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1.  
Reprezentanții teritoriali în 

Europa 

2 



3 

Prefecții francezi 



4 

Comisarii reginei Olandei 



5 

Delegatul guvernului spaniol 

Dna Carmen CRESPO 

Delegat al guvernului din Séville 
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Guvernatorii suedezi 

Dl Lars BACKSTROM 

Gouvernator al comitatului Västra-

Götaland 
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Prefecții italieni 

Dna Emilia MAZZUCA, prefect 
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Guvernatorii belgieni 
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Voievozii Poloniei 

Dl Bronisław Komorowski, președinte 

al Republicii Polone 

Dl Jacek Kozłowski 

Voievod de Mazovia 
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Atribuțiile principale 

Ordine și siguranță publică 

Gestionarea crizelor și prevenirea riscurilor 

Controlul legalității 

Relații contractuale cu colectivitățile locale 

Lupta împotriva imigrației clandestine 

Lupta împotriva mafiei 

Elaborarea de strategii teritoriale, provinciale sau regionale 

Dezvoltare economică 

Coordonarea și controlul serviciilor Statului 

Coordonarea interministerială în teritoriu 

Reprezentarea Statului republican sau a regelui 



2.  
Statutul prefecților în Franța 
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Puțină istorie 

Prefectul este singurul înalt funcționar ale cărui competențe au o 

bază constituțională (art. 72 al Constituției din 1958) 

   

17 februarie 1800,  Bonaparte creează prefecții, care erau, în termenii 

legii din 28 pluviôse an VIII, “singurii însărcinați cu administrarea” 
 

 Napoleon al III-lea le întărește atribuțiile făcându-i actorii marelui său 

program pentru infrastructură și amenajarea teritoriului.  

 

Cu ocazia reformei din 1964, corpul prefectoral a fost împărțit în două, 

corpul prefecților– al căror statul a fost fixat prin decretul din 29 iulie 

1964 – și corpul subprefecților (decretul din 14 martie 1964).  

 

1982, prima lege a descentralizării și autonomia colectivităților locale: 

prefectul nu mai este executivul departamentului. 

 

Din 2004 în 2013, apariția unui prefect de regiune (26) exercitând o 

autoritate ierarhică asupra prefecților de departament și o putere de 

evocare a dosarelor 

 

 



3.  
De ce să consolidăm expertiza și 

formarea prefecților în secolul XXI 

13 



 Prelungirea vieții profesionale 

 Complexitatea instituțiilor statale 

 Globalizarea: 

 Împărțirea suveranității între Uniune și State 

 Cca 500 milioane de locuitori 

 Un management și reguli de negociere de tip nord european 
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CHEMI și formarea prefecților în Franța 

(Paris)  



 

 Sfârșitul certitudinilor din pricina accelerării schimbării: 

 Internet și rețele sociale 

 Descoperiri științifice recente 

 Nevoi crescute de comunicare 

 Comunicare interculturală 

 Noi tehnologii de comunicare 

 Comunicare politică 

 “Dictatura” informației imediate 
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CHEMI și formarea prefecților în Franța 

(Paris)  



 

 Creșterea sistemelor de control asupra acțiunilor 

prefectului: 

 Curtea de conturi = control financiar 

 Control al inspecțiilor generale  ale MI și ale ministerelor 

 Control al UE 

 Controlul parlamentar se rafinează pe executiv 

 Controlul “cetățenesc” exercitat de cei 50 000 jurnaliști 

care sunt câinii de pază ai democrației 
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CHEMI și formarea prefecților în Franța 

(Paris)  



4.  
Centrul de Înalte Studii ale Ministerului 

de Interne 
(CHEMI) 

17 
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Situarea CHEMI 

la Fort Charenton (Maisons-Alfort)  
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CHEMI  și organizarea spațiilor sale 
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CHEMI și echipamentul său pedagogic 
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Decretul de creare a CHEMI  

(8 ianuarie 2010)  



22 
Dl Manuel VALLS 

Ministrul de Interne 

Claude BALAND 
Director general al Poliției 

naționale 

Didier LALLEMENT 
Secretar general 

  

Jacques 

MIGNAUX 
Director general al 

Jandarmeriei naționale 

Michel SAPPIN 
Șeful corpului de Inspecție 

generală a administrației 

Laurent TOUVET 
Director al libertăților 

publice și afacerilor 

juridice 

Jean-Paul KIHL 
Director general al siguranței 

civile și a gestionării crizelor 

Serge MORVAN 
Director general al 

colectivităților publice 

Jean-Benoît ALBERTINI 
Director al modernizării și acțiunii 

teritoriale 

Jean-Martin JASPERS 
Director alCHEMI 

Jean-Luc VIDELAINE 
Prefect, Președintele 

comitetului de performanță 

Thierry LATASTE 

Director de cabinet 

Comitetul de pilotaj ministerial al CHEMI 
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Echipa CHEMI 

Secretarul general al 

Ministerului de Interne 

Director al CHEMI 

Director formare Director relații externe 

Profesor, consultant cercetare Secretar general Atașat de direcție 

Responsabil e-Learning  

și administrator al platformei 

ALLCHEMI 

Responsabil PAO 

Responsabil  acțiuni de  

e-Formare și evenimente 



O formare transversală pentru înalți funcționari civili și militari din 

Ministerul de Interne 

 

 

9 luni de formare ambițioasă și exhaustivă organizate în jurul a 5 stâlpi 

• al III-lea stâlp: grupurile prospective și de strategie (GPS) 

• al IV-lea stâlp: Raport individual de expertiză    

(RIEX) 

• al V-lea stâlp: imersie în sectorul privat și în instituțiile 

guvernamentale 

• al II-lea stâlp: 10 module de suplimentare a cunoștințelor 

• I-ul stâlp: Institutul Național de Înalte Studii de Securitate și de Justiție  

(INHESJ)  
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Cei 5 stâlpi ai promoțiilor anuale ale 

CHEMI 
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A III-a promoție anuală a CHEMI 

Éric BATTESTI 
Comisar divizionar 

Thierry CAER 
Colonel de jandarmerie 

Pierre CASAUBIEILH 
Colonel de jandarmerie 

Christophe FICHOT 
Comisar divizonar 

Jean-François GAYRAUD 
Comisar divizionar 

Samuel GESRET 
Colonel de pompieri 

Francis HUBERT 
Colonel de jandarmerie 

Éliane KOZAR 
Administrator civil senior 

Jean-Marc MAGDA 
Administrator civil senior 

Stéphane OTTAVI 
Colonel de jandarmerie 

Jacques-Antoine SOURICE 
Comisar divizionar 

Nabil BELABED 
Inspector al Administrației teritoriale 

Christophe AUMONIER 
Administrator civil senior 

Hocine AOUIZ 
Locotenent colonel de jandarmerie 
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Zilele de studii și reflecții prefectorale 

Circa 15 prefecți schimbă idei și dezbat cu intervenanți de înalt nivel imaginea lor 
despre evoluțiile societății, impactul globalizării, construcția europeană,… 
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TIC – CHEMI 

Fort de Charenton, Maisons-Alfort (94) 

Metropole – Noua prefectură a regiunii Paris și Île-de-

France 

Paris XV 

Europe – CHEMI 

Fort de Charenton, Maisons-Alfort (94) 

Grupurile de studii prefectorale 
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Platforma de e-Formare ALLCHEMI 
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Centrul de Înalte Studii ale Ministerului de Interne 

 

Fort de Charenton  

94706 Maisons-Alfort 

 

Tél : 01 49 27 49 27 

Fax : 01 57 44 08 19 


