitate al centrului îl reprezintă includerea în sistemul de învățământ
obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitățile lor psihoindividuale și sociale.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al centrului sunt date, cu
precădere, de:
• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011;
• Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5555/07.10.2011 pentru
aprobarea Regulamentului privind funcționarea centrelor județene/al municipiului București de
resurse și de asistență educațională;
• Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5573/7.10.2011 privind
Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat;
• Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5574/7.10.2011 privind
Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii
şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în şcolile de masă;
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•

•

•

Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 3608/18.06.2014 pentru modificarea și completarea
Regulamentului privind funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și
asistență educațională, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 5555/2011;
Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru
evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap,
a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea
abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3124/20.01.2017 privind aprobarea Metodologiei
pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare.

Resurse financiare
În conformitate cu prevederile legale, proiectul de buget a fost elaborat și înaintat spre aprobare
Consiliului Judeţean Constanţa, la fel ca şi proiectul de achiziţii şi dotare a unităţii, la elaborarea acestor
documente ţinându-se cont de nevoile reale şi urgente ale instituției.
În perioada de referință, C.J.R.A.E. Constanţa a primit şi utilizat credite în sumă totală de
7.088.079 lei, pentru cheltuieli de personal şi cheltuieli cu bunuri şi servicii, după cum urmează:
a) pentru perioada iunie – decembrie 2017:
C.J.R.A.E. Constanţa a primit şi utilizat credite în sumă de 4.200.954 lei, din Bugetul de venituri
şi cheltuieli pe anul 2017, aprobat de Consiliul Judeţean Constanţa, în sumă totală de 6.710.000 lei.
Sumele au fost utilizate pentru plata cheltuielilor de personal aferente acestei perioade, în valoare de
3.907.595 lei şi pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, în cuantum de 293.359 lei (pentru plata cheltuielilor
de întreţinere şi funcţionare, deplasări, transportul cadrelor didactice la şi de la locul de muncă, cărţi
pentru bibliotecă, perfecţionarea cadrelor didactice, obiecte de inventor etc.).
b) pentru perioada ianuarie – mai 2018:
Spre deosebire de anii anteriori, în anul 2018, conform Legii bugetului de stat nr. 2/03.01.2018,
C.J.R.A.E. Constanţa este finanţat de la Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Inspectoratul Şcolar
Judeţean Constanţa, pentru titlul 10 „Cheltuieli de personal” şi a primit şi utilizat prin intermediul acestei
instituții de învățământ, credite în sumă de 2.726.940 lei pentru plata drepturilor de personal aferente
perioadei ianuarie – mai 2018.
Pentru titlul 20 „Bunuri şi servicii”, C.J.R.A.E. Constanţa continuă să fie finanţat de la Consiliul
Judeţean Constanţa, în perioada de referință primind şi utilizând credite în sumă de 160.185 lei, pentru
plata cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare, deplasări, transportul cadrelor didactice la şi de la locul de
muncă.
Din venituri proprii, C.J.R.A.E. Constanţa a realizat şi utilizat, în anul 2017, venituri în sumă de
15.011 lei, obţinute din taxe pentru participare la conferinţa naţională cu participare internațională a
psihologilor școlari „Consilierea școlară între provocări și paradigme”.
Realizări în domeniul de competență
a) Realizări în domeniul consilierii școlare:
✓ revigorarea ofertei de activități de orientare școlară și profesională, precum și de consiliere;
monitorizarea/îndrumarea aplicării în școli a unor programe coerente de orientare școlară și profesională;
✓ fluidizarea procesului de integrare și sprijin a elevilor/tinerilor cu CES, cuprinderea
copiilor/tinerilor cu cerințe educative speciale în învățământul special și/sau de masă, integrarea în funcție
de vârstă, grad de handicap, potențial de învățare și nevoi, asigurarea de sprijin specializat prin profesori
și consiliere psihologică;
✓ inițierea, coordonarea și derularea unor proiecte şi programe educative având drept scopuri
principale: prevenirea problemelor emoționale și comportamentale în rândul elevilor și dezvoltarea
inteligenței emoționale, dezvoltarea fizică armonioasă a acestora, respectiv dezvoltarea competenţelor
antreprenoriale ale elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a prin identificarea traseului optim școlar și
profesional în relaționare cu factorii de personalitate;
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✓ monitorizarea și intervenția în cazurile de violenţă înregistrate în unităţile de învăţământ din
județul Constanța;
✓ realizarea studiului opțiunilor școlare și profesionale în județul Constanța în vederea realizării
ofertei educaționale;
b) Realizări în domeniul terapiei tulburărilor de limbaj şi de comunicare:
✓ desfășurarea de activitate terapeutică în cabinetele logopedice interşcolare pe parcursul anului
școlar 2017–2018 ce a avut drept scop corectarea, în vederea diminuării riscului de inadaptare socială şi
şcolară a copiilor: Această activitate a condus la rezolvarea unui număr important de cazuri aflate în
terapie (292), ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 39% din totalul de copii cu tulburări de
limbaj. În cadrul activității terapeutice, un procent de 43% dintre tulburările de limbaj pe care le aveau
copiii aflaţi în terapie au fost ameliorate.
c) Realizări în domeniul incluziunii școlare:
✓ oferirea de asistență de specialitate: Pe parcursul anului şcolar 2017–2018, echipa de specialiști
care asigură serviciile educaționale de sprijin (22 de norme) au asigurat asistența de specialitate pentru
262 de elevi cu cerinţe educaționale speciale integrați în 74 de unităţi şcolare din judeţul Constanţa,
conform planului operaţional stabilit.
d) Alte realizări:
✓ organizarea concursului de dans Împreună pentru viitor în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune
Comunitară, etapa județeană și cea regională, la Constanța, de către echipa C.J.R.A.E.;
✓ colaborarea cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universităţii Ovidius din
Constanţa, în baza protocolului încheiat în acest sens (prezentarea serviciilor C.J.R.A.E. Constanța în
cadrul diverselor întâlniri cu studenții, invitații și intervenții în cadrul cercurilor pedagogice, arondarea
studenților în cadrul practicii de specialitate etc.);
✓ asigurarea mentoratului/practicii de specialitate a studenţilor Universităţii Ovidius din Constanţa,
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, specializarea psihologie, respectiv psihopedagogie
specială, în realizarea stagiului de practică pedagogică, în cadrul școlilor integratoare arondate;
✓ organizarea acţiunii cu tema Clădirile şcolilor interbelice – memoria tăcută a învăţământului
costănţean, prin care s-au sărbătorit 90 de ani de existență a clădirii și 10 ani de la înființarea C.J.R.A.E.
Constanța;
✓ implicarea C.J.R.A.E. Constanța în proiectul internațional Marco & Alberto Ippolito, în
parteneriat cu Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța și desfășurarea de activități împreună cu
cele 14 unități de învățământ din 12 țări;
✓ realizarea și transpunerea în practică a strategiei de prevenire și combatere a violenței școlare și a
consumului de droguri si substanțe interzise.
Probleme critice/disfuncționalități identificate la nivelul C.J.R.A.E.
✓ resurse extrabugetare limitate;
✓ insuficientă dotare a spaţiilor amenajate pentru consiliere și terapii specifice;
✓ relație deficitară familie-școală;
✓ comunitate locală puţin pregătită pentru a accepta educaţia de tip incluziv;
✓ supranormare: număr prea mare de preşcolari/elevi pentru fiecare tip de specialist; număr
insuficient de specialiști;
✓ lipsa unui post de coordonator Centru Logopedic Interșcolar.
Activitatea departamentelor este supervizată, optimizată și raportată de unul dintre profesorii
logopezi, respectiv de către un reprezentant al cadrelor didactice itinerante și de sprijin în regim de
voluntariat, adiacent activității sale la clasă în unitățile școlare arondate. Datorită numărului mic de
specialiști, Centrul Logopedic Interșcolar Constanța se ocupă cu preponderență de preșcolari si școlarii
mici dar, în ultimii ani, au început să apară solicitări și de la învățământul gimnazial și chiar liceal, iar
cabinetele au devenit foarte aglomerate.
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O altă situaţie gravă, demnă de semnalat: adesea, copiii care au nevoie de intervenţie sunt la zeci
de kilometri de specialistul logoped, iar părinţilor le este dificil să ajungă, din motive financiare. Astfel,
foarte mulţi copii pot deveni adulţi cu probleme (mai mari sau mai mici) de vorbire.
În anul școlar 2017–2018, majoritatea posturilor au funcționat supranormate, din cauza existenței
unui număr foarte mare de beneficiari. Aceasta determină scăderea rezultatelor intervenției educaționale,
precum și scăderea motivației cadrelor didactice. Ca soluție, directorul C.J.R.A.E. și coordonatorii
departamentelor au semnalat Inspectoratului Școlar Județean Constanța nota de fundamentare pentru
mărirea numărului normelor.
Propuneri de eficientizare a activității
✓ promovarea şi modernizarea servicilor educaționale specifice educației integrate, în conformitate
cu noua legislație și cu necesităţile categoriilor de beneficiari implicați;
✓ optimizarea continuă a managementului şi organizarea sistemului de furnizare a resurselor şi
asistenţei educaţionale prin organizarea internă a subcomponentelor C.J.R.A.E. și
responsabilizarea întregului personal implicat;
✓ deschiderea parteneriatelor între instituţiile subordonate ale C.J.R.A.E., autorităţile locale, diferite
organizaţii furnizoare de educaţie (ONG, universităţi, etc.).
3.2. Centre Școlare pentru Educație Incluzivă
Centrele școlare pentru educație incluzivă sunt unități de învățământ special, cu caracter public,
de stat, cu personalitate juridică, aflate sub coordonarea Ministerului Educației Naționale. Activitățile
specifice procesului de învățământ se află sub îndrumarea și coordonarea Inspectoratului Școlar Județean
Constanța. Finanțarea unităților școlare este asigurată pe de o parte, de Consiliul Județean Constanța, iar
pe de altă parte, de Ministerul Educației Naționale prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean
Constanța.
Aceste unități de învățământ au drept obiectiv fundamental de activitate învățarea, educarea,
reabilitarea, recuperarea, adaptarea și integrarea școlară, profesională și socială a copiilor/tinerilor cu
deficiențe și/sau tulburări ori dificultăți de învățare. Misiunea instituțiilor constă în furnizarea de servicii
educaționale de calitate, astfel încât elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) să beneficienze de o
educație specială, prin valorificarea potențialului psiho-individual al fiecărui elev, prin oferirea unor
experiențe de învățare variate și adaptate nevoilor individuale ale elevilor.
a) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Albatros (C.S.E.I. Albatros)
Centrul are 66 de angajați a căror misiune vizează creșterea calității procesului educațional și a
serviciilor specializate.
În perioada 01.07.2017 – 31.05.2018 au fost alocate credite din bugetul Consiliului Județean
Constanța în valoare de 2.516.296,59 lei, repartizate astfel:
CREDIT ALOCAT (suma lei)
1.725.777,00

DESTINAȚIE
Cheltuieli de personal

318.051,75

Bunuri și servicii

472.467,84

Asistență socială

DECONTĂRI
Drepturi salariale
Rechizite, materiale de curățenie,
medicamente, materiale și materii prime
pentru laboratoarele de cofetărie,
gastronomie, estetică, masaj, obiecte de
inventar, transportul profesorilor
(conform HG nr. 569/2015), reparații
survenite în caz de urgență, consumuri
curente: apă, curent electric, salubritate,
consum gaz, internet si telefonie;
Drepturi elevi cu cerințe nevoi speciale
(CES)
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Cu ajutorul fondurilor alocate de la CJC, pe parcursul anului școlar 2017-2018, baza materială a
centrului s-a îmbogățit cu: 1 laptop Asus + soft; 10 calculatoare + soft-uri; 60 taburete; 3 scaune birou; 1
masă calculator; 1 suport videoproiector; 4 rafturi de arhivare.
Realizări în domeniul de competență
✓ încheierea de parteneriate educaționale cu alte instituții de învățământ, organizații
guvernamentale și nonguvernamentale și firme private;
✓ participarea la activități educative extrașcolare și extracurriculare și competiții sportive și
cultural-artistice la nivel local, județean, regional și national, evenimente în cadrul cărora s-au
luat numeroase premii;
✓ participarea, în calitate de beneficiar, la un proiect național privind învățământul secundar din
România – Proiectul ROSE.
Probleme critice/disfuncționalități identificate la nivelul centrului
✓ lipsa fondurilor bugetare pentru susținerea cheltuielilor din sistemul de protecție (pază) a
elevilor cu dizabilități;
✓ indiferența unor părinți față de traseul educațional al propriilor copii și lipsa sau slaba
implicare în educarea acestora;
✓ personal insuficient de întreținere/îngrijire.
Propuneri de eficientizare a activității
✓ alocarea de fonduri de la bugetul local pentru modernizarea centrului;
✓ sprijinirea de către autoritatea locală în vederea achiziționării de servicii de pază și protecție;
✓ achiziționarea de noi soft-uri educaționale în vederea susținerii procesului terapeuticcompensativ-recuperatoriu;
✓ consilierea părinților și implicarea acestora în activități comune profesori-elevi-părinți;
✓ suplimentarea numărului de posturi alocate personalului nedidactic.
b) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul (C.S.E.I. Delfinul)
Centrul a funcționat în anul școlar 2017-2018 după următorul plan de școlarizare:
✓ 4 clase preșcolari: 27 elevi;
✓ 25 clase: 241 elevi.
Pentru a veni în sprijinul elevilor și pentru a se evita deplasarea acestora pe distanțe foarte lungi,
cu sprijinul autorităților publice locale și al D.G.A.S.P.C. Constanța, clasele au fost organizate astfel: la
Cernavodă - clasa a II-a pentru deficiență mintală severă; la Medgidia – clasă pregătitoare + 1 grupă
grădiniță specială preșcolari pentru deficiență mintală severă; la Techirghiol – clasa a III-a pentru
deficiență mintală severă.
Totodată, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Delfinul furnizează servicii de școlarizare
la domiciliu pentru elevii nedeplasabili: 18 elevi de la ciclul primar și 32 elevi de gimnaziu.
O activitate curentă a centrului Delfinul o reprezintă asigurarea asistenței educaționale, oferirea
de suport în adaptarea curriculară și servicii de sprijin pentru profesorii itineranți, beneficiarii serviciilor
fiind 89 de elevi din județul Constanța.
La nivelul centrului mai funcționează și un cabinet tiflopedagogic pentru educația vizuală a
elevilor nevăzători și slab văzători, de serviciile cabinetului beneficiind deopotrivă elevii cu deficiențe
școlarizați în centru, cât și cei integrați în școlile de masă din județ, numărul total de elevi fiind 12.
În anul 2017, bugetul inițial al C.S.E.I. Delfinul aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean
Constanța, a fost de 5.528.895 lei. Ulterior, acesta a suferit 3 rectificări, astfel că, la final, alocările
bugetare de la bugetul local au ajuns la 6.162.415 lei, repartizarea acestor alocări fiind următoarea:
Nr. crt.
1

DESTINAȚIE
Cheltuieli de personal:
Aprobat în budget inițial
Suplimentare la rectificare

SUMA (lei)
4.500.000
340.000
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2

Cheltuieli pt. plata drepturilor cf. L. 85/2016

46.485

3

Cheltuieli cu bunuri și servicii

285.000

4

Cheltuieli drepturi hrană (la dec. 2016)

47.410

5

Cheltuieli drepturi hrană și cazarmament:
Aprobat în bugetul inițial
Suplimentare la rectificare
Cheltuieli privind despăgubiri civile
rectificare iulie 2017

300.000
292.248
1.272

6
7

Cheltuieli de capital

–

350.000

TOTAL

6.162.415

Capitolul Cheltuieli de capital include creditele acordate de la bugetul local pentru realizarea
obiectivului Lucrări de proiectare și execuție a instalației de utilizare a gazelor naturale, a centralei
termice și a instalației interioare.
Pentru anul 2018, până la data prezentului raport, bugetul inițial al C.S.E.I. Delfinul aprobat prin
Hotărâre a Consiliului Județean Constanța, a fost de 1.194.872 lei, acesta nesuferind nicio rectificare.
Bugetul aprobat a fost structurat după cum urmează:
Nr. Crt.

DESTINAȚIE

SUMA(lei)

1

Cheltuieli cu bunuri și servicii

285.000

2

Cheltuieli drepturi hrană și cazarmament 2018

741.336

3

Cheltuieli de capital

168.536

TOTAL

1.194.872

Realizări în domeniul de competență
✓ desfășurarea, în condiții optime, a procesului terapeutic recuperator derulat cu preșcolarii și elevii
cu C.E.S. aflați în evidențele C.S.E.I. Delfinul;
✓ derularea activității terapeutice în săli amenajate conform specificului activității (de stimulare
senzorială, pentru formarea și consolidarea autonomiei personale, ateliere de modelaj, ludotecă
etc.);
✓ oferirea serviciilor de terapie pentru compensarea deficiențelor de văz, atât pentru elevii centrului,
cât și pentru elevii integrați în învățământul de masă.
Probleme critice/disfuncționalități identificate la nivelul centrului
✓ nivelul scăzut de accesibilizare a spațiilor școlare pentru elevii cu deficiențe neuromotorii;
✓ imagine publică deformată pentru unitățile de învățământ special și pentru beneficiarii acestora.
Propuneri de eficientizare a activității
✓ alocarea de fonduri de la bugetul local pentru platforma autoelevatoare inclusă pe lista de investiții
a C.S.E.I. Delfinul;
✓ creșterea numărului de parteneriate realizate în comunitate, derularea de activități în afara școlii,
promovarea în mediul on-line și off-line a activității centrului;
✓ dezvoltarea de servicii complementare de asistență psihopedagogică și educaționale pentru copiii
cu cerințe speciale;
✓ dezvoltarea dimensiunii europene prin promovarea serviciilor instituției și cooptarea unui număr
cât mai mare de parteneri.
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c) Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori (C.S.E.I. Maria Montessori)
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori este o instituție de învățământ
modernă care oferă servicii de asistență educațională și terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu
deficiențe mintale de diverse grade, proveniți din municipiul și județul Constanța.
În acest sens, la nivelul unității școlare, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, s-au făcut
permanent eforturi pentru dezvoltarea și actualizarea continuă a bazei materiale necesare în procesul
educativ, inclusiv în ceea ce privește amenajarea unui loc de joacă în aer liber. Acest lucru s-a concretizat
în urma vizitei efectuate în cursul lunii martie 2017, a domnului Haci Ahmet Daștan, coordonator
România TIKA (Agenția Turcă pentru Cooperare și Dezvoltare), vizită efectuată împreună cu inspectoul
școlar pentru minotitatea turcă și rromă, doamna profesor Icbal Anefi din cadrul Inspectoratului Școlar
Județean Constanța prin proiectul Reamenajarea și dotarea locului de joacă din cadrul CSEI Maria
Montessori, pe o suprafață de aproximativ 650 mp, beenficiarii fiind cei 162 de elevi ai centrului școlar.
Jocul în aer liber are un rol crucial în dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a oricărui copil, iar joaca în aer
liber dezvoltă copilului o mulțime de abilități noi.
Totodată, centrul școlar a beneficiat în perioada de referință și de amenajarea unui spațiu interactiv
pentru copiii cu autism. Fondurile au fost obținute în urma Târgului de Binefacere Să dăruim împreună
organizat în luna aprilie 2018, eveniment inițiat de Prefectura Constanța în parteneriat cu Consulatul
General al Republicii Turcia, Consulatul General al Federației Ruse și organizațiile minorităților naționale
din Dobrogea.
Unitatea a derulat în perioada de referință trei proiecte educative, dintre care două regionale și
unul județean, respectiv: Lumea micilor artiști, Prietenii sănătății și Ecogreen.

Resurse financiare
În ceea ce privește alocările de la bugetul local al Consiliului Județean Constanța, în anul financiar
2017, la nivelul unității școlare s-au efectuat o serie de lucrări de modernizare, întreținere, igienizare și
reabilitare a unora din spații, s-au dotat cu mobilier și cu mijloace de predare moderne și eficiente după
cum se poate observa în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.
1

2
3

4
5
6

Explicații

VALOARE (lei)

Montare lambriuri holuri, casa scărilor elevi; zugrăvire casa scării profesori și elevi,
cancelarie, secretariat, cabinet asistență socială și contabilitate; reparare și vopsire uși;
reparații instalație termică și sanitară; montare faianță hol intrare elevi; reparare trotuar
intrare cadre didactice
Achiziție obiecte inventar (laptop, table magnetice)
Achiziție obiecte inventar (siglă școală, pichet incendiu, stingătoare, cheie hidrant,
echipamente protecție, mașină tuns iarba, suflantă, drapele, cablu VTP, ștampilă,
oglindă cabinet terapie)
Achiziție obiecte inventar (scară telescopică aluminiu)
Reparare și înlocuire draperii verticale
Mobilier școlar (scaune, mese lucru)
TOTAL

99.992,06

11.004,42
5.410,86

180,86
5.500,00
9.799,26
131.887,46

Cât despre investițiile prioritare avute în vedere pentru anul 2018, conform bugetului și listei de
investiții aprobate prin Hotărâre de Consiliu Județean, pentru acestea a fost prevăzută suma de 380.000
lei repartizată astfel: 120.000 lei pentru continuarea lucrărilor de înlocuire acoperiș din terasă circulabilă
în șarpantă și extindere școală și 260.000 lei pentru racordare la rețeaua de gaze naturale.
Alocările bugetare pentru lucrările curente aferente anului 2018 sunt evidențiate în tabelul de
mai jos:
Nr.
crt.
1
2
3

Explicații

VALOARE (lei)

Montare lambriuri holuri elevi (etaj)
Reparare și înlocuire instalații sanitare băi elevi
Reparare, înlocuire parțială gard de împrejmuire a școlii
TOTAL

40.000
20.000
50.000
110.000

Bd.Tomis nr. 51, Constanța, cod poştal 900725, website: www.cjc.ro
pag. 63 din 127

Raportul Preşedintelui Consiliului Județean Constanța pentru perioada iunie 2017 - mai 2018

Realizări în domeniul de competență
✓ identificarea nevoilor de educație ale comunității locale și realizarea unei analize cu formularea de
propuneri privind satisfacerea acestor nevoi;
✓ promovarea activității centrului școlar prin intermediul mai multor proiecte;
✓ încheierea de parteneriate cu diferite instituții pentru susținerea și derularea unor activități
educaționale de interes;
✓ stabilirea de legături trainice cu autoritățile județene, cu diverși agenți economici, cu instituții
naționale și regionale de cultură și cu alte tipuri de instituții care au avut drept rezultat creșterea
ofertei educaționale a școlii.
4. COORDONAREA INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ
În Strategia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional 2016-2022 a Guvernului României,
cultura este definită ca factor de dezvoltare durabilă, reafirmând importanţa identităţii şi a specificităţii
locale şi regionale, care implică nevoia de protejare a patrimoniului cultural şi de conştientizare a valorii
acestuia de către comunitate. Aceste obiective converg spre poziţionarea culturii ca un al patrulea pilon al
dezvoltării durabile, alături de economie, domeniul social şi problematica de mediu. Măsurile susţin
contribuţia culturii şi patrimoniului cultural la vitalitatea teritorială, prin punerea în valoare a elementelor
de identitate locală şi regională şi printr-o mai bună protejare a patrimoniului cultural. În domeniul
cultural, Judeţul Constanţa beneficiază de un bogat patrimoniu şi de o infrastructură culturală bine
dezvoltată.
Consiliul Județean Constanța, în calitate de autoritate a administrației publice locale, are în
subordinea sa șapte instituții publice de cultură: Teatrul de Stat Constanța, Teatrul pentru Copii și Tineret
Constanța „Căluțul de mare”, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (M.I.N.A.C.),
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Biblioteca Județeană
„I.N.Roman” Constanța, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.
În realizarea atribuției ce îmi revine, în calitatea de Președinte al Consiliului Județean Constanța,
și anume aceea de coordonare a instituțiilor de cultură din județ, sunt sprijinit de structura de specialitate
creată la nivelul instituției pe care o conduc, respectiv de Direcția de Turism și Coordonarea
Instituțiilor de Cultură Subordonate prin Compartimentul Coordonarea Instituțiilor de Cultură
Subordonate.
Acest compartiment are rolul de a pune în practică politica culturală a Consiliului Judeţean
Constanţa, ce are ca scop dezvoltarea unei vieţi culturale diversificate şi competitive la nivel european, în
calitate de autoritate a administraţiei publice locale abilitată şi competentă pentru a promova şi desfăşura
activităţi în interesul comunităţilor locale din judeţ.
Obiectivul fundamental de activitate al acestui compartiment îl reprezintă coordonarea activității
instituțiilor de cultură subordonate autorității județene.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență (cultură) al compartimentului
sunt date, cu precădere, de:
• O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru
de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de
obiective, a modelului–cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru pentru
contractele de management;
• Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.G. nr. 21/200 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
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•

Legea nr. 303/2008 privind aprobarea OUG nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea
O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006
pentru aprobarea O.G. nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările
ulterioare;
Prin cele șapte instituții de cultură subordonate autorității județene, spaţiul dobrogean îşi defineşte
identitatea și valoarea sa culturală şi istorică, punându-se în valoare potenţialul cultural şi afirmarea
acestuia pe plan naţional şi internaţional ca şi componentă a dezvoltării durabile a judeţului.
Constanţa, fostă colonie greacă Tomis, atestată documentar în sec. VI î.Hr. îşi are originile în
lumea fantastică a antichităţii greceşti. Istoria oraşului se regăseşte la tot pasul, dar mai ales în Centrul
Vechi ce are în mijlocul lui statuia marelui Ovidiu şi Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa,
dovadă a existenţei milenare pe aceste meleaguri.
Anul 2017 a reprezentat Anul Ovidiu marcând 2000 de ani de când poetul a fost exilat şi a murit
pe malul Pontului Euxin, teritoriul actual al Constanţei, în vreme ce anul 2018 stă sub pecetea
Centenarului Marii Uniri.
Dat fiind atributul Consiliului Judeţean Constanţa de a sprijini dezvoltarea unei vieţi culturale
diversificate şi competitive la nivel înalt, cu ocazia celor două evenimente marcante anterior menționate,
autoritatea locală pe care o conduc s-a implicat activ în promovarea culturală a județului, oferind o
identitate proprie şi o vizibilitate lărgită acțiunilor desfășurate.
Pe parcursul mandatului meu, am reușit să implementez câteva măsuri în folosul cetățenilor și
anume:
✓ diminuarea taxelor și tarifelor de intrare la instituţiile publice de cultură subordonate
pentru elevi şi studenţi, conform normelor legale în vigoare;
✓ asigurarea accesului gratuit al copiilor în vârstă de până la 7 ani la instituțiile muzeale;
✓ diminuarea tarifelor de intrare pentru pensionari, o categorie socială cunoscătoare a
valorilor şi patrimoniului cultural naţional, tarife percepute de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa, Teatrul de Stat Constanţa și Biblioteca Județeană I. N. Roman Constanța;
✓ beneficierea de gratuitate la bilete de intrare la spectacole şi muzee pentru copilul cu
handicap, precum şi pentru persoana care îl însoţeşte, în cazul biletelor oferite de Complexul Muzeal de
Științe ale Naturii Constanța, Muzeul de Artă Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Constanța, Teatrul de Stat Constanța, Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța și Centrul Cultural
Județean Constanța Teodor T. Burada;
✓ beneficierea de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și
sportive pentru adultul cu handicap grav sau accentuat;
✓ tarife reduse pentru bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive
pentru adultul cu handicap mediu și ușor.
Activitatea de finanțare a culturii constănțene
După cum se știe, Consiliul Judeţean Constanţa este principalul finanţator al culturii constănţeane.
Ţinând cont de specificul organizării şi finanţării sistemului cultural, sprijinul financiar public pentru
activitatea culturală este dirijat în principal către subvenţiile acoordate de către ordonatorul principal de
credite. Bugetele de Venituri şi Cheltuieli ale celor şapte instituţii de cultură sunt asigurate, aproape în
întregime, de către autoritatea judeţeană în subordinea cărora funcţionează, în speţă Consiliul Judeţean
Constanţa.
Totodată, conform normelor legale în vigoare, conducerea acestor instituții de cultură este realizată de
către un manager/director, în urma organizării unui concurs de proiecte de management. Câştigătorul
concursului prezintă un proiect de management câştigător pe baza căuia se încheie un contract pe o
perioadă determinată între 3-5 ani. În proiectul de management sunt prevăzute activităţile şi acţiunile
culturale pe care acesta intenţionează să le pună în aplicare pe parcursul derulării contractului de
management.
Mai jos sunt prezentate, pe de o parte, activitățile culturale ale instituțiilor de cultură subordonate
Consiliului Județean Constanța ce au fost desfășurate în perioada iunie 2017–mai 2018, iar pe de altă parte,
alocările bugetare din bugetul autorității locale, cu destinația sumelor.
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4.1. Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța Căluțul de mare
Este singura instituție de spectacol din judeţul
Constanța care se adresează cu predilecție copiilor și
tinerilor. Scopul principal al teatrului pentru copii este
acela de a contribui prin mijloace artistice la educația
celor mici și a tinerilor, realizând prin spectacole de
calitate atât funcția educativă, cât și pe cea culturală sau
de divertisment.
Teatrul are în repertoriul său treizeci și două de
titluri din literatura română și universală. Pe lângă piesele
jucate, în perioada iunie 2017–mai 2018, instituția a
găzduit și organizat următoarele activități:
✓ expoziția de artă găzduită cu ocazia sărbătorilor
pascale, de Crăciun și cu ocazia Zilei Naționale de
1 Decembrie;
✓ spectacole oferite gratuit copiilor cu handicap;
✓ spectacole găzduite în cadrul Festivalului de
Teatru Miturile Cetății în parteneriat cu Teatrul de
Stat Constanța.
În perioada de referință, alături de proiecte, parteneriate, participări la festivaluri, instituția de
teatru a avut și următoarele premiere:
✓ spectacolul pentru tineret „Carmen - o dragoste mistuitoare”, în regia domnului Enache Toma a
avut loc în octombrie 2017;
✓ spectacolul pentru copii „Poveste cu ......Scufița Roșie”, în regia domnului Dobrescu Valentin, a
avut loc la sfârșitul lui noiembrie 2017;
✓ musicalul „Prințesa și Broscoiul”, regia și scenariul fiind semnate de domnul Mitescu Cristian, la
începutul lunii martie 2018;
✓ spectacolul de succes „Inimă Rece”, în regia domnului Gherghilescu Vasile, începând cu aprilie
2018.
Trebuie menționat faptul că, în primul trimestru al anului 2018, de la bugetul local al CJC a fost
alocată suma de 55.000 lei conform hotărârii de consiliu, după cum urmează: pentru finanțarea
programelor culturale Prințesa și Broscoiul (45.000 lei), respectiv pentru Inimă Rece (10.000 lei).
Totodată, pentru achiziționarea unor active fixe (mașină de surfilat, imprimantă multifuncțională, licențe
antivirus și licențe Microsoft Office) a fost alocată suma de 23.500 lei.
4.2. Teatrul de Stat Constanța
Este o instituție de spectacole, subordonată Consiliului Județean Constanța ce are drept obiectiv
principal de activitate producția și reprezentarea de spectacole teatrale, sala teatrului având o capacitate
de 274 de locuri.
Teatrul de Stat Constanţa se bucură de o mare
adresabilitate, un segment important al publicului
constituindu-l segmentul central de vârstă al societăţii,
fiind vorba despre un spectator informat, implicat,
dinamic, cu opţiuni estetice diferite, în general, cu
studii superioare. Din această categorie se detaşează
publicul adult, cu opţiuni orientate către spectacolul
clasic, cu un orizont de aşteptare în care prevalează
tradiţia, dar și un public adult, cu opțiuni către
spectacolul modern. Un segment câştigat în ultimii
ani, din ce în ce mai mult, este cel tânăr şi foarte tânăr,
deschis unor spectacole novatoare, dar şi clasice.
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În perioada iunie 2017–mai 2018, instituția de teatru a fost implicată în numeroase proiecte,
acțiuni culturale, participări la festivaluri de profil, etc., dintre acestea reținând:
✓ primul eveniment din Constanţa dedicat Anului Ovidiu, spectacolul–lectură Bucuria de a fi
îndurerat la Tomis aparținând dramaturgului român Viorel Savin; Premiera a fost precedată de lansarea
romanului Cine sună - fata cu trecutul amputat, în prezenţa autorului;
✓ Festivalul Internaţional de Teatru „Miturile cetăţii”, a doua ediţie, eveniment pus tot sub semnul
celebrării Anului Ovidiu;

✓ Spectacolul–eveniment Ovidius in Love, montare şi dramatizare realizate de celebrul regizor
Alexander Hausvater după romanul lui Marin Mincu, fondator al Universităţii Ovidius. Spectacolul a avut
şapte reprezentaţii gratuite la care publicul a umplut sala, dar şi două manifestări conexe, Simpozionul
Naţional Mari exilaţi la Tomis – de la Ovidius la Marin Mincu şi o expoziţie de fotografie cu titlul
Ovidius in Love – The Making Of.
Alte realizări relevante
La Festivalul de la Oradea - FITO, Teatrul de Stat Constanța a obținut premiul acordat pentru
„Cea mai bună scenografie”, semnată de Carmencita Brojboiu pentru piesa „Ursul” de Cehov.
În anul 2017, instituția de teatru a avut patru premiere importante: „Bătrâna şi hoţul” de Viorel
Savin, în regia lui Iulian Enache; drama documentară „Jurnal de România. Constanţa”, în regia Lidiei
Carmen Vidu; piesa lui August Strindberg „De Paşti. Săptămâna Patimilor”, în regia lui Zoltan
Schapira; piesa lui August Strindberg „De Paşti. Săptămâna Patimilor”, în regia lui Zoltan Schapira.
În anul 2018, Teatrul de Stat a pus în scenă: piesa „Bolnavul închipuit” de Moliere (reluare),
„Menajeria de sticlă” de Tennessee Williams (reluare) și premiera „Testosteron” de Andrzej
Sarmonowicz, reluare spectacol Gin Rummy de David Coburn.
În perioada de referință, instituția a pregătit Festivalul Internațional de Teatru „Miturile cetății”
ediția a 3-a, care va avea loc în perioada 20 – 27 iunie 2018.
Nu lipsit de importanță este Proiectul European câștigat de Teatrul de Stat – „Legende pe ruine
circulare” ce are ca obiectiv valorificarea moștenirii culturale europene, în toată diversitatea ei pentru
întărirea conștiinței apartenenției la un spațiu cultural comun.
Resurse financiare
Resursele financiare ale Teatrului de Stat Constanța sunt formate din venituri proprii și subvenție
primită de la Consiliul Județean Constanța. Astfel că, în perioada iunie 2017–mai 2018, s-au realizat
următoarele venituri: venituri proprii în cuantum de 296.064 lei și subvenție de la autoritatea locală în
valoare de 5.794.120, venituri totale 6.090.184 lei. Veniturile proprii, respectiv subvenția obținută de la
Consiliul Județean Constanța, au finanțat următoarele cheltuieli în perioada de referință, după cum se
poate observa în tabelul de mai jos:
Nr. crt.
1
2
3

DESTINAȚIE
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Acțiuni cu caracter științific și socio-cultural

SUMA (lei)
3.430.415
1.405.479
897.584
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4
5

Festivalul Miturile Cetății
Fond handicap
Achiziții active fixe
TOTAL

5.244
351.462
6.090.184

În ceea ce privește realizările instituției, trebuie menționat faptul că Teatrul de Stat Constanţa a
participat la depunerea unor cereri de finanţare pentru mai multe proiecte artistice cofinaţate de Uniunea
Europeană, dintre care unul a fost deja selectat, în cadrul Programului de finanţare Anul European al
Patrimoniului Cultural şi va fi realizat în perioada următoare. Întâlnirea care a marcat începutul
proiectului s-a desfășurat între 1 și 4 iulie 2017, în Lecce- Italia.
De-a lungul timpului, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, Teatrul de Stat Constanţa a
devenit un pol de interes în comunitate, realizând numeroase parteneriate și conexiuni cu instituţii și
organizaţii locale, naţionale şi internaţionale din cele mai diverse domenii: cultural, social, educaţional
etc., dintre acestea amintind: Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanța, Muzeul de Artă,
Teatrul de Copii şi Tineret, Centrul Cultural Teodor T. Burada, teatre importante din țară și străinătate.
4.3. Muzeul de Artă Constanța
Instituția
colecţionează,
conservă,
cercetează, restaurează, comunică și expune, în
scopul cunoaşterii, educării și recreerii,
mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi
evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale
mediului înconjurator. Obiectul specific de
activitate al Muzeului de Artă vizează artele
vizuale și structura patrimoniului: pictură,
sculptură, grafică din perioadele modernă și
contemporană ale artei românești.
În perioada iunie 2017–mai 2018,
instituția de arte vizuale a avut numeroase
proiecte culturale, și anume:
✓ redeschiderea și reamenajarea, în iunie
2017, a Muzeului Ion Jalea (Secție a Muzeului de Artă Constanța). Această acțiune s-a realizat după ample
lucrări de reparații capitale și modernizare, realizate majoritar în anul 2016. Muzeul s-a redeschis abia în
iunie 2017 deoarece, potrivit normelor muzeale, de la finalizarea lucrărilor trebuie să treacă 6 luni în care se
restabilește microclimatul obligatoriu.
✓ comemorarea a 2000 de ani de la moartea marelui poet latin Publius Ovidius Naso, eveniment
cultural de excepție, ocazie cu care Muzeul de Artă Constanța a realizat două proiecte, unul internațional:
Bimilenar Publius Ovidius Naso (48 a.Ch. – 17 p.Ch.) - drumul exilului și unul național: Publius Ovidius
Naso (43 a.Ch. – 17 p.Ch.) la Pontul Euxin – Bimilenar;
✓ Cu ocazia Centenarului, cele mai importante proiecte ale muzeului sunt dedicate în această
perioadă, îndeosebi acestui mare eveniment, dar și celor 140 de ani de la revenirea Dobrogei în granițele
țării. Între manifestările organizate deja în perioada de referință, amintim: expoziția de grafică „Pe-al nostru
steag e scris Unire” (ciclul Muzeul din depozit), aprilie–mai 2018 și expoziția de fotografii Marea Unire,
de la victoria în Primul Război Mondial la încoronarea suveranilor României Mari, 24 mai -14 iunie 2018,
sala Alexandru Ciucurencu, în colaborare cu Muzeul Național Cotroceni și Muzeul de Artă Vizuală Galați.
Resurse financiare
Pentru derularea programelor culturale, dar și pentru asigurarea funcționării în condiții optime a
instituției de cultură, este nevoie de surse. Resursele financiare ale Muzeului de Artă Constanța sunt
formate din venituri proprii și subvenție primită de la Consiliul Județean Constanța. În ceea ce privește
situația veniturilor realizate în perioada de referință, aceasta este redată în tabelul de mai jos:
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CATEGORIE VENITURI

Realizat
01.07 - 31.12.2017

Realizat
01.01 - 30.06.2018

Venituri proprii (taxe intrare, vânzări
publicații)

36.490

37.032

Proiect cultural Ovidius cu finanțare
nerambursabilă din fondurile Primăriei
Municipiului Constanța
sponsorizare
Subvenții buget local
TOTAL (lei)

175.177

14.344

0
804.053
1.015.720

0
795.983
847.359

Totalitatea surselor atrase de către muzeu în perioada iulie-decembrie 2017, s-a ridicat la
valoarea de 1.015.720 lei, ponderea alocărilor de la bugetul Consiliului Județean Constanța în totalul
veniturilor fiind de peste 79%. În ceea ce privește veniturile realizate în primul semestru al anului 2018,
acestea au ajuns la 847.359 lei, ponderea subvențiilor de la bugetul local atingând aproape 94%.
4.4. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța
Având o tradiţie instituţională de peste jumătate de secol, cu o bună bază materială, constituită din
elemente structurale cu potenţe funcţionale autonome, instituția muzeală se constituie un reper important
în peisajul cultural şi ştiinţific, cu valoare emblematică pentru oferta turistică a litoralului pontic amenajat,
dar şi pentru spaţiul dobrogean în totalitatea lui.
Complexul Muzeal de Științe ale
Naturii Constanța este organizat și
funcționează ca instituție publică de cultură
de importanță județeană, cu personalitate
juridică, sub autoritatea Consiliului Județean
Constanța, având ca obiect principal
desfășurarea activității de cercetare, păstrare,
conservare și valorificare a patrimoniului
muzeal în relația cu publicul vizitator, în
vederea
promovării
educației,
a
conștientizării publice față de protecția mediului.
Una dintre cele mai importante realizări ale Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța
din perioada de referință, o constituie parteneriatul cu un expozant străin în baza căruia s-au realizat
reprezentații cu lei de mare californieni (cele mai inteligente dintre pinipede) de care s-a bucurat atât
publicul constănțean, cât și cel din afara județului.
În perioada iunie 2017- mai 2018, comparativ cu perioada iunie 2016 – mai 2017, se remarcă o
creștere importantă - de 28% - la nivelul încasărilor instituției, respectiv de 26% în ceea ce privește
numărul vizitatorilor, creșterea fiind cauzată de sporirea atractivității prin materializarea investiției de
modernizare a clădirii Delfinariului, dar și a celorlalte investiții realizate, pe de o parte din resurse proprii,
iar pe de altă parte prin intermediul finanțărilor din partea Consiliul Județean Constanța.
perioada 01 iunie 2016 – 31 mai 2017
Încasări (lei)
5.811.400
Vizitatori
452.040
perioada 01 iunie 2017 – 31 mai 2018
Încasări (lei)
7.436.787
Vizitatori
569.632

Evoluție
28%
26%
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În anul 2017, de exemplu, instituția a înregistrat un număr total de vizitatori de 515.659, cu
următoarea structură:
Secția

Adulți Studenți/elevi
90.797
43.779

Acvariu
Delfinariu

175.561

Microrezervație

21.928

Planetariu

12.240

TOTAL

300.526

Total cu plată Total fără plată

Total vizitatori

134.576

35.744

170.320

82.815

258.376

32.611

290.987

7.431

29.359

0

29.359

12.753

24.993

0

24.993

146.778

447.304

68.355

515.659

Faptul că a crescut numărul de adulți,
demonstrează că oferta educațională a tentat
și o categorie mai pretențioasă și mai dificilă
de vizitatori – pe cei fără copii.

Resurse financiare
În perioada de referință, activitatea instituției a fost susținută financiar atât din venituri proprii ale
Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, cât și din alocarea de subvenții de la Consiliul Județean
Constanța.
În ceea ce privește raporturile financiare venituri-cheltuieli, situația acestora este prezentată în
tabelul de mai jos:

Venituri (proprii +
subvenții)
Cheltuieli

iunie - decembrie 2017

ianuarie - mai 2018

6.804.250 lei

877.014 lei

3.031.063 lei

1.129.244 lei

Execuţia bugetară a anului 2017 reflectă realizarea următorilor indicatori economici:
✓ la secțiunea Venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii), astfel:

Programat

Realizat

Procent
(%)
Realizat

11.107.143

10.309.321

92,82

7.376.867
3.710.276
20.000

7.430.875
2.864.446
14.000

100,73
77,20
70,00

Indicatori

Venituri totale (lei), din
care:
- venituri proprii
- subvenţii (buget local)
- sponsorizări

Anul 2017

Din analiza informațiilor furnizate în tabelul anterior, se observă faptul că veniturile proprii
realizate de instituție au depășit valoarea programată, motiv pentru care a putut fi posibilă scăderea
subvențiilor acordate de către instituția pe care o conduc, fără a se periclita buna desfășurare a activității
complexului muzeal și nici derularea investițiilor programate.
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✓ la secțiunea Cheltuieli (cu personalul; bunuri și servicii; cheltuieli de capital etc.) în anul
2017, situația s-a prezentat astfel:
Indicatori
Cheltuieli totale, din care:
- cheltuieli de personal,
- cheltuieli de întreţinere
- cheltuieli pentru reparaţii capitale
- cheltuieli de capital

Anul 2017
Programat
11.107.143
2.592.326
4.774.817
680.000
3.060.000

Procent (%)
Realizat
76,55
87,19
80,00
93,55
58,36

Realizat
8.502.334
2.260.167
3.820.253
636.172
1.785.742

Se constată că, în perioada analizată, cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 76,55% față de
cele programate, cu mențiunea că în ceea ce privește cheltuielile de capital, valoarea realizată a acestora a
fost semnificativ diminuată (58,36%) față de cheltuielile cu investițiile previzionate. Este de remarcat
faptul că, pentru segmentul investiții, subvenția alocată de către Consiliul Județean Constanța a acoperit
în procent majoritar (71,22%) necesitățile instituției reprezentând 1.271.800 lei.
Gradul de acoperire din surse atrase de instituție/venituri proprii a cheltuielilor a fost de 87,39%,
restul de 12,61% fiind reprezentat de subvențiile de la bugetul local. În același timp, în ceea ce privește
gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor, acesta a atins 99,86%.
Cât despre repartizarea cheltuielilor pe surse în totalul cheltuielilor realizate la nivelul anului
2017, aceasta a fost următoarea:
✓ cheltuieli de personal: 26,58%;
✓ cheltuieli de întreținere: 44,94%;
✓ cheltuieli pentru reparații capitale: 7,48%;
✓ cheltuieli de capital: 21%.
În anul 2017, gradul de acoperire a salariilor din subvenţia acordată de Consiliul Județean
Constanța a fost de 78,90%.
În ceea ce privește structura veniturilor instituției, pe parcursul anului 2017, Complexul Muzeal
de Științe ale Naturii a realizat venituri proprii în cuantum de 7.430.875 lei, iar sumele primite cu titlu de
subvenție de la Consiliul Județean Constanța, au reprezentat 27,79% din totalul veniturilor, și anume
2.864.446 lei.
Obiective investiții versus surse de finanțare
a) perioada iunie-decembrie 2017:
Valoare
Totală

an 2017

Denumire obiectiv investiție
Venituri proprii
TOTAL, din care:
Amenajare peisagistică a zonei de Sud și Vest (locația
Bdul. Mamaia)
Amenajare locație “grupuri sanitare pentru vizitatori” - secția
Microrezervație
Amenajare amplasament lacustru păsări acvatice
Amenajare șoproane (11 locații) – secție Microrezervație
Autoutilitara (leasing)
Copiator - Imprimantă Multifuncțională
Autoutilitara UTV
Website
Licențe software

2.228.800
279.800
220.000
280.000
110.000
42.000
5.000
60.000
25.000
20.000

957.000
-

Subvenție
Consiliul
Județean
Constanța
1.271.800
279.800

-

220.000

42.000
-

280.000
110.000
5.000
60.000
25.000
20.000
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Pompă recirculare pentru instalație geotermală
Sistem video și alarmare locație „Sera” - secție Microrezervație
Sistem instalație frigorifică – congelare/refrigerare - secție
Delfinariu
Reabilitare alei zona Planetariu
Modernizare bazine sector expozițional - secție Acvariu
Reparații capitale instalații electrice clădire Acvariu și clădire
„Modul Euro M”
Realizare sistem ventilație – secție Acvariu
Reparații capitale adăposturi și amplasamente - secție
Microrezervație
Termoizolație și fațadă clădire bazin D2
Amenajare volieră păsări în ambient semideschis - interactivă pentru
vizitatori

22.000
25.000
60.000

25.000
60.000

22.000
-

180.000
70.000

-

180.000
70.000

100.000

100.000

-

60.000

60.000

-

390.000

390.000

-

120.000

120.000

-

160.000

160.000

-

-

În perioada iunie – decembrie 2017, prin alocarea de fonduri de la Consiliul Județean Constanța,
au fost realizate obiective de investiții în valoare totală de 1.271.800 lei, ponderea sursei de la bugetul
local fiind de 57,06% din totalul finanțărilor acordate.
b) perioada ianuarie - mai 2018:
• la secția Delfinariu: S-a demarat investiția Amenajare spațiu separator animale și tribune
vizitatori la bazinele d4 și d5 (sursă de finanțare - subvenție de la Consiliul Județean Constanța –
150.000 lei).
• la secția Microrezervație:
✓ S-au finalizat lucrările pentru realizarea investiției Amenajare mal lac interior secție
microrezervație (sursă de finanțare - subvenție de la Consiliul Județean Constanța –
450.000 lei).
✓ S-a demarat investiția Reabilitare sector alei tranzit perimetru secție microrezervație (sursă
de finanțare - venituri proprii ale C.M.S.N. – 200.000 lei).
✓ S-a demarat investiția Amenajare manej exterior și tribune pavilion echitație (sursă de
finanțare - venituri proprii ale C.M.S.N. – 210.000 lei).
Până la momentul prezentului raport, se observă că în anul 2018, subvenția acordată de către
Consiliul Județean Constanța pentru realizarea obiectivelor de investiții, a atins valoarea de 600.000 lei, în
vreme ce, din veniturile proprii, instituția a alocat deja pentru investiții suma de 410.000 lei.
În ceea ce privește Lista obiectivelor de investiții pentru 2018 aprobată prin Hotărâre de către
Consiliul Județean Constanța, centralizarea este redată în tabelul de mai jos:

Denumire
TOTAL, din care:
A. Lucrări în continuare
Amenajare peisagistică a zonei de Sud și Vest (locația
Bdul Mamaia)
Sediu administrativ
Amenajare bazin exterior mamifere marine – adiacent d2
Extindere, modernizare și developare „Sera” – secție
Microrezervație
B. Lucrări noi
Amenajare mal lac interior secție Microrezervație
Amenajare manej exterior și tribune Pavilion echitație
Realizare expoziție permanentă secție Delfinariu
C. Alte cheltuieli de investiții
a) Achiziții de imobile

Valoare
Totală

4.179.771
1.103.221
70.000

Prevederi 2018
Venituri
proprii
3.269.771
1.033.221

Subvenție Consiliul
Județean Constanța
910.000
70.000
70.000

486.200
335.000

486.200
335.000

212.021

212.021

-

760.000
450.000
210.000
100.000
2.316.550
-

310.000
210.000
100.000
1.926.550
-

450.000
450.000
390.000
-

Bd.Tomis nr. 51, Constanța, cod poştal 900725, website: www.cjc.ro
pag. 72 din 127

-

Raportul Preşedintelui Consiliului Județean Constanța pentru perioada iunie 2017 - mai 2018

b) Dotări independente
Autoutilitara (leasing)
Centrală termică electrică secția Acvariu
Aplicație sistem informatic de gestiune a patrimoniului
muzeal
Pompă tip CERNA 100, stație pompare apă de la mare –
secție Delfinariu
Grup pompe sistem filtrare bazine d1, d2 și d3 – secție
Delfinariu
Lămpi ultraviolete sistem filtrare bazine d1, d2 și d3 –
secție Delfinariu
Sistem amovibil de filtrare – reverză bazine Delfinariu
Echipament de control și introducere Ph și Clor – secție
Delfinariu
c) Elaborare studii de fezabilitate și alte
studii aferente obiectivelor de investiții
Elaborare PT obiectiv Amplasament Pinguini
Elaborare documentație aplicație proiect european în
cadrul Programului INTERREG A Joint Opened Window
to the Universe Mysteries
d) Lucrări de foraj, cartarea terenului,
fotogrammetrie și alte cheltuieli de
investiții
Amenajare spațiu separator animale și tribune vizitatori
la bazinele d4 si d5
Reparație capitală subsol clădire secție Acvariu
Extindere și modernizare Zona apa marină – secție
Acvariu
Extindere sistem aducțiune apă amplasamente animale
secție Microrezervație
Reabilitare sector alei tranzit perimetru secție
Microrezervație
Sistematizare teren cu destinație zona staționare auto –
Pavilion echitație
Amenajare și modernizare zona casierie frontală Delfinariu

599.200
20.200
20.000

559.200
20.200
20.000

40.000
-

40.000

-

40.000

16.000

16.000

-

250.000

250.000

-

30.000

30.000

-

200.000

200.000

-

23.000

23.000

-

117.350

117.350

-

40.000

40.000

-

77.350

77.350

-

1.600.000

1.250.000

350.000

150.000

-

150.000

300.000

300.000

-

100.000

100.000

-

200.000

-

200.000

200.000

200.000

-

300.000

300.000

-

350.000

350.000

-

Din informațiile furnizate în tabel, se observă că pentru finanțarea obiectivelor de investiții pentru
anul 2018, Consiliul Județean Constanța a alocat suma de 910.000 lei, ceea ce reprezintă 21,77% din
totalul surselor de finanțare a cheltuielilor de investiții.
Probleme critice/disfuncționalități identificate la nivelul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii
✓ nivelul salarial extrem de scăzut al angajaților din cadrul Complexului Muzeal;
✓ neconformarea bazinelor de la Delfinariu la legislația actuală privind deținerea de mamifere
marine;
✓ gradul ridicat de responsabilitate generat de munca cu animalele.
Dincolo de problema salarială anterior menționată, particularitatea activității Complexului Muzeal
de Științe ale Naturii Constanța, și anume aceea de muzeu, determină o serie de puncte critice, dintre
care, cea mai relevantă o constituie slaba eficiență în gestionarea unei activități economice generatoare
de venituri. Acest lucru se datorează în mare măsură conducerii secțiilor de către muzeografi cu
competențe reduse la nivel administrativ.
O altă problemă derivată din Legea Muzeelor care reglementează activitatea complexului, este
reprezentată de componența Consiliului de Administrație care, din punct de vedere decizional, este
situat deasupra Directorului General, însă membrii din structura consiliului, se află în subordinea
acestuia, astfel că la nivel decizional, apar frecvent conflicte de interese.
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Propuneri de eficientizare a activității
✓ îmbunătățirea și modernizarea ROF-ului, îndeosebi la nivelul responsabilităților
serviciilor, precum și modificarea componenței Consiliului de Administrație;
✓ întreprinderea de demersuri pe lângă Ministerul Muncii în vederea regândirii procesului de
retribuire a personalului încadrat în familia ocupațională cultură;
✓ extinderea sistemului de bazine de la Delfinariu printr-o lagună parțial acoperită conectată
la bazinul principal – temă de proiectare discutată cu Direcția Generală de Proiecte din cadrul
Consiliului Județean Constanța;
✓ consolidarea procesului de afirmare a instituției în viața culturală a județului, precum și în
sferele științifice naționale și internaționale;
✓ creșterea nivelului serviciilor de educație ecologică destinate publicului larg;
✓ extinderea parteneriatelor de colaborare cu învățământul preuniversitar și universitar
astfel încât Complexul Muzeal de Științe ale Naturii să devină un pol de sprijin pentru educația
ecologică;
✓ pregătirea și perfecționarea personalului tehnic angrenat în activitatea muzeală.
4.5. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (M.I.N.A.C.)
Este o instituție publică de cultură a cărei activitate este structurată pe mai multe domenii distincte:
activitatea de cercetare arheologică sistematică și preventivă, activitatea muzeografică-valorificare
patrimoniu; activitate de evidență, conservare, restaurare și protejare a patrimoniului, precum și
activitatea administrativ-funcțională.

În perioada iunie 2017–mai 2018, instituția de cultură a desfășurat numeroase proiecte, expoziții,
parteneriate cultural-educative, proiecte naționale și internaționale, sesiuni științifice naționale și
internaționale, dintre care amintim:
✓ proiectul Bimillenaria Ovidiană;
✓ proiectul dedicat Centenarului: la Tulcea s-a desfăşurat Sesiunea Națională de Comunicări
Științifice Dobrogea și Marea Unire la Centenar; organizator: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
”Gavrilă Simion” Tulcea; parteneri: M.I.N.A.C., Muzeul Național al Marinei Române Constanța și
Liceul de Arte ”George Georgescu”;
✓ al VI-lea Congres Internațional Grecii și Romanii la Marea Neagră și importanța regiunii
pontice pentru lumea greco-romană;
✓ a 50-a Sesiune Internațională Pontica în parteneriat cu Universitatea Ovidius Constanța, cu
peste 150 de participanți din Franța, Marea Britanie, Bulgaria, Italia, SUA, Polonia, Rep. Moldova și
de la instituții de profil din țară;
✓ expoziție temporară în cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă AFCN Dobrogea în
contextul Primului Război Mondial: Valorificări culturale;
✓ expoziția permanentă Comunismul în Dobrogea (1945-1989);
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✓ Proiectul Cetatea Capidava – istorie şi continuitate a poporului roman pe meleaguri
dobrogene ce are ca aplicant Consiliul Judeţean Constanţa; în cadrul proiectului sunt efectuate
săpături arheologice în punctul Capidava Thermae de către o echipă de arheologi de la M.I.N.A.C.;
✓ proiect transfrontalier BG-RO/ARCHIVE - Ancient Roman cultural heritage interactive
visualization environment for the cross-border area between Bulgaria and Romania (2016 – 2017);
M.I.N.A.C. în calitate de partener, aplicantul fiind Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse şi
partener 2 - Muzeul Regional de Istorie Ruse.
În ceea ce privește evenimentele cultural-educative, prin parteneriatul general cu ISJ Constanţa şi
parteneriatele individuale cu diferite şcoli din judeţ şi nu numai, M.I.N.A.C. a pus la dispoziţie dotările sale
(plasme, săli de expoziţie, săli de conferinţe) pentru desfăşurarea unor lecţii tematice, tratând teme mari ale
istoriei României.
În perioada de referință, programul de evidenţă a patrimoniului a avut un număr mai redus de
activităţi, datorită necesităţii prezenţei specialiştilor în cadrul unor cercetări arheologice preventive.
Creşterea patrimoniului pe categorii, în semestrul al II-lea din anul 2017, arată astfel: 210 piese arheologie,
102 piese istorie modernă, 204 piese de numismatică. În anul 2018, asistăm la o îmbogățire a patrimoniului
de numismatică cu 95 piese.
În perioada iunie 2017–mai 2018, în cadrul activității de cercetare arheologică preventivă, au fost
încheiate cercetări preventive în număr de 404, studii istorice – 26, în total 430 contracte însumând 735.092
lei.
Săpăturile arheologice preventive din anticul Tomis (zona Peninsulă) au adus informații științifice
deosebit de importante pentru înțelegerea cronologiei cetății și a planului arhitectural al acesteia în diferite
perioade (elenistică, romană timpurie, romano-bizantină). De asemenea, săpăturile arheologice din zona
extramuros – ICIL, Carrefour, Parcul Copiilor, Centrul de Perfecționare a Scafandrilor – au scos la lumină
vestigii importante din toate epocile istorice – urme de locuire Hamangia (mil. V a.Chr), necropola
elenistică, așezare medievală timpurie etc.
În cursul anului 2017, Biroul de Arheologie Subacvatică a realizat trei contracte de evaluare de
teren, însumând aproximativ 36 kmp pe platforma maritimă a Mării Negre. Perimetrele evaluate sunt
situate la aproximativ 4-8 km de țărm, la adâncimi variabile de cca. 20-30 m și au produs beneficii
financiare și știintifice importante pentru instituție.
Programul de cercetări arheologice sistematice 2017 a cuprins zece şantiere: Adamclisi, Tropaeum
Traiani, Albești, Hârşova-Cetate, Cheia, Oltina, Capu Dealului, Ulmetum, Sacidava - care acoperă, în mod
uniform, epocile istorice de la neolitic până la evul mediu. Trei dintre aceste şantiere - Albeşti, Cheia,
Ulmetum - au avut proiecte eligibile, fiind cofinanţate de Ministerul Culturii prin programul PNCA cu
suma de 50.000 lei.
În ceea ce privește activitatea publicistică, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a
lansat în cursul lunii martie 2018 volumul aniversar Pontica 50, publicație tradițională cu apariție
neîntreruptă din 1968 până astăzi. De asemenea, rapoartele de cercetare arheologică sistematică au fost date
spre publicare în volumul Cronica Cercetărilor 2017 pentru șantierele sistematice: Albești, Capidava,
Cheia, Tropaeum Traiani, Oltina, Ulmetum.
În cadrul proiectului Western Black Sea Underwater Cultural Tourist Routes, aplicat în programul
Thematic Routes on Underwater Cultural Heritage inițiat de EASME, în luna februarie 2018, a fost realizat
volumul Western Black Sea Underwater Cultural Tourist Routes ce cuprinde repertorierea siturilor costiere
și a muzeelor de pe segmentul litoral Constanța – Sozopol.
Resurse financiare
a) perioada iunie – decembrie 2017
Nr. crt.
1
2
3
4

SURSA
Subvenție buget local
Venituri proprii
Sponsorizări
Venituri din fonduri externe
nerambursabile
TOTAL VENITURI

VALOARE (lei)
2.608.212
1.220.527
88.000
106.114
4.022.853
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Ponderea alocărilor de la bugetul local în totalul surselor de finanțare ale instituției, a fost de
aproape 65% în al II-lea semestru al anului 2017.
În ceea ce privește veniturile proprii ale M.I.N.A.C. (1.220.527 lei), acestea s-au compus din:
✓ taxe intrare muzeu: 494.390 lei;
✓ venituri din prestări servicii contracte cercetare-supraveghere: 464.337 lei;
✓ vânzare de materiale popularizare: 66.847 lei;
✓ venituri din activitatea de cercetare: 194.953 lei;
b) perioada ianuarie – mai 2018
Nr. crt.
1
2
3
4

SURSA
Subvenție buget local
Venituri proprii
Sponsorizări
Venituri din fonduri externe
nerambursabile
TOTAL VENITURI

VALOARE (lei)
1.929.024
437.497
0
12.618
2.379.139

Ponderea alocărilor de la bugetul local în totalul surselor de finanțare ale instituției, a depășit 81% în
perioada ianuarie - mai 2018.
În ceea ce privește veniturile proprii ale M.I.N.A.C. (450.115 lei), acestea s-au compus din:
✓ taxe intrare muzeu: 142.545 lei;
✓ venituri din prestări servicii contracte cercetare-supraveghere: 270.755 lei;
✓ vânzare de materiale popularizare: 24.197 lei;
✓ venituri din activitatea de cercetare: 0 lei;
Totalul surselor de finanțare ale M.I.N.A.C. în perioada de referință a fost de 6.401.992 lei, din care
subvențiile acordate de Consiliul Județean Constanța au însumat 4.537.236 lei (70,87%).
Probleme critice/disfuncționalități identificate la nivelul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie
Constanța
✓ număr insuficient de angajați care să demareze și să implementeze proiectul de reabilitare a
clădirii M.I.N.A.C.;
Propuneri de eficientizare a activității
✓ angajarea de personal de specialitate și muncitori;
✓ completarea Registrului Informatizat pentru evidența analitică a bunurilor culturale.
4.6. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada
Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada este o instituție publică de cultură,
subordonată Consiliului Județean Constanța.
Una din realizările majore ale instituției în perioada
de raportate, o constituie preluarea, în anul 2018, de la
autoritatea județeană, în administrare a Centrului
Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin,
centru ce a fost reabilitat pe fonduri europene.
Alături de activitățile și proiectele curente pe care
Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada le
desfășoară, s-au remarcat pentru perioada iunie 2017 – mai
2018 următoarele acțiuni culturale mai importante:
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✓ Festivalul Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu ediţia a XXI-a, ce are loc în fiecare an în Comuna Topalu din județul Constanța;
✓ Proiectul cultural cinematografic Puterea memoriei;
✓ Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean.

Resurse financiare
Bugetul Centrului Cultural se stabilește pe baza fondurilor asigurate din bugetul Consiliului
Județean Constanța, a previziunilor privind realizarea veniturilor proprii și a celor atrase de instituție,
precum și a evoluției actuale a costurilor și a prețurilor din economia națională.
Veniturile instituției sunt asigurate, în principal, din transferuri bugetare alocate de către autoritatea
publică locală pe care o conduc, precum și din venituri proprii provenite din activitatea de bază a centrului
– organizarea de concursuri.
Pentru a forma o imagine mai clară a evoluției bugetului, respectiv a veniturilor înregistrate de
instituție, voi prezenta situația perioadei iunie 2017 – mai 2018 cu indicatorii economici realizați, după cum
urmează:
Categorii
TOTAL VENITURI, din care:
Venituri proprii (totalitatea
surselor atrase)
Subvenții/alocații bugetul local
TOTAL CHELTUIELI, din care:
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Cheltuieli de capital/investiții
Cheltuieli de personal
Alte cheltuieli (acțiuni
socio-culturale)

iunie - decembrie 2017
Realizat (lei)
2.949.473
415.374

ianuarie – mai 2018
Realizat (lei)
2.242.021
328.512

2.534.099
3.111.168
535.591
122.637
1.792.255
660.685

1.913.509
2.039.772
314.087
88.591
1.347.478
289.616

Obiective investiții aprobate în perioada iunie 2017 – mai 2018
Conform Listei de investiții aprobată inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.
71/31.03.2017 și rectificată prin HCJ nr. 282/30.10.2017, la nivelul Centrului Cultural Județean Teodor T.
Burada au fost achiziționate următoarele active fixe cu banii proveniți din subvenții:
Nr. crt.
1
2
3
4
5
6

Activ fix
Stagebox digital
Cort 3*8 m Profi Premium
Camera video profesională
Nai 22 tuburi
Pian Digital Yamaha
Ecran de proiecție gonflabil

U/M
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

Cantitate
1
1
1
1
2
1

Bd.Tomis nr. 51, Constanța, cod poştal 900725, website: www.cjc.ro
pag. 77 din 127

Raportul Preşedintelui Consiliului Județean Constanța pentru perioada iunie 2017 - mai 2018

7
8
9
10
11
12
13

Covor PVC unifloor
Țambal mic
Microfoane cu fir
Microfoane fără fir
Imprimantă multifuncțională
Calculator Lenovo
Laptop Asus Intel Core

Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.
Buc.

1
1
12
3
2
4
2

Pentru anul 2018, conform Listei de investiții aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean
Constanța nr. 135/27.04.2018, a fost aprobată de către autoritatea publică achiziția următoarelor active fixe:
Nr. crt.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Activ fix
Expertiză tehnică și documentație de avizare
D.A.L.I. pt consolidarea imobilului
Casa Ioan Bănescu
Autoturism
Instrumente muzicale (cobza, acordeon)
Pt. Centrul Multifuncțional Jean Constantin
Sistem dedicat conversie în format Digital
Cinema Package
Cortină
Sistem acționare cortină șină dublă cu
acționare electrică
Draperii fonoabsorbante
Fundal de protecție ecran
Tapițerie de scenă
Covor de scenă
Mochetă pt. evenimente

U/M
Buc.

Cantitate
1

Buc.
Buc.

1
2

Buc.

1

Buc.
Buc.

1
1

Buc.
Buc.
Buc.
Mp.
Mp.

6
1
1
200
200

Realizări în domeniul de competență
✓ derularea de activități de educație permanentă în școli din județul Constanța;
✓ organizarea de lecții deschise de actorie și spectacole interactive în școli din județul Constanța;
✓ desfășurarea de spectacole de către Ansamblul Folcloric Profesionist Izvoare Dobrogene cu ocazia
evenimentelor organizate în județ și în țară (ex: Festivalul Folcloric de Artă și Tradiție Populară
Românească, emisiunea ''Seara bună, dragi români'', Sărbătoarea Recoltei etc. ) precum și în străinătate
(ex: Târgul de Turism Expovaccaciones);
✓ tipărire de cărți în cadrul proiectului editorial Dobrogea 140. Restituiri;
✓ derularea proiectului cultural cinematografic Puterea memoriei;
✓ derularea, prin intermediul Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin, a
unor proiecte care vizează implicarea tinerilor în activități culturale și responsabilizarea acestora în ceea ce
privește rolul culturii și al educației în viața societății (ex: întâlnire cu ONG-uri, spectacole și expoziții,
proiecții filme, mese rotunde, concursuri, dezbateri, serbări etc.).
Probleme critice/disfuncționalități identificate la nivelul Centrului Cultural Județean Teodor T.
Burada
Singurele disfuncționalități pe care le întâmpină instituția de cultură, după cum remarcă managerul
acesteia, sunt generate de spațiul de desfășurare a activităților administrativă și didactică. Lipsa unui sediu
adecvat duce, uneori, la o comunicare anevoioasă între angajați pe de o parte, și între angajați și cursanți,
pe de altă parte.
Propuneri de eficientizare a activității
✓ inițierea de produse și servicii culturale menite să satisfacă nevoile culturale comunitare;
✓ formarea, instruirea și perfecționarea personalului angajat în domeniile artistice;
✓ creșterea gradului de acces și participare a cetățenilor județului la viața culturală;
✓ extinderea colaborărilor centrului cultural cu instituții similare în plan extern.
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4.7. Biblioteca Județeană I.N. Roman Constanța
Biblioteca Județeană I.N. Roman este cea mai importantă structură info-documentară de tip
enciclopedic a judeţului, din punct de vedere al mărimii colecțiilor și al complexității serviciilor oferite.
În ceea ce privește fondul de carte al instituției de cultură, la 31 decembrie 2017, în colecţiile
Bibliotecii Judeţene existau un total de 625.722 documente, din care: 247.324 volume (1.905 cărţi rare, 27
periodice rare), 365 manuscrise, 1.046 microfilme, 12.669 documente audio, 315 documente vizuale, 1.504
documente audio-vizuale combinate, 10.747 colecţii electronice, 181 documente electronice, 10.810
documente digitale, 9 periodice electronice, 7 baze de date, 621 titluri periodice curente (din care 259
abonamente). Au fost achiziţionate 2.864 documente prin finanţare publică, în timp ce din donaţii au intrat
în colecţiile bibliotecii 464 titluri. Totodată, aceste colecţii s-au dezvoltat prin achiziţii cu fonduri de la
bugetul local (comenzi la edituri şi difuzori), achiziţii prin Legea Depozitului Legal (nr. 111/1995) şi
donaţii de la instituţii şi persoane fizice.
Realizări în domeniul de competență
✓ organizarea de expoziții dedicate unor evenimente istorice și personalități culturale;
✓ sărbătorirea unei serii însemnate de evenimente istorice naționale și internaționale;
✓ participarea la Ziua cărții și a bibliotecarului;
✓ organizarea Zilei Porților Deschise și a Nopții Bibliotecii;
✓ publicarea volumului Dobrogea în contextul Primului Război Mondial, în colaborare cu Academia
Oamenilor de Știință-filiala Constanța, precum și a revistei Biblion, cu apariție semestrială;
✓ editarea monografiei revistei culturale Ovidiu și a volumului Localități ale județului Constanța la
140 de ani de la unirea Dobrogei cu România;
✓ desfăşurarea de activităţi extracurriculare cu 25 studenţi de la facultăţi tehnice cărora le-au fost
prezentate: colecţia de brevete a bibliotecii (donaţie OSIM), cartea editată de Organizația Mondială a
Proprietății Intelectuale (WIPO) şi colecţia de standarde (grupa de vârstă: 15-24 ani) în cadrul
Programului de promovare şi diseminare a informaţiilor din domeniul proprietăţii industriale.

Resurse financiare
În perioada iunie 2017 – mai 2018, resursele financiare ale Bibliotecii Județene I. N. Roman
Constanța s-au ridicat la valoarea de 4.181.519 lei, sumă cu care s-au finanțat următoarele tipuri de
cheltuieli:
✓ Cheltuieli de personal: 2.630.649 lei;
✓ Cheltuieli cu bunuri și servicii: 1.343.970 lei;
✓ Alte cheltuieli pentru acțiuni culturale: 81.000 lei;
✓ Cheltuieli de capital: 125.900 lei.
Probleme critice/disfuncționalități identificate la nivelul Bibliotecii Județene
✓ lipsă acută a spațiului de depozitare;
✓ existența unei singure filiale în municipiul Constanța;
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✓ lipsa de personal, fapt ce are ca efect limitarea unora dintre activitățile specifice de
bibliotecă, precum și a celor administrative.
Propuneri de eficientizare a activității
✓ reorganizarea spațiului de depozitare;
✓ deschiderea unei noi filiale, prin acordarea unui spațiu corespunzător;
✓ reconfigurarea, în general, a tuturor spaţiilor destinate lecturii şi depozitării, respectiv
aducerea bibliotecii la parametrii necesari de funcţionare, pentru stadiul actual de dezvoltare a
acestui tip de instituţie info-documentară.
5. ALTE INSTITUȚII
CONSTANȚA

AFLATE

SUB

AUTORITATEA

CONSILIULUI

JUDEȚEAN

5.1. Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța
Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa, înfiinţată în baza Ordonanţei
Guvernului nr. 84/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărâre a Consiliului Judeţean
Constanţa, funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, sub autoritatea
administraţiei publice judeţene şi este condusă de un director executiv.
Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Constanţa - ca serviciu public comunitar judeţean
specializat – este constituită prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă din aparatul propriu al
Consiliului Judeţean Constanţa şi al Biroului Evidenţa Populaţiei din cadrul Serviciului de Evidenţă
Informatizată a Persoanei.
În calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, îmi revine sarcina de a coordona
activitatea Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
Obiectivul fundamental de activitate al direcției îl reprezintă coordonarea şi controlul metodologic
al activității serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor organizate în subordinea consiliilor
locale municipale, orăşeneşti şi comunale de pe teritoriul judeţului.
Realizări în domeniul de competență
În perioada iunie 2017 – mai 2018, angajații serviciului Stare Civilă din cadrul Direcției Generale
de Evidenţă a Persoanelor Constanța au realizat următoarele activități:
✓ verificarea și avizarea unui număr de 816 cereri de rectificare a actelor de stare civilă ce se află în
păstrare la primăriile localităţilor judeţului Constanţa;
✓ verificarea și avizarea unui număr de 1992 cereri de transcriere a certificatelor de stare civilă
întocmite de autorităţile străine privind pe cetăţenii români cu domiciliul în judeţul Constanţa;
✓ întocmirea unui număr de 88 referate privind aprobarea cererilor de schimbare a numelui
cetățenilor români cu domiciliul în județul Constanța și înaintate Preşedintelui Consiliului Judeţean
Constanţa spre aprobare;
✓ efectuarea mențiunilor în actele de stare civilă: au fost operate 32 mențiuni referitoare la cetățenia
română, precum și 689 de menţiuni de desfacere a căsătoriei prin divorț comunicate de către birourile
notariale;
✓ întocmirea şi trimiterea unui număr de 1476 de extrase în baza actelor de stare civilă: 562 de
naștere, 423 de căsătorie și 491 de deces;
✓ atribuirea unui număr de 152 coduri numerice personale la cererea cetăţenilor români cu
domiciliul în străinătate, precum şi la cererile de transcriere a certificatelor de stare civilă, urmare a
(re)dobândirii cetăţeniei române;
✓ atribuirea în Registrul unic de evidenţă al certificatelor de divorţ a 135 de numere pentru
certificatele de divorț întocmite de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor/SPCLEP din judeţul
Constanţa;
✓ verificarea și înaintarea, spre avizare, directorului executiv al D.G.E.P. Constanța unui număr de
503 referate (dosare) privind înregistrarea tardivă a nașterii întocmite de ofiţerii de stare civilă din cadrul
primăriilor/SPCLEP din judeţul Constanţa;
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✓ efectuarea de verificări în registrele de stare civilă și furnizarea de date de identificare a rudelor de
până la gradul IV, solicitate de DGASPC Constanța pentru 125 de minori care beneficiază de diferite
măsuri de protecție socială;
✓ organizarea la sediul Consiliului Județean Constanța a unui număr de 4 sesiuni de instruire a
ofițerilor de stare civilă din cadrul a 70 primării/SPCLEP de pe raza județului Constanța;
✓ efectuarea unui număr de 61 controale la oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor/SPCLEP de
pe raza judeţului Constanţa.
Resurse financiare
Bugetul instituției este alcătuit din surse provenite de la bugetul județean Constanța și venituri
proprii. În perioada de referință s-au realizat, la bugetul direcției, încasări din venituri proprii, în sumă
totală de 792.699 lei din care taxe evidența persoanelor 7.097 lei și taxe stare civilă 785.602 lei. Plăţile
efectuate din buget au fost în sumă de 3.813.987 lei, astfel că restul de 3.021.288 lei l-a constituit
subvenția acordată de către Consiliul Județean Constanța cu care s-au finanțat îndeosebi cheltuielile
de personal.
Structurate pe titluri de cheltuieli, plăţile s-au efectuat după cum urmează:
✓ cheltuieli de personal: 2.991.820 lei;
✓ bunuri şi servicii: 737.621 lei;
✓ cheltuieli de capital: 84.546 lei.
Probleme critice/disfuncționalități identificate la nivelul Direcției Generale de Evidență a
Persoanelor Constanța
✓ spaţiul insuficient: direcţia îşi desfăşoară activitatea în două sedii distincte aflate în locaţii diferite,
unul în incinta Consiliului Judeţean Constanţa, Bdul. Tomis nr. 51 şi un birou în incinta
Inspectoratului Județean de Poliţie, blv Mamaia nr. 104-106;
✓ volumul mare al arhivei operative deținută de D.P.J.E.P precum şi imposibilitatea din partea
Arhivelor Naționale de a primi registrele de stare civilă (exemplarul II) al căror termen de
păstrare a expirat (respectiv 100 de ani).
Propuneri de eficientizare a activității
✓ asigurarea unei bune funcționări a Serviciilor Publice Locale de Evidența Persoanelor;
✓ asigurarea necesarului de produse, servicii și lucrări pentru realizarea obiectivelor de funcționare
și dezvoltare instituțională ale D.G.E.P. Constanța, în condiții de legalitate, eficiență și eficacitate;
✓ reorganizarea și desfășurarea activității de resurse umane.
5.2. Direcția de Pază a Județului Constanța
Direcția de Pază a Județului Constanța, înființată în baza HCJ nr. 251/2005 sub autoritatea
Consiliului Județean Constanța prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici Constanța, este un
serviciu public cu personalitate juridică și finanțare integrală din venituri extrabugetare.
Obiectivul fundamental de activitate al Direcției de Pază a Județului Constanța îl reprezintă
asigurarea serviciilor de pază pentru obiectivele de interes județean, respectiv paza pentru instituțiile din
subordinea Consiliului Județean Constanța.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al direcției sunt date, cu
precădere, de:
• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor,
cu modificările și completările ulterioare;
• HG nr. 301/2012 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003.
În perioada iunie 2017 – mai 2018, activitățile de pază, monitorizare, intervenție rapidă sau
transport valori au fost derulate, în baze contractuale, pentru următorii beneficiari:
- Județul Constanța;
- Comuna Grădina;
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Orașul Murfatlar;
Comuna Ostrov;
Comuna Tortoman;
Comuna Chirnogeni;
Comuna Cobadin;
Comuna Comana;
Comuna Siliștea;
Teatrul de Operă și Balet Oleg Danovski;
Muzeul de Artă Constanța;
Biblioteca Județeană I.N. Roman;
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii;
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța;
Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța;
Sanatoriul Balnear Mangalia;
Liceul Cobadin;
Liceul Tehnologic Nicolae Istrătoiu Deleni.

Realizări în domeniul de competență
✓ asigurarea pazei și ordinii cu ocazia desfășurării unor evenimente precum: Festivalul Internațional
de Teatru Miturile Cetății, Campionatul European de Șah pentru Juniori, Sărbătoarea Recoltei și
a Vinului Dobrogean, Festivalul Berii etc.
La finele anului 2017, cu sprijinul nemijlocit al Consiliului Județean Constanța, Direcția de Pază a
primit acordul Prefecturii Constanța cu privire la modificarea numărului de personal ce desfășoară
activitatea de pază în sensul creșterii acestuia, fapt ce va conduce, pe viitor, la încheierea de noi contracte;
posturile vor fi acoperite conform prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 de un număr de 600 agenți de
securitate.
Probleme critice/disfuncționalități identificate la nivelul Direcției de Pază a Județului Constanța
Principala problemă critică întâmpinată de direcție în perioada de referință, a constituit-o
majorarea tarifului pentru servicii prestate în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a HG nr. 846/2017 privind stabilirea salariului minim
brut garantat în plată, fapt ce a condus la renunțarea din partea unor beneficiari la contractele încheiate
anterior.
O altă problemă critică o reprezintă concurența neloială din partea firmelor de pază private ce
practică prețuri de dumping și cu care ajung să câștige licitațiile organizate de autoritățile contractante.
Propuneri de eficientizare a activității
✓ creșterea calității serviciilor pe pază oferite de agenții de securitate;
✓ extinderea activității prin sporirea numărului beneficiarilor de servicii de pază, monitorizare și
protecție;
✓ achiziționarea de echipamente necesare bunei desfășurări a activității;
✓ recuperarea sumelor de bani datorate de beneficiarii care au înregistrat, de-a lungul timpului,
debite mari.

IV. FINANȚĂRI NERAMBURSABILE CONFORM LEGII nr. 350/2005 ”privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general”
Consiliul Județean Constanța a susținut, cu finanțare din fonduri publice, proiectele şi programele
cluburilor sportive de drept privat şi ale asociațiilor pe ramură de sport județean, precum şi acțiunile sau
programele culturale de interes general, în conformitate cu prevederile bugetare pentru anul 2017 în
cuantum total de 8.000.000 lei. Finanțarea proiectelor s-a făcut în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu
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modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr.130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din
fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociațiilor pe ramură de sport
județene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanței
Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor şi proiectelor
culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
În anul 2017, în perioada iunie - decembrie, au avut loc două sesiuni de finanțare nerambursabilă
în baza Legii nr. 350/2005, și au fost atribuite un număr de 19 contracte în valoare totală de 4.905.827,60
lei, după cum este redat în cele ce urmează:
✓ prin intermediul Compartimentului Dezvoltare Județeană, Sănătate, Sport și Învățământ,
autoritatea publică locală a organizat sesiunea pentru aplicarea procedurii de atribuire de contracte pentru
domeniul sport aferentă Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, derulată în perioada mai – iunie 2017, în
cadrul căreia au fost atribuite 11 contracte de finanţare nerambursabilă pentru proiecte sportive, în
valoare totală de 1.618.660,60 lei (din prevederea bugetară de 3.000.000 lei) şi a monitorizat
implementarea acestora.
În luna iunie 2017, conform Anunțului de participare publicat în data de 08.05.2017, în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a nr. 85/08.05.2017, în Telegraf şi Observatorul de Constanța, precum
şi pe site-ul Consiliului Județean Constanța la adresa www.cjc.ro a avut loc sesiunea - domeniul sport,
în urma căreia au fost atribuite următoarele contracte de finanțare nerambursabilă:
1. PALOŞI IONUŢ FRANCISC – Drumul spre înalta performanţă – tenisul constănţean creşte
campioni - 2017 - Contract nr. 21459/03.08.2017 - 103.600 lei;
2. MEDEŞAN INOCENȚIU FELICIAN - Constanţa - în ritm de tenis - Contract nr.
21461/03.08.2017 - 35.000 lei;
3. RADU LARISA SIMONA - Tenisul constănţean – drumul campionilor - Contract nr.
22645/18.08.2017 - 57.454,60 lei;
4. CLUBUL SPORTIV HAPPY KIDS 2010 MEDGIDIA – Handbalul, sport judeţean - Contract
nr. 22645/18.08.2017 - 125.670 lei;
5. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ,,RUGBY TEAM” - Rugby – valori pentru educaţie - Contract
nr. 22701/18.08.2017 - 206.810 lei;
6. ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV FIANCHETTO - Participarea sportivilor din cadrul asociaţiei
Club Sportiv Fianchetto Constanţa la Campionatul European de Șah pentru Copii Juniori şi
Campionatul Naţional de Șah – Divizia A - Contract nr. 22707/18.08.2017 – 14.112 lei;
7. ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ATENA SPORT - Constanţa te lansează la apă! - Contract
nr. 22683/18.08.2017 - 57.780 lei;
8. ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV PERFORMER - Împreună facem istorie - Contract nr.
22706/18.08.2017 - 418.348 lei;
9. ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE ŞAH CONSTANŢA - Participarea juniorilor constănţeni la
Campionatele Naţionale pe echipe de juniori, Campionatul Mondial şi European de juniori; organizarea
Campionatului European de juniori (în parteneriat cu Federația Română de Șah) şi a Campionatului
Municipiului Constanţa - Contract nr. 22678/18.08.2017 - 88.517 lei;
10. ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE BASCHET CONSTANŢA - Judeţul Constanţa joacă baschet
- Contract nr. 22647/18.08.2017 - 248.999 lei;
11. ASOCIAŢIA TERRA SEMPER FIDELIS PERSPECTIVĂ PENTRU VIITOR - Cupa
Intercontinentală de padbol - Contract nr. 22710/18.08.2017 - 262.370 lei.
✓ prin intermediul Compartimentului Coordonarea Instituțiilor de Cultură
Subordonate, autoritatea publică locală a organizat sesiunea pentru aplicarea procedurii de atribuire de
contracte pentru domeniul cultură aferentă Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, derulată în
perioada mai – iunie 2017, în cadrul căreia au fost atribuite 8 contracte de finanţare nerambursabilă
pentru proiecte culturale, în valoare totală de 3.287.167 lei (din prevederea bugetară de 5.000.000 lei) şi a
monitorizat implementarea acestora.
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În luna iunie 2017, conform Anunțului de participare care a fost publicat în data de 08.05.2017, în
Monitorul Oficial al României, Partea a VI a nr. 85/08.05.2017, în Replica de Constanţa, precum şi pe
site-ul Consiliul Județean Constanța la adresa www.cjc.ro a avut loc sesiunea în domeniul cultură, în
urma căreia au fost atribuite contracte de finanțare nerambursabilă, după cum urmează:
1. ASOCIAȚIA EUROCULT - Hang out – festivalul de origine alternativă - Contract nr.
20924/31.07.2017 - 625.405 lei;
2. ASOCIAŢIA TERRA SEMPER FIDELIS PERSPECTIVĂ PENTRU VIITOR- Learning corner
- Contract nr. 20864/31.07.2017 - 157.971 lei;
3. ASOCIAŢIA WILD ART - Galeria din pasaj – Virgil Coman - Contract nr. 21120/01.08.2017 101.636 lei;
4. ASOCIAŢIA CULTURALĂ TEATRELIA - Dram Drum – autobuzul veseliei - Contract nr.
20953/01.08.2017 - 654.500 lei;
5. FUNDAŢIA UMANITARĂ CLOPOT - Art District – festival internaţional de stradă - Contract
nr. 20915/31.07.2017 - 1.095.563 lei;
6. ASOCIAŢIA CULTURAL-ARTISTICĂ VULTURII CARPAŢILOR – Exilul lui Ovidius la
Pontul Euxin - Contract nr. 20850/31.07.2017 - 455.158 lei;
7. CENTRUL DE FORMARE ȘI PERFECŢIONARE VOCAL– INSTRUMENTALĂ MANGALIA
- Corul Callatis Kalamata 2017 - contract nr. 22281/11.08.2017 - 85.934 lei;
8. UNIUNEA DEMOCRATĂ TĂTARĂ MEDGIDIA - Kurultai = adunare, festivitate, jocurile,
nunta - Contract nr. 26362/25.09.2017 – 111.000 lei.

Pentru anul 2018, Consiliul Județean Constanța îşi propune să susțină, cu finanțare nerambursabilă
din fonduri publice, proiectele şi programele cluburilor sportive de drept privat şi ale asociațiilor pe
ramură de sport, în conformitate cu prevederile bugetare pentru anul 2018, în cuantum total de 3.000.000
lei însă, până la momentul prezentului raport de activitate, nu a fost demarată nicio sesiune.
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V. PROGRAME ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA SUSȚINUTE DIN SURSE
PROPRII
1. PROGRAMUL DE BURSE PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL
Consiliul Județean Constanța, prin Hotărârea nr. 291/17.12.2007 a instituit programul privind
acordarea unor burse lunare elevilor din clasele V-VIII din unitățile de învățământ din mediul rural,
clasați pe locurile I, II, III la învățătură precum şi premierea primilor trei elevi din fiecare unitate şcolară
din mediul rural din județ, care promovează examenul de admitere în liceele din județul Constanța, curs
de zi.
Potrivit programului, primii trei elevi din fiecare unitate şcolară din mediul rural din județ care
promovează examenul de admitere în liceele din județul Constanța - curs de zi primesc burse lunare în
valoare de: locul I – 150 lei, locul II – 100 lei şi locul III - 50 lei.
În acest context, Programul de burse pentru elevii din mediul rural inițiat de Consiliul Județean
Constanța reprezintă o măsură de sprijinire a elevilor cu rezultate bune la învățătură, bursele constituind
un instrument eficient împotriva fenomenului de abandon şcolar, atât de răspândit în mediul rural. Bursele
sunt destinate achiziționării de obiecte şi materiale necesare participării la actul şcolar (echipament şcolar,
uniforme, manuale, cărți, etc.).
Prin intermediul Compartimentului Dezvoltare Judeţeană, Sănătate, Sport și Învățământ au
fost verificate şi întocmite documentele necesare desfășurării programului în anul 2017 respectiv 2018.
Valoarea burselor acordate în anul 2017 a fost de 2.192.600 lei, iar în 2018 de 1.198.200 lei, programul
derulându-se după cum urmează:
a) pentru anul 2017
1. Sesiunea mai 2017
În luna mai 2017 s-a desfășurat o sesiune de acordare a burselor în unitățile școlare beneficiare ale
programului, acțiune finanțată de Consiliul Județean Constanța. Beneficiarii au primit în această sesiune
bursele pentru 4 luni, (15 septembrie 2016 - 15 ianuarie 2017) - aferente semestrului I din anul şcolar
2016-2017, în urma rezultatelor la învățătură de la sfârșitul semestrului II al anului școlar 2015-2016.
Astfel, în cadrul Programului de burse pentru elevii din mediul rural inițiat de către Consiliul Județean
Constanța au fost premiați 2.663 elevi, iar suma alocată burselor a fost în valoare de 1.105.400 lei.
Tot în luna mai 2017 a avut loc Gala bursierilor Consiliului Județean Constanța ediția a VI-a
2017, eveniment organizat cu ocazia încheierii ciclului liceal de patru ani pentru elevii ce au beneficiat de
bursele de merit oferite de Consiliul Județean Constanța, în cadrul Programului de burse pentru elevii din
mediul rural. În cadrul festivității de premiere, 202 elevi din clasa a XII-a au primit bursele pentru patru
luni, semestrul al II-lea din anul școlar 2016 – 2017 , în valoare totală de 87.000 lei.
Total sesiune mai 2017: 1.192.400 lei - 2.865 elevi
2. Sesiunea decembrie 2017
În luna decembrie 2017 s-a desfășurat o sesiune de acordare a burselor în unitățile școlare
beneficiare ale programului, acțiune finanțată de Consiliul Județean Constanța. Beneficiarii au primit în
această sesiune bursele pentru 4 luni, (15 februarie - 15 iunie 2017) - aferente semestrului II din anul
şcolar 2016 - 2017, în urma rezultatelor la învățătură de la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 20162017. În cadrul Programului de burse pentru elevii din mediul rural inițiat de către Consiliul Județean
Constanța, au fost premiați 2.376 elevi, iar suma alocată burselor a fost în valoare de 1.000.200 lei.
Total sesiune decembrie 2017: 1.000.200 lei - 2.376 elevi
Total general 2017: 2.192.600 lei
b) pentru anul 2018
Sesiunea aprilie + mai 2018
În luna aprilie 2018 s-a desfășurat o sesiune de acordare a burselor în unitățile școlare beneficiare
ale programului, acțiune finanțată de Consiliul Județean Constanța. Beneficiarii au primit în această
sesiune bursele pentru 4 luni, (15 septembrie 2017 - 15 ianuarie 2018) aferente semestrului I din anul
şcolar 2017-2018, în urma rezultatelor la învățătură de la sfârșitul semestrului al II-lea al anului școlar
2016-2017. Astfel, în cadrul Programului de burse pentru elevii din mediul rural inițiat de către Consiliul
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Județean Constanța, au fost premiați 2.704 elevi, iar suma alocată burselor a fost în valoare de 1.115.600
lei.
În luna mai 2018 a avut loc Gala bursierilor Consiliului Județean Constanța ediția a VII-a 2018,
eveniment organizat cu ocazia încheierii ciclului liceal de patru ani, pentru elevii ce au beneficiat de
bursele de merit oferite de Consiliul Județean Constanța, în cadrul Programului de burse pentru elevii din
mediul rural. În cadrul festivității de premiere, 190 elevi din clasele a XII-a, au primit bursele pentru
patru luni aferente anului şcolar 2017-2018, semestrul al II-lea, burse ce s-au ridicat la valoarea de 82.600
lei.
Total sesiune aprilie + mai 2018: 1.198.200 lei - 2.894 elevi
Suma totală acordată de către Consiliul Județean Constanța în perioada mai 2017 – mai
2018 în cadrul Programului de burse pentru elevii din mediul rural inclusiv bursele acordate la Gala
bursierilor, a fost de 3.390.800 lei.
2. PROGRAMUL DE SUSȚINERE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR ȘI CLASELE 0-VIII
DIN MEDIUL RURAL AL JUDEȚULUI CONSTANȚA, 2013-2017
Prin intermediul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul autorității
publice locale pe care o conduc, în cursul anului 2017 a fost inițiată achiziția de rechizite școlare aferente
Programului de susținere a învățământului preșcolar și clasele 0-VIII din mediul rural al județului în
conformitate cu HCJ nr. 342/2013 și HCJ nr. 288/2014.
Din dorința ca elevii din mediul rural şi cei din orașele cu nivel de trai scăzut să gasească pe bancă
la fiecare început de an şcolar un pachet cu rechizitele necesare desfăşurării în bune condiții a activităților
de învățământ pe parcursul anului în curs, în perioada 05-17.10.2017, Consiliul Județean Constanța a
derulat acțiunea de distribuire a pachetelor conținând rechizite școlare unui număr de 32905 elevi
preșcolari și școlari din ciclul primar și ciclul gimnazial din cadrul unităților de învățământ din mediul
rural al județului Constanța. La acestea s-au adăugat orașele: Hârșova, Băneasa, Negru-Vodă, Murfatlar,
Medgidia (Remus Opreanu și Valea Dacilor) și Ovidiu ( Sat Culmea și Poiana).
Pachetele oferite în cadrul programului mai înainte menționat au cuprins:
✓ pentru preșcolari: ghiozdan pluș, acuarele pentru copii, caiet de desen, plastilină, set creioane
colorate, set carioca, pensulă;
✓ pentru elevii claselor 0-IV: ghiozdan școlar, caiet școlar dictando A5-5 buc., caiet școlar
matematică A5-5 buc., acuarele pentru copii, penar cu fermoar complet echipat, bloc desen;
✓ pentru elevii claselor V-VIII: ghiozdan școlar, penar cu fermoar complet echipat, caiet studențesc
capsat dictando-5 buc., caiet studențesc capsat matematică-5 buc.
În calitate de coordonator al acestui program de susținere a învățământului școlar prin acordarea
de rechizite, se cuvine să explic faptul pentru care a existat un mic decalaj de timp în ceea ce privește
distribuirea rechizitelor către elevii din județul Constanța. Este adevărat faptul că procedurile au fost
demarate conform contractelor-cadru, însă, în anul 2017 aparatul de specialitate din cadrul Consiliului
Județean Constanța a lucrat la o actualizare a bazei de date privind numărul elevilor cuprinși în program,
fapt pentru care distribuirea către beneficiari s-a făcut abia în cursul lunii octombrie și nu la începutul
anului școlar. În urma actualizării numărului de beneficiari, Consiliul Județean Constanța a distribuit un
număr mai mic de rechizite în anul 2017, comparativ cu numărul alocat în 2016, când 34000 de elevi au
fost beneficiarii acestor pachete.
M-a emoționat să văd bucuria din ochii copiilor când au
primit aceste materiale atât de necesare. Îmi doresc ca, în
județul Constanța, să înregistrăm rezultate școlare din ce în ce
mai bune. Cred că o educație solidă le oferă elevilor de astăzi o
șansă reală în viitor. Voi încerca să fiu cât mai prezent în viața
comunităților locale, astfel încât locuitorii județului să fie
convinși că le reprezint interesele și că le sunt alături.
(cuvinte adresate, ca Președinte, cu ocazia Zilei
Internaționale a Educației în cadrul Campaniei de distribuire a
rechizitelor școlare, octombrie 2017).
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VI. ALTE PROGRAME ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA SUSȚINUTE DIN
SURSE DE LA BUGETUL DE STAT ȘI SURSE PROPRII
Pentru Programul Lapte și Corn a fost încheiat Acordul Cadru de furnizare produse lactate și de
panificație nr. 21797/25.10.2013, pe o perioadă de 4 ani școlari, respectiv în perioada 2013-2017, acord
care în prezent și-a încetat valabilitatea. Ca urmare a modificării legislației europene și a apariției unor
regulamente noi, programele anterioare de încurajare a consumului de fructe în școli, respectiv de
distribuire a laptelui în școli s-au unificat în Programul pentru școli, sub aceleași reguli şi principii de
implementare, începând cu anul școlar 2017-2018.
Dezbaterile la nivel european pentru unificarea celor două programe au fost demarate în 2014.
Construit în jurul obiectivelor de sănătate și educație, programul are două componente: distribuția de
fructe, legume, lapte și produse lactate și totodată de măsuri educative, apreciindu-se că simpla distribuție
a produselor, în absența unor măsuri de educație, nu este suficientă pentru a imprima un stil de viață
sănătos. Menționăm că odată cu implementarea noului program, au fost abrogate OUG 96/2002 cu privire
la Programul Lapte–Corn cu modificările și completările ulterioare și OUG 24/2010 privind Programul
de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli cu modificările și completările ulterioare.
În prezent, avȃnd în vedere noul program, respectiv Programul pentru școli, la nivelul Consiliului
Județean Constanța, s-a elaborat un nou Caiet de sarcini și un Referat de necesitate pentru demararea
achiziției. Între timp, la începutul lunii iunie 2018, s-a modificat legislația achizițiilor publice, drept
pentru care documentația a trebuit refăcută, conform noilor prevederi legale. Astfel documentația
întocmită inițial nu a putut fi publicată în SEAP în forma aprobată pȃnă la data prezentului raport de
activitate. În această situație, în perioada următoare, structura de specialitate din cadrul Consiliului
Județean Constanța va proceda la refacerea documentației în vederea publicării acesteia în SEAP.
1. Programul de acordare de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar
şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu
program normal de 4 ore
Programul Lapte și Corn este unul dintre cele mai longevive programe guvernamentale din
Romȃnia, în cadrul lui fiind distribuite produse lactate și de panificație pentru elevii din învățămȃntul
primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din gradinițele de stat și private cu
program normal de 4 ore.
În urma aderării Romȃniei la UE, componenta
lapte din programul național a devenit eligibilă pentru
finanțare din Fondul European de Garantare Agricolă
(fonduri FEGA). Acest ajutor a fost în valoare de
0,1815 euro/kg produs distribuit.
Măsura de acordare a ajutorului comunitar
pentru furnizarea laptelui și a anumitor produse lactate
în instituțiile școlare are drept principal obiectiv
încurajarea consumului de lapte de către copiii din
instituțiile școlare beneficiare și formarea de obiceiuri
alimentare sănătoase în rȃndul copiilor preșcolari și
școlari.
În perioada de raportare, produsele de panificație au fost finanțate de la Bugetul de Stat din cote
defalcate din TVA. Pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017, s-a plătit către furnizorul SC
Dobre și Fiii SRL suma de 1.805.698,20 lei pentru produsele de panificație și suma de 3.634.472,35 lei
pentru produsele lactate, aceste sume reprezentȃnd echivalentul a 5.292.664 porții distribuite.
Conform contractului subsecvent nr. 4/23254/09.09.2016, valoarea unitară a pachetului lapte-corn
și a serviciilor aferente pentru un elev/preșcolar /zi este de 0,943 lei, fără TVA.
În vederea acordării ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţii școlare, în anul
școlar 2016-2017, semestrul al II-lea, structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Constanța
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a înregistrat Cererea de plată la APIA CONSTANŢA cu nr. 5891/11.09.2017, respectȃndu-se astfel
termenul limită pentru depunerea dosarului, fără penalități.
Conform Cererii de plată, au fost raportate și aprobate următoarele:
✓ numărul de unități furnizate (porții) solicitate: 5.251.580
✓ numărul zilelor de școală în care s-au furnizat produse lactate : 76
✓ numărul maxim de copii beneficiari din perioada cererii : 70.380
✓ suma totală solicitată exprimată în euro: 176.334,64 euro
Suma recuperată de la Uniunea Europeană prin APIA, în data de 29.11.2017, pentru Programul
Lapte și Corn a fost de 793.336,97 lei (curs valutar 4.503 lei/eur).
2. Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli
Ajutorul financiar pentru Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli a
fost plătit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) și s-a acordat doar pentru
distribuirea merelor în unitățile de învățămȃnt primar și gimnazial.
Pentru mere a fost stabilit prețul de
0,2982 lei/produs la care se adaugă TVA,
potrivit Contractului subsecvent de furnizare
produse nr.10/10.10.2016. Valoarea totală a
facturilor emise de către furnizorul SC Flomir
Brand SRL în vederea distribuirii fructelor
pentru elevii din învățămȃntul primar și
gimnazial din Județul Constanța pentru
semestrul al II-lea din anul școlar 2016-2017 a
fost de 830.584,88 lei.
În vederea acordării ajutorului
comunitar pentru acest program, structura de
specialitate din cadrul Consiliului Județean
Constanța, a înregistrat Cererea de plată la
APIA CONSTANŢA cu nr. 5513 din
29.08.2017, respectȃndu-se astfel termenul
limită pentru depunerea dosarului, fără penalități.
Conform Cererii de plată, au fost raportate și aprobate următoarele:
✓ numărul de unități furnizate(bucăți) solicitate: 2.503.747
✓ numărul zilelor de școală în care s-au distribuit mere : 43
✓ numărul maxim de copii beneficiari din perioada cererii : 58.748
✓ suma totală solicitată exprimată in Lei: 813.812,87 lei
Suma totală recuperată de CJC a fost de 813.002,27 lei, recuperarea făcându-se în data de
29.11.2017, respectiv 12.12.2017.
Sursele de finanțare au fost următoarele:
✓ Cofinanțare națională 11% din FEGA: 82.046,10 lei
✓ Finanțare UE 89% din FEGA: 663.827,54 lei
✓ Valoare TVA:67.128,63 lei.
Trebuie specificat faptul că, începând cu anul şcolar 2016–2017, de prevederile ordonanţei de
urgenţă 66/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea Programului
de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, au beneficiat şi preşcolarii din grădiniţele de stat
autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore. Banii pentru această măsură au
provenit de la Bugetul de Stat. Pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017, conform acestei
măsuri, au fost emise facturi în valoare totală de 205.157,81 lei de către furnizorul SC Flomir Brand SRL.
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3. Măsuri adiacente distribuției de mere din cadrul programului de încurajare a consumului de
fructe în școli
Prin intermediul Compartimentului Dezvoltare Județeană, Sănătate, Sport și Învățământ, au
fost întocmite documentele necesare achiziţionării contractului de servicii în vederea implementării
măsurilor adiacente distribuţiei de mere din cadrul Programului de încurajare a consumului de
fructe în şcoli, anul şcolar 2016 – 2017 - „Vizită în Staţiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru
Pomicultură Constanţa, situată în comuna Valu lui Traian”. Direcția de specialitate anterior menționată
a coordonat şi monitorizat derularea acestui program în perioada 6 – 14 iunie 2017 şi a întocmit
documentele necesare decontării sumelor cheltuite în cadrul programului de către APIA.
Având în vedere H.G. nr. 558/2016 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei și
frecvenței distribuției, a limitei valorii zilnice/elev a fondurilor necesare pentru distribuția fructelor și a
măsurilor adiacente distribuției de fructe, a bugetului aferent acestora, precum și a modalităților de
implementare efectivă și de gestionare la nivelul administrației publice în cadrul Programului de
încurajare a consumului de fructe proaspete în școli în anul școlar 2016 – 2017, la nivelul Consiliului
Județean Constanța a fost implementată doar una din măsurile adiacente propuse prin program, acestea
fiind: organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la stațiuni de cercetare pomicolă sau
legumicolă, la zilele recoltei, expoziții, târguri sau alte evenimente și/sau activități similare.
Astfel că, în perioada 6 – 14 iunie 2017, s-au organizat vizite la Stațiunea de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură Constanța, situată în comuna Valu lui Traian.
La această acțiune au participat 863 elevi și 84 cadre didactice însoțitoare din școlile beneficiare
ale Programului de încurajare a consumului de fructe și legume în școli, școli situate în 7 localități din
județul Constanța. În urma selecției de școli realizate de comun acord cu Inspectoratul Școlar Județean
Constanța, la program au participat următoarele instituții:
✓ Comana;
✓ Lipnița (cu satele Carvăn, Coslugea, Cuiugiuc);
✓ Limanu;
✓ Costinești (cu satul Schitu);
✓ Lumina (cu satele Sibioara și Oituz);
✓ Castelu (cu satul Nisipari);
✓ Peștera (cu satele Ivrinezu Mare și Izvoru Mare).
Pentru a fi implementată măsura adiacentă, a fost achiziționat, cu respectarea prevederilor Legii
nr. 98/2016 și ale H.G. nr. 395/2016, precum și ale Ghidului Solicitantului, un pachet de servicii ce a
constat în: transportul elevilor și al cadrelor didactice însoțitoare din zonele de reședință până în Stațiunea
de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța, situată în comuna Valu lui Traian, și retur, servirea
unui pachet constituit dintr-un sandviș și o sticlă cu apă plată fiecărui elev participant în cadrul stațiunii
vizitate. Tot în cadrul pachetului achiziționat a fost prevăzută și acordarea fiecărui elev participant, la
terminarea vizitei, a câte unui premiu de participare ce a constat în două cărți tematice diferite, cu ajutorul
cărora s-au promovat obiectivele programului și anume: încurajarea consumului de fructe și legume de
către copii și vizitele colective la ferme, stațiuni pomicole/legumicole.
Pachetul de servicii sus menționat în valoare totală de 108.806 lei a angrenat costuri eligibile, iar
cheltuielile cu măsurile adiacente s-au efectuat așa cum au fost prevăzute în Ghidul Solicitantului.
VII. PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE/NERAMBURSABILE
La nivelul Consiliului Județean Constanța funcționează Direcția Generală de Proiecte din
structura căreia Serviciul Promovare Proiecte Europene se ocupă de atragerea finanțărilor
nerambursabile în vederea dezvoltării durabile a Județului Constanța, în vreme ce Serviciul
Management Proiecte are drept obiectiv fundamental îndeplinirea activităților prevăzute în cererea de
finanțare, prin elaborarea documentației aferente pentru proiectele cu finanţare europeană nerambursabilă
implementate la nivelul Direcţiei, precum şi realizarea rapoartelor și situațiilor referitoare la activitatea de
monitorizare a contractelor, situații privind stadiul acestora, respectiv dificultățile apărute în
implementare.
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În perioada de referință, activitatea Serviciului Promovare Proiecte Europene a fost una meritorie,
ilustrată de numărul de proiecte gestionate raportat la numărul de persoane încadrate, cât și de acordarea
calificativelor profesionale anuale sau a premiilor de excelență pentru patru persoane direct implicate în
procesul de obținere a fondurilor europene pentru proiectul Reabilitarea și modernizarea drumului
judetean DJ223, tronsonul Cernavoda - Rasova - Aliman - Ion Corvin în valoare de aprox. 35 milioane
euro.
Până la acest moment au fost semnate contracte în valoare de aproximativ 44 milioane de euro la
care se va adăuga suma de 2,3 milioane de euro aferentă proiectului scris pentru Cetatea Carsium, așadar
un total de aproximativ 47 milioane de euro, valoare câștigată pentru proiecte cu obiective complexe
ce presupun: lucrări în premieră (Mormântul Pictat Hypogeu, Cetatea Carsium), prima reabilitare de la
înființare (Edificiul Roman cu Mozaic) sau asigurarea condițiilor minime de funcționare (MINAC).

1. PROIECTE CONTRACTATE
a) Proiectul Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ223, tronsonul Cernavodă - Rasova Aliman - Ion Corvin în valoare de aprox. 35 milioane euro
Prin acest proiect se reabilitează și modernizează DJ223 pe tronsonul Cernavodă – Ion Corvin
(38,777 km), acest tronson fiind singura rută de transport rutier ce urmează linia Dunării în jumătatea de
sud a județului Constanța.

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanţa, a semnat, în calitate de beneficiar, în data
de 08.02.2018 contractul de finanţare nr. 957 aferent proiectului cu titlul Reabilitarea şi modernizarea
drumului judeţean DJ223, tronsonul Cernavodă-Rasova-Aliman-Ion Corvin, Cod SMIS 110343
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor
rurale si urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi
urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene. Prin acest proiect,
UAT Judeţul Constanţa urmăreşte creşterea calităţii vieţii, a transportului şi a mobilităţii populaţiei, a
bunurilor şi serviciilor din Judeţul Constanţa prin reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene,
în vederea stimulării dezvoltării durabile a Judeţului Constanţa şi implicit a Regiunii de Dezvoltare Sud
Est.
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b) Proiectul Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța în valoare de aprox.
4,3 milioane euro
Proiectul vizează restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentului istoric:
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța prin realizarea de lucrări de revitalizare a zidăriilor
de piatră și cărămidă și a bolților cu degradări, lucrări de restaurare interioare la spațiile boltite și la
componentele artistice ale sălilor și frescei din aula „Adrian Radulescu”, lucrări de restaurare exterioare la
fațade și acoperisuri, lucrări de arhitectură, lucrări de intervenție structurală și lucrări de instalații precum
și dotarea (inclusiv lifturi) și punerea în valoare a monumentului.
Unitatea Administrativ Teritorială Județul
Constanţa a semnat în calitate de beneficiar, în data de
06.06.2018 contractul de finanţare nr. 2470, finanțat prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa
Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi
conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 –
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural.
Obiectivul general al proiectului este în
concordanţă cu obiectivul strategic al Priorităţii de
investiţie și urmărește impulsionarea dezvoltării locale
prin reabilitarea şi punerea în valoare a Muzeului de
Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, parte componentă a patrimoniului cultural naţional. Prin acest
proiect de investiţie se intenționează ca Judeţul Constanta, parte componentă a Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est, să gestioneze în mod eficient resursele patrimoniului cultural local, să valorifice potenţialul
acestuia pentru o dezvoltare sustenabilă care să permită creşterea competitivităţii economice şi
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale.
c) Proiectul Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu
Mozaic în valoare de aprox. 3 milioane de euro
Proiectul vizează restaurarea, consolidarea,
protecția și conservarea monumentului istoric
Edificiul Roman cu Mozaic (inclusiv restaurarea,
protecția și conservarea mozaicurilor interioare și
restaurarea plasticii fațadei și a acoperișului) precum
și dotarea și punerea în valoare a monumentului.
Unitatea Administrativ Teritorială Județul
Constanţa a semnat în calitate de beneficiar, în data
de 30.05.2018 contractul de finanţare nr. 2229,
finanțat prin Programul Operaţional Regional 20142020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, Operațiunea 5.1 – Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea,
protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale.
Obiectivul general al proiectului este în concordanţă cu obiectivul strategic al Priorităţii de
investiţie urmărind impulsionarea dezvoltării locale prin reabilitarea şi punerea în valoare a Edificiului
Roman cu Mozaic, parte componentă a patrimoniului cultural naţional.
d) Proiectul Salvarea și punerea în valoare a Mormântului Pictat Hypogeu în valoare de aproximativ
1,4 milioane euro
Proiectul vizează conservarea, restaurarea și protejarea cavoului Hypogeu prin reconstituirea
picturii murale din interiorul mormântului, refacerea arhitecturii mormântului (suprafețe murale: zidărie,
boltă, elemente din piatră și cărămidă) și realizarea unei structuri de protecție care să îl separe de mediul
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înconjurător și să asigure un anumit climat care să permită conservarea. Totodată, prin intermediul
lucrărilor prevăzute în proiect, se va dota și pune în valoare corespunzător monumentul.
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanţa a semnat în calitate de beneficiar, în data
de 06.06.2018 contractul de finanţare nr. 2467, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,
Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului
cultural.
Obiectivul general al proiectului urmărește salvarea și punerea în valoare, la adevărata
dimensiune, a Mormântului Pictat Hypogeu. Prin acest proiect de investiție se intenționează ca Județul
Constanța, parte componentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, să gestioneze în mod eficient resursele
patrimoniului cultural local, să valorifice potențialul acestuia pentru o dezvoltare sustenabilă care să
permită creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale
și regionale.
O categorie distinctă de proiecte la momentul elaborării prezentului raport o reprezintă aceea a
proiectelor în curs de semnare.
Din această categorie face parte proiectul Restaurarea, conservarea, amenajarea și
valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova) în valoare de aproximativ 2,3 milioane de
euro, un proiect ce a fost selectat pentru finanțare cu 85,75 puncte. Proiectul vizează conservarea,
restaurarea și protejarea Cetății Carsium prin: realizarea de lucrări aferente sectorului Turnul
Comandantului și zidurilor acestuia; consolidarea Zidului Sector Port; realizarea de lucrări aferente
Zidului Sector Incinte Vest; realizarea de lucrări amenajare sit; realizarea de lucrări împrejmuire. În
cadrul proiectului se va realiza un corp multifuncțional care să asigure toate utilitățile administrative
necesare (grupuri sanitare, inclusiv cu facilități pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, etc.). Corpul
multifuncțional va adăposti ca funcțiuni grupuri sanitare demixtate și pentru persoane cu dizabilități, dar
și un spațiu administrativ pentru pază și diverse informații turistice. Totodată, monumentul se va dota și
pune în valoare corespunzător.

2. PROIECTE ÎN PRECONTRACTARE
În acest moment, Consiliul Județean Constanța are în precontractare proiecte în valoare totală
de peste 1,5 milioane de euro ce vizează realizarea unor lucrări de infrastructură (eficiență energetică a
clădirilor DGASPC), precum și achiziția unor dotări specifice (patrimoniu submers, mediu, gestionarea
dezastrelor). Aceste proiecte sunt:
a) Proiectul Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Plasament Antonio, Constanța în
valoare de aproximativ 300.000 euro – proiect notat cu 87 puncte;
b) Proiectul Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Primire a Copilului în Regim de
Urgenţă Constanţa în valoare de aproximativ 300.000 euro – proiect notat cu 86 puncte;
c) Proiectul Reabilitarea energetică a clădirilor Centrului de Îngrijire și Asistență Poarta Albă,
Constanța în valoare de aproximativ 300.000 euro – proiect notat cu 79,5 puncte.
Pentru aceste trei proiecte activitățile principale vizează: reabilitarea termică a clădirilor,
reabilitarea termică a sistemelor de încalzire/furnizare a apei calde de consum, instalarea unor sisteme
alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, instalarea/reabilitarea/
modernizarea sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calității
aerului interior, reabilitarea/modernizarea instalațiilor de iluminat a clădirii, realizarea unor sisteme de
management energetic integrat, scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent
tone CO2) și scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an).
d) Proiectul Patrimoniul cultural comun – Sursă pentru dezvoltarea antreprenoriatului în
Bazinul Mării Negre în valoare de aproximativ 240.000 euro (buget CJC)– proiect selectat pentru
finanțare cu 80 puncte
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Cele mai importante achiziţii din cadrul proiectului pentru instituția pe care o conduc, constau
în: achiziția de echipamente specifice pentru dotarea unui laborator în cadrul MINAC specializat în
arheologie submersă, crearea unei hărţi a patrimoniului subacvatic, crearea unor holograme ale siturilor
subacvatice.
e) Proiectul Monitorizarea și protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării
Negre în valoare de aproximativ 370.000 euro – proiect selectat pentru finanțare cu 82,75 puncte;
Cele mai importante achiziţii pentru Consiliul Județean Constanța, ce vor fi efectuate în cadrul
proiectului, constau în următoarele: un buldoexcavator, o maşină de teren 4x4, un sistem de monitorizare
a parametrilor de mediu, elaborarea unui plan de management al mediului înconjurător şi dezvoltarea unei
aplicaţii pentru tineri.
3. PROIECTE DEPUSE LA FINANȚARE ȘI AFLATE ÎN EVALUARE
În acest moment, Consiliul Județean Constanța a depus proiecte la finanțare în valoare totală de
peste 28 milioane de euro, proiecte ce presupun lucrări de infrastructură rutieră sau socială, după cum
sunt prezentate mai jos:
a) Proiectul Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226A Cetatea
Histria - DN22/Tariverde în valoare de aproximativ 5 milioane euro – vizează modernizarea drumului
județean DJ226A pe tronsonul Cetatea Histria – DN22 pe o lungime de 17 km.
b) Proiectul Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226 Corbu –
Săcele – Istria – Mihai Viteazu în valoare de aproximativ 20 milioane euro – vizează modernizarea
drumului județean DJ226 pe tronsonul Corbu – Mihai Viteazu pe o lungime de 46 km.
Ambele proiecte au fost declarate conforme din punct de vedere administrativ și se află, în acest
moment, în etapa evaluării tehnico-economice.
c) Proiectul Închiderea Centrului de Plasament Delfinul – realizat în parteneriat cu DGASPC,
în valoare de aproximativ 1 milion de euro – vizează construirea a două căsuțe de tip familial în
Murfatlar și reabilitarea unei clădiri din Constanța în vederea realizării unui Centru de Zi.
d) Proiectul Închiderea Centrului de Plasament Ovidiu – realizat în parteneriat cu DGASPC,
în valoare de aproximativ 1 milion de euro – vizează construirea a două căsuțe de tip familial în
Medgidia și extinderea/reabilitarea/dotarea Centrului de Recuperare de Zi.
e) Proiectul Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont – realizat în parteneriat
cu DGASPC, în valoare de aproximativ 1,2 milioane de euro – vizează construirea și dotarea a două
case de tip familial în comuna Lumina, reabilitarea/modernizarea/dotarea a două imobile din Lumina și
Constanța, în vederea deschiderii a două Centre de Zi de Recuperare destinate copiilor cu dizabilități.
4. PROIECTE ÎN PREGĂTIRE
În acest moment, Consiliul Județean Constanța pregătește, în vederea depunerii la finanțare,
proiecte în valoare totală de aproximativ 11,5 milioane de euro ce vizează lucrări de infrastructură în
turism, sănătate și patrimoniu cultural, după cum sunt prezentate mai jos:
a) Proiectul Extindere Delfinariu în valoare de aproximativ 5 milioane de euro – La acest
moment, sunt în curs de obținere de la Primăria Municipiului Constanța, Certificatele de Urbanism
aferente obiectivului. La nivelul instituției pe care o conduc sunt în lucru documentațiile ce stau la baza
procedurii de achiziție publică SF + PT, procedură ce urmează a fi publicată în SEAP în cel mai scurt
timp posibil.
b) Proiectul Restaurarea şi punerea în valoare a Cetăţii Histria în valoare de aproximativ 5
milioane de euro – În cursul lunii iunie 2018, Institutul Național al Patrimoniului a transmis consiliului
propunerile legate de nota conceptuală și tema de proiectare.
c) Proiectul Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii Unității de
Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța în
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valoare de 1,5 milioane de euro – La sfârşitul lunii ianuarie 2018 a fost semnat contractul de prestări
servicii pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice faza SF/DALI, având condiţie suspensivă
emiterea ordinului de începere numai după obţinerea documentaţiilor cadastrale conforme acestui
obiectiv. În acest moment, documentaţia cadastrală este încă în procedură de achiziţie la nivelul CJC.

5. ALTE PROIECTE AFLATE ÎN IMPLEMENTARE
Proiectul Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic
Cetatea Capidava
În data de 31.07.2013, Consiliul Județean Constanța a semnat contractul de finanțare aferent
proiectului cu titlul Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului
arheologic Cetatea Capidava, Cod SMIS 31212, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional
2007-2013, Axa prioritară 5: Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de
intervenție 5.1. – Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, crearea și modernizarea
infrastructurilor conexe.
În ciuda problemelor întâmpinate în cadrul
procesului de implementare a proiectului
în
intervalul 2016-2017, la acest moment situația a
fost deblocată, iar activitățile de implementare nu
prezintă întârzieri periculoase.
Principalele activități derulate în perioada
de raportare au vizat:
✓ demararea procedurii de achiziție publică a
lucrărilor de execuție „rest de executat”;
✓ publicarea în SEAP a invitației aferente
licitației deschise „rest de executat”;
✓ derularea
activităților
specifice
de
implementare a proiectului conform
condițiilor impuse prin contractul de
finanțare;
✓ întrunirea comisiei în vederea încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Turnare placă peste punct de informare aferent proiectului;
✓ efectuarea de întruniri ale membrilor comisiei de evaluare a ofertelor și experții tehnici cooptați
pentru finalizarea raportului de analiză a propunerilor tehnice în cadrul procedurii de achiziție
publică a lucrărilor de execuție „rest de executat”.
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6. PROIECTE AFLATE ÎN PERIOADA DE DURABILITATE
Serviciul Management Proiecte din cadrul Direcției Generale de Proiecte a Consiliului
Județean Constanța, prin Compartimentul post implementare a întocmit și transmis către Organismul
Intermediar ADR SE Brăila, Rapoartele ex-post aferente perioadei de durabilitate cu care a efectuat
vizite la obiectivele de investiții.
Proiectele aflate în perioada de durabilitate în perioada iunie 2017-mai 2018 au fost următoarele:

Nr. crt.

Titlu Proiect

Dată începere
perioadă de
implementare

Dată
finalizare
proiect

Perioada de
durabilitate

1.

Centrul
1
multifuncțional educativ pentru tineret Jean
Constantin, Cod SMIS 40038

01.04.2013

01.11.2016

02.11.2016 –
01.11.2021

2.

Modernizarea
2
drumului județean între Ovidiu-Poarta
Albă (DJ228A), Cod SMIS 40035

16.09.2013

01.11.2016

02.11.2016 –
01.11.2021

3.

Creșterea
3
atractivității turistice a Complexului Muzeal
de Științe ale Naturii Constanța, Cod SMIS 40040

29.01.2013

31.08.2016

01.09.2016 31.08.2021

4.

Centrul
4
de Excelență în Turism și Servicii Tomis,
Cod SMIS 40036

29.01.2013

28.02.2016

29.02.2016 –
28.02.2021

Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea
și
5 echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului
Clinic Județean de Urgență Constanța - Policlinica 2,
Cod SMIS 19364

13.08.2011

12.07.2015

13.07.2015 –
12.07.2020

6.

Reabilitarea
6
Monumentului Triumfal Tropaeum
Traiani, Cod SMIS 5605

30.12.2010

29.08.2013

30.08.2013 –
29.08.2018

7.

Reabilitarea
7
și dotarea Centrului de Plasament Traian,
Cod SMIS 13875

28.02.2011

28.12.2012

29.12.2012 –
28.12.2017

Reabilitare și Modernizare de Drumuri Județene,
8
Tronsonul DJ 228: DN22C (Nazarcea) - DN2A
(Ovidiu), Cod SMIS 1483

06.08.2009

06.08.2012

07.08.2012 –
06.08.2017

Reabilitare, modernizare și dotare la Centrul de
9
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Techirghiol - Corpul A, Cod SMIS 12915

30.12.2010

29.06.2012

30.06.2012 –
29.06.2017

Reabilitare, modernizare și dotare la Centrul de
1 Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Techirghiol - Corpul C, în vederea înființării unui
centru de îngrijire și asistență, Cod SMIS 12916

11.12.2010

10.06.2012

11.06.2012 –
10.06.2017

5.

8.

9.

10.

Referitor la proiectul Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea și echiparea
Ambulatoriului din Cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa – Policlinica 2, Cod
SMIS 19364 care se află în perioada de durabilitate/ex-post, se cuvine a sublinia următoarele:
✓
Prin demersurile întreprinse de Consiliul Județean Constanța pe lângă Comisia Națională
pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), am reușit să obținem o serie de autorizații de deținere
și de închiriere a instalațiilor radiologice aflate la Ambulatoriul Policlinica 2.
Bd.Tomis nr. 51, Constanța, cod poştal 900725, website: www.cjc.ro
pag. 95 din 127

Raportul Preşedintelui Consiliului Județean Constanța pentru perioada iunie 2017 - mai 2018

✓
În vederea efectuării lucrărilor suplimentare necesare punerii în funcțiune a aparaturii
achiziționate în cadrul proiectului și a spațiului necesar desfășurării actului medical (în conformitate cu
normele legale în vigoare) în cadrul Ambulatoriului integrat Policlinica 2, Consiliul Județean Constanța
a sprijinit SCJU, prin alocarea sumelor necesare în cadrul ședinței de Consiliu Județean din data de
29.09.2017.
✓
S-a obținut autorizația ISU privind securitatea la incendiu pentru obiectivul de investiție
menționat.
✓
Au fost efectuare întâlniri de lucru la obiectivul de investiție la care au participat reprezentanți
ai Consiliului Județean Constanța precum și ai secției de balneofiziokinetoterapie, la aceasta din urmă
vizitându-se fosta bază de tratament dezafectată localizată la etajul 1 (în continuarea cabinetelor
medicale existente), loc unde reprezentanții SCJU Constanța au identificat necesitatea efectuării unor
lucrări de reparații în vederea asigurării funcționalității acesteia.
✓
Au fost monitorizate demersurile întreprinse de către SCJU Constanța în vederea realizării
lucrărilor de reparații semnalate: realizare întâlniri de lucru, transmitere adrese privind solicitarea
stadiului demersurilor etc.
VIII. PROTECȚIA MEDIULUI
La nivelul Consiliului Județean Constanța, activitatea de protecția mediului este derulată de către
serviciul cu același nume, serviciu ce face parte din Direcția Generală de Proiecte.
Obiectivele specifice de activitate ale Serviciului Protecția Mediului sunt următoarele:
✓ asigurarea relației de colaborare cu Ministerul Mediului, Ministerul Apelor şi Pădurilor,
Ministerul Agriculturii, Agenția Naţională pentru Protecția Mediului, Agenția pentru Protecția
Mediului Constanţa, Garda de Mediu şi alte instituţii şi organisme abilitate în protecţia mediului;
✓ participarea şi/sau elaborarea planurilor județene şi regionale din domeniul protecţiei mediului;
✓ colaborarea cu toate organismele abilitate în protecţia mediului în vederea aplicării legislaţiei din
domeniu;
✓ identificarea şi analizarea programelor de finanţare active în domeniul protecţiei mediului sau care
au componente de mediu;
✓ respectarea termenelor şi a legislaţiei în vigoare pentru implementarea proiectelor de mediu.
Realizări în domeniul de competență
1. Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Constanța (PMCA- judeţul Constanţa)
Consiliul Judeţean Constanţa este autoritatea administraţiei publice competentă să elaboreze
Planul de menţinere a calităţii aerului, conform prevederilor art. 21 şi art. 56 din Legea nr.
104/15.06.2011 privind calitatea aerului şi ale art. 34 din HG nr. 257/2015 privind aprobarea
Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a
planurilor de menţinere a calităţii aerului.
Planul s-a aflat în avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa şi la Centrul de Evaluare
a Calităţii Aerului timp de 6 luni. După consultările care au avut loc între cele două instituţii, în luna
februarie 2017, Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa a înaintat instituţiei noastre observaţii
privind necesitatea completării/modificării Planului.
Ulterior, Consiliul Judeţean Constanţa s-a adresat Institutului de Studii şi Proiectări Energetice
Bucureşti (ISPE), în calitate de elaborator al Studiului pentru întocmirea Planului de menţinere a calităţii
aerului în judeţul Constanţa, cu solicitarea de a completa/modifica documentul menţionat, în funcţie de
solicitările Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa. În acest context, Secretariatul Tehnic a
convocat Comisia Tehnică pentru a discuta observaţiile formulate de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Constanţa şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Membrii Comisiei Tehnice au stabilit
că este necesară retransmiterea unor adrese către U.A.T-urile care au măsuri de menţinere a calităţii
aerului în Plan şi către instituţiile/societăţile care pot furniza noile informaţii solicitate de către Agenţia
pentru Protecţia Mediului Constanţa.
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După obţinerea informaţiilor, în data de 20.12.2017 a avut loc întâlnirea Comisiei Tehnice în
vederea aprobării PMCA şi transmiterii acestuia spre avizare Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Constanţa şi Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului, dar din lipsă de cvorum a fost convocată o nouă
întâlnire în data de 06.02.2018. Ca urmare a discuţiilor purtate în cadrul întâlnirii, Secretariatul Tehnic,
prin adresa nr. 3560/ 07.02.2018, a solicitat membrilor Comisiei să transmită aprobarea Planului printr-o
adresă oficială, iar dacă este cazul, observaţiile/completările aduse acestuia, până la data de 23.02.2018.
Astfel, în perioada 23.02.2018 – 07.03.2018, Secretariatul Tehnic a primit din partea membrilor
Comisiei Tehnice adrese privind aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Constanţa,
în forma prezentată în cadrul întâlnirii din data de 06.02.2018.
În cursul lunii martie 2018, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, printr-o adresă, ne
informează cu privire la datele obligatorii care trebuie să se regăsească în conţinutul Planului de
menţinere a calităţii aerului, înainte ca acesta să fie transmis spre avizare.
În acest context, Consiliul Judeţean Constanţa a înaintat Institutului de Studii şi Proiectări
Energetice Bucureşti solicitarea de a demara etapa de verificare a Planului, în concordanţă cu informaţiile
transmise de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi a întreprins toate demersurile pentru
avizarea acestuia. Cu toate acestea, multitudinea de completări/modificări solicitate de instituțiile
responsabile, au condus la reluarea întregii proceduri de elaborare a PMCA în județul Constanța.
2. DEȘEURI – O.G. nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a
deșeurilor de origine animală
În data de 30.08.2016 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 664, O.G. nr. 24/24.08.2016
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu data
intrării în vigoare 02.12.2016. Forma consolidată a ordonanţei a fost modificată şi completată prin Legea
nr. 55 din 10 aprilie 2017.
Această ordonanţă stabileşte cadrul legal privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de
neutralizare a deşeurilor de origine animală, referitoare la sistemul de colectare, transport şi eliminare a
acestora, activitate publică de interes naţional.
Conform prevederilor art. 5 alin. 3,”La nivelul județelor, consiliile judeţene organizează şi sunt
responsabile pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală provenite din
gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligaţia de a asigura contractual, în condiţiile
legii, realizarea acestei activităţi de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislaţiei
în vigoare.”
Cu toată responsabilitatea, menționez faptul că, până la ora actuală, persistă un vid legislativ,
întrucât nu au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 24/2016.
În vederea îndeplinirii obligaţiilor legale care îmi revin, în calitate de reprezentant al Consiliului
Județean Constanța, precizez faptul că aparatul de specialitate din cadrul instituţiei a depus toate
diligenţele către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţie Publice, Guvernul României, Ministerul Finanţelor Publice, în vederea obţinerii unor noi
informaţii referitoare la aprobarea Normelor metodologice de aplicare şi identificare a unor soluţii
alternative pentru neutralizarea deşeurilor de origine animală.
3. Siturile contaminate istoric, orfane, contaminate actual şi potenţial contaminate
Consiliul Judeţean Constanţa deține în proprietate privată un număr de 6 Situri, foste Centre
pentru Protecția Plantelor. Pentru 4 dintre acestea (Centrul pentru Protecţia Plantelor Constanţa, Centrul
pentru Protecţia Plantelor Medgidia, Centrul pentru Protecţia Plantelor Hârşova, Centrul pentru Protecţia
Plantelor Cogealac), s-a realizat o primă evaluare a poluării solului și subsolului, prin aplicarea unui
chestionar. Întrucât datele de care a dispus instituția noastră au fost irelevante, A.P.M. Constanța ne-a
adus la cunoștință faptul că siturile au fost incluse în categoria siturilor potențial contaminate.
În vederea utilizării viitoare a terenurilor, instituția noastră are obligaţia de a elabora Bilanțuri de
mediu nivel II și Rapoartele aferente.
În luna aprilie 2018 a fost semnat Contractul de prestări servicii de elaborare Bilanțuri de mediu
de nivel II și Rapoarte la Bilanțurile de mediu pentru patru amplasamente - Centre pentru Protecția
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Plantelor. După întocmirea Bilanțurilor de mediu nivel II și a Rapoartelor aferente, se vor putea lua
decizii privind utilizarea terenurilor.
4. Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) – Judeţul Constanţa, actualizat
Planul Local de Acţiune pentru Mediu are nu numai rolul de a soluţiona problemele de mediu
existente la un moment dat, ci şi de a identifica, a preveni, a diminua/elimina presiunile asupra mediului,
generate de procesul de dezvoltare economică. Acesta implică actualizarea permanentă a acţiunilor în
relaţie cu dezvoltarea ştiinţifică şi tehnologică, precum şi cu realitatea economică şi socială.
În vederea elaborării Planului Local de Acţiune pentru Mediu, la nivelul structurii de
specialitate din cadrul Consiliului Județean Constanța, pentru fiecare problemă de mediu s-au stabilit
următoarele:
✓ obiectivele de mediu - ameliorarea și îmbunătăţirea situaţiei constatate;
✓ ţintele pentru mediu - angajamentele cuantificabile necesar a fi realizate într-un interval de timp
stabilit pentru atingerea unui obiectiv specific;
✓ indicatorii de mediu - elementele a căror măsurare permite evaluarea realizării acţiunilor, a
ţintelor și a obiectivelor.
Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Constanța este în deplină concordanţă cu
Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu. În elaborarea acestuia au fost luate în considerare standardele și
reglementările de mediu existente, precum și Programul de Adoptare a Acquis-ului Comunitar.
În Judeţul Constanţa, iniţierea actualizării Planului Local de Acţiune pentru Mediu a fost făcută
de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa, în baza principiilor O.U.G nr. 195/2005 privind
protecţia mediului şi în conformitate cu Ghidul practic al planificării de mediu şi a fost aprobat în şedinţa
Consiliului Judeţean Constanţa, din data de 27.03.2018, prin:
✓ HCJ nr. 97/27.03.2018, privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu – Judeţul
Constanţa, actualizat;
✓ HCJ nr. 96/27.03.2018 privind modificarea structurii organizatorice și a regulamentului propriu de
organizare și funcționare pentru Comitetul de Coordonare (CC) și Grupul de Lucru (GL) implicate
în procesul de actualizare a Planului Local de Acțiune pentru Mediu – Judeţul Constanţa.
Astfel, în conformitate cu precizările Ghidului practic al planificării de mediu, în cadrul primei
întâlniri a Comitetului de coordonare se vor stabili toate aspectele legate de monitorizarea şi evaluarea
PLAM.
5. Hărţile de Hazard şi Risc la Inundaţii
În conformitate cu cerințele Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European, privind evaluarea şi
gestionarea riscurilor la inundaţii, Hărțile de hazard și risc la inundații indică potențialele efecte
negative asociate, raportate la numărul aproximativ de locuitori potențial afectați, tipul de activitate
economică din zona potențial afectată, instalațiile de prevenire şi controlul integrat al poluării (IPPC) care
pot produce poluare accidentală în cazul inundațiilor, zonele protejate potențial afectate, etc.
Aceste Hărţi de hazard şi risc la inundaţii au fost elaborate de către Administraţia Naţională
Apele Române şi transmise Consiliului Judeţean Constanţa spre a fi diseminate către U.A.T.-urile din
judeţ.
Consiliul Județean Constanța, prin Direcţia Generală Tehnică, Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului (D.G.T.U.A.T.), respectând prevederile Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a legislației adiacente, are în vedere
implementarea tuturor măsurilor prevăzute în Hărțile de hazard și risc la inundații, atât în Planul de
Amenajare a Teritoriului la nivel judeţean cât şi a Planului de Urbanism.
De asemenea, prin intermediul structurilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean
Constanța, în perioada de raportare, au fost efectuate o serie de demersuri către instituţiile implicate în
evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, după cum urmează:
✓ întocmirea și transmiterea referatului către Direcţia Generală Tehnică, Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului privind aplicarea măsurilor care sunt în sarcina CJC;
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✓ elaborarea și transmiterea unei adrese către SC R.A.J.A. SA pentru constituirea unui Grup de
lucru în vederea implementării măsurilor din Planul de Management al riscului la inundații
(PMRI);
✓ efectuarea corespondenţei cu Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) pentru
constituirea unui Grup de lucru în vederea implementării măsurilor din PMRI;
✓ elaborarea și transmiterea unei adrese către Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral
privind actualizarea componenţei Comitetului de Bazin;
✓ elaborarea și transmiterea unei adrese către ABADL referitoare la acțiunea de verificare a stării
tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, din
județul Constanța;
✓ întocmirea unei note de informare privind întâlnirea Comitetului tehnic de colaborare la nivel
judeţean – ABADL care are ca scop diseminarea Hărţilor de hazard şi risc la inundaţii.
6. Proiectul VIOLET – Conservarea clădirilor de patrimoniu prin măsuri de reducere a consumului
de energie
Proiectul este finanţat în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE,
Prioritatea 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele,
Obiectiv specific 3.1. Proiectul este implementat în cadrul unui consorțiu alcătuit din 6 parteneri:
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR SE) în calitate de Lider (România), Institutul
European pentru Inovare și Tehnologie (Germania), Agenția de Energie din Cipru, Ministerul Regional de
Locuințe și Lucrări Publice – Întreprinderea Publică pentru Locuințe Sociale și Inovare din Andalusia
(Spania), Municipalitatea din Middelburg (Olanda), Agenția Locală pentru Energie și Climă (Franța).
Perioada de implementare a proiectului este 01.01.2017 – 31.12.2021 (60 de luni).
Bugetul total al proiectului este de 1.300.513 euro, din care 1.089.123,05 euro reprezintă
finanțarea din fonduri nerambursabile ale Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR). Totodată,
bugetul alocat ADR SE este de 286.968 euro din care 243.922,80 euro reprezintă finanțare
nerambursabilă din fonduri FEDR.
Obiectivul general al proiectului VIOLET îl constituie îmbunătățirea politicilor în domeniul
eficienței energetice a clădirilor cu valoare de patrimoniu în vederea conservării și adaptării acestora la
standardele actuale de eficiență energetică.
În cadrul proiectului, Consiliul Județean Constanța deține calitatea de partener strategic, iar
activitățile în care este implicată instituția vizează:
✓ participarea la schimburile de informații și bune practici prevăzute în cadrul proiectului, inclusiv
participarea la evenimente interregionale;
✓ sprijinirea ADR SE în activitatea de organizare a seminariilor și întâlnirilor de lucru cu actorii
cheie locali;
✓ participarea la seminariile și întâlnirile de lucru organizate de ADR SE;
✓ sprijinirea ADR SE în activitatea de diseminare către grupurile țintă a rezultatelor proiectului,
precum și în distribuirea materialelor de comunicare realizate.
În perioada de raportare, în cadrul proiectului, Serviciul Protecția Mediului a întreprins
următoarele demersuri:
✓ elaborarea notei de informare privind participarea la atelierul de lucru din cadrul proiectului
VIOLET, desfăşurat la Brăila în cursul lunii iunie 2017;
✓ întocmirea adreselor către ADR SE privind participarea CJC la vizita de studiu din Cipru şi
detaliile deplasării;
✓ întocmirea referatului privind participarea responsabilului interinstituţional la vizita de studiu din
Cipru în cursul lunii septembrie 2017;
✓ elaborarea notei de informare privind delegarea atribuţiilor Serviciului Protecţia Mediului pe
perioada deplasării în Cipru;
✓ întocmirea de adrese către ADR SE privind participarea CJC la vizita de studiu din Schwabisch
Gmund – Germania şi detaliile deplasării;
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✓ întocmirea referatului privind participarea responsabilului interinstituţional la vizita de studiu din
Schwabisch Gmund – Germania – mai 2018;
✓ asigurarea corespondenței telefonice cu reprezentanții ADR SE și Coordonatorul de Proiect,
privind activitățile și stadiul implementării proiectului;
✓ înregistrarea, centralizarea și arhivarea documentelor aferente proiectului.
7. Proiectul D-STIR – Cadru pentru inovare și cercetare responsabilă prin utilizarea conceptului de
cercetare socio-tehnică în Regiunea Dunării
Proiectul D-STIR este finanțat în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020,
Prioritatea 1 - Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării, Obiectivul specific 1.1Îmbunătățirea cadrului pentru inovare.
Perioada de implementare a proiectului este 01.01.2017 – 01.06.2019 (30 de luni).
Bugetul total al proiectului este de 2.020.620 euro, din care bugetul alocat ADR SE este de
260.400 euro. Contribuția proprie a ADR SE este de 5.208 euro.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea cadrului pentru inovare la nivelul
Regiunii Dunării prin integrarea conceptului de inovare și cercetare responsabilă.
Proiectul este implementat de un consorțiu alcătuit din 12 parteneri din state membre și nonmembre UE: ADR SE – Lider de proiect, Asociația Institutelor Științifice și de Cercetare Cassovia
(Slovacia), Asociația pentru Inovare Responsabilă (Ungaria), Asociația non-profit pentru cercetare și
dezvoltarea resurselor umane (Ungaria), Centrul de Dezvoltare (Slovenia), Institutul de Fizică al
Academiei de Științe (Cehia), Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Fizică și Inginerie
Nucleară Horia Hulubei (România), Regiunea Baden-Wurttemberg (Germania), Administrația Județului
Csongrad (Ungaria), Centrul de Inovare Bohemian (Cehia), Agenția de Dezvoltare din Istria (Croația),
Agenția pentru Dezvoltare Economică din Sarajevo (Bosnia și Hertegovina).
În cadrul proiectului, Consiliul Județean Constanța deține calitatea de partener strategic, iar
activitățile în care este implicată instituția vizează:
✓ sprijinirea ADR SE în activitatea de organizare a seminariilor și atelierelor de lucru la nivel
regional;
✓ participarea la seminariile și întâlnirile de lucru cu actorii cheie locali organizate de ADR SE;
✓ furnizarea de input-uri și feedback la activitățile și rezultatele proiectului;
✓ sprijinirea ADR SE în activitatea de diseminare către grupurile țintă a rezultatelor proiectului,
precum și în distribuirea materialelor de comunicare realizate.
În perioada de raportare, în cadrul proiectului, Serviciul Protecția Mediului a întreprins
următoarele demersuri:
✓ întocmirea adresei către ADR SE, referitoare la invitația de participare la primul atelier de lucru al
proiectului D-STIR;
✓ elaborarea notei de informare cu privire la participarea la atelierul de lucru din cadrul proiectului
organizat în data de 17 noiembrie 2017, la ADR SE, Brăila;
✓ asigurarea corespondenței telefonice cu reprezentanții ADR SE și Coordonatorul de Proiect,
privind activitățile și stadiul implementării proiectului;
✓ înregistrarea, centralizarea și arhivarea documentelor aferente proiectului.
8. Tratarea termică a nămolului provenit din procesul de epurare a apelor uzate menajere și
utilizarea în depozitul de deșeuri de la Tortoman
Printr-o Scrisoare de intenție transmisă în cursul lunii octombrie 2017, S.C. RAJA S.A.
informează Consiliul Județean Constanța cu privire la derularea proiectului Asistență tehnică pentru
pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, în
perioada 2014-2020. Cu această ocazie, operatorul S.C. RAJA S.A. Constanța menționează și faptul că
instalația de tratare termică a nămolului provenit de la stațiile de epurare municipale va intra în operare
începând cu anul 2021 și va produce 8332 tone/an de material de tip granulat, uscat, fără praf, cu un grad
de uscare de 90%. Conform preconizărilor S.C. RAJA S.A., cantitățile de material ce vor fi obținute
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începând cu anul 2021, vor putea fi transportate către depozitul de deșeuri de la Tortoman aflat în
proprietatea Județului Constanța, pe o perioadă de cel puțin 30 ani. Totodată, aceste materiale vor putea fi
utilizate pentru acoperirea zilnică în cadrul celulei de depozitare deșeuri municipale.
În acest sens, S.C. RAJA S.A. a solicitat opinia Consiliului Județean Constanța cu privire la
utilizarea nămolului rezultat din stațiile de epurare, în depozitul de la Tortoman.
Scrisoarea de intenție a fost repartizată Serviciului Protecția Mediului care a întreprins o serie de
acțiuni în sensul rezolvării speței, precum:
✓ elaborarea și transmiterea de adrese către A.P.M. și spre știință către S.C. RAJA S.A.- referitoare
la tratarea termică a nămolului provenit din procesul de epurare a apelor uzate menajere și
utilizarea în depozitul de deșeuri;
✓ elaborarea și transmiterea adresă către R.A.J.A. prin care se comunică răspunsul primit din partea
instituției abilitate, respectiv A.P.M. Constanța.
IX. FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN
JUDEȚUL CONSTANȚA
Proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța (SMID
Constanța) – Cod SMIS 48462, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR) și derulat de Consiliul Județean Constanța, are drept scop asigurarea conformității cu
legislația Uniunii Europene și cea românească privind colectarea și tratarea deșeurilor, prin construirea
facilităților necesare în vederea tratării și depozitării deșeurilor, precum și prin implementarea unui sistem
de colectare selectivă a acestora la nivelul Județului Constanța.
Proiectul SMID Constanța a fost promovat și aprobat pentru finanțare în cadrul POS Mediu (2007
- 2013), având valoarea totală de 249.631.354 lei (inclusiv TVA) și ulterior continuat în POIM (2014 –
2020) prin fazare.
Prin intermediul acestui proiect s-au realizat o serie de investiții care au ca scop crearea unui
sistem integrat al deșeurilor, menit să răspundă nevoilor locuitorilor județului Constanța. Investițiile
avute în vedere prin proiect sunt următoarele:
✓ construirea a două stații de transfer pe amplasamentele din Comuna Deleni și Orașul Hârșova;
✓ construirea unui depozit ecologic de deșeuri, a unei stații de sortare pe raza Comunei Tortoman;

✓ construirea unei stații de sortare și a stației de tratare mecano-biologică (TMB) din localitatea
Ovidiu;
✓ închiderea depozitelor neconforme din Medgidia, Hârșova, Cernavodă, Techirghiol și Murfatlar;
✓ achiziționarea de autovehicule pentru transferul deșeurilor către facilitățile de tratare și depozitare
finală și achiziționarea de echipamente de colectare.
Entitățile implicate în implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor la
nivelul Județului Constanța, funcționale la această dată, sunt:
a) Consiliul Județean Constanța;
b) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea” (ADI „Dobrogea”);
c) Unitatea de Implementare a Proiectului – Deșeuri (UIP - Deșeuri).
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a) Consiliul Județean Constanța - în calitate de beneficiar al proiectului, este responsabil pentru
gestionarea și implementarea Proiectului SMID Deșeuri. Consiliul Județean Constanța a semnat Acordul
de finanțare cu Ministerul Fondurilor Europene și are responsabilitatea implementării Proiectului SMID.
b) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea” a fost constituită în conformitate cu
prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice care prevede
că două sau mai multe Unități Administrativ-Teritoriale, în limitele competențelor autorităților lor
deliberative și executive, pot să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, în scopul constituirii unor
Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, având ca obiect furnizarea/prestarea în comun a serviciilor
comunitare de utilități publice și înființarea, modernizarea și/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de
utilități publice aferente. ADI Dobrogea constituie o structură de cooperare cu personalitate juridică, de
drept privat și statut de utilitate publică, destinată pentru furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de
utilități publice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, ale Legii nr. 215/2001, republicată, și
ale Legii-Cadru cu privire la descentralizare nr. 195/2006.
c) Unitatea de Implementare a Proiectului – Deșeuri a fost înființată de Consiliul Județean
Constanța ca o condiție obligatorie pentru a asigura managementul proiectului în faza de implementare.
Structura UIP- Deșeuri a luat ființă prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Constanța,
ca o condiționalitate impusă de finanțatori pentru accesarea Fondurilor comunitare nerambursabile.
Activitatea UIP–Deșeuri este dedicată strict îndeplinirii obligațiilor privind implementarea Proiectului
SMID și privește perioada de derulare a Contractului/Acordului de Finanțare, urmând ca această structură
să se desființeze la sfârșitul duratei de finanțare a proiectului.
Ultima componență a structurii UIP – Deșeuri a fost aprobată prin Dispoziția nr. 321/05.03.2018 a
Președintelui Consiliului Județean Constanța. În prezent, Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP –
Deșeuri) are în componență 13 membri a căror activitate este supravegheată și supervizată direct de
Direcția Regională Infrastructură Galați (DRI Galați) și Autoritatea de Management (AM) din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene.
În conformitate cu Instrucțiunea nr. 12000/10.08.2015 privind unele măsuri pentru eșalonarea
(fazarea) proiectelor finanțate prin POS Mediu 2007–2013, Consiliul Județean Constanța a avut
obligativitatea întocmirii în cursul anului 2017 a unei Cereri de modificare a Proiectului SMID Constanța
și a Aplicației de Finanțare aferentă, în vederea asigurării finanțării acestuia în perioada următoare,
corespunzătoare Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014–2020.
În urma deciziei DRI Galați și AM POIM, Proiectul SMID Constanța a fost selecționat ca proiect
pilot la nivel național, UIP – Deșeuri elaborând documentația aferentă procedurii de fazare care a fost
transmisă spre evaluare la Autoritatea de Management și spre aprobare la Comisia Europeană, fiind
declarată admisibilă și ca urmare finanțată prin POIM.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență în baza cărora operează Unitatea
de Implementare a Proiectului – Deșeuri sunt date, cu precădere, de:
✓ Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013;
✓ Ghidul solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020;
✓ Manualul de identitate vizuală pentru instrumentele structurale în România;
✓ Hotărâri ale Consiliului Judeţean Constanţa referitoare la proiecte aflate în implementarea
Consiliului Județean sau în parteneriat și referitoare la accesarea fondurilor
nerambursabile;
✓ H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice;
✓ Legea nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată
cu modificările şi completările ulterioare;
✓ Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată.
În conformitate cu angajamentele asumate de Consiliul Județean Constanța prin semnarea
Contractului/Acordului de finanțare, principalele atribuții ale structurii UIP – Deșeuri constau în:
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✓ urmărirea implementării proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în
Județul Constanța – SMID Constanța, în toate etapele/fazele sale, în conformitate cu prevederile
documentelor ce stau la baza finanțării;
✓ luarea măsurilor ce se impun în vederea ducerii la bun sfârșit a implementării
proiectului și atingerii obiectivelor propuse;
✓ colaborarea cu celelalte compartimente ale Consiliului Județean Constanța (economic,
tehnic, juridic, achiziții, patrimoniu etc.) în scopul derulării corespunzătoare a proiectului;
✓ colaborarea cu Consiliile Locale ale localităților incluse în proiect în vederea
implementării proiectului SMID Constanța;
✓ participarea, împreună cu echipa de Asistență Tehnică pentru implementarea Proiectului
și cu Serviciul de Achiziții al Consiliului Județean Constanța, la întocmirea documentațiilor de licitații
pentru contractele de lucrări și servicii și obținerea aprobărilor/avizelor necesare pentru derularea
procedurilor;
✓ informarea Direcției Economico-Financiare asupra sumelor ce trebuiesc asigurate de
Consiliul Județean Constanța pentru achitarea obligațiilor contractuale;
✓ colaborarea cu Direcția Juridică a Consiliului Județean Constanța la pregătirea
documentațiilor tehnice ce necesită aprobări în ședințele de Consiliu Județean;
✓ transmiterea către compartimentele din cadrul Consiliului Județean Constanța implicate
în gestionarea investițiilor realizate prin derularea proiectului (economic, financiar, patrimoniu etc.), a
documentelor necesare în vederea înscrierilor corespunzătoare în evidențele Consiliului Județean
Constanța a investițiilor realizate și a bunurilor achiziționate;
✓ informarea corespunzătoare și la timp a conducerii Consiliului Județean Constanța în
legătură cu problemele/dificultățile întâmpinate în derularea proiectului;
✓ participarea la întâlniri/simpozioane/conferințe/mese rotunde/prezentări/expoziții având
ca subiect managementul deșeurilor și reprezentarea instituției, în limita mandatului conferit de
conducerea acesteia;
✓ inițierea de Acte adiționale și întocmirea documentației tehnice necesare pentru
Contractul de Finanțare și contractele în derulare de servicii și lucrări;
✓ verificarea în teren a respectării prevederilor documentațiilor de execuție și ale
proiectelor tehnice, înregistrarea progresului fizic (periodic și cumulat) realizat și verificarea din punct
de vedere cantitativ, calitativ și valoric a lucrărilor efectuate de contractori și confirmate de inginerul
de supervizare;
✓ obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare executării lucrărilor din proiect;
✓ întocmirea documentațiilor necesare în vederea transmiterii către organismele abilitate
(Organismul Intermediar Galați, Autoritatea de Management POS/POIM) a cererilor în vederea
obținerii rambursărilor pentru plățile efectuate;
✓ întocmirea formalităților necesare în vederea asigurării plăților către contractori;
✓ urmărirea îndeplinirii condiționalităților din Acordul de Finanțare semnat de Consiliul
Județean Constanța cu Ministerul Fondurilor Europene;
✓ raportarea stadiului implementării proiectului la organismele interne și internaționale
implicate și ori de câte ori acest lucru este solicitat;
✓ realizarea de situații și rapoarte referitoare la activitatea de monitorizare a contractelor,
la stadiul acestora, precum și la dificultățile apărute în implementare, inclusiv la impactul proiectului
implementat;
✓ mediatizarea activităților proiectului, atât la nivel local, cât și central;
✓ asigurarea schimbului de informații cu alte instituții interesate privind aspectele tehnice
ale implementării proiectului;
✓ participarea la ședințele organizate de organele centrale și locale în legătură cu derularea
proiectului;
✓ informarea organismelor locale abilitate (Inspectoratul de Stat în Construcții, Agenția de
Protecția Mediului, Garda de Mediu, Apele Române, etc.) în legătură cu stadiul implementării
proiectului;
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✓ asigurarea corespondenței cu organismele centrale (Ministerul Fondurilor Europene,
Autoritatea de Management, Organismul Intermediar Galați, etc.);
✓ asigurarea unei colaborări strânse cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
“Dobrogea” (ADI Dobrogea) în vederea îndeplinirii obligaţiilor comune asumate prin proiect;
✓ informarea, în scris, a organismelor abilitate în legătură cu eventualele necorelări
legislative apărute în perioada de implementare și propunerea de modificări ale cadrului legal care să
contribuie la îmbunătățirea activității de implementare.
Realizări în domeniul de competență
Implementarea Proiectului SMID Constanța a vizat realizarea a două componente principale și
anume:
1) completarea elementelor de infrastructură existente la această dată în județul Constanța privind
colectarea și tratarea deșeurilor și necesare derulării activității de operare în facilitățile puse la
dispoziția operatorilor (stații de transfer, stații de sortare, stații de tratare mecano–biologică, depozit
conform, echipamente de colectare și utilaje etc.);
2) selectarea prin proceduri de achiziție publică a operatorilor de servicii de salubrizare ce vor
activa pentru:
✓ colectarea deșeurilor de la beneficiarii proiectului;
✓ transferul deșeurilor (utilizând facilitățile de transfer realizate prin proiect);
✓ sortarea deșeurilor reciclabile (utilizând facilitățile de recuperare materiale și reciclare
realizate prin proiect);
✓ tratarea deșeurilor biodegradabile (utilizând facilitățile de tratare mecano-biologică - TMB,
compostare, realizate prin proiect);
✓ eliminarea deșeurilor în depozitul conform de deșeuri.
Până la această dată, în județ, infrastructura existentă a fost completată prin construirea a două
stații de transfer a deșeurilor în comunele Hârșova și Deleni, închiderea a 5 depozite de deșeuri urbane
neconforme (Murfatlar, Medgidia, Hârșova, Cernavodă și Techirghiol), construirea unei stații de
sortare, a unei stații de tratare mecano–biologică și a noului depozit conform de deșeuri din localitatea
Tortoman, construirea unei stații de sortare și a unei stații de tratare mecano–biologică în localitatea
Ovidiu, achiziționarea echipamentelor de transport și achiziționarea de pubele și containere pentru
colectarea selectivă a deșeurilor în localitățile județului beneficiare ale proiectului.
Investiții finalizate și recepționate în cursul anului 2017
✓ Contract CL 2.1. – construirea noului depozit conform de deșeuri din localitatea Tortoman;
✓ Contract CL 2.2. – construirea Stației de sortare și a Stației TMB în localitatea Tortoman;
✓ Contract CL 3. – construirea Stațiilor de transfer Deleni și Hârșova.
Este de menționat faptul că toate contractele de lucrări ce au fost finalizate în cadrul proiectului,
au respectat termenele de punere în funcțiune, fără a se înregistra întârzieri sau cheltuirea de sume
suplimentare față de cele contractate. După recepționarea obiectivelor, documentele de predare–
primire, au fost înaintate de UIP–Deșeuri compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului
Județean Constanța.
Investiții aflate în curs de derulare și cu termen de finalizare anul 2018
✓ Contract CL 4. – construirea Stației de sortare și a Stației TMB în localitatea Ovidiu;
✓ Contract CL 5. – Proiectarea și execuția drumurilor de acces la noile obiective din proiect:
Ovidiu, Deleni și Tortoman.
În cursul anului 2017 au fost demarate lucrările de excuție la obiectivul din localitatea Ovidiu
(Stație de sortare și Stație de tratare mecano–biologică), proiectul tehnologic elaborat de Antreprenor
urmând etapele de verificare și aprobare asigurate de Consiliul Județean Constanța prin UIP-Deșeuri.
La ora actuală, stadiul fizic al lucrării este cel prezumat, lucrarea înscriindu-se în finalizarea la
termenul contractat.
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Tot în cursul anului 2017 a fost elaborat și aprobat proiectul tehnic privind realizarea celor trei
drumuri de acces la obiectivele nou construite de la Ovidiu, Deleni și Tortoman și au continuat
acțiunile de obținere a documentelor necesare solicitării Autorizațiilor de Construire. S-au solicitat și
obținut Autorizații de Construire pentru toate cele trei locații prevăzute: Ovidiu, Deleni și Tortoman.
Pentru îndeplinirea cerințelor Comisiei Europene și aprobarea fazării, a fost actualizat Devizul
General al Proiectului SMID (supus aprobării Consiliului Județean Constanța), cu identificarea
financiară distinctă a celor două faze de realizare și a fost completată Cererea de notificare a
proiectului fazat, Autoritatea de Management POIM din cadrul Ministerului Fondurilor Europene
(MFE) perfectând noul Contract/Acord de finanțare, semnat între Consiliul Județean Constanța și MFE
la 29.06.2017.
După semnarea noului Contract de finanțare, a fost necesar ca și contractele de lucrări și cele de
servicii aflate în derulare să fie amendate corespunzător. Prin semnarea tuturor documentelor impuse
de fazarea Proiectului SMID, a fost creat cadrul instituțional necesar continuării implementării
Proiectului și în perioada rezervată POIM.
În vederea asigurării fondurilor necesare pentru a doua fază, respectiv Programul POIM 2014 –
2020, prin Cererea de fazare s-a solicitat la finanțare o valoare estimată de 86.949.778,72 lei (inclusiv
TVA). Valoarea este estimativă, având în vedere că, pe parcursul derulării implementării proiectului,
pot surveni modificări.
În sarcina Consiliului Județean Constanța s-a regăsit și elaborarea Documentației de atribuire în
vederea selectării viitorilor operatori de servicii de salubrizare ce vor acționa la nivelul județului. În
cursul anului 2017, prin colaborare cu UIP–Deșeuri, consultantul angajat al Consiliului Județean
Constanța și însărcinat cu această activitate, a elaborat Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și
stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii pentru achiziția serviciilor de:
- colectare și transport al deșeurilor la nivelul județului (6 contracte pentru cele 6 zone ale
județului);
- management și operare a facilităților realizate prin proiect: transfer – 1 contract, sortare și
tratare – 2 contracte.
În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, Consiliul Județean Constanța este
răspunzător de organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică pentru cele 3 contracte de
operare, în timp ce pentru operațiunile de colectare și transport achiziția va fi asigurată de Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea”.
În perioada de raportare, documentația de atribuire a fost transmisă de UIP–Deșeuri către toate
UAT–urile participante la implementarea proiectului SMID, urmând ca acestea să-și exprime punctul
de vedere și să le supună aprobării comunităților locale. Numai după obținerea tuturor aprobărilor – 62
la număr (aprobările se fac prin emiterea de HCL–uri), se va putea demara acțiunea de achiziție
publică.
Relevant pentru bunul mers al proiectului este faptul că, în perioada iunie 2017–mai 2018,
activitatea UIP–Deșeuri a fost verificată/auditată de organismele naționale în materie, fără a se
consemna abateri substanțiale în activitatea derulată sau care să conducă la aplicarea de sancțiuni.
Mai mult decât atât, în calitate de reprezentant al județului, țin să precizez faptul că, până la
această dată, Proiectul SMID Constanța nu a suferit nicio corecție financiară din partea
organismelor finanțatoare sau a celor de verificare și control, sumele plătite de Consiliul
Județean Constanța către diferiți contractori fiind corecte și rambursate în totalitatea lor, așa
cum a fost prevăzut.
Probleme critice/disfuncționalități identificate la nivelul activității UIP-Deșeuri
✓ insuficiența personalului tehnic, la nivelul CJC, implicat în derularea proiectelor cu finanțare
nerambursabilă (inclusiv în componența Comisiilor tehnico-economice);
✓ lipsa unei acțiuni comune și a unei implicări integrate a tuturor factorilor cu putere de decizie la
nivelul Județului Constanța: Problema implementării unui astfel de proiect impune implicarea tuturor
factorilor de decizie la nivel județean: autorități locale, poliție, sănătate, învățământ, instituții sociale,
jandarmerie, etc. Asigurarea succesului este condiționată de îndrumarea și educarea în spiritul colectării
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selective a deșeurilor a întregii populații de la nivelul județului. Acest lucru se poate face în timp, dar
numai cu contribuția activă a factorilor implicați.
✓ lipsa documentelor cadastrale la nivel de autoritate locală: Una dintre problemele majore
ridicate în derularea execuției lucrărilor o reprezintă lipsa acestor documente. Ca de exemplu, pentru
execuția drumului de la Deleni a fost necesară o perioadă de un an și jumătate până la clarificarea
situației juridice a terenului pe care se va amplasa viitorul drum de acces. Mai mult decât atât, situațiile
primite din partea Consiliilor Locale sunt neclare sau nefinalizate pentru a permite intervenția
constructorilor. Problema ridicată de autoritățile locale este legată de lipsa surselor de finanțare necesare
acțiunilor de intabulare, aspect ce conduce la întârzierea tuturor celorlalte etape legate de începerea
lucrărilor.
✓ întâmpinarea de probleme în obținerea avizelor/aprobărilor ENEL: Reprezintă într-adevăr o
piedică serioasă de încadrare în termenele stabilite pentru obținerea avizelor necesare în vederea eliberării
Autorizației de Construire și execuției lucrărilor. Societatea ENEL dispune de reguli proprii și proceduri
de funcționare care sunt impuse tuturor solicitanților de avize, fără a se ține cont de nevoile beneficiarilor
care angajează sau care lucrează cu fonduri nerambursabile. Partea de proiectare și de execuție a unor
lucrări de alimentare cu energie electrică este supusă unor proceduri interne ENEL ce necesită lungi
perioade de timp pentru analizare, aprobări interne, realizare și, nu în ultimul rând, sume considerabile de
plată ce nu pot fi contestate și care condiționează eliberarea avizului necesar. De asemenea, este de
semnalat acțiunea prin care societatea ENEL preia în patrimoniul propriu lucrările executate în cadrul
proiectelor cu finanțare nerambursabilă în ciuda faptului că, din punct de vedere financiar, lucrările au
fost susținute de organismele finanțatoare.
✓ refuzul unui mare număr de UAT-uri beneficiare ale Proiectului SMID de a aproba Documentația
de atribuire prin Hotărâre de Consiliu Local: Consiliul Județean Constanța, în calitate de Autoritate
Contractantă, trebuie să organizeze și să deruleze procedurile de achiziție publică în vederea concesionării
serviciilor de salubritate pentru 3 contracte de operare: Stațiile de transfer Hârșova și Deleni (1 contract),
Stația de sortare și Stația TMB Tortoman (1 contract), Stația de sortare și Stația TMB Ovidiu (1 contract).
De asemenea, ADI “Dobrogea” va acționa în calitate de Autoritate Contractantă pentru organizarea și
derularea procedurilor de achiziție publică în vederea concesionării serviciilor de salubritate pentru 6
contracte de colectare și transport. În vederea organizării procedurilor de achiziție publică este necesară
analizarea și aprobarea Documentației de atribuire prin Hotărâre de Consiliu Local de către toate UAT–
urile beneficiare ale Proiectului SMID Constanța. La documentația transmisă de Consiliul Județean
Constanța în luna ianuarie 2018 tuturor UAT – urilor, s-au întâmpinat probleme serioase și anume:
• S-a primit răspuns doar de la 37 de localități din totalul celor 62 înscrise în ADI
“Dobrogea”.
• Orașul Cernavodă este singura localitate inclusă în SMID Constanța care a respins
Documentația de Atribuire, justificând cu motive forțate, artificiale, fără o reală susținere. UIP
Deșeuri a atenționat UAT–ul în legătură cu urmările acestei acțiuni, dar nu a primit răspuns.
Situația creată împiedică lansarea procedurii de achiziție pentru colectarea și transportul deșeurilor
în Zona 4 – Cernavodă.
• Comuna Agigea refuză participarea la implementarea Proiectului SMID Constanța,
considerându-se retrasă din ADI “Dobrogea”.
• Municipiul Medgidia și comuna M. Kogălniceanu nu au răspuns la niciuna din solicitările
sau interpelările făcute în derularea Proiectului SMID.
• Mai multe localități au demarat proceduri de achiziție a serviciilor de salubrizare, cu
termene contractuale îndelungate (Comuna Topraisar este în procedură de achiziție publică,
angajând servicii pentru 4 ani).
✓ inconsistența legislativă actuală legată de acțiunile autorităților locale (consiliile locale),
contrare angajamentelor asumate la demararea proiectului: Conform prevederilor documentelor care
au stat la baza Aplicației de finanțare SMID Constanța, pe întreaga durată de implementare a
Proiectului și ulterior, Consiliul Județean Constanța acționează în solidar cu ADI “Dobrogea”. În
ultima vreme, din motive ce au în vedere rațiuni de altă natură decât cea administrativă (politică,
economică, socială, propagandistică, etc.), unele Consilii Locale renunță cu ușurință la angajamentele
asumate prin aderarea la ADI “Dobrogea”, împiedicând derularea implementării Proiectului SMID și
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expunându-se astfel unor riscuri majore de a plăti despăgubiri financiare, al căror cuantum este practic
imposibil de suportat la nivelul comunităților locale. Aplicarea și impunerea de sancțiuni localităților în
conformitate cu documentele constitutive ale ADI “Dobrogea” și a prevederilor legale în vigoare, nu
rezolvă și problema implementării Proiectului SMID Constanța, acțiunile de neimplicare în bunul mers
al implementării având repercursiuni dintre cele mai serioase asupra rezultatelor finale ale Proiectului.
Această situație conduce la imposibilitatea îndeplinirii indicatorilor tehnico–economici asumați, cu
toate consecințele negative ce decurg de aici. Consiliul Județean Constanța a procedat la o serie de
demersuri pe lângă ministerele de resort în scopul convingerii UAT-urilor membre de a-și asuma
responsabilitățile asumate.
✓ desele schimbări în legislația achizițiilor publice: aceste schimbări conduc la prelungirea
elaborării Documentației de Atribuire și implicit la perioada de derulare a procedurilor de selectare a
operatorilor de servicii. În perioada iunie 2017 – mai 2018, legislația de achiziții a fost modificată de două
ori, ceea ce a implicat revizuirea și adaptarea documentațiilor tehnice la noile cerințe. La modificarea
adusă legislației din luna iunie 2017, Normele de aplicare au fost elaborate doar în luna decembrie 2017,
după șase luni.
În calitate de reprezentant al Consiliului Județean Constanța, țin să precizez faptul că, în ciuda
numeroaselor blocaje existente la nivelul întregii țări în implementarea unor sisteme funcționale de
management al deșeurilor, nu mă voi opri din demersurile pe lângă toate instituțiile abilitate în găsirea de
soluții care să permită realizarea acestui proiect. Trebuie subliniat faptul că, din data de 3 aprilie 2018, a
fost elaborat Raportul final al Comisiei Parlamentare de anchetă privind Situația deșeurilor în România,
în care sunt evidențiate problemele naționale pe tema deșeurilor, a depozitelor neconforme și a
infringementului iminent al României, problemele majore constând în:
✓ blocarea SMID-urilor datorită întârzierilor în atribuirea contractelor sau situațiilor de rezilieri,
procese, faliment etc.;
✓ incapacitatea primăriilor de a impune în contractele de salubritate obligații legate de colectarea
separată (inițial, în caietele de sarcini ale atribuirilor, aceste obligații nu fuseseră prevăzute);
✓ problemele apărute în stabilirea proprietății pentru unele dintre depozitele neconforme.
Concluzia generală a raportului mai înainte menționat este aceea că, managementul deșeurilor în
România se află într-o criză generalizată ce acoperă absolut toate sectoarele sale. Totodată,
conștientizarea populației cu privire la selectarea deșeurilor este una minimală, fapt ce constituie un
impediment în dezvoltarea unor sisteme viabile de management al acestora. Această lipsă de educație se
întâlnește deopotrivă la nivelul populației și al autorităților locale, fapt ce împiedică atingerea
obiectivelor asumate, la nivel de județ și de țară, în acest domeniu.
(extras din Raportul final privind Situația deșeurilor în România, aprilie 2018)
X. RELAȚII PUBLICE
În perioada de raportare, activitatea de Relații Publice a fost realizată îndeosebi cu sprijinul și
implicarea Compartimentului Comunicare, Protocol și Organizare Evenimente, a
Compartimentului Secretariat și Registratură Generală, a Serviciului Administrație Publică,
Relații Internaționale, Arhivă și ONG-uri, a Cabinetului Președintelui, precum și al personalului
însărcinat cu atribuții specifice acestei activități.
1. RELAȚIA CU CETĂȚENII
La nivelul Consiliului Județean Constanța, relația cu cetățenii este întreținută îndeosebi prin
intermediul Compartimentului Secretariat și Registratură Generală care funcționează în cadrul
Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică.
Obiectivul fundamental specific activității Compartimentului Secretariat și Registratură Generală
îl constituie rezolvarea cu rapiditate a solicitărilor cetățenilor.
Cadrul normativ și legislația specifică domeniului de competență al serviciului sunt date, cu
precădere, de:
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• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
În perioada iunie 2017 – mai 2018 angajații din cadrul Compartimentului Secretariat și
Registratură Generală, au acordat unui număr aproximativ de 2800 cetățeni informații referitoare la
activitatea Consiliului Județean Constanţa, a comisiilor de specialitate și a consilierilor județeni, a
direcțiilor și compartimentelor din cadrul aparatului propriu al instituției, precum și cu privire la
activitatea altor instituții ce funcționează pe raza județului Constanța.
Realizări în domeniul de competență
✓ oferirea de asistență pentru completările solicitărilor, memoriilor adresate de către cetățeni
instituției;
✓ îndrumarea cetățenilor care se încadrează în prevederile OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public
judiciar in materie civilă;
✓ îndrumarea cetățenilor care se încadrează în prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială
a persoanelor vârstnice (modificată prin Legea 19/2018 pentru aprobarea OUG nr. 34/2016);
✓ înregistrarea unui număr de 18127 adrese (cereri, petiții, sugestii) care au fost direcționate, în
vederea soluționării, structurilor de specialitate din cadrul CJC, cu operarea corespunzătoare în registrul
de intrare-ieșire, constituit în programul informatic și cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;
✓ înregistrarea în Registrul special şi aplicarea sigiliului pe un număr de 22558 de hotărâri de
consiliu și 12980 de dispoziții, toate fiind transmise factorilor interesați pe bază de semnătură de primire;
✓ aplicarea sigiliului pe copiile a 120 de documente reprezentând autorizații de
construire/certificate de urbanism eliberate din arhiva CJC și transmiterea acestora către solicitanţi, pe
bază de semnătură de primire;
✓ expedierea unui număr de 7920 de plicuri de corespondenţă prin intermediul C.N. Poșta Română
S.A. și a 4800 plicuri de corespondenţă prin Poșta Specială;
✓ primirea şi expedierea documentelor, prin evidenţă separată, pentru Direcţia Publică Judeţeană de
Evidenţă a Persoanelor Constanţa (1901 plicuri) și pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Constanţa (1644 plicuri);
✓ întocmirea raportului anual privind transparența decizională conform prevederilor Legii nr.
52/2003.
Totodată, relația cu cetățenii s-a ținut, la nivelul autorității publice, și prin intermediul Serviciului
Administrație Publică, Relații Internaționale, Arhivă și ONG-uri din cadrul aceleiași Direcții
Generale de Administrație Publică și Juridică, serviciu al cărui obiectiv fundamental de activitate îl
constituie, pe de o parte, furnizarea de informaţii complete și corecte la solicitările formulate în baza
Legii 544/2001 cu încadrarea în termenele prevăzute de lege, iar pe de altă parte, furnizarea de informaţii
cu privire la aspectele sesizate în petiţii şi încadrarea în termenele prevăzute de lege pentru transmiterea
răspunsului către petiţionar.
În perioada iunie 2017 – mai 2018, au fost soluționate în cadrul serviciului 52 de solicitări
formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și au fost
analizate, documentate şi formulate răspunsuri pentru 249 de petiţii formulate în baza O.G. nr. 27/2002,
respectiv pentru solicitări pe diverse teme. Petenții au solicitat, în cea mai mare măsură, informații privind
bugetul Consiliului Județean Constanța, modul de cheltuire a banilor, ajutoarele sociale acordate,
deplasările externe efectuate, precum și date privind achizițiile publice ale instituției.
Trebuie subliniat faptul că, în perioada de raportare, la nivelul Consiliului Județean Constanța, nu
au existat reclamații administrative sau plângeri în instanță, activitatea de soluționare a petițiilor
desfășurându-se în bune condiții la nivelul Serviciului Administrație Publică, Relații Internaționale,
Arhivă și ONG-uri, acesta beneficiind de sprijinul întregului aparat de specialitate al instituției pe care o
conduc în formularea de răspunsuri avizate.
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2. RELAȚIA CU MASS-MEDIA
Și în perioada iunie 2017 – mai 2018, comunicarea publică prin intermediul presei locale și
naționale, a fost o prioritate pentru instituția pe care o conduc, scopul acestei comunicări fiind îndeosebi
acela de a informa cetățenii în legătură cu stadiul proiectelor și programelor demarate, precum și al
promovării oportunităților de dezvoltare a Județului. În acest sens, cu sprijinul Compartimentului
Comunicare, Protocol și Organizare Evenimente, am organizat, în perioada de referință, 12
conferințe de presă la sediul Consiliului Județean, precum și o serie de alte asemenea evenimente la
sediul instituțiilor aflate în subordinea noastră (SCJU, RAJDP, DGASPC etc.).
De asemenea, tot prin intermediul biroului de presă, au fost transmise peste 37 comunicate de
presă, precum și o serie de răspunsuri la solicitările adresate de către reprezentanții mass-media. În
același timp, am continuat să mediatizăm ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Județean
Constanța, precum și alte evenimente găzduite sau organizate de autoritatea publică.
În perioada de raportare am avut o prezență activă în mass-media prin interviurile acordate
posturilor de radio, presei scrise sau mediului online, ocazie cu care am promovat direcțiile de dezvoltare
ale Județului, oportunitățile de investiții, proiectele în desfășurare sau cele aflate în faza de pregătire. De
asemenea, consider că opinia publică a beneficiat de o totală transparență în ceea ce privește furnizarea
detaliilor legate de investițiile și proiectele strategice aflate pe agenda de lucru a instituției pe care o
conduc și, nu în ultimul rând, a instituțiilor subordonate Consiliului Județean Constanța.
Apariția constantă de articole și materiale de presă referitoare la activitatea Consiliului Județean
Constanța, precum și la cea a subordonatelor, a contribuit la creșterea vizibilității administrației județene
constănțene, precum și la o prezență activă a județului nostru în mass-media locală și națională.
3. RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE
a) organizare/participare la ședințe și întâlniri de lucru
În perioada iunie 2017 – mai 2018, am participat la numeroase ședințe de lucru și evenimente
oficiale alături de reprezentanții unora dintre instituțiile statului dintre care amintesc următoarele:
Guvernul României, Prefectura Constanța, Primăria Constanța, Uniunea Națională a Consiliilor Județene
din România, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța, Agenția Națională și pentru
Deșeuri Radioactive (ANDR), întâlniri de lucru și vizite oficiale cu miniștrii, întâlniri de lucru cu
primarii din județul Constanța, întâlniri de lucru cu alți Președinți de Consilii Județene, întâlniri periodice
cu managerii instituțiilor/serviciilor publice subordonate.
Totodată, în calitate de reprezentant al Județului Constanța, în perioada de raportare am continuat
relațiile cu alte instituții de referință (C.C.I.N.A., O.T.I.M.M.C., A.I.P.P.I.M.M., A.N.P.C., Consiliul
Concurenței, A.F.I.R., A.P.I.A., ANRE etc.) din peisajul autohton în vederea deblocării unor situații
stringente pentru comunitate, dar și pentru promovarea unor proiecte de investiții. Așa este cazul, de
exemplu, al întâlnirii organizate la Constanța, în cursul lunii februarie 2018, cu reprezentanții Băncii
Mondiale care au analizat comportamentul populației care migrează spre alte regiuni, cu accent pe
avantajele oferite de centrele urbane mari din România.

Un alt eveniment la care am participat, a fost
întâlnirea din luna iulie 2017 a reprezentanților
furnizorilor de energie (ENEL, CEZ), ai furnizorilor
de gaz (TRANSGAZ, ENGIE), cu parlamentarii de
Constanța și cu primarii județului.
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În prezența Premierului României, domnul Mihai
Tudose, dar și a omologului bulgar, domnul Boiko Borisov, am
inaugurat, în data de 3 octombrie 2017, al zecelea punct de
frontieră între România și Bulgaria – la Lipnița.

Ulterior, în data de 5 octombrie, am
participat alături de Ministrul Transporturilor,
domnul Răzvan Cuc, la deschiderea lucrărilor
summitului Silk Road, eveniment ce a avut loc în
premieră în Portul Constanța și care a adunat circa
200 de delegați (diplomați, parlamentari din
comisiile de specialitate din Senat și Camera
Deputaților, oficiali ai Guvernului, ai Ministerului
Transportului, ai Consiliului Concurenței, delegați
ai porturilor partenere, asociații profesionale ale
transportatorilor, oameni de afaceri, comunitatea
portuară etc.).
Printre țările reprezentate la acest eveniment s-au numărat: Austria, Serbia, Bulgaria, Croația,
Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan, Turcia, Polonia, Germania, Olanda și România (țară gazdă). În
cadrul summitului a fost dezbătută tematica Drmului Mătăsii și s-au stabilit noi relații de cooperare în
domeniul transportului și schimbului de mărfuri pe această rută, cu accent pe faptul că Portul Constanța,
prin capacitățile sale de operare, oferă posibilitatea dezvoltării acestui coridor de transport.

În 9 ianuarie 2018, în prezența Premierului Mihai
Tudose și a Ministrului Sănătății, domnul Florian
Bodog, am semnat contractul de achiziționare și livrare a
unui echipament de rezonanță magnetică și a unui sistem
de arhivare a imaginilor medicale (PACS) către Spitalul
Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei
Constanța.

Împreună cu Secretarul de Stat din cadrul M.A.I., domnul Comisar Șef de Poliție Mihai Dan
Chirică și cu Prefectul Județului Constanța, domnul Ioan Albu, în data de 10 ianuarie 2018 am participat
la deschiderea noului sediu al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor, de la Pavilionul Constanța.
În cursul lunii februarie 2018, am participat la o conferință de presă, alături de Primarul
Municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, și de Președintele OPMCTA, domnul Nicolae
Bucovală, ocazie cu care mi-am arătat încă o dată dorința de a sprijini turismul și de a face din județul
Constanța o regiune atractivă atât pentru turiști, cât și pentru investitori.
Cu ocazia ședinței Adunării Generale a U.N.C.J.R. organizate în data de 22 februarie 2018, am
reiterat urgența înființării Spitalului Regional la Constanța.
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Pe 15 martie 2018, alături de
Președintele Senatului României, domnul Călin
Popescu Tăriceanu, de Ambasadorul Statelor
Unite ale Americii, domnul Hans Klemm, de
Președintele Comisiei pentru Apărare, Ordine
Publică și Siguranța Națională, domnul DorelGheorghe Caprar, precum și alături de alți
reprezentanți ai autorităților centrale și locale,
am participat la Forumul Romanian Save and
Rescue. În parteneriat cu mediul privat, acest
eveniment organizat pentru prima dată în
România, și-a propus să prezinte soluții
inteligente pentru situațiile de criză apărute în
urma unor atacuri teroriste, calamități naturale sau orice alt eveniment ce poate pune în pericol
viața/situația cetățenilor.
Branșarea la sistemul de alimentare cu energie electrică a punctelor de frontieră Lipnița și
Dobromir a fost subiectul principal al discuțiilor purtate în data de 23 martie 2018 cu Președintele
Comisiei Parlamentare de Anchetă a Activității ANRE, domnul Iulian Iancu, dar și cu reprezentanții
UAT Lipnița, UAT Dobromir, precum și ai Inspectoratului Poliției de Frontieră și cei ai ENEL.

În data de 28 martie 2018, împreună cu o echipă din
cadrul Consiliului Județean Constanța și cu reprezentanți ai
unora din instituțiile subordonate, ne-am deplasat în județ
unde am avut o întâlnire cu primarii comunelor Mircea
Vodă, Seimeni și Saligny, ocazie cu care am discutat despre
problemele UAT-urilor, precum și despre blocajele întâlnite
în derularea proiectelor depuse pe PNDL. Astfel de întâlniri
au mai fost inițiate pe parcursul lui 2018 și la nivelul altor
UAT-uri.

La invitația pe care am lansat-o anterior,
George Sava – Secretar General al M.A.D.R. a
pozitiv, astfel că în data de 29 martie 2018 acesta a
vizită la Consiliul Județean Constanța unde am
problemele cu care se confruntă județul, precum și
UAT-urilor în scopul găsirii unor soluții eficiente.

domnul
răspuns
venit în
discutat
cele ale

În data de 23 aprilie 2018, am organizat la Constanța o întâlnire de lucru cu Ministerul
Turismului, ocazie cu care, în prezența domnului Ministru Bogdan Gheorghe Trif și a reprezentanților
autorităților locale, ai mediului de afaceri și ai asociațiilor din turism, au fost discutate principalele
probleme cu care se confruntă operatorii din turism. De asemenea, echipa constituită a dezbătut tema
armonizării politicilor specifice sectorului turistic.
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Împreună cu Ministrul Turismului, domnul
Bogdan Gheorghe Trif și cu primarul comunei Limanu,
domnul Daniel Gheorghe Georgescu, am inițiat în data
de 9 mai 2018, demersurile necesare pentru obținerea
statutului de stațiune de interes local pentru Vama
Veche.

Tot în cursul lunii mai, am participat la
inaugurarea celui de-al treilea Centru Dedicat
Pacienților cu Boli Inflamatorii Intestinale din țară,
la Constanța, în cadrul SCJU. Prin această inițiativă
vom reuși să oferim pacienților acces la cel mai bun
standard de diagnostic, tratament și îngrijire printr-o
abordare multidisciplinară, integrată. Pacienții care
vor avea nevoie de serviciile medicale ale centrului
recent înființat vor putea fi monitorizați și tratați, fie
în cadrul serviciilor spitalizării de zi, fie, dacă
situația o va impune, prin spitalizare continuă.
Totodată, pentru investigațiile necesare vor fi
folosite aparatura și tehnica endoscopică, imagistică
și chirurgicală de ultimă oră de care dispune SCJU Constanța. În cadrul centrului vor lucra echipe
multidisciplinare formate din gastroenterolog, anatomopatolog, chirurg, imagist, psiholog, pediatru și
asistente specializate, cu competențe în nutriție.
La final țin să precizez faptul că, marea majoritate a evenimentelor invocate, au fost rodul
efortului colectiv al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Constanța, aparat de a
cărui coordonare m-am ocupat îndeaproape, în baza atribuțiilor ce îmi revin în calitatea mea de
Președinte.
b) reprezentare în organisme și structuri europene
1.UNCJR
În luna noiembrie 2017, am participat la o întâlnire cu reprezentanții Biroului de la Bruxelles al
Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, pentru a discuta despre activitatea Biroului și
despre noua componență a Delegației Naționale a României la Comitetul Regiunilor, în condițiile
nominalizării mele de către UNCJR ca membru titular cu atribuții în două comisii și anume:
Comisia pentru cetățenie, guvernare, afaceri externe și instituționale (CIVEX) și Comisia pentru
mediu, schimbări climatice și energie (ENVE), drept urmare a Deciziei UE 2017/1762 a Consiliului
din 25 septembrie 2017.
Ca autoritate deliberativă a administrației publice locale, Consiliul Județean Constanța s-a
implicat activ și în perioada de raportare, în procesul de absorbție a fondurilor europene, prin
promovarea, elaborarea și susținerea unor proiecte viabile care să răspundă necesităților la nivel regional,
transfrontalier, interregional și transnațional. În acest scop, în virtutea relațiilor interinstituționale de
calitate întreținute cu U.N.C.J.R., am continuat demersurile întreprinse pe lângă aceasta în scopul
transmiterii de informații cu privire la noile apeluri de proiecte cu finanțare directă din partea Uniunii
Europene, precum și informații referitoare la legislația națională și europeană actualizată care să
contribuie la îndeplinirea obiectivelor de coeziune economică, socială și teritorială.
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2. COMITETUL REGIUNILOR (COR)
Comitetul European al Regiunilor, creat în 1994, reunește reprezentanți aleși democratic ai
celor mai apropiate de cetățeni autorități: președinți ai entităților regionale, primari și consilieri locali.
Membrii COR se adună la sediul din Bruxelles pentru a se pronunța cu privire la dezvoltarea legislației
UE care are impact asupra regiunilor și orașelor.
Cele șase comisii distincte (grupuri de membri) care alcătuiesc COR, au rolul de a pregăti avizele
Comitetului Regiunilor cu privire la noile propuneri legislative publicate de Comisia Europeană. Cu
ocazia fiecărei sesiuni plenare, aceste comisii prezintă proiecte de avize și rezoluții spre dezbatere și
adoptare. Domeniile de competență ale comisiilor reflectă politicile esențiale ale COR care, la rândul lor,
se aliniază la prioritățile Comisiei Europene și ale Parlamentului European.
Rolul Comisiei ENVE este acela de coordonare a activității în următoarele domenii: adaptarea la
schimbările climatice și atenuarea efectelor acestora, energie din surse regenerabile, politica de mediu,
rețelele transeuropene în sectorul energetic, noile politici energetice, politica spațială pentru dezvoltare
teritorială.
Rolul CIVEX constă în coordonarea activității în următoarele domenii: libertate, securitate și
justiție, carta drepturilor fundamentale a UE, cetățenia activă, politica europeană de comunicare,
deconcentrarea, afacerile constituționale, guvernanța pe mai multe niveluri, guvernanța locală și
regională, o mai bună legiferare, subsidiaritatea și proporționalitatea, politica în domeniul imigrației,
azilului și vizelor, politica de relații externe, extinderea, politica de vecinătate, parteneriatul estic.
Învederând calitatea de membru titular în cadrul Comitetului Regiunilor și membru cu atribuții în
cadrul celor două comisii, CIVEX și ENVE, am participat în data de 22.11.2017 la cea de-a 16-a ședință
a Comisiei pentru Mediu, Schimbări Climatice și Energie (ENVE), iar în data de 23.11.2017, la a 16a ședință a Comisiei pentru Cetățenie, Guvernanță, Afaceri Externe și Instituționale (CIVEX),
ambele având loc la Bruxelles, Belgia. Cu ocazia ședinței Comisiei ENVE s-a dezbătut și proiectul de
aviz pe tema Promovarea, în cadrul Directivelor UE privind natura, a coexistenței cu specii care
generează conflicte, iar prin recomandările COR, se invită Comisia Europeană să ia măsurile necesare
pentru a se asigura că autoritățile locale și regionale pot participa, în mod eficace, la crearea unor
platforme și mecanisme de cooperare legate de aceste specii. Totodată, cu ocazia ședinței menționate, a
avut loc și ceremonia de decernare a premiului pentru activități transformatoare.
În perioada 30.11.2017 - 01.12.2017, în cadrul
COR , a avut loc cea de-a 126-a sesiune plenară la care
trebuiau să participe toți cei 350 de membri aleși din cele
28 de state membre ale UE. Pentru faptul că nu am putut
participa personal, am delegat persoana desemnată drept
Asistent al Președintelui la COR care mi-a furnizat toate
informațiile necesare. Relevantă a fost dezbaterea
proiectului de aviz al Comisiei ENVE - Rolul valorificării
energetice a deșeurilor în economia circulară, caz în care
Comitetul Regiunilor recomandă schimbul de bune practici
între orașe și regiuni în vederea găsirii celor mai bune
soluții în ceea ce privește sistemele de termoficare și de
răcire centralizate, gestionarea deșeurilor sau chiar problematica acceptării sortării deșeurilor menajere
de către populație. Referitor la Raportul privind cetățenia UE–2017, raport dezbătut în ședința CIVEX,
Comitetul Regiunilor subliniază faptul că activitatea autorităților locale și regionale va avea un rol
esențial în promovarea propunerilor Comisiei, îndeosebi cele legate de sensibilizarea acestora față de
drepturile cetățenilor. Totodată, COR recunoaște rolul și contribuția turismului la crearea unei conștiințe
a cetățeniei europene și la promovarea înțelegerii reciproce.
În data de 4 decembrie 2017, am participat în cadrul COR la cea de-a 8-a Conferință a
Subsidiarității cu tema Transformarea subsidiarității în acțiune, organizată la Palatul Hofburg din
Viena, Austria, de Comitetul Regiunilor în colaborare cu Consiliul Federal al Austriei. Evenimentul și-a
propus să consolideze dialogul interinstituțional al UE privind controlul subsidiarității și să permită un
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adevărat schimb între toți actorii implicați în procesul de monitorizare a acesteia, subsidiaritatea
constituind un principiu potrivit căruia deciziile trebuie luate de către autoritatea la nivelul cel mai
potrivit, punând însă accent pe cetățeni, în mod deosebit. La conferință au participat reprezentanți ai
Comisiei Europene, ai Parlamentului European și ai Președinției UE a Consiliului European (deținută de
Estonia), reprezentanți ai guvernelor și municipalităților regionale europene și membri COR. Conferința
a prilejuit și adunarea Grupului Operativ constituit în data de 14 noiembrie 2017 care are drept termen
luna iulie 2018 pentru a identifica domeniile politice unde luarea deciziilor sau implementarea lor pot fi
integral sau parțial redelegate Statelor Membre.
În perioada 31.01 – 01.02.2018, am participat la cea de-a
127 Sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor,
organizată la Bruxelles în cadrul căreia au fost pe ordinea de zi 11
proiecte de avize și 2 rezoluții. În cadrul ședinței CIVEX, a fost
adoptat proiectul de aviz intitulat Erasmus pentru reprezentanții
autorităților locale și regionale, ocazie cu care s-a reamintit faptul
că cetățenii europeni au sentimentul că instituțiile europene sunt în
continuare o realitate îndepărtată sau tehnocrată, ei neobservând
efectele pozitive ale deciziilor europene care le influențează în mod
esențial viața de zi cu zi. Totodată, se subliniază faptul că
autoritățile locale și regionale constituie o legătură vitală între
cetățeni și Europa, iar dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor
acestora în domeniul politicilor europene este un element esențial
de dezvoltare a capitalului uman și a integrării europene. În cadrul
ședinței Comisiei ENVE, s-a atras atenția asupra faptului că
autoritățile locale și regionale ar trebui să ia măsuri eficiente pentru
atingerea obiectivelor legate de biodiversitate, iar pentru
îndeplinirea acestui deziderat, este nevoie de asistența tehnică oferită de organismele Uniunii Europene
în vederea elaborării programelor cofinanțate din fonduri naționale sau UE. Totodată, în cea de-a doua zi
a sesiunii, am asistat la prezentarea priorităților Președinției Bulgare a Consiliului Uniunii Europene,
priorități ce au la bază principiile consensului, competitivității și coeziunii. Discursul Viceprimministrului Republicii Bulgaria, domnul Tomislav Donchev a fost deosebit de interesant, mai cu seamă
pentru faptul că, în primul semestru al anului 2019, și România va prelua Președinția Consiliului UE.
Totodată, în data de 1 februarie 2018, am participat
la Bruxelles, în cadrul Parlamentului European, la
ceremonia de semnare a Alianței pentru Coeziune de
către Președintele COR și reprezentanții fiecărei asociații
din delegație care au susținut crearea Alianței. Declarația
pentru Alianța pentru Coeziune menționează faptul că
politica de coeziune reprezintă principala politică de
investiții europene pentru atingerea obiectivului tratatului
UE de coeziune economică, socială și teritorială. Astfel,
politica de coeziune are o valoare adăugată clară în
crearea de locuri de muncă, creșterea economică durabilă
și infrastructura modernă, depășirea barierelor structurale,
stimularea capitalului uman și îmbunătățirea calității vieții. Aceasta va permite, de asemenea,
cooperarea între regiuni, orașe și municipii din diferite state membre, precum și cooperarea cu sectorul
privat, instituțiile din domeniul cunoașterii și parteneri sociali la nivel regional. Obiectivul Alianței
pentru Coeziune este acela de a transmite un mesaj clar factorilor de decizie instituționali cu privire la
importanța asigurării unei politici de coeziune puternică pentru toate regiunile după anul 2020 și la
poziția cheie pe care politica de coeziune trebuie să o ocupe în viitorul Uniunii Europene.

Bd.Tomis nr. 51, Constanța, cod poştal 900725, website: www.cjc.ro
pag. 114 din 127

Raportul Preşedintelui Consiliului Județean Constanța pentru perioada iunie 2017 - mai 2018

4. ACTIVITATEA DE PROTOCOL ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE
În ceea ce privește activitățile de protocol derulate în perioada iunie 2017 – mai 2018,
Compartimentul Comunicare, Protocol și Organizare Evenimente a organizat primirile delegațiilor
oficiale ale Consiliului Județean Constanța, asigurând desfășurarea acestor primiri conform uzanțelor
protocolare în practică. De asemenea, structura de specialitate a întocmit și actualizat listele cu numele și
titulaturile oficiale ale șefilor de stat și de guvern, precum și ale altor personalități străine importante.
Una din activitățile curente ale compartimentului, a reprezentat-o actualizarea bazei de date a instituțiilor
media naționale și locale, a primăriilor, a consiliilor județene, precum și a instituțiilor deconcentrate și
subordonate.
Compartimentul Comunicare, Protocol și
Organizare Evenimente este structura care s-a
ocupat de organizarea deplasărilor mele în țară și
străinătate și care a sprijinit participarea mea la
conferințe interne și internaționale, simpozioane,
seminarii, mese rotunde și altele (de ex.:
ceremonialul înmânării de premii și medalii, al
depunerii de coroane de flori cu diferite ocazii etc.).
De asemenea, structura de specialitate s-a implicat
în organizarea acțiunilor de marcare a Zilei
Marinei, Zilei Armatei, Zilei Drapelului, Zilei
Eroilor, Zilei Imnului, Zilei Naționale a României
etc.
În perioada de referință, Compartimentul Comunicare a asigurat aplicarea normelor de protocol
și etichetă, transmițând felicitări și mulțumiri din partea întregii conduceri a CJC, efectuând activitatea de
corespondență pentru diverse situații.
În funcție de ocazie, Compartimentul Comunicare, Protocol și Organizare Evenimente a întocmit
listele de invitați la evenimentele și manifestările organizate de Consiliul Județean Constanța; a întocmit
listele de cadouri simbolice ce se oferă, conform uzanțelor internaționale, cu prilejul vizitelor oficiale; a
elaborat invitațiile la evenimente și programele pentru vizite; a aprobat elementele grafice ale
materialelor promoționale și de mediatizare a evenimentelor organizate de instituția pe care o conduc.

5. RELAȚII EXTERNE – DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI
Primire vizite delegații străine
În perioada de raportare, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, am avut
plăcerea să primesc vizita unor delegații străine formate din ambasadori sau reprezentanți ai
ambasadelor/altor instituții, ocazie cu care am prezentat distinșilor oaspeți oportunitățile de investiție și
posibilitățile de colaborare cu Județul Constanța. Dintre acestea, se cuvine a aminti:
•
•
•
•

vizita delegației Partidului Comunist Chinez;
vizita comandantului navei Chevalier Paul, domnul comandor Hugues Laine;
vizita Ambasadorului Franței în România, doamna Michele Ramis;
vizita Consulului General al Turciei, domnul Uygar Mustafa Sertel;
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•
•
•
•

vizita Ambasadorului Marii Britanii în România, domnul Paul Brummell;
vizita Ambasadorului Georgiei în România, domnul Nikoloz Nikolozishvili;
vizita Ambasadorului Austriei în România, doamna Isabel Rauscher;
vizita delegației Municipalității din Shanghai.

Delegații și deplasări externe
Pe lângă evenimentele deja menționate anterior, în perioada de referință am participat personal la
o serie de delegații externe în interes de serviciu, iar atunci când situația a impus-o, am procedat la
nominalizarea altor persoane din cadrul aparatului de specialitate al CJC pentru a mă reprezenta în cadrul
deplasărilor oficiale.
a) Vizită de studiu în Nicosia, Cipru
În perioada 19 – 23.09.2017, în cadrul proiectului VIOLET — Conservarea clădirilor de
patrimoniu prin măsuri de reducere a consumului de energie, Consiliul Judeţean Constanţa fost invitat să
participe la vizita de studiu organizată în Nicosia - Cipru şi a fost reprezentat de doamna Saghiu Ivonne
din cadrul Direcţiei Generale de Proiecte, aceasta făcând totodată parte din echipa de implementare a
proiectului. Evenimentul a fost organizat de către Agenția de Energie din Cipru, partener în cadrul
proiectului VIOLET și a avut ca obiectiv realizarea unor schimburi de experiență și de bune practici în
domeniul conservării și restaurării clădirilor de patrimoniu, cu accent pe măsurile de eficiență energetică
implementate în Cipru și în regiunile partenere. De asemenea, a fost organizată o întâlnire de lucru cu
actorii cheie din domeniul eficienței energetice din Cipru.
b)Vizită de lucru la Brest, Franța
În perioada 24 – 28.09.2017 am participat împreună cu reprezentanți ai structurilor de
specialitate din cadrul CJC (doamna Stoica Carmen Magdalena - Şef Serviciu Analiză Strategică şi
Cresterea Competitivităţii, doamna Puşcaşu Violeta – Direcţia Generală de Administrație Publică şi
Juridică şi doamna Popa Şerbu Oana – Direcţia de Turism şi Coordonarea Instituţiilor Subordonate) și
conducerea DGASPC la o vizită de lucru desfășurată la invitaţia primarului orașului Brest, Francois
Cuillandre în baza colaborării și cooperării transfrontaliere între Primăria Brest, Asociația de Prietenie
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Brest-Constanța, Institutul de Științe Educative și Sociale (ITES) Brest, DGASPC Constanța și Consiliul
Județean Constanța. Vizita a prilejuit un schimb de experiență ce a avut drept obiective:
✓ cunoașterea sistemului administrativ de la nivel local și departamental din Brest și Finistere,
Franța cu deprinderea bunelor practici franceze în materie de administrație, comunicare și lobby, proiecte
de succes în interesul comunităților locale, atragere de fonduri;
✓ cunoașterea sistemului de asistență socială și protecția copilului din Franța cu accent pe integrarea
copiilor și a persoanelor defavorizate în viața comunității.
Cu ocazia vizitei, delegația a participat la o serie de întâlniri de lucru cu următoarele oficialități:
✓ Primarul din Brest - dl. Francois Cuillandre - întâlnire pe tema sărbătoririi celor 25 de ani de la
semnarea Convenției de înfrățire între Brest și Constanța, eveniment ce se va derula în 2018, atât în
Franța, cât și în România, la Constanța, ocazie cu care s-au discutat posibile acțiuni comune de celebrare;
✓ Președintele Consiliului Departamental din Finistere - dna Nathalie Sarrabezolles, întâlnire la
care s-au discutat posibilitățile de colaborare între cele două consilii județene/departamentale, precum și
cele de dezvoltare parteneriate în domenii de interes județean/departamental: social, cultural, educațional,
sportiv, turistic și de sănătate. De asemenea, s-a propus înfrățirea celor două județe după modelul
înfrățirii dintre orașele Brest și Constanța.
✓ Vicepreședintele Metropolei Brest - dl. Patrick Appere, responsabilul cu activitățile sportive și
nautice, întâlnire la care s-au prezentat modalitățile în care Metropola Brest a reușit să integreze sportul
în serviciile medicale oferite persoanelor cu probleme de sănătate. Drept studiu de caz, a fost prezentat
modul în care Metropola a susținut programele sportive în sprijinul femeilor bolnave de cancer, cu
indicarea rezultatelor obținute la final (reducerea gradului de mortalitate, reducerea numărului de
persoane care au necesitat radioterapie, îmbunătățirea nivelului de viață la un număr însemnat de
paciente etc.). De asemenea, s-a discutat despre beneficiile aduse de practicarea activităților sportive la
nivel de grădiniță și în școli.
✓ Reprezentanții Asociației Les Papillons Blancs, asociație care se ocupă cu identificarea
persoanelor cu dizabilități în scopul orientării și integrării acestora pe piața muncii. Delegația a vizitat o
serie de firme private și instituții publice din Franța care subcontractează diverse servicii către asociație,
astfel încât un număr impresionant de persoane cu dizabilități ajung să obțină venituri proprii prin
implicarea în activități lucrative de genul: grădinărit, întreținere spații verzi, tâmplărie, papetărie,
preparare hrană, curățătorie/spălătorie echipamente, imprimare și gravare etc.
✓ Echipa de formatori de la Institutul de Științe Educative și Sociale (ITES) Brest – unde
s-au purtat discuții în sensul continuării schimburilor de experiență între profesioniștii din domeniul
asistenței sociale din cele două țări, precum și a schimburilor realizate între studenții din Constanța și cei
din Brest. De asemenea, cu ocazia vizitei la ITES, s-au prezentat principiile ce stau la baza unui
management de succes al serviciilor sociale dezvoltate la nivelul departamentului Finistere.
✓ Consulul Onorific al României la Brest în cadrul Misiunii Internaționale - dl. Sorin Moga,
întâlnire la care s-au purtat discuții cu privire la rolul Consulului în organizarea unor activități de suport
și îndrumare pentru românii care vor să se stabilească în departamentul Finistere, dar și cu privire la
mijloacele și posibilitățile de promovare a României, în particular a județului Constanța, la nivelul
regiunii și al Franței.
În urma vizitei la Brest, Consiliul Județean Constanța intenționează, pe de o parte, să dezvolte pe
viitor colaborarea cu instituțiile sus-menționate și să o extindă către domenii de interes local și județean:
social, educațional, cultural, sport, turism cu accent pe conceptul Sănătate prin sport, iar pe de altă parte
să sprijine crearea unui sistem de formare profesională continuă pentru profesioniștii din domeniul
asistenței sociale și protecției copilului cu impact pozitiv asupra cetățenilor defavorizați.
c)Vizită de documentare și informare în Ningbo, China
În perioada 13 - 19.10.2017, în urma invitaţiei primite din partea Camerei de Comerţ şi Industrie
România, doamna Saghiu Victoria-Ivonne, în calitate de Coordonator/Şef Serviciu Protecţia Mediului,
Direcţia Generală de Proiecte, a fost reprezentantul Consiliului Judeţean Constanţa în cadrul unei
delegaţii la nivelul oficialităţilor din judeţul Constanţa pentru o vizită de documentare şi informare
reciprocă în Municipiul Ningbo, Republica Populară Chineză.
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Participarea în cadrul acestei vizite oficiale a reprezentanţilor din judeţul Constanţa a avut ca scop
intensificarea cooperării între oraşul Ningbo şi Județul Constanţa, stabilirea unui mecanism de colaborare
bilateral în ceea ce priveşte schimbul de informaţii prin constituirea unui grup de lucru în cadrul fiecărei
instituţii partenere.
Un subiect important abordat în cadrul întâlnirilor a fost stabilirea priorităţilor între cei doi
parteneri în ceea ce priveşte înfiinţarea unui parc industrial în Judeţul Constanţa în vederea dezvoltării
comune a afacerilor internaţionale, a unei viitoare cooperări portuare şi comerciale, reprezentanţii
Municipalităţii Ningbo fiind interesaţi de următoarele aspecte: climatul general al investiţiilor în regiunea
Constanţei, politicile teritoriale şi financiare, condiţiile legislative ale muncii, politicile industriale şi
influenţa pieţii asupra altor parcuri similare. Această vizită oficială a avut ca scop identificarea
priorităţilor, obiectivelor şi oportunităţilor de derulare a unor proiecte comune în vederea dezvoltării
durabile a Judeţului Constanţa.
d)Vizită la Biroul de Reprezentare a UNCJR la Bruxelles, Belgia
În perioada 29.11 – 02.12.2017 o delegaţie formată din trei reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Constanţa, respectiv doamna Stoica Carmen Magdalena - Şef Serviciu Analiză Strategică şi Creșterea
Competitivităţii, domnul Ruse Vadim – Compartiment Mediu de Afaceri, Atragere Investiţii, Creşterea
Calităţii Vieţii Cetăţenilor şi doamna Saghiu Victoria-Ivonne – Direcţia Generală de Proiecte, a
participat, pe de o parte, la cea de-a 126-a sesiune plenară organizată de Comitetul European al
Regiunilor, iar pe de altă parte, la o serie de evenimente organizate de reprezentanțele românești la
Bruxelles, dedicate sărbătoririi Zilei Naționale a României (sediul U.N.C.J.R. din Bruxelles și sediul
C.O.R.).
Astfel, în data de 30.11.2017 a avut loc o întâlnire de lucru cu doamnele Liliana Mangeac și
Mădălina Trandafir, coordonatoare ale Biroului de Reprezentare la nivel european a U.N.C.J.R. la
Bruxelles, ocazie cu care au fost prezentate regulile generale de funcționare ale biroului de reprezentare,
competențele și limitele de acțiune, programul estimat pentru anul 2018 precum și modul în care acesta
poate acorda suport și sprijin Consiliilor Județene în baza priorităților europene identificate pentru
județele din România, priorități cum ar fi: promovarea cooperării regionale și interregionale,
descentralizarea serviciilor publice, dezvoltarea de parteneriate între membrii, atragerea cât mai multor
fonduri europene cu identificarea oportunităților de finanțare, dezvoltarea de parteneriate strategice
bilaterale, promovarea puternică a valorilor și identității locale/regionale românești, încurajarea
exportului de cunoștințe și capital local, dezvoltare durabilă inclusiv pe parte de turism, IMM-uri,
inovare și tehnologie, planificare urbană și rurală în scopul îmbunătățirii calității vieții, etc.
Cu ocazia vizitei de lucru, s-au purtat discuții pe tema programelor europene de cooperare în vigoare de
genul: ESPON 2020, ORIZONT 2020, ERASMUS+, EUROPA CREATIVĂ 2014-2020 inovare în
managementul patrimoniului cultural, TINERI PENTRU ROMÂNIA 2018 cu indicarea surselor de
informare în vederea identificării potențialelor surse europene de finanțare, precum și a termenelor de
depunere a proiectelor.
În zilele de 30.11.2017 şi 01.12.2017, membrii delegaţiei au participat la cea de-a 126-a sesiune
plenară a Comitetului European al Regiunilor la Bruxelles, la sediul Comisiei Europene — Clădirea
Charlemagne.
Personal, încurajez participarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța la întâlniri de
lucru cu reprezentanți ai administrației locale din România și, mai cu seamă, ai instituțiilor europene
pentru faptul că acestea ar putea prilejui schimburi de bune practici în domenii de interes prioritar
precum: politica de coeziune economică și socială, cetățenie și guvernanță, educație, sănătate, mediu,
energie, managementul deșeurilor, turism.
e)Participare la întâlnirea tehnică de lucru pe tema deșeurilor radioactive, Viena, Austria
În perioada 03 – 05.12.2017, ca urmare a invitației Agenției Nucleare și pentru Deșeuri
Radioactive (ANDR) din cadrul Ministerului Economiei din România, doi reprezentanţi ai Consiliului
Judeţean Constanţa, respectiv doamna Stoica Carmen Magdalena - Şef Serviciu Analiză Strategică şi
Creșterea Competitivităţii şi domnul Bavela Cristian - Serviciul Control, au participat în cadrul delegației
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naționale a României la reuniunea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.) având ca
temă: Technical Meeting on Learning from Experience of Local Involvement in Radioactive Waste
Management Programs. Invitația a fost lansată Consiliului Județean Constanța tocmai datorită faptului
că, pe teritoriul județului, și anume în localitatea Anghel Saligny, ar urma să se construiască Depozitul
Final de Deșeuri de Slabă și Medie Activitate unde se vor stoca atât deșeuri de la compania
Nuclearelectrica, cât și de la alți titulari de autorizații în desfășurarea de activități nucleare, din industrie
și medicină de la nivelul întregii țări.
Întâlnirea tehnică de lucru de la Viena a prilejuit un schimb de practici între actualii jucători pe
piața deșeurilor radioactive (ex: Canada, Brazilia, Rusia, Marea Britanie etc.), în special cu evidențierea
problemelor întâlnite de aceștia pe tema acceptanței publice și a comunicării informațiilor către cetățeni,
informații premergătoare construirii depozitelor în zonele locuite de ei. De asemenea, a fost evidențiat
rolul comunităților locale în programele de management al deșeurilor radioactive.
Cu ocazia reuniunii, AIEA a arătat modul în care se implică în fundamentarea unui management
sigur al deșeurilor radioactive prin: examinări tehnice generale și servicii de consultanță (programul
WAMAP — Waste Management Advisory Programme); lansarea unor proiecte tehnice de cooperare;
coordonarea programelor de cercetare; organizarea unor cursuri de pregătire și vizite de documentare (în
special pentru personalul țărilor în curs de dezvoltare); lansarea unor proiecte internaționale de cercetare
și dezvoltare; informarea și acceptanța publică.
Un punct important al întâlnirii de lucru l-a constituit prezentarea ținută de delegația din
România, prezentare având ca temă stadiul actual al implementării strategiei de comunicare, în condițiile
în care depozitele definitive de deșeuri radioactive stârnesc îngrijorarea și uneori chiar opoziția
comunităților. În țara noastră, procesul de comunicare/informare continuă pe toate componentele
necesare: informare, consultare, participare. O parte a activităților din acest domeniu vizează informarea
publicului cu privire la aspectele generale ale gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive și
diseminarea rezultatelor sondajelor de opinie prin care s-a evaluat cantitativ percepția publică asupra
energiei nucleare și asupra deșeurilor radioactive.
f)Întâlniri cu reprezentanții Municipalității Shanghai, China
În perioada 10 – 19 decembrie 2017, am condus, alături de Administratorul Județului, doamna
Matichescu Mirela Florența, o delegație oficială a Consiliului Județean Constanța, la o deplasare
externă în Shanghai, China având ca scop aniversarea a 15 ani de relații de colaborare între
Municipalitatea Shanghai și Județul Constanța. Întâlnirile oficiale la care am participat cu ocazia
deplasării, au scos în evidență potențialul de dezvoltare a unor cooperări între parteneri din cele două
regiuni, precum:
✓ Administraţia de Turism a Municipalităţii Shanghai - în vederea întăririi legăturilor şi creşterii
numărului de cetăţeni care să viziteze ambele oraşe şi ţări;
✓ Administraţia de Cultură, Radio şi TV a Municipalității Shanghai - pentru facilitarea schimburilor
culturale şi susținerea participării la diferite tipuri de activităţi culturale;
✓ Biroul Administrativ de peisagistică şi amenajare urbană Shanghai - pentru cooperare în ceea ce
priveşte colectarea/eliminarea deşeurilor menajere;
✓ Muzeul din Shanghai - pentru promovarea colaborării în schimburile profesionale ce vor include
personalul şi expoziţiile din muzeele ambelor regiuni;
✓ Liceul Jingye - pentru a facilita stabilirea de contacte şi schimburi viitoare între elevi şi studenţi;
✓ Portul Shanghai - pentru studierea potenţialului unei cooperări bilaterale viitoare;
✓ Districtele Fengxian şi Jiading - pentru analizarea posibilității de inițiere a unor colaborări în
domeniul turistic;
✓ Insula Eco Chongming - pentru facilitarea stabilirii de contacte şi schimburi viitoare.
g)Vizită de lucru tehnico-științifică în Buenos Aires/Cordoba, Argentina
În perioada 26 februarie - 2 martie 2018, am condus, alături de Administratorul Județului,
doamna Matichescu Mirela Florența, o delegație din partea Consiliului Județean Constanța la întâlnirea
tehnică de lucru organizată în Argentina, dedicată schimbului de experiență privind gestionarea
deșeurilor radioactive provenite din funcționarea, operarea și retehnologizarea reactoarelor de tip Candu.
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Întâlnirea a fost organizată în concordanță cu unul din obiectivele Strategiei Naţionale pentru
gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive (Ordinul 844/2004), și anume acela de punere în
funcţiune a unui depozit de deşeuri radioactive pentru deşeurile generate din funcţionarea şi dezafectarea
unităţilor CNE Cernavodă, depozit de suprafață ce se va construi pe teritoriul județului Constanța,
amplasamentul acceptabil fiind localizat în zona de excludere a CNE Cernavodă, respectiv pe
amplasamentul de la Saligny.
Vizita a avut drept scop prezentarea experienţei acumulate de autorităţile din Argentina cu privire
la soluţiile de depozitare finală a deşeurilor provenite din producerea de energie electică prin procedee
nucleare, dar şi din alte aplicaţii paşnice ale energiei nucleare legate de activităţi de cercetare, procese
industriale, medicină etc.
Pe parcursul vizitei tehnice, au avut loc a serie de întrevederi cu factori de decizie din domeniul
energetic şi al producerii de energie prin procedeul nuclear, cu reprezentanţi ai organului de reglementare
din domeniu, cu factori de decizie de la centralele nucleare vizitate, cu reprezentanţi din domeniul
managementului în siguranţă al deşeurilor radioactive, ai organului de reglementare etc.
Relevantă pentru întâlnirea tehnică a fost întrevederea de la Ministerul Energiei şi Minelor, prilej
cu care delegaţia română formată din reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Deșeuri Radioactive din
cadrul Ministerului Economiei și reprezentanți ai Consiliului Județean Constanța, s-a întâlnit cu
reprezentanţi ai unor autorităţi din domeniul nuclear, precum: Julian Gadano - Subsecretar de Stat pe
probleme de energie nucleară, Osvaldo Calzetta Larrieu - Preşedintele Autorităţii pentru Energie
Atomică din Argentina (CNEA), reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare (National
Regulatory Authority - ARN). În aceeaşi zi, în cadrul vizitei la instalaţiile de la Centrul Atomic de la
Ezeiza (CAE), au fost vizitate Fabrica de Producere a Radioisotopilor, Reactorul de cercetare RA-3,
precum şi şantierul viitorului reactor de cercetare RA-10.
Întrevederea cu reprezentanţii Ezeiza Atomic Centre CAE a prilejuit un fructuos schimb de
experienţă în domeniul gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, al fabricării combustibilului
nuclear şi al producţiei de apă grea, iar împreună cu reprezentanţii ANDR s-a efectuat o analiză a
soluţiilor alternative pentru depozitarea intermediară şi finală a combustibilului ars.
Un alt eveniment important a fost cel dedicat interacţiunilor cu factori de decizie din cadrul NASA, site-ul Atucha. A fost efectuat un tur tehnic la reactoarele Atucha 1 – 362MWe – PHWR, Atucha 2 –
745 Mwe PHVR operat comercial din 2016. Totodată, organizatorii au făcut şi o prezentare a Reactorului
de cercetare modular de mici dimensiuni PWR CAREM 25 (SMR), care va fi pus în funcţiune în 2023,
situat în apropierea centralelor nucleare ale Centrului de deşeuri radioactive Ezeiza (AGE).
Cu ocazia vizitei în Argentina, am constatat că s-au însuşit de către participanți bunele practici ale
părţii argentiniene ce privesc creșterea încrederii publicului în activitățile privind gospodărirea deșeurilor
radioactive în România, în folosul dezvoltării ulterioare a programului pentru construirea depozitului
DFDSMA de la Saligny.
Participarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța la vizita tehnică de la Buenos Aires a
fost posibilă prin acordarea unor burse de către organizatorul evenimentului - Agenția Internațională
pentru Energie Atomică (AIEA) cu sediul central în Viena, organizație ce acționează ca punct focal
global pentru cooperarea internațională în domeniul nuclear, prin asistarea statelor membre în
planificarea și utilizarea științei și tehnologiei nucleare în scopuri pașnice și prin facilitarea transferului
de tehnologii și know-how.

h)Participare Târg Turism Bilbao
În perioada 04 – 06 mai 2018, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, am
onorat invitația Ministerului Turismului de a participa la Târgul Expovacaciones 2018, din
Bilbao/Spania, care s-a desfășurat la Pavilionul Expozițional Bilbao Exhibition Center, unde România a
fost țară invitată de onoare.
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Obiectivul deplasării l-a constituit, în principal, creșterea vizibilității României, respectiv a
județului Constanța la nivel internațional, precum și prezentarea și promovarea ofertei turistice
românești.
Standul României la Târgul Expovacaciones a avut suprafața de 100 mp și o construcţie standard
cu 5 desk-uri care a atras permanent publicul prin degustările zilnice de produse tradiționale românești:
plăcintă dobrogeană și vinuri specifice din zona Dobrogei, degustări acompaniate de dansuri folclorice și
muzică dobrogeană.
Ansamblul Izvoare Dobrogene al Centrului
Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada a fost
proiectul muzical care a atras zeci de vizitatori la
standul României, scopul urmărit fiind acela de a se
valorifica şi promova atât diversitatea folclorului
dobrogean, cât și a celui din toate zonele etnografice
ale țării.

În cadrul standului, alături de Ministerul Turismului, au
fost prezenți 5 coexpozanți, și anume: Consiliul Județean
Constanța, Consiliul Județean Buzău, Primăria Cernavodă,
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol și Școala
Populară de Artă Târgu Jiu, coexpozanții oferind materiale de
promovare și informații despre oferta turistică proprie.
Ministerul Turismului a amenajat
la Târgul
Expovacaciones 2018 un stand de tip standard, amplasat în zona
centrală, care a beneficiat de vizibilitate excelentă. În vecinătatea
standului României s-au aflat standurile Cuba și Lisabona, iar în
imediata apropiere au participat şi alte zone din Spania.
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În data de 4 mai 2018, am avut plăcerea
să particip la deschiderea oficială a târgului
alături de doamna Tărteață Cristina Ionela Secretar de Stat din cadrul Ministerului
Turismului, domnul Popescu Marian - Consulul
General al României la Bilbao și doamna Popan
Dorina Irina – Consul al României la Bilbao.
Pe
toată
perioada
desfăşurării
evenimentului am beneficiat de sprijinul
permanent oferit de echipa Consulatului
României din Ţara Bascilor ( Bilbao).
Consiliului Județean Constanța i-a fost
decernată Diploma de Excelență pentru
activitatea remarcabilă și contribuția sa la păstrarea, consolidarea și promovarea valorilor și identității
românești, diplomă oferită de Consulatul General al României la Bilbao, în cadrul Expoziției
Internaționale Specializate la Târgul Expovacaciones 2018.
Demn de remarcat este faptul că interesul publicului de pretutindeni vis-a-vis de oferta turistică
românească a fost unul semnificativ. Cele mai numeroase solicitări de informații s-au dat pentru
mânăstirile din Bucovina, litoralul Mării Negre (cu accent pe tratamentele balneare), Delta Dunării, dar
şi pentru vechile castele nobiliare din Transilvania. Produsele de nișă cum ar fi tururile cu caravane auto,
turismul de aventură pe plaiurile mioritice, s-au bucurat, de asemenea, de un real interes.
Consider că participarea României la acest târg, ca țară invitată de onoare, a adus un important
capital de imagine țării noastre în contextul preluării Președinției Consiliului UE în primul semestru al
anului 2019.
Din datele oficiale furnizate de către organizatorul Târgului Internațional de Turism
Expovacaciones 2018, de la Bilbao, aflăm că la manifestare au participat aproximativ 131.000 de
persoane, ceea ce reprezintă o reală creștere față de anii precedenți.
Vizita delegației române a fost mediatizată în presa online și scrisă din Spania după cum
urmează:
-

https://www.deia.eus/2018/05/02/bizkaia/expovacaciones-contara-con-261-expositores-y-aspira-a-reunir-a-unos75000-asistenteshttp://radiopopular.com/expovacaciones-y-la-feria-de-vehiculos-de-ocasion-van-a-ser-el-gran-atractivo-del-bec-losproximos-dias-xabier-basanez/
http://www.blogseitb.com/bilbao/2018/05/02/rumania-encabeza-la-oferta-turistica-del-certamen-expovacaciones-enel-bec/
http://www.elperiodic.com/vinaros/noticias/563378_vinar%C3%B2s-est%C3%A0-present-fira-expovacacionesarranca-avui-bilbao.html
http://barakaldodigital.blogspot.com.es/2018/05/expovacaciones-abre-en-bec-un.html
http://bilbaoexhibitioncentre.com/mas-131-000-personas-acudido-este-fin-semana-bilbao-exhibitioncentre/#.WvGohoiFOM9
https://www.20minutos.es/noticia/3333742/0/mas-131-000-personas-acuden-al-bec-para-asistir-expovacacionesferia-vehiculos-concierto-fito/
http://www.periodicoelrumano.es/intrevedere-intre-autoritatile-romane-cu-reprezentantii-guvernului-spaniol-in-tarabascilor/
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6. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN CALITATEA DE PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA ÎN PERIOADA IUNIE 2017 – MAI 2018
Data evenimentului
08.06.2017
14.09.2017
15.09.2017
23.09.2017
22.02.2018
22.02.2018

Data evenimentului
01.06.2017
04.06.2017
27.06.2017
28.06.2017
12.07.2017
12.07.2017

28.07.2017
04.08.2017
11.08.2017
11.08.2017
15.08.2017
25.08.2017
09.09.2017
11.09.2017
03.10.2017

05.10.2017
05.10.2017
06.10.2017
07.10.2017
15.10.2017
27.10.2017
02.11.2017
08.11.2017

Participare târguri și evenimente (interne)
Locația evenimentului
Scurtă descriere
Constanța
Deschiderea Târgului Expoagroutil organizat de
CCINA
Constanța
Simpozionul internațional din domeniul nuclear Nuc
Info Day 2017
Constanța
Sărbatoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean
Comuna Cumpăna
Festivalul Recoltei Cumpăna – cu participarea domului
Ministru al Agriculturii Petre Daea
București (ROMEXPO)
Târgul de Turism al României
București
Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor
Județene din Romania (U.N.C.J.R.)
Acțiuni în comunitate (locale, inclusiv programe)
Locația evenimentului
Scurtă descriere
Localitatea Ciobanu, Jud.
Ziua Copilului la Școala din localitatea Ciobanu
Constanța
Comuna Tortoman, Jud.
Zilele Comunei Tortoman, Jud. Constanța
Constanța
Constanța
Festivalul Internațional de Teatru Miturile Cetații
DJ 226A Histria
Verificare stadiu lucrări de reabilitare
DJ391 Cobadin –
Inspecție lucrări de modernizare
Negrești
Constanța
Intâlnirea reprezentanților furnizorilor de energie
(ENEL, CEZ), furnizorilor de gaz (TRANSGAZ,
ENGIE) cu parlamentarii din Constanța și primarii
județului
Constanța
Comandament Situații de Urgență
Constanța
Caravana Gașca Zurli la CJC
DJ224 SilișteaVerificare stadiu lucrări de asfaltare
Tortoman-Medgidia
Cetatea Capidava
Vizită de lucru în vederea reluării lucrărilor de
reabilitare a Cetății Capidava
Constanța
Ziua Marinei
Constanța
Ședința Anti-Violența în familie
Constanța
Participare la spectacolul de teatru Exilul lui Ovidius la
Pontul Euxin
Valu lui Traian, Tuzla,
Inceperea anului școlar
Chirnogeni
Punctul de trecere
Inaugurarea punctului de trecere la frontiera Lipnița –
Lipnița - Kainargea
Kainargea
în prezența Premierului României, domnul Mihai
Tudose și a omologului bulgar, domnul Boiko
Borisov, precum și a doamnei Ministru al Afacerilor
Interne, Carmen Dan
Nicolae Bălcescu –
Distribuire rechizite
Grădina – Pantelimon
Constanța
Intâlnire cu primarii din județ și reprezentanții
MDRAPFE
Ciocârlia, Bărăganu și
Distribuire rechizite
Mereni
Amzacea, Comana și
Distribuire rechizite
Chirnogeni
Băneasa
Zilele Orașului Băneasa
Constanța
Prezentare medalie de argint obținută de Corul Callatis
Mangalia la Festivalul Kalamata
Constanța
Comandament Situații de Urgență
Constanța
Demarare proiect RAJA
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Constanța

Conferință cu ocazia redeschiderii Laboratorului de
Radioterapie (SCJU)
Constanța
Control secții Spitalul Clinic Județean de Urgență
Constanța
Constanța
Primire colindători la CJC
2 Mai
Vizită la spațiile de joacă reabilitate cu sprijinul CJC
Ovidiu
Vizită la Centrul de Plasament Ovidiu
Constanța
Spectacol Magie de Crăciun – organizat de DGASPC
Constanța
Primire colindători la CJC
Constanța
Primire colindători la CJC
Constanța
Depunere coroană de flori la Troița Martirilor
Revoluției
Constanța
Vizită Centru de Plasament
Constanța
Inaugurarea noului sediu al Serviciului de
Înmatriculări Auto și Permise, sediu pus la dispoziție
de CJC în cadrul Pavilionului Expozițional din
Constanța, cu participarea domnului Ministru Secretar
de Stat (MAI), Mihai Dan Chirică și a Prefectului
Județului Constanța, domnul Ioan Albu
Cuza Vodă
Comandament de iarnă – district Cuza Vodă
Constanța
Prezentare raport activitate pe 2017 și semnare
contract finanțare DJ 223
Constanța
Ziua Femeii la CJC
Constanța
Control la Spitalul Clinic Județean de Urgență
Constanța
Constanța
Intâlnire cu reprezentanții UAT-urilor: Lipnița și
Dobromir, precum și cei ai Inspectoratului Poliției de
Frontieră, ai ENEL - pentru branșarea la sistemul de
alimentare cu energie electrică a punctelor de frontieră
Lipnița și Dobromir
Constanța
Declarația de Unire a Republicii Moldova cu România
(eveniment organizat în cadrul ședinței de Consiliu
Județean)
Constanța
Premiere seniorii teatrului constănțean
Mircea Vodă
Intâlnire cu primarii comunelor: Mircea Vodă,
Seimeni și Saligny pentru susținerea proiectelor
derulate prin programul PNDL
Constanța
Inaugurare Centrul Multifuncțional Educativ pentru
Tineret Jean Constantin
Constanța
Black Sea Judo Cup
Mircea Vodă și Peștera Ziua Comunei Mircea Vodă și Festivalul Prieteniei
Peștera
Constanța
Ziua Constanței
Saraiu
Vizită de lucru în comuna Saraiu
Pecineaga, Tortoman
Zilele Comunelor Pecineaga și Tortoman
Ciobanu
Ziua Copilului la școala din localitatea Ciobanu

10.11.2017
17.11.2017
06.12.2017
08.12.2017
19.12.2017
20.12.2017
21.12.2017
22.12.2017
22.12.2017
23.12.2017
10.01.2018

12.01.2018
14.02.2018
08.03.2018
14.03.2018
23.03.2018

27.03.2018

27.03.2018
28.03.2018

20.04.2018
19.05.2018
19.05.2018
21.05.2018
24.05.2018
27.05.2018
28.05.2018

Data evenimentului
22.06.2017
10.07.2017
15.07.2017
19.07.2017
20.07.2017
14.08.2017
20.08.2017

Întâlniri oficialități (interne + externe)
Locația evenimentului
Scurtă descriere
Constanța
Ceremonia de investire a noului Subprefect al
județului Constanța, domnul Dumitru Dan Jeacă
Constanța
Ceremonia de investire a Prefectului județului
Constanța, domnul Ioan Albu
Constanța
Vizita delegației Partidului Comunist Chinez
Constanța
Vizita comandantului navei CHEVALIER PAUL,
comandorul Hugues Laine
Constanța
Vizita Ambasadorului Franței în România,
doamna Michele Ramis
Constanța
Vizita Ministrului Transporturilor,
domnul Răzvan Cuc
Constanța
Întâlnire cu domnul Secretar de Stat în Ministerul
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05.10.2017

Constanța

30.10.2017

Constanța

02.11.2017

Constanța

10.11.2017

Constanța

01.12.2017
09.02.2018
21.02.2018
15.03.2018

București
Constanța
Constanța
București

16.03.2018

Constanța

29.03.2018

Constanța

18.04.2018

Constanța

23.04.2018
28.04.2018

Constanța
Constanța

08.05.2018

Constanța

15.05.2018

Constanța

Data evenimentului
09.11.2017

09.01.2018
05.04.2018

08.05.2018

16.05.2018

22.05.2018

Afacerilor Interne, Raed Arafat
Participare la deschiderea lucrărilor summitului
Silk Road
Vizita domnului Ministru Ilan Laufer (Mediu de
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat)
și vizita delegației chineze din Ningbo
Vizita Consulului General al Turciei în România,
domnul Uygar Mustafa Sertel
Vizita Ambasadorului Marii Britanii,
domnul Paul Brummell
Participare la parada de Ziua Națională a României
Întâlnire cu specialiștii Băncii Mondiale
Întâlnire cu Federația Patronală din Turism Constanța
Întâlnire cu Președintele Senatului României, domnul
Călin Popescu Tăriceanu, cu Ambasadorul Statelor
Unite ale Americii, domnul Hans Klemm, cu
Președintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică
și Siguranță Națională, domnul Dorel-Gheorghe
Căprar și cu alți reprezentanți ai autorităților centrale și
locale, în cadrul Forumului
Romanian Save and Rescue
Întâlnire cu Ambasadorul Georgiei,
domnul Nikoloz Nikolozishvili
Întâlnire cu domnul George Sava, Secretar General al
MADR
Vizita Ambasadorului Austriei în România,
doamna Isabel Rauscher
Vizita domnului Bogdan Trif, Ministrul Turismului
Vizita doamnei Ministru al Afacerilor Interne,
Carmen Dan și a domnului Raed Arafat,
Secretar de Stat (MAI)
Vizita domnului Ministru al Turismului, Bogdan Trif
la Vama Veche – stațiune de interes local
Vizita delegației Municipalității din Shanghai
împreună cu Ministrul Turismului,
domnul Bogdan Trif, Secretarul de Stat din Ministerul
Agriculturii, domnul Alexandru Valentin Tachian,
precum și Primarul Municipiului Constanța,
domnul Decebal Făgădău și Prefectul Județului
Constanța, domnul Ioan Albu

Semnare contracte de finanțare/programe
Locația evenimentului
Scurtă descriere
București,
Semnarea contractului de furnizare echipamente de
Guvernul României radioterapie pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență
Sfântul Apostol Andrei
București,
Semnare contract aparatură RMN pentru SCJU
Guvernul României
Constanța
Semnare contracte de finanțare cu fonduri alocate de la
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice pentru localitățile Mereni și Bărăganu
Constanța
Semnare contracte de finanțare cu fonduri alocate de la
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice pentru localitățile Mircea Vodă și Saligny
Constanța
Semnare contracte de finanțare cu fonduri alocate de la
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice pentru localitățile Siliștea, Tortoman și
Nicolae Bălcescu
Constanța
Semnare contracte de finanțare cu fonduri alocate de la
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice pentru localitățile Ciocârlia, Ion Corvin și
Seimeni
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Data evenimentului

Deplasări externe (*doar cele ale Președintelui CJC)
Locația evenimentului
Scurtă descriere

24 – 28.09.2017

Brest, Franța

22-23.11.2017

Bruxelles, Belgia

30.11-01.12.2017

Bruxelles, Belgia

04.12.2017
10-19.12.2017

31.01.2018 – 01.02.2018
01.02.2018

26.02 - 02.03.2018
04 – 06.05.2018

Participare la vizita de lucru organizată în baza
colaborării și cooperării transfrontaliere între
Primăria Brest, Asociația de Prietenie Brest-Constanța,
Institutul de Științe Educative și Sociale (ITES) Brest,
DGASPC și CJC
Participare, în calitate de membru titular, în cadrul
Comitetului European al Regiunilor (CoR) – la
ședințele comisiilor CIVEX și ENVE
Participare la cea de-a 126-a sesiune plenară a COR

Palatul Hofburg – Viena, Participare la cea de-a 8-a Conferință a Subsidiarității
Austria
(COR)
Shanghai, China
Participare la întâlnirile oficiale cu reprezentanții
Municipalității Shanghai, organizate cu ocazia
aniversării a 15 ani de la inițierea relațiilor de
colaborare cu Județul Constanța
Bruxelles, Belgia
Participare la cea de-a 127-a sesiune plenară a
Comitetului European al Regiunilor
Bruxelles, Belgia
Semnare Declarația Alianța pentru Coeziune în
vederea unei politici de coeziune puternică a UE după
2020
Buenos Aires/Cordoba,
Participare la întâlnirea tehnică de lucru dedicată
Argentina
schimbului de bune practici în gestionarea deșeurilor
radioactive
Bilbao, Spania
Târgul de Turism Expovacaciones de la Bilbao
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Cuvânt de încheiere
În finalul raportului, doresc să subliniez faptul că, prin activitatea desfășurată în perioada de
referință, respectiv iunie 2017 – mai 2018, au fost îndeplinite obiectivele propuse și, mai cu seamă, au
fost create premisele unor acțiuni viitoare ce urmăresc dezvoltarea Județului Constanța, îndeosebi în
domeniile de interes major: sănătate, infrastructură, economie, cultură, social și turism.
Totodată, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, vă rog să îmi permiteți să
vă mulțumesc, cu respect, dumneavoastră domnilor consilieri județeni, aparatului de specialitate al
consiliului, instituțiilor din subordine, primarilor, Guvernului României, instituției Prefectului Constanța
și, nu în ultimul rând, instituțiilor deconcentrate, pentru buna colaborare și sprijinul acordat cetățenilor
și județului nostru.

Președintele Consiliului Județean Constanța,
Marius Horia Țuțuianu
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