RAPORT
Funcţia de Prefect este cea mai înaltă funcţie publică din judeţ. Ocupantul
acestei funcţii este încărcat atât cu responsabilitatea coordonării administraţiei
judeţene şi cu răspunderea pentru realităţile economice sau sociale din judeţ, cât şi cu
datoria promovării propriei imagini şi a imaginii instituţiei, atât în mediul economic,
social şi administrativ cât şi în mediul politic.
Prin lege Prefectul are în primul rând atribuţii în sensul asigurării respectării
legilor, dar şi atribuţii de coordonare a instituţiilor publice deconcentrate sau a
dispunerii unor măsuri care se impun în cazul situaţiilor de urgenţă.
Am preluat funcţia de Prefect al judeţului Călăraşi în luna martie a anului 2011.
Obiectivele mele, urmărite încă de la început, au fost acelea de profesionalizare a
administraţiei publice, îmbunătăţire a comunicării interinstituţionale şi redarea locului
şi rolului celei mai importante instituţii publice pe linie administrativă din judeţ,
Instituţiei Prefectului.
Pot să spun, astăzi, la un an şi două luni de la preluarea mandatului, că în mare
parte bazele pentru realizarea obiectivelor pe care le-am urmărit sunt aşezate, urmând
doar acţiuni de consolidare a acestora.
Doresc să redau pe scurt doar cele mai importante acţiuni demarate în această
perioadă cu scopul de a face din Instituţia Prefectului o instituţie centrală în peisajul
social şi administrativ călărăşean, iar din judeţul Călăraşi un judeţ în care administraţia
se îndreaptă ireversibil către profesionalism, transparenţă şi respectarea cu prioritate a
interesului public.
Încă de la prima întrunire a Colegiului Prefectural, am solicitat instituţiilor
publice din judeţ reactualizarea protocoalelor de colaborare interintituţională. Acest
obiectiv a fost realizat, procesul fiind unul dinamic, continuu, urmând ca în funcţie de
prevederile legale şi de dinamica socială şi instituţională, colaborarea
interinstituţională să fie permanent actualizată.
Unul dintre obiectivele la care ţin în mod deosebit şi pentru care am depus efort
în consecinţă, este popularizarea noţiunii de voluntariat în rândul călărăşenilor şi
educarea tinerei generaţii în spiritul considerării voluntariatului ca element esenţial nu
doar în dezvoltarea societăţii, ci şi în dezvoltarea socială şi personală a omului, a
cetăţeanului. Activităţile pe linie de voluntariat coordonate de Instituţia Prefectului,
trebuie să continue în ciuda tuturor reticienţelor, pentru că în felul acesta călărăşenii
vor conştientiza şi îşi vor apropria mai uşor voluntariatul.
Rămânând în sfera educaţiei civice, de la instalarea ca Prefect, am solicitat
Inspectoratului Şcolar Judeţean şi fiecărei şcoli din judeţ în parte, implicarea cât mai
activă a elevilor în susţinerea manifestărilor organizate cu ocazia unor zile de
importanţă naţională sau care marchează momente deosebite ale istoriei poporului
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român. Acest lucru poate fi făcut atât sub coordonarea directă a diriginţilor şi a
directorilor de şcoli, cât şi ca acţiuni ale comitetelor şcolare, fie că sunt la nivel de
şcoală sau de judeţ. Am considerat necesară prezenţa elevilor, a tinerilor în general, la
fiecare acţiune organizată cu participarea Comisariatului Militar Judeţean, tocmai
pentru întărirea sentimentului patriotic şi naţional în sufletelor tinerilor noştri. Şi
aceste acţiuni trebuie să continue sub coordonarea Instituţiei Prefectului, completate
cu vizite în şcoli şi susţinerea unor scurte seminarii pe teme care să scoată în evidenţă
eroii poporului român şi evenimentele importante în efortul constituirii statului
naţional unitar român, de către personalităţi judeţene în frunte cu însuşi Prefectul.
O acţiune importantă demarată şi în curs de realizare este înfiinţarea unei
platforme geriatrice la nivelul judeţului Călăraşi. Acest obiectiv este întârziat şi
consider că pentru bunul mers către atingerea acestuia este necesară constituirea unor
parteneriate atât cu primăriile localităţilor mari din judeţ, cât şi cu Consiliul Judeţean,
nu doar coordonarea prin Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice.
O dată cu preluarea funcţiei de Prefect am activat Grupul de Modernizare a
Administraţiei Publice. În acest cadru am stabilit ca fiecare instituţie publică din judeţ
să demareze acţiunea de procedurare a principalelor activităţi ale instituţiei cât şi a
tuturor activităţilor cu caracter de repetativitate. De asemenea, s-a demarat acţiunea de
inventariere a activităţilor cu risc ridicat la corupţie în cadrul fiecărei instituţii publice
din judeţ şi instituirea unor măsuri specifice pentru limitarea cât mai mult posibil a
actelor de corupţie, astfel încât cetăţeanul călărăşean să poată beneficia în condiţii
optime de servicii publice corespunzătoare. Şi acestea sunt procese continue şi efectele
pozitive se vor vedea la nivelul fiecărui cetăţean numai în condiţiile în care Instituţia
Prefectului îşi asumă în continuare rolul de coordonare şi monitorizare, astfel încât
dezideratul modernizării administraţiei publice să fie perceput din an în an tot mai
aproape de realizare.
Fiind jurist de profesie, încă de la intrarea în prefectură pe funcţia de Subprefect
şi cu precădere în perioada exercitării mandatului de Prefect, am acordat o atenţie
deosebită modului în care secretarii unităţilor administrativ teritoriale din judeţ se
achită de îndatoririle lor de serviciu. Aşa după cum am repetat de multe ori, unul
dintre obiectivele la care ţin foarte mult este profesionalizarea administraţiei publice la
nivelul judeţului Călăraşi. În ceea ce priveşte administraţia publică locală, împreună cu
colegii de la serviciul juridic am pus la punct un program de îndrumare metodologică
a secretarilor localităţilor prin instruire periodică, cel puţin trimestrial, prin prelucrarea
noilor reglementări legale, a circularelor sau a unor prevederi legale de uz curent.
Am încercat în această perioadă întărirea sentimentului de responsabilitate şi
profesionalism în administraţie, inclusiv prin inducerea intoleranţei faţă de încălcarea
oricăror prevederi legale, în special a celor referitoare la incompatibilităţi şi conflicte
de interese la nivelul administraţiei locale.
Potrivit prevederilor legale, între Prefect şi primari sau consiliile locale nu există
raporturi de subordonare, ci doar de colaborare. În spiritul acestei colaborări am
solicitat şi primarilor şi consiliilor locale să acorde o importanţă deosebită în principal
la două aspecte: rezolvarea problemelor de fond funciar şi asigurarea resurselor pentru
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liniştea, siguranţa şi securitatea publică în localitate. Pe linie de fond funciar am
demarat activitatea de validare a planurilor parcelare de la nivelul fiecărei localităţi a
judeţului Călăraşi. Este o activitate extrem de laborioasă, de dificilă, dar are rolul să
stopeze schimbările de amplasamente făcute după voia primarilor sau a comisiilor
locale de fond funciar, de multe ori în defavoarea unor cetăţeni. De asemenea am
realizat la nivelul judeţului Călăraşi, pentru prima dată, o balanţă a fondului funciar,
rezultatelor fiind transmise atât presei locale cât şi fiecărei instituţii interesate.
La acest capitol, doresc să precizez şi faptul că în spiritul bunelor relaţii pe care
Instituţia Prefectului judeţului Călăraşi le-a dezvoltat cu Biserica Ortodoxă Română, în
special cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, a fost adoptată la nivelul Comisiei de
Fond Funciar o procedură care să fluidizeze reconstituirea dreptului de proprietate
pentru terenurile aferente bisericilor, cimitirelor ori caselor parohiale.
În ceea ce priveşte siguranţa publică, după implementarea noului concept de
poliţie rurală, am demarat o acţiune împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Călăraşi, de implicare a administraţiei publice locale, a primarilor şi a consiliilor
locale, în activitatea de asigurare a liniştii publice. În acest sens, pentru început s-a
stabilit că vor exista întâlniri lunare între şefii de secţii de poliţie rurală şi fiecare
primar din localităţile aparţinătoare respectivei secţii, urmând ca prin hotărâre de
Consiliu Local şi printr-un protocol, unitatea administrativ teritorială să asigure
elemente de logistică, cu precădere combustibil, iar primarii să poată interveni la
stabilirea traseelor de patrulare în localitate, în funcţie de situaţia operativă concretă.
Acesta este un proiect care are nevoie, pentru a atinge succesul, de implicare
permanentă a Prefectului.
Am demarat un proiect de întâlnire periodică a marilor agenţi economici din
judeţul Călăraşi cu conducătorii de instituţii publice cu rol de verificare şi control,
pentru a pune bazele unei colaborări mai bune dintre administraţie şi mediul de
afaceri, astfel încât în această perioadă de criză economică să putem înţelege atât
problemele administraţiei cât şi ale agenţilor economici, să armonizăm interesele
tuturor actorilor, astfel încât judeţul Călăraşi să poată beneficia de un mediu de afaceri
competitiv.
În calitate de coordonator/conducător al administraţiei publice, am instituit
începând cu anul 2011 distincţia „Salariatul Anului” din cadrul fiecărei instituţii
publice de la nivelul judeţului Călăraşi, cu scopul evidenţierii a acelor salariaţi cu
funcţii de execuţie în administraţia publică, remarcaţi prin atitudine corectă, muncă,
creativitate, colegialitate şi respect faţă de cetăţeni.
De asemenea, în semn de omagiu adus instituţiilor statului de drept şi pentru a
marca rolul deosebit al Prefectului în evoluţia democratică a statului român, am
instituit „Galeria Prefecţilor judeţului Călăraşi” – expoziţie fotografică cu caracter
permanent care prezintă publicului persoanele care au îndeplinit funcţia de Prefect al
judeţului Călăraşi începând cu anul 1990.
De asemenea, cu sprijinul mediului de afaceri călărăşean, am realizat un spaţiu
expoziţional in incinta Prefecturii, spaţiu pus la dispoziţia călărăşenilor talenaţi în
domeniul picturii sau graficii.
3

Începând cu anul 2012 a început să funcţioneze sub coordonarea prefectului
Grupul de luptă împotriva evaziunii fiscale, rezultat direct al intenţiei Guvernului
României de a se implica activ în acest domeniu. Consider că indiferent de priorităţile
viitoarelor guvernări, un astfel de Grup de lucru este necesar să funcţioneze sub
coordonarea Prefectului. De asemenea, fiind un judeţ dunărean, consider extrem de
importantă lupta pe orice căi împotriva braconajului piscicol chiar în cadrul unui astfel
de Grup de lucru.
Am încercat să asigur reprezentarea Instituţiei Prefectului la cât mai multe
manifestări publice, în special la cele prin care se lansau proiecte cu finanţare
europeană, din dorinţa de a cunoaşte cât mai exact realităţile călărăşene şi situaţia
accesării fondurilor europene în judeţul Călăraşi.
Am încercat să asigur o cât mai bună informare a cetăţenilor despre activităţile
prefectului transmiţând aproape zilnic comunicate despre activitatea mea ca Prefect.
Am reuşit, împreună cu S.T.S., I.S.U. Călăraşi şi I.P.J. Călăraşi, să funcţionalizăm un
sistem de informare în timp real a mass-media locală despre evenimentele şi situaţiile
de urgenţă produse în judeţ.
Din perspectiva Preşedintelui Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, o
prioritate a constituit-o, şi trebuie să o constituie în continuare, pregătirea populaţiei
pentru a şti să răspundă adecvat în cazul producerii unor situaţii de urgenţă
reprezentate în special de cutremure, incendii şi inundaţii. Am avut în acest sens
întâlniri repetate cu toţi directorii şcolilor precum şi cu unii elevi din liceele
călărăşene.
Las celui care mă succede în funcţia de Prefect datoria de a duce mai departe
proiectele demarate precum şi de a demara alte proiecte, în special în domeniul
implicării mai active în colaborarea cu agenţii economici şi înfiinţarea cel puţin în cele
două municipii a unor centre de voluntariat.
Le mulţumesc tuturor celor care, din interiorul ori din afara Instituţiei
Prefectului, m-au sprijinit sau au sprijinit Instituţia Prefectului în perioada cât am
exercitat funcţia de Prefect al judeţului Călăraşi, pentru realizarea obiectivelor despre
care am amintit sau a celor care nu au fost menţionate, asigurându-i că beneficiarii
finali au fost întotdeauna cetăţenii din judeţul Călăraşi.
De la preluarea funcţiei de Prefect al judeţului Călăraşi, în martie 2011, mi-am
asumat rolul de a asigura respectarea legii oriunde în judeţul Călăraşi. Activitatea mea
ca Prefect, a colegilor de la Instituţia Prefectului, a avut la bază cel puţin trei valori
importante: CORECTITUDINEA, SERIOZITATEA, RESPONSABILITATEA, iar ca
obiective PROFESIONALISMUL şi IMPLICAREA
Le urez mult succes în continuare celor care, din funcţia de Prefect şi nu numai,
vor consolida statutul Instituţiei Prefectului de instituţie de referinţă a societăţii
călărăşene.
Cu deosebită consideraţie,
Emil MUŞAT
Prefect al Judeţului Călăraşi
Martie 2011 – Mai 2012
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