Compartimentul Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale
a) întocmeşte anual planul de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a
politicilor naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificare a
relaţiilor externe, cu consultarea consiliului judeţean, şi a conducătorilor
serviciilor publice deconcentrate;
b) elaborează, în colaborare cu reprezentanţi ai consiliului judeţean, ai
serviciilor publice deconcentrate, ai autorităţilor administraţiei publice locale,
precum şi ai societăţii civile, planul de măsuri judeţean, în conformitate cu
documentele programatice referitoare la integrarea europeană;
c) acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al
structurilor de integrare europeană, pentru cunoaşterea documentelor privind
integrarea europeană adoptate la nivel central;
d) acţionează pentru atragerea societăţii civile la activităţile care au
legătură cu procesul de integrare europeană şi participa la programele societăţii
civile în domeniul integrării europene;
e) desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către
autorităţile administraţiei publice locale şi de către cetăţeni a programelor cu
finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme
internaţionale;
f) întocmeşte, gestionează prin evidenta centralizată şi monitorizează
activitatea de relaţii şi de colaborări internaţionale a instituţiei prefectului;
g) elaborează evidenta centralizată a rapoartelor de activitate întocmite
obligatoriu pentru orice activitate de relaţii internaţionale;
h) acordă consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale privind
proiectele acordurilor de colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire şi aderare,
iniţiate de acestea.
i) consultă conducătorii serviciilor publice deconcentrate cu privire la
ordinele prefectului prin care se stabilesc măsuri cu caracter tehnic sau de
specialitate, potrivit legii;
j) gestionează baza de date cu privire la organizaţiile neguvernamentale
din judeţ şi mediază procesul de comunicare şi schimbul reciproc de informaţii
intre administraţia publică locală şi organizaţiile neguvernamentale.
k) întocmeşte şi actualizează bazele de date privind proiectele finanţate
din fonduri europene;
l) asigură centralizarea programelor de investiţii şi stadiul realizării
acestora din diverse fonduri;
m) diseminează informaţii pe site-ul instituţiei cu privire la dezvoltarea
regională şi locală, relaţii internaţionale, relaţia cu organizaţiile
neguvernamentale;
n) urmăreşte şi aplică prevederile cuprinse în strategiile şi programele
pentru susţinerea reformei în administraţia publică.

