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I. INTRODUCERE 
 
Institu ia Prefectului-Jude ul Cluj are un rol deosebit de important în prevenirea şi gestionarea unor 

situa ii de urgen  şi colaboreaz  cu toate institu iile şi serviciile publice abilitate pentru identificarea şi 
monitorizarea surselor de risc, evaluarea informa iilor şi analiza situa iei, elaborarea de prognoze, stabilirea 
variantelor de ac iune şi implementarea acestora în scopul restabilirii situa iei de normalitate.  

Prefectul Jude ului Cluj este Preşedintele Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj, 
structura administrativ  constituit  la nivelul jude ului nostru pentru gestionarea acestora şi pentru a preveni 
orice tip de pericol pentru a asigura siguran a şi ordinea public  în jude . 
 O component  esen ial  a activit ii institu iei prefectului o constituie verificarea legalit ii actelor 
administrative emise de autorit ile publice locale şi jude ene, un control care trebuie s  aib  în vedere 
respectarea legisla iei na ionale şi europene în vigoare f r  îns  a aduce atingere principiului autonomiei 
autorit ilor administra iei publice locale.  
 De asemenea, tensiunile sociale şi men inerea unei comunic ri permanente la toate nivelurile 
institu ionale şi sociale, sunt esen iale, Prefectul Jude ului Cluj ac ionând ca un mediator pentru prevenirea şi 
aplanarea st rilor sociale conflictuale şi men inerea p cii sociale la nivelul jude ului nostru. 
 Institu ia Prefectului Jude ul Cluj a asigurat, în calitate de reprezentat al Guvernului în teritoriu, 
realizarea obiectivelor stabilite prin Programul de Guvernare.  
 Existen a unui sistem administrativ-institu ional puternic, formularea unor politici publice 
concordante cu nevoile locale ale cet enilor dar şi cu reglement rile na ionale şi europene în domeniu, 
contribuie în mod esen ial la dezvoltarea uniform  şi durabil  a jude ului, la un mediul economic competitiv,  
dezvoltarea rural , infrastructura, educa ia şi s n tatea la standarde europene. 
 
 

II. OBIECTIVE STRATEGICE ale Institu iei Prefectului - Jude ul Cluj în anul 2016 
 
VIZIUNEA INSTITU IEI PREFECTULUI JUDE ULUI CLUJ 
 Institu ia Prefectului Jude ului Cluj aspir  s  devin  o institu ie public  de prestigiu, lider legal şi 
pro-activ deosebit de important în dezvoltarea socio-economic  a jude ului Cluj. 
MISIUNEA INSTITU IEI PREFECTULUI JUDE ULUI CLUJ   

Misiunea Institu iei Prefectului Jude ului Cluj este aceea de a garanta respectarea legii, de a oferi 
cet eanului clujean servicii de calitate, cu promptitudine şi profesionalism, în deplin  transparen ,  politici 
publice care s  r spund  nevoilor sale reale pentru o dezvoltare durabil  şi echilibrat  a jude ului Cluj. 
VALORILE INSTITU IEI PREFECTULUI JUDE ULUI CLUJ 

Institu ia Prefectului Jude ului Cluj va contribui activ la dezvoltarea sistemului administrativ clujean 
inând seama de schimb rile economice, sociale, politice, tehnologice şi bazându-se pe urm toarele principii: 

 Respectarea legalit ii,  
 Orientarea c tre cet ean; 
 Transparen a; 
 Profesionalism. 

OBIECTIVE GENERALE ALE INSTITU IEI PREFECTULUI 
 Exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative emise de autorit ile administra iei 

publice locale; 
 Accelerarea procesului de aplicare a actelor normative cu caracter reparatoriu; 
 Eficientizarea conducerii serviciilor publice deconcentrate şi a altor structuri guvernamentale şi 

corelarea  priorit ilor acestora cu cele de la nivel central şi  jude ean 
 Imbun t irea managementului situa iilor de urgen ; 
 Creşterea gradului de transparen  a activit ii institu iei prefectului; 
 Promovarea şi dezvoltarea cooper rii interinstitu ionale atât pe plan intern cât şi pe plan extern; 
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 Dezvoltarea şi consolidarea dialogului  social (institu ii ale statului, patronate, sindicate, asocia ii ale 
persoanelor vârstnice, rromi, organiza ii neguvernamentale ); 

 Creşterea la nivel de jude  a gradului de absorb ie a fondurilor  comunitare; 
 Planificarea şi gestionarea ra ional  a resurselor financiare; 
 Eficientizarea managementului  resurselor umane din cadrul institu iei; 
 Creşterea capacit ii de coordonare şi verificare a activit ii serviciilor publice desf şurate în institu ia 

prefectului. 
 

III. GESTIONAREA RESURSELOR UMANE 
 
 STRUCTURA PERSONALULUI 

 Aparatul de specialitate al Institu iei Prefectului jude ului Cluj este format dintr-un num r total de 
108 de posturi din care: 42 func ionari publici , 52 func ionari publici cu statut special şi 14 posturi pentru 
personal contractual.  
În cadrul Structurii organizatorice şi func ionale a Institu iei Prefectului jude ului Cluj, aparatul de 
specialitate este organizat în 6 servicii: 

- Serviciul Economic, Resurse Umane şi IT;  
- Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe Europene, Rela ii Publice; 
- Serviciul Controlul Legalit ii Actelor, Contencios Administrativ, Apostil ; 
- Serviciul pentru Urm rirea Aplic rii Actelor cu Caracter Reparatoriu; 
- Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a Paşapoartelor Simple Cluj; 
- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Cluj. 
Num rul de angaja i care au participat la cursuri de instruire şi formare profesional , în cursul anului: 

7  
Num r de concursuri organizate pentru ocuparea posturilor temporar vacante: 3 iar pentru ocuparea 

de posturi vacante au fost organizate un numar de 5 concursuri . De asemenea, în semestrul I al anului 2016, 
s-a organizat un examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional „principal”, în urma c ruia a fost 
promovat un  func ionar public. 
Conform Structurii organizatorice şi func ionale a Institu iei Prefectului Jude ul- Cluj situa ia  personalului a 
avut la finele anului 2016 urm toarea configura ie: 
 

 Nr. posturi 
in 

organigrama 

Nr. total 
angaja i 

Posturi 
vacante 

Functionari 
publici 

Func ionari 
publici cu 

statut 
special 

Personal 
contractual 

Aparat tehnic 50 49 1 42 0 8 
SPCEEPS 25 25 0 0 22 3 

SPCRPCIV 33 31 2 0 30 3 
TOTAL 108 105 3 42 52 14 

 
 

 ORDINE EMISE DE PREFECTUL JUDE ULUI CLUJ 
 

Num r total de ordine emise în anul 2016 este de  512, din care promovate de:  
Serviciul Economic Resurse Umane şi  IT - 112 
Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe Europene, Rela ii Publice - 132 
Serviciul  Controlul Legalit ii Actelor, , Contencios Administrativ, Apostil  - 100  
Serviciul pentru Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu - 105 
Diverse - 63. 
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IV. VERIFICAREA LEGALIT II ACTELOR ADMINISTRATIVE ADOPTATE SAU EMISE DE 
AUTORIT ILE ADMINISTRA IEI PUBLICE LOCALE ÎN TERMENELE LEGALE 

 În conformitate cu prevederile art. 19, lit. a şi e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia 
prefectului, republicat , modificat  şi completat , coroborat cu art. 6, pct. 1 şi 2 din HG nr. 460/2006 privind 
aplicarea prevederilor Legii nr. 340/2004, modificat  şi completat , una dintre cele mai importante 
responsabilit i ale prefectului, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului în teritoriu, este aceea de a 
asigura, la nivelul jude ului, aplicarea şi respectarea Constitu iei, legilor, ordonan elor, hot rârilor 
Guvernului şi a celorlalte acte normative, verificarea legalit ii actelor administrative ale autorit ilor 
administra iei publice locale. 
 Tutela administrativ  a prefectului este consacrat  prin legea suprem  care confer  acestuia rolul de 
garant al legalit ii actelor administrative emise/adoptate de c tre autorit ile administra iei publice locale. 

1.În anul 2016 a fost exercitat controlul de legalitate asupra unui num r total de 36913 acte 
administrative, adoptate/emise de autorit ile administra iei publice locale (consilii locale, Consiliul 
Jude ean Cluj, primari, preşedintele Consiliului Jude ean Cluj), dup  cum urmeaz : 

       HOT RÂRI DISPOZI II 

TOTAL 
acte 

administrative               
verificate: 

Consilii locale  7115 - 

36913 
Primari  - 28871 
Consiliul Jude ean Cluj 303 - 
Preşedintele Consiliului Jude ean Cluj - 624 

 
Din totalul actelor administrative verificate din punctul de vedere al legalit ii, au fost formulate 

proceduri prealabile pentru un nr. 192 de acte administrative( din care 146 vizeaz  hot râri adoptate de 
consiliile locale, iar  46  vizeaz  dispozi ii emise de primari). 

Din acestea: 
 165 au fost revocate/modificate, în urma formul rii procedurii prealabile, restabilindu-se starea 

de legalitate. 
 pentru 19 acte administrative s-au formulat actiuni in contencios administrativ, care se afl  pe 

rolul instantelor judec toreşti 
  pentru  8 acte administrative ne afl m in termenul de exercitare a actiunilor in contencios 

administrativ. 
 Principalele motive care au impus declanşarea procedurii prealabile sau atacarea în contencios 
administrativ: 
 -acordare drepturi salariale cu nerespectarea prevederilor legale; 
 -acordare premii/cadouri angajati, copii ai angaja ilor; 
 -administrarea domeniului public şi privat al unit ilor administrative-teritoriale(închiriere, 
concesiune, dare in folosin  gratuit ); 
 -valorificarea masa lemnoas ; 
 -stabilire taxe şi impozite locale, taxe speciale; 
 -acordare facilita i fiscale- amanari, scutiri, eşalon ri la plat  
 - finan are culte religioase; 
 - documenta ii Plan urbanistic zonal şi Plan urbanistic de detaliu, modificare PUG; 
 - administrare/închiriere pasuni; 
 -nerespectarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizional ; 
 -adoptarea hotarâri fara raportul compartimentului de resort şi fara avizul comisiei de specialitate; 
 -adoptarea hotarârilor f r  majoritatea ceruta de lege; 
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Au fost emise la cererea autoritatilor administratiei publice locale un nr.194   avize de legalitate 
pentru hotarari şi dispozi ii adoptate/emise de autorit ile administra iei publice locale din jude . 

2. În cursul anului 2016, institu ia a fost parte în  24 de dosare având ca obiect ac iuni în contencios 
administrativ pentru acte administrative adoptate/emise in cursul  anilor 2014-2015. 

3. Totodat , Institu ia Prefectului Jude ului Cluj este parte, în calitate de reclamant, în  7 dosare 
având a obiect anulare autoriza ii de construire, dup  cum urmeaz  : 

- anularea autoriza ie de construire pentru construire Club Hipic Apahida ; 
-anulare autoriza ii de construire pentru imobile pe strada M cieşului din Cluj-Napoca ; 
-anulare autoriza ie de construire pentru imobil în comuna Floreşti, strada Şesul de Sus ; 
-anulare autoriza ie de construire pentru obiectiv « Alimentare cu energie electric  statie pompare » 

municipiul Turda ; 
-anulare autoriza ie de construire pentru obiectiv « extindere in scopul fluidiz rii fluxului tehnologic 

brutarie » municipiul Gherla ; 
-anulare autoriza ie de construire obiectiv «  Hala procesare lemne » comuna Beliş ; 
-anulare autoriza ie de construire obiectiv “Construire spalatorie auto” comuna Floreşti. 
Toate cele 7 dosare sunt în curs de solu ionare. 
4. De asemenea, în cursul anului 2016 institu ia noastr  a fost parte, în calitate de reclamant, în 4 

dosare de contencios administrativ având ca obiect recunoaşterea limitelor administrative dintre unit i 
administrativ-teritoriale. Toate cele 4 dosare sunt în curs de solu ionare. 

  5. Totodat , Institu ia Prefectului Jude ului Cluj a fost parte, în 6 dosare având ca obiect litigii 
privind func ionarii publici. Toate cele 6 dosare se afl  în curs de solu ionare. 

  6. Institu ia Prefectului Jude ului Cluj a fost parte în 101 dosare având ca obiect plângeri privind 
liberul acces la informa ii de interes public. 

  7. Prefectul Jude ului Cluj a fost parte în 6 dosare având ca obiect anularea ordinelor emise de acesta. 
Trei dintre acestea au fost solu ionate în cursul anului 2016,  3 se afl  pe rol. 

 
REPREZENTAREA ÎN INSTAN  A COMISIEI JUDE ENE PENTRU STABILIREA 
DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVAT  ASUPRA TERENURILOR CLUJ: 

 
 Comisia Jude ean   pentru stabilirea dreptului de proprietate proprietate privat  asupra terenurilor 
Cluj a avut, în cursul anului 2016, calitatea de parte într-un num r de 2368 cauze repartizate pe instan ele 
judec toreşti, dup  cum urmeaz : 
 -Judec toria Cluj-Napoca: 1413 
 -Judec toria Turda: 256 
 -Judec toria Dej: 146 

-Judec toria Gherla: 527 
-Judec toria Huedin: 26 

Cauzele de fond funciar au avut în principal ca obiect: 
 - plângeri formulate în baza legilor fondului funciar vizând anularea Hot rârilor Comisiei Jude ene 
Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor; 
 - anularea/modificarea/rectificarea titlurilor de proprietate emise conform Legilor Fondului Funciar 
(ca urmare a solicit rii vechilor amplasamente, erori materiale, solicitarea unor suprafe e în plus, etc.). 
 - obliga ii de a face (punere în posesie, emiteri titluri de proprietate), etc. 

Din totalul de cauze :  
- 1995 cauze  pe rol     
- 373 cauze solu ionate definitiv/irevocabil în cursul anului 2016. 
 
 
REPREZENTAREA ÎN INSTAN  A INSTITU IEI PREFECTULUI-SERVICIUL PUBLIC 
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COMUNITAR REGIM PERMISE ŞI ÎNMATRICUL RI: 
 
În cursul anului 2016, Institu ia Prefectului a fost parte, în calitate de pârât, în 431 dosare având ca 

obiect înmatricul ri/radieri de autoturisme, înmatricul ri autoturisme f r  plata taxei de poluare/emisii 
poluante/timbru de mediu, din care :  

-  cauze  pe rol 414 
 - 17 cauze solu ionate definitiv/irevocabil. 
 
ALTE AC IUNI RELEVANTE ALE SERVICIULUI CONTROLUL LEGALIT II 

ACTELOR, CONTENCIOS ADMINISTRATIV, APOSTIL  
 

 1. În ceea ce priveşte îndeplinirea, în condi iile legii, a atribu iilor ce revin prefectului în domeniul 
organiz rii şi desf şur rii alegerilor locale, parlamentare şi preziden iale, precum şi a referendumului 
na ional ori local: 

În cursul anului 2016, s-au desf şurat activit i specifice privind organizarea şi desf şurarea a dou  
tipuri de alegeri: 

- alegerile pentru autorit ile administra iei publice locale din data 5 iunie 2016; 
 -alegerile  pentru Senat şi Camera Deputa ilor din data de 11 decembrie 2016; 
 Conform prevederilor legale în vigoare, atribu iile prefectului vizeaz : 

- asigurarea sediului şi dot rii Biroului Electoral Judetean; 
- numerotarea prin ordin a circumscrip iilor electorale municipale, oraşeneşti şi comunale din 

jude ; 
- confectionare ştampile pentru BEJ si ştampile de control ale sec iilor de votare; 
- organizarea, cu sprijinul filialelor şi birourilor Autorit ii Electorale Permanente, a  sesiunilor de 

instruire a preşedin ilor birourilor electorale ale sec iilor de votare şi a loc iitorilor acestora. 
- instruirea primarilor şi secretarilor tuturor unit ilor administrativ-teritoriale din jude  cu privire 

la sarcinile ce le revin şi organizarea alegerilor; 
- monitorizarea îndeplinirii obliga iei primarilor de a stabili locurile speciale de afişaj electoral, 

precum şi aducerea la cunoştin a public  a delimit rii şi numerot rii sec iilor de votare;  
- imprimarea buletinelor de vot; 
- distribuirea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare vot rii c tre presedin ii birourilor 

electorale ale sec iilor de votare; 
- plata indemniza iilor membrilor birourilor electorale ale sec iilor de votare, ale birourilor 

electorale, plata personalului tehnic auxiliar al acestor birouri şi a operatorilor de calculator din 
sec iile de votare, etc. 

 
2.  Institu ia Prefectului se implic  în ac iunea de îndrumare a secretarilor unit ilor administrativ-

teritoriale din jude  sens în care au fost efectuate 12 ac iuni de îndrumare la secretarii unit ilor administrativ-
teritoriale, dup  cum urmeaz : Gil u, Izvoru Crişului, Buza, C tina, Bon ida, Jucu, M rişel, C l ele, Gârb u, 
Baciu, M rg u, Poieni. 

Ac iunile de îndrumare au fost efectuate în temeiul prevederilor art.19 alin.1 literele „a” şi „e” din 
Legea nr.340/2004, rep. cu modific rile şi complet rile ulterioare, precum şi ale art.2 alin.2 pct.2 lit.”h” din 
H.G. nr.460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia 
Prefectului. Tematica ac iunilor de îndrumare a vizat: 

- activit ile de preg tire şi desf şurare a şedin elor de consiliu local( cu dou  componente vizând 
aspecte legate de convocarea şedin elor de consiliu local şi aspecte legate de adoptarea 
hotarârilor) 

- activitatea secretarului raportat la atribu iile acestuia prev zute de art.117 din Leega nr.215/2001, 
republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, coroborate cu dispozi iile art.34 din O.G. 
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nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi func ionare a consiliilor 
locale. 

De asemenea, consilierii juridici acord  asisten  de specialitate primarilor şi secretarilor din jude  în 
vederea aplic rii corecte a actelor normative care reglementeaz  activitatea consiliilor locale şi a primarilor. 

 
 APLICAREA APOSTILEI PE ACTELE OFICIALE ADMINISTRATIVE ÎNTOCMITE PE 
TERITORIUL ROMÂNIEI ŞI CARE URMEAZ  S  PRODUC  EFECTE JURIDICE PE 
TERITORIUL UNUI STAT SEMNATAR AL CONVEN IEI DE LA HAGA . 

 
Apostilarea actelor oficiale administrative de c tre Institu ia Prefectului se realizeaz  începând cu 

data de 1 noiembrie 2004 potrivit competen elor stabilite la art. 2 din OG nr. 66/1999 pentru aderarea 
României la Conven ia cu privire la suprimarea cerin ei supralegaliz rii actelor oficiale str ine, adoptat  la 
Haga la 5 octombrie 1961, aprobat  prin Legea nr. 52/2000, cu modific rile ulterioare, şi în limitele 
prev zute de Conven ia de la Haga. 

Compartimentul apostil  îşi desf şoar  activitatea în regim de rela ii cu publicul, zilnic. Serviciile de 
apostilare a documentelor sunt organizate potrivit Instruc iunilor nr. 82/2010 privind organizarea şi 
desf şurarea activit ii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative. 

La nivelul institu iei prefectului, se aplic  apostila pe actele oficiale administrative, emise de 
autorit i ale administra iei publice centrale sau locale, precum şi de alte organe de autoritate administrativ  
din România, care organizeaz  o activitate de interes public, în cadrul unor competen e stricte stabilite de 
lege. 
Categorii de documente supuse apostil rii: acte de studii (înv mânt superior, înv mânt liceal, certificate 
de competen  profesional ), acte de stare civil , certificate de s n tate, atestate privind diverse profesii, acte 
medicale, caziere fiscale/judiciare, etc. 
 
 
  

 Nr. cereri Num r acte Valoare 
total  taxe 
achitate 

Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

Total 1464 935 2468 1331  
TOTAL 2399 3799 120.057 

 
În vederea apostil rii actelor, institu ia noastr  a colaborat cu Ministerul Educa iei, Inspectoratul 

Şcolar Jude ean Cluj, Direc ia de S n tate Public  Jude ean  Cluj, Agen ia jude ean  de presta ii sociale 
Cluj, etc. 

rile pentru care s-a solicitat aplicarea apostilei sunt, în principal, urm toarele : Spania, Italia, 
Germania,  Belgia, SUA, Grecia, Olanda, Marea Britanie, Fran a, Portugalia, Suedia. 

 
 ARMONIZARE LEGISLATIV  

 
Urmare a exercit rii controlului de legalitate asupra actelor administrative adoptate/emise de 

autorit ile administra iei publice locale, în cursul anului 2016 nu s-au identificat  cazuri în care prin hot râri 
de consiliu local/dispozi ii emise de primari s  se fi  constituit obstacole în calea liberei circula ii a 
serviciilor şi produselor, conform prevederilor  Legii nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului  de Aderare  a 
României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, prin care România şi-a asumat obliga ia de a elimina 
obstacolele existente în toate actele administrative adoptate/emise la nivel local. 
 În acelaşi context, preciz m faptul c  în cadrul Sistemului de solu ionare a problemelor cauzate de 
înc lcarea legisla iei Uniunii Europene de c tre autorit ile administra iei publice locale (SISOP),  în cursul 
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anului 2016 nu au fost înregistrate sesiz ri în acest sens.  
 
V. ACCELERAREA PROCESULUI DE APLICARE A ACTELOR NORMATIVE CU CARACTER 

REPARATORIU 
 
 Comisia jude ean  pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor Cluj s-a 
întrunit într-un num r de 4 şedin e de lucru, ocazie cu care a adoptat un num r de 453 hot râri prin care s-au 
stabilit urm toarele m suri:  

- 144 hot râri prin care s-au validat un num r de 453 dosare de retrocedare însumând o suprafa  
total  de  1.171,1081 ha teren, din care 1.146,2989 ha teren cu destina ie agricol  şi 24,8092 ha 
teren cu destina ie forestier  

- 32 hot râri prvind modificarea unor anexe validate anterior 
- 97 hot râri privind anularea unor titluri de proprietate, din care un num r de 84 titluri în baza 

unor hot râri judec toreşti definitive şi 13 titluri pe cale administrativ    
- 111 hot râri pentru modificarea unor titluri de proprietate, din care un num r de 11 titluri în baza 

unor hot râri judec toerşti definitive şi 100 titluri pe cale administrativ  
- 45 hot râri prin care au fost solu ionate contesta iile formulate de c tre persoanele fizice 

nemul umite de m surile stabilite de c tre comisiile locale de fond funciar, din care au fost 
respinse 41 contesta ii, fiind admise doar 4 contesta ii 

- 18 hot râri prin care s-a dispus eliberarea unor duplicate de pe titlurile de proprietate care au fost 
pierdute de c tre beneficiari 

- 6 hot râri prin care s-a dispus completarea/modificarea unor hot râri sau îndreptarea unor erori 
materiale din hot rârile adoptate anterior de c tre comisia jude ean , respectiv validarea 
amplasamentului unor terenuri aflate în administrarea unor institu ii publice (A.D.S., A.N.P.A.). 

În urma verific rii prealabile efectuate de c tre colectivul de lucru al comisiei jude ene, din num rul 
total de 892 propuneri înaintate de c tre comisiile locale de fond funciar, care au fost returnate în vederea 
reanaliz rii şi complet rii cu acte justificative un num r de 439 documenta ii, iar 453 documenta ii au fost 
supuse spre dezbatere şi validate în cadrul şedin elor de lucru ale comisiei jude ene. 

S-a emis un num r de 812 titluri de proprietate, din care 788 titluri pentru terenuri agricole şi 24 
titluri pentru terenuri forestiere, iar prin titlurile respective s-a atribuit o suprafa  total  de 1.373 ha teren, 
din care suprafa a de 1.196 ha reprezint  terenuri cu destina ie agricol  şi 177 ha terenuri cu destina ie 
forestier  
  

În aplicarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 1/2000 a fost emis un ordin al prefectului iar în baza 
art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicat , au fost emise 39 ordine ale prefectului, prin care s-a restituit în 
favoarea foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora suprafe ele de teren identificate ca fiind libere, 
respectiv s-a atribuit în favoarea actualilor proprietari ai construc iilor, suprafe ele de teren proprietate de stat 
aferente acestor construc ii, integral sau propor ional cu cota de inut  din construc ie. 

S-au emis 69 ordine ale prefectului, din care 64 ordine privind modificarea componen ei unor comisii 
locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor, un ordin al prefectului privind 
modificarea componen ei Comisiei locale pentru inventarierea terenurilor Floreşti, dou  ordine privind 
modificarea componen ei colectivului de lucru al Comisiei jude ene de fond funciar Cluj, un ordin privind 
componen a Comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de proprietate privat  asupra terenurilor, respective 
un ordin pentru constituirea comisiei de delimitare  pentru actualizarea limitelor dintre Municipiul Gherla şi 
Comuna Mintiu Gherlii. 

În cadrul audien elor de la nivelul serviciului s-a acordat asisten  de specialitate unui num r de peste 
635 persoane fizice şi de asemenea au fost analizate 448 peti ii formulate de c tre persoane fizice şi juridice, 
din care 278 peti ii au fost solu ionate în mod favorabil, 92 peti ii în mod nefavorabil, iar dou  peti ii au fost 
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redirec ionate c tre institu iile abilitate. În cazul a 6 peti ii s-a declinat competen a c tre alte institu ii 
abilitate, 8 peti ii au fost clasate, diferen a de 41 peti ii fiind în curs de solu ionare, iar în cazul unui num r 
de 21 peti ii au fost comunicate peten ilor preciz rile necesare privind posibilitatea legal  de solu ionare. 

Activitatea comisiilor locale de fond funciar a fost urm rit  permanent în vederea finaliz rii 
opera iunilor de punere în posesie şi de eliberare a titlurilor de proprietate, iar în cazul UAT Floreşti s-au 
stabilit m suri pentru finalizarea situa iei centralizatoare cu privire la terenurile disponibile care pot face 
obiectul reconstituirii dreptului de proprietate. În acest sens, s-au organizat întâlniri periodice la care au 
participat o parte din membrii acestor comisii (primarii şi secretarii unit ilor administrativ-teritoriale, 
specialiştii în m sur tori topografice), precum şi reprezentan ii altor autorit i sau institu ii implicate în 
procesul de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor (Agen ia Domeniilor Statului Cluj, 
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliar  Cluj, Direc ia Silvic  Cluj, etc.), ocazie cu care s-a urm rit 
solu ionarea problemelor legate de întocmirea documenta iilor necesare punerii la dispozi ia comisiilor 
locale a terenurilor aflate în administrarea Agen iei Domeniilor Statului, respectiv cu privire la întocmirea 
documenta iilor necesare emiterii titlurilor de proprietate. De asemenea, s-au f cut demersuri c tre 
autorit ile şi institu iile administra iei centrale (Autoritatea Na ional  pentru Restituirea Propriet ilor, 
Agen ia Na ional  de Cadastru şi Publicitate Imobiliar , etc.) pentru prorogarea termenului instituit prin 
Legea nr. 165/2013 pentru finalizarea punerii în posesie şi eliber rii titlurilor de proprietate.      

 
APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 10/2001, REPUBLICAT , CU MODIFIC RILE ŞI 

COMPLET RILE ULTERIOARE 
 
 Au fost înregistrate la nivelul institu iei prefectului un num r de 135 dosare noi solu ionate prin 

dispozi iile primarilor, având ca obiect acordarea de desp gubiri pentru imobilele neretrocedate. Astfel, în 
luna decembrie 2016 erau în eviden a institu iei prefectului un num r de 307 dosare, din care: 

 pentru un num r de 18 dosare s-au întocmit adrese de returnare c tre prim rii 
 pentru un num r de 4 dosare au fost întreprinse demersuri pentru completarea acestora cu actele 

men ionate în mod expres în adresele expediate 
 a fost emis aviz de legalitate pentru un num r de 41 dosare, care au fost predate Autorit ii Na ionale 

pentru Restituirea Propriet ilor.  
 
  De asemenea în cursul anului 2016, institu ia prefectului ori prefectul jude ului au fost chema i în 

judecat , în calitate de pârâ i, în 4 dosare civile care se afl  în curs de solu ionare pe rolul instan elor 
judec toreşti.  
            

APLICAREA PREVEDERILOR LEGII NR. 290/2003 
 

 În cursul anului 2016 a fost reorganizat  Comisia Jude ean  Cluj pentru aplicarea Legii nr. 
290/2003, în sensul modific rii componen ei acesteia, prin ordin al prefectului, iar comisia s-a întrunit într-o 
şedin  de lucru, în cadrul c reia au fost solu ionate 10 dosare, din care a fost admis par ial un singur dosar, 
iar 9 dosare au fost respinse. 

 
 

VI. CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI 
 
   Corpul de Control al Prefectului a desf şurat, în condi iile legii, activit i de verificare, sprijin 
şi îndrumare  în ceea ce priveşte sfera de competen  a prefectului. Pentru exercitarea atribu iilor ce-i revin, a 
colaborat cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al prefectului, respectiv: serviciul juridic, 
serviciul pentru urmarirea aplicarii actelor cu caracter reparatoriu , serviciul pentru coordonarea serviciilor 
publice deconcentrate,  compartimentul economic ,resurse umane si IT etc. iar, pe de alt  parte cu autorit ile 
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administra iei publice locale şi institu iile publice competente. 
 Activitatea Corpului de Control a constat în verificarea unor sesiz ri adresate prefectului, ac iunile  
de control  realizându-se în baza Ordinului de Prefect, iar rezultatele şi concluziile au fost eviden iate în 
rapoarte de control şi demersuri c tre alte institu ii cu competenta în aceste domenii. 
           În anul 2016 s-au efectuat un număr de 4 controale pentru care s-au emis 4 ordine de prefect, 
respectiv: 
1.Control Prim ria Chiuiesti,  
2. Control Fundatia Sara Anastasia –com.Floresti ,  
3. Control Prim ria M rişel 
4.Control Prim ria Floreşti (ref.la Sp l toria auto Floreşti , str.Cet ii FN) 
dar si un numar insemnat de sesizari pentru care s-a incercat solutionarea la nivelul institutiei, respectiv: 
1.Sesizarea domnului Fr tean Traian referitoare la tegiversarea de c tre Comisia local  de Fond Funciar a 
punerii în posesie a anumitor terenuri  din comuna Suatu. 
2.Sesizarea doamnei Tripon Josefina şi doamnei Dobra Maria privind activitatea desfasurata la nivelul 
Primariei comunei Calatele în urma c reia  s-a constatat o stare de incompatibilitate a doamnei Tripon 
Josefina ( contabil atat la Prim rie cât şi la Şcoala General  din comuna C l ele). 
3.Sesizarea domnului Iancu Simion referitoare la aspecte de nelegalitate s vârşite de primarul în func ie al 
comunei C puşu Mare , domnul Iancu Gheorghe. 
        
  Tematica controalelor pe 2016: 
    

1- Verificarea modului de dobandire al dreptului de proprietate a terenurilor înscrise în patrimoniul 
comunelor şi  punerea în posesie a acestora. 

2. Verificarea respect rii prevederilor legale în vigoare referitoare la eliberarea titlurilor de proprietate . 
3.  Verificarea încadr rii cheltuielilor în bugetele de venituri şi cheltuieli ale U.A.T-urilor 
4.-  Respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la autorizarea / avizarea/acreditarea 
func ion rii Centrelor de Ingrijire persoane vârstnice  şi implicarea institu iilor abilitate în aplicarea 
m surilor şi standardelor care se impun.  

       5.- Respectarea prevederilor legale privind emiterea autoriza iilor de construire şi a certificatelor de 
urbanism.  

6.-Verificarea actelor administrative adoptate/emise de Consiliile locale şi primarii comunelor mai sus 
men ionate. 
7. Respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la atribuirea contractelor de achizi ii publice de 
produse/servicii/lucrări şi a celor de investi ii. 

 
Verific rile efectuate de Comisiile de control au fost eviden iate în rapoarte, care cuprind 

concluziile şi propunerile cu privire la m surile care se vor impune pentru remedierea unor eventuale 
deficien e, precum şi sesizarea altor institu ii/organe competente, dac  este cazul.   

 
Concluzii : 
 
1. Punerea în posesie a terenurilor şi eliberarea titlurilor de proprietate nu au fost finalizate în 

totalitate  în termenul prev zut de O.U.G. nr. 66/2015 
2.In urma verific rii contractelor de achizi ie public  s-a constatat c  atribuirea contractelor de 

achizi ie public  s-a f cut în principal prin procedura de cumpărare directă , fără notificarea acestora în 
SEAP şi prin procedura de cerere de oferte pentru contractele de lucr ri, f r  licita ie prealabil . 

3. Neutilizarea sistemului S.E.AP de c tre o parte din prim riile verificate. 
4. Programul Anual al Achizi iilor Publice nu a fost completat conform prevederilor legii 98/2016 

privind Achizi iile publice (necorespunzător din punct de vedere al formei , al modului de completare şi al 
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semnaturilor ). 
5. S-au înc lcat unele reguli privind încadrarea cheltuielilor în fondurile bugetare. S-au pl tit ilegal 

sume de bani din veniturile proprii , f r  ca acestea s  fie cuprinse în bugetul local, iar  angajarea 
cheltuielilor publice s-a f cut cu înc lcarea   dispozi iilor art.4 alin 3 şi 4  şi art  14 din Legea nr. 273/.2006 
privind finan ele publice locale. 
            6. Nerespectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la modalitatea de emitere a autoriza iilor 
de construire pentru anumite edificii, gen sp l torie auto şi atelier de repara ii auto  pe raza comunei Floreşti. 
            
Propuneri/Recomand ri : 
 

 Recomand m finalizarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate termen instituit prin 
O.U.G. nr. 66/2015) se impune identificarea unor solu ii pentru realizarea în termen a acestei 
obliga ii stabilite prin lege în sarcina comisiei locale. 

  
 În situa ia în care volumul lucr rilor dep şeşte posibilit ile de lucru ale comisiei locale de fond 

funciar, acestea se pot executa prin prest ri de servicii de c tre specialişti în m sur tori topografice, 
cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbun t iri funciare şi cadastru general ai agen ilor 
economici.  

 
 Încadrarea obligatorie a cheltuielilor în fondurile bugetare aprobate. 
 Organizarea activit ii de achizi ii publice la nivel de U.A.T şi atribuirea contractelor de achizi ii 

publice conform legisla iei în vigoare. 
 Emiterea certificatelor de urbanism şi a autoriza iilor de construire cu respectarea prevederilor 

legisla iei în vigoare, respectiv L.50/1991 privind autorizarea executării construc iilor şi unele 
măsuri pentru realizarea locuin elor. 

   
Pentru m surile care exced atribu iilor Institu iei Prefectului în vederea rezolv rii problemelor expuse 

de peten i în peti ii, am sesizat organele competente : 
- Camera de Conturi Cluj cu privire la :modalitatea de administrare a fondurilor publice , aceasta a 

r spuns adreselor noastre şi ne-a comunicat c  aspectele semnalate vor fi verificate şi analizate în ac iunile 
de control organizate cu ocazia misiunilor de audit planificate. 

     - ANAP în vederea verific rii modalit ii de atribuire a contractelor de achizi ie public  şi a 
transmiterii  m surilor şi sanc iunilor care se impun în urma controlelor efectuate de specialiştii lor. 

           - IPJ Cluj Serviciul de Investigare a Fraudelor în vederea continu rii investiga iei cu privire la 
respectarea prevederilor legale din domeniul silvic. 
           
       
  VII. COORDONAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE 
 

 COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDE ULUI CLUJ  
 
  Colegiul Prefectural s-a întrunit în 12 şedin e lunare, în care s-au abordat şi dezbǎtut  teme, în urma 
cǎrora s-au luat m suri şi s-au  stabilit ac iuni în consecin . 
  Colegiul Prefectural s-a întrunit în 12 şedin e lunare, în care s-au abordat şi dezbǎtut  teme, în urma 
cǎrora s-au luat m suri şi s-au stabilit ac iuni în consecin . 
  Au fost emise 11 Hot râri ale Colegiului Prefectural. 
Ac iunile şi verific rile de anvergur  stabilite în cadrul Colegiului Prefectural au vizat: 

 Prezentarea Raportului de evaluare a  rezultatelor activit ilor desf şurate de Institu ia Prefectului 
jude ul Cluj în anul 2015. 
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 Prezentarea, de c tre Direc ia General  Regional  a Finan elor Publice Cluj-Napoca a modific rilor 
aduse de noul Cod fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, pentru institu iile publice. 

 Preciz ri privind modific rile aduse cererii unice de plat  în anul 2016 şi preciz ri privind eliberarea 
atestatului de produc tor şi a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, conform 
prevederilor Legii nr.145/2014  

 Lansarea Campaniei de mobilizare civic  pentru ecologizarea şi înfrumuse area localit ilor sub 
sloganul „Alege s  fii un bun gospodar”. 

 Informare privind verific rile în teren şi constat rile institu iilor de specialitate ale statului, cu privire 
la calitatea produselor alimentare oferite consumatorilor în unit ile de consum  

 Informare privind dinamica accidentelor rutiere produse pe raza jude ului Cluj. Analiz  comparativ  
2006-2015. Cauze şi capacitate institu ional  de reducere, prevenire. 

 Prezentarea rezultatelor verific rilor cursurilor de ap  din unit ile administrativ-teritoriale din jude   
 Informare privind conştientizarea solicitan ilor de locuri de munc  privind drepturile, obliga iile şi 

riscurile la care se expun în procesul de c utare a unui loc de munc  în str in tate. 
 Informare privind stadiul preg tirii scrutinului electoral din luna iunie 2016 
 Programe stabilite de Inspectoratul de Poli ie Jude ean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean 

„Alexandru Vaida Voevod” Cluj şi Gruparea de Jandarmi Mobil  „Someşul” Cluj-Napoca  pentru 
desf şurarea în bune condi iuni a evenimentelor religioase care in de s rb torile pascale. 

 Prezentarea Planului jude ean de m suri pentru men inerea şi asigurarea ordinii publice, creşterea 
gradului de siguran  a cet eanului pe timpul sezonului estival, în perioada 15.06-15.09.2016, 
întocmit pe baza Planului general nr.93643/SPCM/31.05.2016 al Ministerului Afacerilor Interne. 

 Prezentarea planurilor de m suri instituite pentru perioada sezonului estival de c tre serviciile publice 
deconcentrate de profil (verificare tabere şcolare, zone de agrement, zone turistice, etc.). 

 Sesiz ri privind disconfortul creat locuitorilor din zona fermei de pui din localitatea Floreşti. 
 Evaluatea stadiului distriburii alimentelor prin Programul POAD 2016. 
 Stadiul preg tirii unit ilor de înv mânt preuniversitar pentru începerea anului şcolar 2016-2017. 
 Rezultatele ac iunilor de monitorizare şi control a taberelor şcolare din jude ul Cluj, pe perioada 

vacan ei de var , privitor la gradul de înc rcare, condi ii de cazare şi mas  astfel încât unit ile 
turistice s  fie conforme cu normele de igien  şi s n tate public . 

 Stabilirea de m suri privind protec ia popula iei şi culturilor agricole fa  de pericolul reprezentat de 
animalele s lbatice.  

 Prezentarea Planului Teritorial Comun De Ac iune- pentru creşterea gradului de siguran  al elevilor 
şi personalului didactic şi prevenirea delincven ei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ilor 
de înv mânt preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017.  

 Prezentarea activit ii Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Cluj din cadrul Direc iei Generale 
Regionale a Finan elor Publice Cluj-Napoca în primele trei trimestre din anul 2016, potrivit 
m surilor cuprinse în Programul de guvernare. 

 Popularizarea prevederilor Strategiei na ionale anticorup ie 2016-2020, conform solicit rii 
Ministerului Afacerilor Interne nr.815139/ 26.10.2016.  

 M suri şi ac iuni stabilite pentru buna desf şurare a evenimentelor dedicate zilei de 1 Decembrie – 
Ziua Na ional  a României. 

 M suri şi ac iuni stabilite pentru prevenirea t ierilor ilegale de pomi de Cr ciun  
 Prezentarea stadiului organiz rii alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016 
 Considera ii privind activitatea Colegiului Prefectural al jude ului Cluj din anul 2016. 
 Decernarea de distinc ii „Onoare pentru Cluj” unor personalit i clujene. 

Concertarea ac iunilor şi responsabilizarea fiec reia dintre institu iile implicate au dus la o colaborare 
şi coordonare eficiente, generând rezultate pozitive. 
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Serviciile publice deconcentrate şi-au îndeplinit responsabilit ile stabilite prin Hot rârile Colegiului 
Prefectural al jude ului Cluj (11 la num r) şi prin ordinele prefectului. 
 

 
COMISIA DE DIALOG SOCIAL CLUJ 

REUNIUNI 
Au avut loc 12 întâlniri ale Comisiei de Dialog Social Cluj, temele abordate fiind: 

 Analizarea problemelor cu care s-a confruntat S.C. Sortilemn S.A. 
 Solicitarea de modificare legsilativ  formulat  de Sindicatul Poşta Român  Cluj (de modificare a 

art.83 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii) 
 Analizarea solicit rii de parteneriat cu patronatele membre ale Uniunii Na ionale a Patronatului 

Român  
 Nemul umirile fa  de revendic rile nesolu ionate în sistemul sanitar din România  
 Prezentarea şi analizarea revendic rilor federa iilor sindicale din sistemul bugetar 
 Problemele Sindicatului Hidroenergetica din Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv S.A. 
 Revendic rilor Sindicatului Civitas, afiliat la Federa ia Na ional  a Sindicatelor din România (FNSA) 
 Analiza nemul umirilor membrilor Uniunii Na ionale a Sindicatelor TESA, generate de O.U.G. nr. 

20/08.06.2016 pentru modificarea şi completarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 57/2015 
privind salarizarea personalului pl tit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele m suri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

 Revendic rile Sindicatului Publicad al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliar  Cluj. 
 Medierea conflictului spontan (grev ) declanşat  la Sucursala Salina Ocna Dej din cadrul Societ ii 

Na ionale a S rii “SALROM” S.A.  
 
PICHET RI – 1 
 

În anul 2016 nu au avut loc ac iuni de pichetare organizate de structurile sindicale. 
Pe parcursul anului 2016 Institu ia Prefectului – Jude ul Cluj a fost pichetat  de c tre o persoan  fizic  

nemul umit  de nesolu ionarea, de c tre Autoritatea Na ional  de Restituire a Propriet ilor, a dosarului de 
retrocedare a unui imobil din municipiul Cluj-Napoca. 
   
MONITORIZAREA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE 
 

 Elaborarea Planului anual de ac iuni la nivelul jude ului Cluj, ac iuni propuse a se realiza, pentru 
atingerea obiectivelor derivate din Programul de guvernare 2016” 

 Elaborarea Raportului anual privind starea economico-sociala a jude ului 
 Elaborarea informărilor lunare privind situa ia ac iunilor de verificare derulate la nivelul jude ului 

împreună cu reprezentan i ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administra iei publice centrale cu reprezentare la nivelul jude ului 

 Elaborarea inform rilor lunare privind situa ia cooper rii structurilor deconcentrate cu autorit ile 
administra iei publice locale din jude  

 
 
 
 

Au fost emise 75 de Ordine cu caracter tehnic din care : 
 52 Ordine pentru constituirea comisiilor pentru constatarea pagubelor generate de fenomene 

meteorologice periculoase 
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 3 Ordine pentru reactualizarea componen ei Comitetului Jude ean pentru situa ii de urgen  Cluj 
 1 Ordin pentru reactualizarea componen ei Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  şi a 

Centrului local de combatere a bolilor al jude ului Cluj 
 1 Ordin pentru constituirea comisiei pentru verificarea salubriz rii cursurilor de ap  şi realiz rii / 

între inerii şan urilor şi rigolelor la nivelul UAT din jud. Cluj 
 1 Ordin pentru constituirea comisiei pentru verificarea st rii tehnice şi func ionale ale construc iilor 

hidrotehnice cu rol de ap rare împotriva inunda iilor, de pe râurile interioare, indiferent de de in tor 
 15 Ordine pentru verificarea obiectivelor cu grad de risc(obiective de infrastructur  şi locuin e 

afectate de alunec ri de teren, incendii, obiective de infrastructur  afectate datorit  vechimii lor cu 
risc de a genera o poten ial  situa ie de urgen , incendiu rampa de deşeuri menajere Pata Rât, etc.). 

 1 Ordin pentru constituirea comisiei mixte de verificare a legalit ii func ion rii unui operator 
economic (S.C. BRAVINVEST S.R.L. Floreşti) 

 1 Ordin pentru constituirea comisiei mixte pentru determinarea iminen ei amenin rii, potrivit 
parametrilor de stare şi timp ce pot declanşa o situa ie de urgen  datorit  neasigur rii 
corespunz toare a serviviului de salubrizare la nivelul comunei Floreşti 

 
ÎNTÂLNIRI/REUNIUNI 

 
 Evaluarea documenta iei Prim riei Comunei Chiuieşti în vederea ob inerii unei finan ri pentru 

modernizarea unor drumuri din comun  – 06.07.2016 – asigurarea colabor rilor institu ionale 
necesare pentru solu ionarea problemelor legate de regimul juridic al unor drumuri forestiere şi DC7  

 Creşterea suprafe elor de p dure prin împ durirea terenurilor degradate – 12.08.2016 - A fost 
analizat stadiul actualal  împ duririi terenurilor degradate la nivelul jude ului Cluj. Aceast  problem  
a stat în aten ia institu iei noastre înc  din anul 2010 când a fost emis primul Ordin al Prefectului 
Jude ului Cluj nr. 240/08.07.2010 privind constituirea Comisiei pentru identificarea, delimitarea şi 
constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localit ilor din jude ul Cluj, având ca preşedin i 
primarii unit ilor administrativ-teritoriale respective. În decursul timpului componen a comisiei a 
fost reactualizat  în repetate rânduri, ultimul Ordin având nr. 365 din 07.08.2013, modificat în cursul 
anului 2014 prin Ordinul nr. 417/08.12.2014 al Prefectului Jude ului Cluj. Aceste Ordine au fost 
transmise tuturor unit ilor administrativ-teritoriale din jude , precum şi institu iilor a c ror 
reprezentan i fac parte din aceast  comisie. În cursul anului 2014, în baza comunic rilor prim riilor 
din jude , s-a elaborat situa ia terenurilor degradate identificate pentru a fi constituite în perimetre de 
ameliorare. Institu iilor responsabile, cât şi primarilor unit ilor administrativ-teritoriale respective, li 
s-a solicitat, în repetate rânduri, ca în strâns  colaborare, s  procedeze la aplicarea corespunz toare a 
prevederilor Legii nr. 100/2010 privind împ durirea terenurilor degradate şi H.G. nr. 1257/2011  
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra în perimetrele de 
ameliorare, func ionarea şi atribu iile comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea 
perimetrelor de ameliorare, în vederea asigur rii amelior rii prin lucr ri de împ durire a terenurilor 
degradate. Au fost împ durite ternuri degradate doar la nivelul municipiului Cluj-Napoca şi 
comunelor: B işoara, Frata, Viişoara şi Bon ida. 

 Identificarea de solu ii viabile pentru asigurarea corespunz toare a gestiunii deşeurilor la nivelul 
localit ilor Floreşti, Gil u, C puşu Mare, M guri R c t u – 25.08.2016.  Comunele Floreşti, 
C puşu Mare, M guri R c t u şi Gil u au înfiin at Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar  (A.D.I.) 
Gelu Voievod, gestiunea serviciului public de salubrizare fiind delegat S.C. QUATRO ECO SALUB 
S.R.L.. S.C. SALPREST RAMP  S.A.  a suspendat contractul de prest ri servicii încheiat cu S.C. 
QUATRO ECO SALUB S.R.L. pentru depozitarea deşeurilor menajere datorit  nepl ii la termen a 
facturilor aferente lunilor mai (par ial), iunie, iulie 2016. La nivelul jude ului Cluj sunt autorizate 3 
rampe de stocare temporar  a deşeurilor menajere, apar inând S.C. SALPREST-RAMP  S.A. Cluj, 
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R.A. a Domeniului Public Cluj-Napoca şi a Administra iei Domeniului Public Gherla, spa ii care 
asigur  o capacitate suficient  pentru gestionarea deşeurilor, putând fi utilizate indiferent de 
operatorul care realizeaz  colectarea deşeurilor şi de zona din care sunt colectate. Situa ia 
necorespunz toare a gestion rii deşeurilor pe raza comunei Floreşti, respectiv lipsa spa iilor de 
depozitare a deşeurilor, nu constituie un eşec al serviciilor de utilit i publice, aşa cum este el definit 
prin H.G.  nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc (nr. crt. 17 din anex 1). Comitetul 
Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj, reunit în şedin  extraordinar  la data de 25.08.2016, a 
apreciat ca inoportun  instituirea st rii de alert  pe raza comunei Floreşti nefiind îndeplinite 
condi iile cerute de legisla ia specific  în vigoare, fapt pentru care Prefectul Jude ului Cluj nu a emis 
acordul pentru declararea st rii de alert . Prin Hot rârea nr. 11/25.08.2016 a Comitetului Jude ean 
pentru Situa ii de Urgen  Cluj s-au identificat unele solu ii la care poate apela Prim ria Comunei 
Floreşti pentru asigurarea în condi ii corespunz toare a salubriz rii comunei Floreşti, cu respectarea 
prevederilor legale specifice în vigoare, respectiv: utilizarea rampelor autorizate existente de stocare 
temporar  şi transfer a deşeurilor menajere şi/sau înfiin area şi autorizarea unei rampe de transfer pe 
raza comunei Floreşti.  

 Analiza cauzelor producerii incidentului nefericit (electrocutare) în zona lacului Someşul Cald şi 
stabilirea de m suri preventive – 31.08.2016 – Cauza acestui incident a constituit-o utilizarea de 
instala ii electrice improvizate. Au fost notificate toate prim riile unit ilor administrativ-teritoriale 
pe raza c rora se afl  lacurile Someşul Cald, Tarni a şi Beliş-Fântânele şi Consiliul Jude ean Cluj 
pentru verificarea tuturor construc iilor din zona acestor lacuri, conform competen elor de care 
dispun potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor în construc ii, republicat , 
cu modific rile şi complet rile ulterioare. De asemenea, s-a solicitat Administra iei Bazinale de Ap  
Someş-Tisa, S.C. ELECTRICA S.A. şi S.C. HIDROELECTRICA S.A. s  informeze Prim riile 
Comunelor Gil u, Beliş, Râşca şi M rişel cu privire la actele de reglementare (avize, autoriza ii, etc.) 
pe care le elibereaz  în vederea edific rii de construc ii în zona lacurilor amintite.   

 Problematica pagubelor produse agricultorilor de c tre animalele s lbatice - Colegiului Prefectural 
din data de 20.09.2016 - Hot rârea nr. 8/20.09.2016 prin care s-a aprobat transmiterea c tre 
Ministerul Mediului, Apelor şi P durilor şi Ministerul Agriculturii şi Dezvolt rii Rurale a 
propunerilor de modificare a H.G. nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a desp gubirilor 
prev zute de Legea vân torii şi a protec iei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obliga iile ce 
revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale 
domestice pentru prevenirea pagubelor, aspect materializat prin adresa noastr  nr. 1484/2016 c tre 
structurile centrale respective. 

 
ACTIUNI ŞI VERIFIC RI 

 
Au fost efectuate 828 de controale pe biocide, la toate unit ile spitaliceşti din jude  (produc tori, 
distribuitori, utilizatori), identificându-se circa 355 litri de biocide necorespunz toare. 
Efectuarea anchetelor epidemiologice şi a controalelor în focarele de boli transmisibile, de infec ii 
intraspitaliceşti, interven ii în cadrul sistemelor de alert  rapid  pentru boli transmisibile, alimente şi 
suplimente alimentare. 
S-a desf şurat distribuirea de ajutoare alimentare din cadrul Programului Opera ional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (POAD) la nivelul întregului jude , aceast  ac iune major  fiind derulat  în perioada iunie-
decembrie 2016 (aprox. 80.000 de beneficiari şi 175.868 pachete cu alimente). 
Dezvoltarea înv mântului profesional – o necesitate acut  pentru agen ii economici din jude . 
Informarea institu iilor publice, autorit ilor administra iei publice locale şi agen ilor economici cu privire la 
metodologia de aplicare a Noului Cod Fiscal. 
Desf şurarea de ac iuni la nivelul întregului jude  pentru verificarea calit ii produselor alimentare distribuite 
în cadrul programului na ional “Cornul şi laptele”. 
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Desf şurarea de multiple ac iuni ale institu iilor statului, de resort, pentru creşterea gradului de siguran  al 
elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delincven ei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unit ilor 
de înv mânt preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017. 
Promovarea de propuneri legislative de la nivelul serviciilor publice deconcentrate spre ministerele de resort 
(ex.: modificarea Codului muncii, armonizarea atribu iilor Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei de 
Munc  şi Inspectoratului Teritorial de Munc  Cluj pentru aplicarea prevederilor Legii privind protec ia 
cet enilor români care lucreaz  în str in tate, etc.). 
Informarea fermierilor şi asocia iilor acestora, a autorit ilor administra iei publice locale cu privire la 
modific rile aduse cererii unice de plat  în anul 2016 şi preciz ri privind eliberarea atestatului de produc tor 
şi a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol.  
Desf şurarea de ac iuni, la nivelul întregului jude , cu privire la calitatea produselor alimentare oferite 
consumatorilor. 
Verificarea legalit ii func ion rii unit ilor de turism, piscinelor, ştrandurilor, taberelor şcolare, firmelor de 
catering, cantinelor, etc. în ceea ce priveşte calitatea serviciilor oferite beneficiarilor. 
Desf şurarea de târguri de for  de munc  (generale şi pe categorii socio-profesionale) cu participarea a 
aproximativ 100 de angajatori şi peste 2600 de şomeri şi persoane aflate în c utarea unui loc de munc . 
Stabilirea de m suri şi desf şurarea de ac iuni complexe pentru perioada sezonului estival (tabere şcolare, 
zone de agrement, zone turistice, etc.). 
Desf şurarea de ac iuni complexe înainte şi pe perioada desf şur rii Festivalului UNTOLD din luna august 
2016 din Cluj-Napoca (au fost implicate dispozitive semnificative ale institu iilor statului de profil pentru ca 
acest eveniment major s  se desf şoare f r  incidente). 
Desf şurarea de campanii tematice de verificare şi control cu privire la respectarea drepturilor 
consumatorilor, a disciplinei în construc ii, prevenirea şi combaterea muncii la negru. 
Desf şurarea, pe întreg parcursul anului 2016, a unor ac iuni specifice care au vizat prevenirea t ierilor 
ilegale de vegeta ie forestier . 
Desf şurarea de ac iuni specifice pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor la nivelul jude ului şi 
anihilarea unor focare deja existente. 
Desf surarea de ac iuni pentru protec ia popula iei şi culturilor agricole fa  de pericolul reprezentat de 
animalele s lbatice, cu implicarea şi aportul structurilor de profil din jude . 
Organizarea celor dou  scrutine electorale derulate în anul 2016, respectiv alegerile locale şi alegerile 
parlamentare. 

 
PROGRAMUL OPERA IONAL AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE, 

FINAN AT DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN DESTINAT CELOR MAI 
DEFAVORIZATE PERSOANE- POAD 2016 

 
 

Conform prevederilor HG 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea 
persoanelor defavorizate, astfel cum a fost modificat  şi completat  prin HG.627/2015,  din data de 28 iunie 
2016 a început, la nivelul jude ului Cluj, furnizarea ajutoarelor alimentare prin Programul opera ional 
Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) 2015/2016. 

În cadrul acestei sesiuni a POAD, în jude ul Cluj s-au distribuit în total 175.868 pachete de alimente pentru 
un num r de 87.934 beneficiari.  

Graficul de livrare a fost stabilit de furnizorul oficial desemnat pentru jude ele Cluj, Arad şi Bihor respectiv 
S.C. NED GROUP S.R.L. Pachetele alimentare au fost furnizate în patru tranşe pentru toate cele 81 unit i 
adminsitrativ-teritoriale din jude  respectiv :  
- TRANŞA I    intervalul 28.06.-01.07.2016 
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-TRANŞA II   intervalul 06.07- 14.07.2016 
- TRANŞA III intervalul 19.07-28.07.2016 
-TRANŞA IV  intervalul  01.08- 15.08.2016 (respectiv 12.08.2016  13,14,15 fiind libere)  
 
În cadrul POAD 2015/2016, fiecare beneficiar  primeşte 2 cutii cu con inut identic de 10 produse respectiv: 
f in  alb  de grâu (1 pung  de 1 kg), m lai (2 pungi de 1 kg), paste f inoase (1 pung  de 400 g), ulei (2 sticle 
din plastic de 1 l), zah r (1 pung  de 1 kg), conserv  carne de vit  (1 cutie metalic  de 300 gr), 1 conserv  
pateu de ficat de porc (1 cutie metalic  de 200 gr), orez (1 pung  de 1 kg), conserv  de past  de tomate (1 
cutie metalic  de 400 g), fasole boabe (1 pung  de 500 g). 

Categoriile de beneficiari ai alimentelor furnizate de UE au fost:  

   a) familiile şi persoanele singure care au dreptul  la un venit minim garantat; 

    b) familiile beneficiare de aloca ie pentru sus inerea familiei; 

    c) şomerii care beneficiaz  de indemniza ie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale 
de pân  la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistra i la agen iile pentru ocuparea for ei de munc  jude ene care 
nu beneficiaz  de indemniza ie de şomaj; 

    d) pensionarii sistemului public de pensii ale c ror drepturi, ob inute din pensie sau, dup  caz, din pensii 
cumulate, sunt de pân  la 450 lei/lun  inclusiv; 

    e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemniza iei sociale pentru pensionari, al c ror 
venit este de pân  la 450 lei/lun  inclusiv; 

    f) veteranii de r zboi şi v duvele acestora, eroi ai Revolu iei ori persoane persecutate politic în timpul 
regimului comunist dac  nu realizeaz  alte venituri în afar  de cele provenite din drepturile b neşti acordate 
de legi speciale, ale c ror cuantum cumulat este de pân  la 450 lei/lun  inclusiv; 

    g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adul i şi copii, care nu beneficiaz  de îngrijire în servicii 
sociale în regim reziden ial, publice sau private; 

    h) persoanele f r  venituri sau ale c ror venituri nete lunare realizate sunt de pân  la 450 
lei/lun /persoan , inclusiv, şi nu se încadreaz  în niciuna dintre categoriile prev zute la lit. a) - g), stabilite 
prin dispozi ie a primarului. 

Persoanele care fac parte din mai multe categorii men ionate la alin. (1) beneficiaz  de ajutoare alimentare 
pentru o singur  categorie c reia îi apar in la data distribu iei ajutoarelor. 
 
Grupul de lucru pentru derularea POAD, constituit prin Ordin al Prefectului este format din reprezentan i ai 
urm toarelor institu ii: Institu ia Prefectului Jude ului Cluj, Consiliului Jude ean Cluj,  Direc ia Sanitar-
Veterinar  şi pentru Siguran a Alimentelor Cluj, Casa Jude ean  de Pensii Cluj, Agen ia Jude ean  pentru 
Pl i şi Inspec ie Social  Cluj, Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea For ei de Munc  Cluj şi Direc ia General  
de Asisten  Social  şi Protec ia Copilului Cluj. 
   Grupul de lucru pentru derularea POAD a avut urm toarele atribu ii: 
    a) comunic , la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, anterior demar rii procedurii de achizi ie 
public  în vederea atribuirii contractelor de furnizare, num rul de beneficiari din categoriile men ionate pe 
localit i şi total jude , adresa depozitului autorit ii executive a autorit ii publice locale unde furnizorii vor 
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livra ajutoarele alimentare, persoana de contact la depozit şi persoana împuternicit  s  semneze procesele-
verbale de recep ie, precum şi tabelul centralizator, în baza datelor primite de la prim rii 
    b) solicit  Casei Jude eane de Pensii Cluj , Agen iei Jude ene pentru Pl i şi Inspec ie Social  Cluj, 
Agen iei Jude eane pentru Ocuparea For ei de Munc  Cluj şi Direc iei Generale de Asisten  Social  şi 
Protec ia Copilului Cluj şi sprijin  autorit ile executive ale autorit ilor publice locale în ob inerea, la timp 
şi corect, de date necesare în derularea POAD, în principal: 
    - num rul de beneficiari pe categorii eligibile şi localit i necesar a fi comunicat la Ministerul Fondurilor 
Europene în vederea fundament rii necesarului de ajutoare alimentare pe ar , jude e şi localit i; 
    - listele ini iale de distribu ie pentru categoriile de la art. 3 alin. (1) lit. a)-g), corelat cu datele din 
calendarul procedurilor de achizi ie public  şi de încheiere a contractelor de furnizare, comunicat de 
Ministerul Fondurilor Europene, în aşa fel încât aceste liste s  fie cât mai recente fa  de momentul 
distribu iei şi, în acelaşi timp, s  ajung  la autorit ile executive ale autorit ilor publice locale înainte de 
începerea distribu iei.    
 c) comunic  autorit ilor executive ale autorit ilor publice locale datele de livrare şi cantit ile din graficul 
de livr ri primit de la Ministerul Fondurilor Europene şi este informat de autorit ile executive ale 
autorit ilor publice locale cu privire la eventualele modific ri ale acestora, convenite cu furnizorul, pe care 
le transmite Ministerului Fondurilor Europene; 
    d) informeaz  s pt mânal Ministerul Fondurilor Europene pe durata livr rilor, în ultima zi lucr toare a 
s pt mânii de raportare, prin poşta electronic , cu privire la cantit ile de ajutoare alimentare recep ionate de 
autorit ile executive ale autorit ilor publice locale, men ionând localitatea, cantitatea şi num rul de proces-
verbal; 
    e) realizeaz , prin sondaj, pe baza unei analize de risc, misiuni de control la livrarea/recep ia şi la 
distribu ia ajutoarelor alimentare de c tre autorit ile executive ale autorit ilor publice locale; 
    f) se sesizeaz  din oficiu sau la primirea de reclama ii şi declanşeaz  controale pe aspectele sesizate sau 
reclamate; 
    g) în baza rapoartelor de control, sesizeaz  institu iile de drept pentru recuperarea eventualelor prejudicii 
constatate, datorate lipsurilor în gestiune, distribu iei neconforme c tre persoane neeligibile, deterior rii 
cutiilor cu ajutoare alimentare, degrad rii calit ii ajutoarelor alimentare prin depozitare necorespunz toare, 
sustragerilor favorizate de neasigurarea unor condi ii corespunz toare de paz , alte aspecte sesizate sau 
reclamate etc., cu informarea operativ  a Ministerului Fondurilor Europene; 
    h) coordoneaz  ac iunile de redistribuire a eventualelor stocuri, r mase dup  distribu ia pe lista ini ial , 
între autorit ile executive ale autorit ilor publice locale din jude  şi între jude e; 
    i) trimite la Ministerul Fondurilor Europene, pân  la data de 1 mai a anului urm tor celui de raportare, un 
raport anual privind implementarea POAD la nivelul jude ului, centralizând informa iile şi sintezele de date 
primite de la autorit ile executive ale autorit ilor publice locale, precum şi alte date şi inform ri despre 
derularea POAD la nivelul jude ului, solicitate de Ministerul Fondurilor Europene. Raportul anual va 
cuprinde o scurt  prezentare a derul rii POAD la nivelul jude ului, probleme în desf şurare, propuneri pentru 
îmbun t irea derul rii viitoare a programului, sinteza datelor primite de la prim rii, sinteza m surilor 
auxiliare realizate în jude ; 
    j) alte atribu ii stabilite prin instruc iuni ale ministrului fondurilor europene. 
 
   Grupul de lucru a efectuat controale  la nivelul UAT prin care s-a verificat corectitudinea îndeplinirii 
contractelor de furnizare cât şi activitatea organismelor partenere implicate în derularea programului. 
   Controalele s-au realizat pe 4 tematici,  dintre care 3 sunt în responsabilitatea Grupului de lucru la nivel de 
jude  respectiv: 

- control la livrare/recep ie  , condi iile de depozitare şi documente de gestiune – pe aceast  tematic  s-
au efectuat 7 controale la 5 prim rii- 3 controale la Turda, 1 control la Huedin şi câte un control la 
comunele Tureni, Chinteni şi Jucu.  

- Control la distribu ie, eligibilitatea distribu iei de ajutoare alimentare, s-au efectuat în total 5 
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controale, la prim ria Municipiul Turda, Oraşului Huedin şi comunele Jucu, Chinteni şi Tureni. 
- Control pentru verificarea reclama iilor privind calitatea produselor distribuite. Acest control  s-a 

efectuat la comuna Baciu unde a fost depusa o reclamatie privind calitatea produsului- fasole. 
-  Constat rile acestor controale sunt eviden iate într-un Raport de control care este transmis MFE în 3 

zile de la data controlului 
Stadiului distribuirii în jude  a ajutoarelor alimentare- Ac iunea a fost finalizat  in luna decembrie 2016. 
 
 

COMITETUL CONSULTATIV DE DIALOG CIVIC PENTRU PROBLEMELE PERSOANELOR 
VÂRSTNICE CLUJ 

 
Pe parcursul anului 2016, Comitetul  Consultativ  de  Dialog  Civic pentru Problemele  Persoanelor  

Vârstnice  al  Jude ului  Cluj, s-a întrunit într-un num r de  8 şedin e ordinare lunare, în cadrul c rora au fost 
prezentate inform ri, rapoarte şi s-au identificat solu ii pentru rezolvarea problemelor persoanelor vârstnice. 

Obiectivele vizate în cadrul şedin elor sunt orientate spre: 
 Identificarea de solu ii la problemele acestei categorii sociale, de c tre institu iile statului cu privire la: 

acordarea pensiilor, solu ionarea unor probleme de ordin social, acordarea de servicii medicale 
persoanelor vârstnice, modalit i de integrare în via a activ  a pensionarilor şi a persoanelor vârstnice cu 
handicap. 

 Organizarea unor ac iuni comune cu organiza iile neguvernamentale, cu activitate pe linia sprijinirii 
persoanelor vârstnice. 

 M suri pentru diminuarea efectelor marginaliz rii sociale. 
 

MONITORIZAREA STRATEGIEI GUVERNULUI ROMÂNIE DE INCLUZIUNE A 
CET ENILOR ROMÂNI APAR INÂND MINORIT II ROMILOR PENTRU PERIOADA 2012-

2020 
 

Activitatea Biroului Jude ean pentru Romi a vizat monitorizarea problematicii specifice acestei 
minorit i na ionale prin: 

- aplicarea prevederilor HG nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii romilor pentru perioada 2012-2020 

- aplicarea prevederilor constitu ionale, respectiv Titlul II, Drepturile, Libert ile şi Îndatoririle 
fundamentale, aplicarea O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sanc ionarea tuturor formelor de 
discriminare aprobat  prin Legea 48/2002 cu modific rile şi complet rile ulterioare.  

A fost întocmit Planul jude ean de m suri – Cluj pe anul 2016 pentru implementarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii romilor pentru perioada 
2015-2020. 

A fost întocmit şi transmis Agen iei Na ionale pentru Romi Raportul de progres pe anul 2015 privind 
gradul de îndeplinire a m surilor stabilite prin planul anual, pe capitole: educa ie, ocupare, s n tate, locuire 
şi mic  infrastructur , cultur  şi infrastructur  social  (protec ia copilului, justi ie şi ordine public , 
administra ie şi dezvoltare comunitar ) de c tre institu iile cu atribu iuni în domeniu (Inspectoratul Şcolar 
Jude ean Cluj, Centrul Jude ean de Resurse şi Asisten  Educa ional  Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, 
Centrul Regional pentru Formarea Profesional  a Adul ilor Cluj, Agen ia Jude ean  pentru Ocuparea For ei 
de Munc  Cluj, Oficiul Teritorial pentru IMM şi Coopera ie Cluj-Napoca, Camera Agricol  a Jude ului Cluj, 
Direc ia de S n tate Public  Cluj, Casa de Asigur ri de S n tate a Jude ului Cluj, Inspectoratul de Poli ie 
Jude ean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Cluj, Direc ia General  de Asisten  Social  şi Protec ia 
Copilului Cluj, Direc ia Jude ean  de Eviden  a Persoanelor Cluj, etc.) şi au fost centralizate şi datele 
transmise de Consiliul Jude ean Cluj şi Grupurile Locale de Lucru (GLL) constituite la nivel local. 

Nu toate unit ile administrativ-teritoriale cu comunit i semnificative de popula ie de etnie rom  au 
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angaja i exper i romi sau au constituite GLL, prin Hot râre a Consiliului Local,  pentru implementarea 
strategiei de incluziune a cet enilor români apar inând minorit ii romilor. 

În luna februarie 2016 s-au transmis Agen iei Na ionale pentru Romi datele colectate de la u.a.t. 
privind organziarea şi func ionarea acestor grupuri locale. 

Pe parcursul anului 2016 au avut loc mai multe întâlniri ale comisiilor de locuire şi infrastructur  ale 
Grupului de Lucru Mixt Cluj pe tema situa iei locative a comunit ilor de romi de pe str.Stephenson Cluj-
Napoca, str.Cantonul Cluj-Napoca şi pentru cei din zona Pata Rât. 

Biroul Jude ean pentru Romi Cluj a organizat şi o întâlnire de lucru cu exper ii romi din cadrul 
prim riilor din jude ul Cluj, în cadrul c reia s-a constatat c  mai exist  doar 4 astfel de exper i locali în cele 
81 de unit i administrativ-teritoriale.  

Municipiile Cluj-Napoca, Gherla şi Dej şi comune cu mari comunit i de romi (ex.Floreşti, Baciu, 
etc.) se confrunt  cu probleme în angajarea acestor exper i deoarece la concursurile organizate nu se prezint  
persoane care s  aib  preg tirea şi vechimea solicitat . 

Cu aceeaşi problem  se confrunt  şi Institu ia Prefectului – Jude ul Cluj. 
 

CONSOLIDAREA CAPACIT II INSTITU IONALE ÎN DOMENIUL MONITORIZ RII 
POLITICILOR PUBLICE SECTORIALE 

 
Monitorizarea prevederilor Memorandumului privind Creşterea transparen ei şi standardizarea afiş rii 
informa iilor de interes public. 
 
Monitorizarea realiz rii Priorit ilor şi obiectivelor principale precum şi îndeplinirea  Planului de ac iuni 
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în perioada decembrie 2015-iunie 2016 la 
nivelul jude ului Cluj. 
 
Sprijin pentru implementarea proiectului Dezvoltarea Seriviciilor Integrate, un proiect sus inut financiar de 
autorit ile centrale pentru o perioad  de 3-5 ani. A fost aplicat chestionarul privind dezvoltarea serviciilor 
integrate la nivel de comunitate al Ministerului Muncii, Familiei, Protec iei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
la nivelul tuturor autorit ilor locale din jude . 
 
 

CREŞTEREA GRADULUI DE COOPERARE CU STRUCTURILE IMPLICATE ÎN DOMENIUL 
INCLUZIUNII SOCIALE ŞI ALE DREPTURILOR OMULUI 

 
COMISIA JUDE EAN  PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIAL  
  

Pe parcursul ultimilor ani, Comisia jude ean  privind incluziunea social  care func ioneaz  sub 
autoritatea Institu iei Prefectului Jude ului Cluj au fost realizate activit i în domeniile asisten ei sociale, 
s n t ii, educa iei, serviciilor sociale au avut ca scop reducerea s r ciei, a excluziunii sociale şi creşterea 
calit ii vie ii diferitelor grupuri vulnerabile.  
 
Comisia  are în principal, urm toarele atribu ii şi responsabilit i : 
   a) elaboreaz  şi aprob  planul jude ean din domeniul incluziunii sociale şi protec iei sociale; 
   b) monitorizeaz  realizarea obiectivelor prev zute în planurile jude ene şi efectueaz  inform ri periodice 
cu privire la situa ia şi evolu ia st rii sociale a jude ului; 
   c) prezint  periodic Comisiei na ionale inform ri asupra stadiului de realizare a priorit ilor asumate prin 
planul jude ean anual .  
 Secretariatul Comisiei Jude ene de Incluziune Social  Cluj se asigur  de c tre Agen ia pentru Pl i şi 
Inspec ie Social  Cluj care informeaz   periodic Institu ia Prefectului Jude ul Cluj cu privire la activitatea 
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desf şurat . 
 Strategia jude ean  de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asisten ei sociale şi protec iei 
copilului pe termen mediu (2014 – 2016) şi lung (pân  în 2020) a fost avizat  în cadrul Comisiei de 
Incluziune Social  de la nivelul jude ului Cluj şi aprobat  în cadrul Consiliului Jude ean Cluj. 

Scopul acesstei strategii îl constituie identificarea şi planificarea ac iunilor ce trebuie derulate de 
c tre serviciile de asisten  sociala Cluj şi partenerii în vederea asigur rii unui cadru favorabil pentru ca 
persoanele, familiile şi comunit ile aflate în situa ii de nevoi sociale s -şi identifice cauzele care pot 
conduce la un dezechilibru de func ionare social , de a-i ajuta s  g seasc  solu ii în vederea rezolv rii 
problemelor cu care se confrunt . Pe de alt  parte scopul strategiei este s  ac ioneze în vederea amelior rii 
condi iilor economice şi sociale ale grupurilor int . 

La elaborarea strategiei jude ene au fost avute în vedere obiectivele stabilite la nivel na ional, prin 
strategiile elaborate în domeniul social,  pe diferite grupuri int . 
Anul acesta s-a derulat Proiectul ”Guvernare Incluziv ” (încheiat in data de 23 iunie ) care se înscrie în 
obiectivele Programului de guvernare 2013 – 2016 şi  vizeaz  ini iative menite s  r spund  mai bine 
problemelor cu care se confrunt  grupurile dezavantajate. În acest scop, proiectul a propus un set de m suri 
coerente, menite s  contribuie la reducerea riscului de excludere şi de marginalizare social  a grupurilor 
vulnerabile din judeţele Buz u, C l raşi, Cluj, Dolj şi Mureş, prin colaborarea dintre autorit ţile publice şi 
societatea civil . 

În data de 7 august 2015 a avut loc lansarea, la nivel jude ului Cluj, a proiectului ”Guvernare 
Incluziv ”, implementat de Asociaţia „Asisten  şi Programe pentru Dezvoltare Durabil  – Agenda 21” în 
parteneriat cu Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici(ANFP). Evenimentul s-a desf şurat în municipiul 
Cluj-Napoca, la sediul Institu ei Prefectului jude ul Cluj, partener local  în acest proiect. 

Partenerii locali:  al turi de reprezentan i ai institu iei prefectului au fost parteneri activi reprezentan i 
ai institu iilor şi ai autorit ilor publice din jude ul Cluj, ai ONG-urilor şi ai comunit ilor locale.  

Activit ile derulate pe parcursul unui an (mai 2015-iunie 2016) au scos în eviden   importan a 
parteneriatelor în societatea civil  şi rolul deosebit de important pe care colaborarea dintre mediul public şi 
cel privat îl are în demersurile care vizeaz   creşterea  gradului de incluziune social  a grupurilor 
dezavantajate care influen eaz  deosebit de mult dezvoltarea economic  a comunit ii clujene. 

În perioada 23 - 25 noiembrie 2015, la B işoara, jude ul Cluj, a avut loc  sesiunea de formare în 
domeniul incluziunii sociale pentru cei implica i  în procesul de elaborare a strategiilor de 
combatere/diminuare a riscului de marginalizare a grupurilor vulnerabile.Sesiunea de formare  a avut ca 
obiectiv dezvoltarea competen elor necesare elabor rii unor planuri de ac iune viabile prin care s  se asigure 
oportunit i egale de participare a celor expuşi excluziunii sociale la procesele de luare a  deciziilor şi acces 
echitabil la servicii sociale. 

Au avut loc mai multe reuniuni la care fost prezentat  şi dezb tut  strategia de implementare a 
proiectului la nivel local, a fost agreat cu partenerii calendarul activit ilor şi au fost stabilite 
responsabilit ile acestora. 

Publica ii rezultate în urma activit ilor din cadrul acestui proiect pot fi consultate pe pagina de 
internet a Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici http://www.anfp.gov.ro/continut/Guvernare_incluziva 

Compendiu de bune practici în domeniul incluziunii sociale 
Studiul de identificare a nevoilor grupurilor defavorizate, cu risc de marginalizare şi excluziune 
social  
TOOLKIT pentru Comisiile Jude ene privind Incluziunea Social   

 
 

IX. COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN  
 
 Ansamblul activit ilor desf şurate şi procedurilor utilizate de factorii de decizie, institu iile şi 
serviciile publice abilitate pentru identificarea şi monitorizarea surselor de risc, evaluarea informa iilor şi 

http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2016/proiecte/guvernare%20incluziva/COMPENDIU.15.01.2016.pdf
http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2016/proiecte/guvernare%20incluziva/STUDIU.pdf
http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2016/proiecte/guvernare%20incluziva/STUDIU.pdf
http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2016/proiecte/guvernare%20incluziva/Toolkit.pdf
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analiza situa iei, elaborarea de prognoze, stabilirea variantelor de ac iune şi implementarea acestora în scopul 
restabilirii situa iei de normalitate, este reglementat de un set echilibrat de acte normative specifice, structura 
administrativ  constituit  la nivelul jude ului pentru gestionarea acestora fiind Comitetul Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen  Cluj. 
 
M SURI, AC IUNI ŞI ACTIVIT I PREVENTIVE 
 

Prevenirea situa iilor de urgen  este component  a sistemului de securitate na ional  şi reprezint  
un ansamblu integrat de activit i specifice cu caracter tehnic şi operativ, planificate şi executate 
pentru eliminarea/reducerea riscurilor de producere a dezastrelor în scopul protej rii vie ii, mediului 
şi bunurilor împotriva efectelor negative ale situa iilor de urgen . Are caracter anticipativ, rezultatul 
constând în m suri graduale stabilite pentru prevenirea producerii evenimentelor vizate. 
 
PLANIFICAREA, ORGANIZAREA ŞI DESF ŞURAREA ŞEDIN ELOR ORDINARE ŞI 
EXTRAORDINARE 

 
Comitetul jude ean pentru situa ii de urgen , constituit prin Ordinul nr. 649  din 15.10.2004 al 

Prefectului Jude ului Cluj, a c rui componen  a fost reactualizat  şi modificat  periodic, se organizeaz  şi 
func ioneaz  pentru prevenirea şi gestionarea situa iilor de urgen , asigurarea şi coordonarea resurselor 
umane, materiale, financiare şi de alt  natur  necesare restabilirii st rii de normalitate. 

Atribu iile şi modul de organizare şi func ionare a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  
Cluj sunt prev zute în Regulament de organizare şi func ionare aprobat prin Ordinul nr. 70/24.02.2016 al 
Prefectului Jude ului Cluj, ocazie cu care a fost reactualizat  şi componen a acestei structuri. În conformitate 
cu prevederile acestuia, Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă Cluj se întruneşte semestrial şi ori de 
câte ori situa ia o impune, în cursul anului 2016 având loc 13 reuniuni (din care 3 ale Comitetului local de 
combatere a bolilor al jude ului Cluj (CLCB – componentă a C.J.S.U. Cluj), din care 2 ordinare şi 11 
extraordinare, problematica general  analizat  în cadrul acestora vizând:  stabilirea de m suri specifice 
pentru înl turarea pagubelor produse la nivelul jude ului Cluj de c tre fenomenele hidrometeorologice 
periculoase, identificarea de solu ii pentru relocarea familiilor afectate de alunec rile de teren din localitatea 
Gligoreşti, Comuna Luna, analiza situa iei existente la nivelul comunit ii din municipiul Câmpia Turzii, 
urmare incendiului produs la imobilul de pe strada Vasile Goldiş, nr. 6,  în data de 02.10.2016, Analiza 
situa iei actuale a depozitului de deşeuri neconform Pata Rât urmare incendiilor produse în aceast  loca ie în 
perioada 07-12.04.2016, dezbaterea solicit rii Prim riei Comunei Floreşti de instituire a st rii de alert , ca 
urmare a faptului c  serviciul de salubritate se afl  în imposibilitatea colect rii deşeurilor menajere de la 
popula ie, evaluarea stadiului de pregǎtire pentru sezonul rece, analiza  şi aprobarea Planurilor specifice de 
interven ie pentru iarna 2016-2017, aprobarea planific rii autorit ilor responsabile pentru introducerea 
datelor solicitate în aplica ia RO-RISK, parte component  a Registrului Na ional de Capabilit i. 

În urma acestor reuniuni, func ie de tematica dezb tut , au fost emise 17 Hot râri ale Preşedintelui 
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj vizând aprobarea: 

 Proceselor-Verbale/Notelor de constatare ale Comisiilor constituite prin Ordine ale Prefectului 
Jude ului Cluj privind pagubele produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase la nivelul 
unor unit i administrativ-teritoriale din jude . 

 M surilor urgente urmare efectelor ruperii de nori din data de 09.04.2016 la nivelul municipiului Dej 
şi comunelor Jichişu de Jos, C şeiu, Cuzdrioara 

o Distribuirea de ap  îmbuteliat  pentru locuitorii satelor Codor şi Jichişu de Jos din fondul de 
rezerv  pentru situa ii de urgen  a Consiliului Jude ean Cluj 

o Verificarea instala iilor de gaz şi aliment rii cu energie electric  din satele Codor şi Jichişu de 
Jos şi repunerea acestora în stare de func ionare 

o Verificarea tuturor surselor de ap  potabil  (fântâni), cur area acestora şi decontaminarea lor 
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în satul Codor, municipiul Dej şi comuna C şeiu (satele C şeiu, S l truc şi Rug şeşti) 
o Decolmatarea cursurilor de ap  Valea Codorului, Valea Gârb ului şi Valea Salca 
o Redeschiderea tuturor c ilor de acces prin îndep rtarea materialelor (aluviuni) aduse de ape 

pe drumurile publice 
o Constituirea comisiilor de specialitate pentru inventarierea pagubelor produse la nivelul 

unit ilor administrativ-teritoriale afectate de calamit ile naturale (Jichişu de Jos, C şeiu, 
Cuzdrioara) 

o Informarea popula iei privind contaminarea apei potabile şi posibilitatea apari iei focarelor de 
infec ie 

 Notei de constatare nr. 15120/30965/2016 al Comisiei constituit  prin Ordinul nr. 471/04.10.2016 al 
Prefectului Jude ului Cluj privind efectele incendiului la imobilul din municipiul Câmpia Turzii, str. 
Vasile Goldiş, nr. 6, din data de 02.10.2016 

 Notei de constatare nr. 5395/886179009/12.04.2016 al Comisiei constituit  prin Ordinul nr. 
137/12.04.2016 al Prefectului Jude ului Cluj privind constatarea situa iei depozitului de deşeuri 
neconform Pata Rât urmare a incendiului produs în aceast  loca ie în data de 08.04.2016 

 Reloc rii a 3 locuin e modulare Prim riei Comunei Luna pentru cazarea familiilor a c ror locuin e  
au fost afectate de alunec rile de teren, cu risc de pr buşire  

 Planurilor  specifice de interven ie pentru sezonul rece 2016-2017 
 Inventarierii construc iilor modulare existente la nivelul jude ului Cluj 
 Planific rii autorit ilor responsabile pentru introducerea datelor solicitate în aplica ia RO-RISK, 

parte component  a Registrului Na ional de Capabilit i. 
 Constituirii Comisiei mixte pentru determinarea iminen ei amenin rii, potrivit parametrilor de stare 

şi timp ce pot declanşa o situa ie de urgen  datorit  neasigur rii corespunz toare a serviciului de 
salubrizare la nivelul comunei Floreşti 

 Propunerii ca solu ii, la care poate apela Prim ria Comunei Floreşti, pentru asigurarea în condi ii 
corespunz toare a salubriz rii comunei Floreşti, cu respectarea prevederilor legale specifice în 
vigoare: 
o Utilizarea rampelor de stocare temporar  şi transfer a deşeurilor menajere, autorizate, apar inând: 

S.C. SALPREST-RAMP  S.A. Cluj, R.A. a Domeniului Public Cluj-Napoca şi a Administra iei 
Domeniului Public Gherla, spa ii care asigur  o capacitate suficient  pentru gestionarea 
deşeurilor; 

o Utilizarea rampei de transfer, autorizat , apar inând S.C. BRANTNER-VEREŞ S.A.; 
o Utilizarea sta iei de transfer Huedin, din cadrul Centrului de management integrat al deşeurilor 

(conform propunerii vicepreşedintelui Consiliului Jude ean Cluj, d-nul MARIUS MÎNZAT, 
vicepreşedintele Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj), dup  autorizarea 
corespunz toare a acesteia, conform prevederilor legale specifice în domeniu. 

o Înfiin area şi autorizarea unei rampe de transfer pe raza comunei Floreşti 
o Verificarea stadiului lucr rilor la alimentarea centralizat  cu ap  potabil  a localit ii Codor şi 

cartierului Viile Dejului din municipiul Dej 
o Refacerea infrastructurii drumurilor din localit ile Codor şi Rug şeşti, precum şi a drumului 

jude ean care face leg tura între localit ile Cuzdrioara şi Gârb ul Dejului  
 

Totodat , în cadrul celor 3 reuniuni extraordinarea ale Comitetului local de combatere a bolilor al 
jude ului Cluj (CLCB – component  a C.J.S.U. Cluj), au fost stabilite m suri în consecin  potrivit riscurilor 
infec iilor cu virus gripal, prezentarea evolu iei dermatozei nodulare virotice şi a pestei porcine africane în 
Europa şi m surile de profilaxie şi combatere a acestei boli prev zute de legisla ia Uniunii Europene, 
atribu iile Unit ii opera ionale locale, component  a  Centrului Local de Combatere a Bolilor al Jude ului 
Cluj şi prezentarea Planului de m suri şi ac iuni, eeactualizarea stocurilor de materiale şi a structurilor de 
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interven ie conform Planului de contingen  de la nivelul Centrului Local de Combatere a Bolilor al 
Jude ului Cluj, ecarisarea teritoriului, evolu ia pestei porcine africane şi m suri necesare în eventualitatea 
suspiciunii sau confirm rii pestei porcine africane la porcii domestici şi s lbatici. 
 
M SURI DISPUSE ÎN BAZA ORDINELOR ŞI DISPOZI IILOR COMITETULUI NA IONAL 
PENTRU SITUA II DE URGEN , CONDUCERII MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, 
REZULTATE ÎN URMA PARTICIP RII LA VIDEOCONFERIN E 

 
În cursul  anului 2016 au avut loc o serie de videoconferin e urmare a unor situa ii 

hidrometeorologice deosebite, specifice anumitor perioade ale anului, cu posibile perturb ri asupra 
activit ilor economice şi sociale, s n t ii popula iei şi animalelor, st rii bunurilor materiale. 

M surile dispuse şi ac iunile desf şurate se reg sesc pe mai multe paliere de gestionare a unor situa ii 
cu poten ial ridicat de periculozitate pentru comunit ile locale din jude , în special pentru prevenirea 
inunda iilor, elimin rii efectelor temperaturilor ridicate şi sezonului rece. 
 
o În vederea prevenirii producerii inunda iilor şi diminu rii efectelor acestora a fost verificat modul în 
care au fost salubrizate cursurile de ap  şi au fost realizate şi între inute şan urile şi rigolele în localit i, 
pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari. 
 

 Ordinul nr. 92/01.03.2016 al Prefectului Jude ului Cluj privind constituirea comisiei pentru 
verificarea salubriz rii cursurilor de ap  şi realiz rii/între inerii şan urilor şi rigolelor la nivelul 
unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul Cluj pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor 
mari 

 Unit i administrativ-teritoriale verificate: 45 unitati administrativ teritoriale in bazinul hidrografic 
Somes-Tisa, 9 in bazinul hidrografic Mures şi 3 in bazinul hidrografic Crişuri (total: 61 u.a.t.) 

 Num r cursuri de ap  verificate: 73 in b.h. Somes, 23 in b.h. Mures şi 7 în b.h. Crişuri (total: 109 
c.a.) 

 S-a constatat o îmbunătă ire fa ă de anii anteriori în ceea ce priveşte salubrizarea cursurilor de apă, 
dar mai multe caren e legate de între inerea şan urilor şi rigolelor. De asemenea a crescut numărul 
cazurilor de depozitări de deşeuri rezultate din demolări, construc ii, iar problema evacuării de ape 
uzate menajere direct în cursurile de apă a rămas nerezolvată la nivelul unor untă i administrativ-
teroriale (municipiul Turda şi comunele Baciu, Luna, Petreştii de Jos). 

 În urma controalelor au fost stabilte m suri menite s  conduc  la diminuarea efectelor unor eventuale 
inunda ii, cu responsabilită i clare şi termene de pentru remedierea deficien elor respective, la 
nivelul fiec rei unit i administrativ-teritoriale verificate stabilindu-se astfel un plan de m suri 
vizând: 

o Efectuarea, continuarea şi finalizarea lucrarilor de igienizare ale cursurilor de ap  şi 
men inerea st rii corespunz toare a acestora; Igienizarea zonelor critice sub aspectul 
depozitarii necontrolate a deseurilor 

o Asigurarea cur irii, decolmat rii şi între inerii  rigolelor şi şan urilor de colectare a apelor 
pluviale 

o Identificarea proprietarilor terenurilor pe care au fost identificate depozite de deşeuri, 
indiferent de natura lor, în vederea salubriz rii zonelor afectate    

o Verificarea permanent  a modului de depozitare intermediar  a materialului lemnos, precum 
şi degajarea malurilor şi/sau albiilor de vegeta ia arboricol  şi materialul lemnos existent( ).  

o Montare şi/sau completarea cu placu e avertizoare privind interzicerea depozit rii de deşeuri 
de orice natur  în zonele neamenajate corespunzator in acest stop. 

o Asigurarea spa iilor necesare pentru colectare selectiv  a deşeurilor în localit i, dotarea cu 
containere specifice şi asigurarea func ion rii corespunz toare a acestora 
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o Amplasarea sau suplimentarea recipientelor destinate colect rii deşeurilor în zonele adiacente 
cursurilor de ap , în special în zonele utilizate în scop recreativ. 

o Verificarea şi urm rirea respect rii condi iilor legate de modul de eliminare a deşeurilor 
stabilite în autoriza iile de construire, precum şi stabilirea de loca ii speciale pentru 
depozitarea deşeurilor rezultate din construc ii (în afara zonelor de protec ie ale cursurilor de 
ap ). 

o Impunerea solicitan ilor, la eliberarea certificatului de urbanism, de a obtine acte de 
reglementare pe linie de gospodarirea apelor, pentru toate constructiile care se executa pe ape 
sau au legatura cu apele, in vederea diminuarii fenomenului de amplasare de constructii in 
zona de protectie a cursurilor de apa, de executare ilegala de lucrari de aparare de mal, 
realizare de umpluturi cu modificare traseu curs de apa, sau ingustarea sectiunii de scurgere, 
precum si imposibilitatea interventiei in caz de inundatii. 

o Acordarea unei aten ii deosebite colect rii apelor uzate (fecaloid-menajere) din fiecare 
gospod rie pentru a se evita orice evacuare de ape uzate în cursurile de ap  sau în re elele de 
canalizare pluvial   

o Interzicerea evacu rilor de ape uzate menajere în cursurile de ap  
o Igienizarea c ilor de comunica ie afectate de depozit rile de deşeuri menajere şi rezultate din 

demol ri/construc ii 
 În unele cazuri  au fost aplicat sanc iuni, respectiv: 

o AVERTISMENT – municipiul Cluj-Napoca 
o AVERTISMENT -  comunele Mica şi Panticeu 
o AMEND  – comuna Căşeiu – la o persoan  fizic  datorit  depozit rilor necontrolate de 

deşeuri menajere şi moloz 
 
o Asigurarea, în mod unitar şi profesionist, a ap rarii vie ii şi s n t ii popula iei, a mediului 
înconjur tor, a valorilor materiale şi culturale importante, pe timpul producerii unor situa ii de urgenta 
 

 Elaborarea Procedurii de alert  rapid  în cazul evolu iei unor boli cu impact în s n tatea public  
şi animal  

 Propuneri de măsuri necesare în cazul declarării stării de alertă pentru tipurile de risc principale 
 
o Asigurarea desf şur rii, în condi ii optime, a activit ilor economice şi  sociale, f r  a se afecta 
starea de s n tate a popula iei, pe perioada sezonului rece 2016-2017 
 

 Aprobarea Planurilor specifice de interven ie pentru sezonul rece 2016-2017 ale urmǎtoarelor 
structuri: Direc ia Regional  de Drumuri şi Poduri Cluj – Sec ia Drumuri Na ionale, Autostrada 
Transilvania A3, Direc ia de  Administrare a Domeniului Public şi Privat Cluj, CN de C i Ferate 
C.F.R. SA Bucureşti  – Sucursala Regional  de C i Ferate Cluj, Inspectoratul de Poli ie Jude ean 
Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Cluj, Gruparea de Jandarmi Mobil  Cluj-Napoca, 
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Avram Iancu” Jude ean Cluj, Serviciul de Informa ii şi 
Protec ie Intern  Cluj, R.A. Aeroportul Interna ional „Avram Iancu” Cluj, Agen ia Na ional  de 
Îmbun t iri Funciare –   Filiala Teritorial  de Îmbun t iri Funciare Tisa-Someş, Sistemul de 
Gospod rire a Apelor Cluj, Direc ia pentru Agricultur  a Jude ului Cluj, Serviciul de Ambulan  a 
Jude ului Cluj, SC Electrica S.A.- S.C. Filiala de Distribu ie a Energiei Electrice „Electrica 
Distribu ie Transilvania Nord” S.A.  – Sucursala Cluj, S.C. Compania de Ap  SOMEŞ S.A. Cluj, 
Regia Autonom  de Termoficare Cluj-Napoca, SNTGN Transgaz S.A. Medias – Exploatarea 
Teritoriala Cluj, E-ON Distribu ie România S.A., Direc ia Sanitar -Veterinar  şi pentru Siguran a 
Alimentelor Cluj, C.N. de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A.  – Sucursla de 
Tranport Cluj, planuri elaborate pentru asigurarea viabilit ii drumurilor publice şi a condi iilor de 
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desf şurare normal  a activit ilor economice şi sociale la nivelul jude ului Cluj în sezonul de iarn  – 
Hotărârea nr. 15/28.10.2016 a C.J.S.U. Cluj 

 Aten ionarea tuturor structurilor implicate în asigurarea condi iilor de desf şurare normal  a 
activit ilor economice şi sociale la nivelul jude ului Cluj în sezonul de iarn  de a lua toate măsurile 
stabilite prin Planurile proprii de interven ie pentru sezonul rece 2016-2017, astfel încât aceste 
activit i s  nu fie perturbate la nivelul unit ilor administrativ-teritoriale în perioada de iarn  
caracterizat  prin fenomene meteorologice deosebite. 

 Aten ionarea primarilor unit ilor administrativ-teritoriale din jude  cu privire la asigurarea 
desz pezirii în regie proprie sau prin firme specializate încheiind  contracte în acest sens:  

o 49 prim rii au încheiat contracte cu operatori economici pentru asigurarea ac iunilor de 
desz pezire, utilajele de inute de aceştia fiind în num r de 237 buc. 

o 32 prim rii asigur  viabilitatea drumurilor publice în regie proprie 
o Num rul total de utilaje de care dispun unit ile administrativ-teritoriale din jude  pentru 

ac iunile caracteristice sezolului rece în vederea asigur rii viabilit ii drumurilor publice este 
de 502 buc. (utilaje apar inând prim riilor – regie proprie (105), operatorilor economici 
contractan i (202) şi persoanelor fizice/juridice – comunitate local  - rezerv  (195)). 

 Actualizarea planurilor operative de interven ie, pentru asigurarea cu tehnic , echipamente, utilaje, 
accesorii şi alte mijloace, inclusiv resurse umane, constituirea echipelor de r spuns la nivelul tuturor 
institu iilor şi operatorilor economici, prefec ionarea sistemelor de informare, conlucrare şi 
cooperare; 

 Asigurarea necesarului de materiale antiderapante  şi mijloacelor de interven ie, a combustibilului 
necesar func ion rii acestora 

 
 
VERIFICAREA MODULUI DE ÎNTRE INERE A CURSURILOR DE AP  INCLUSIV A 
TOREN ILOR ŞI MODULUI DE REALIZARE ŞI ÎNTRE INERE A LUCR RILOR PENTRU 
SCURGEREA APELOR MARI ÎN LOCALIT I 

 
Ac iunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de ap  şi au fost realizate şi 

între inute şan urile şi rigolele în localit i, pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari s-a 
desf şurat în baza prevederilor: 

 Ordinul comun al ministrului administra iei şi internelor şi al ministrului mediului şi p durilor nr. 
1422/192/2012 pentru aprobarea „Regulamentului privind gestionarea situa iilor de urgen ă generate 
de inunda ii, fenomene meteorologice periculoase  accidente la construc iile hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursuri de apă şi poluări marine în zona costieră”   

 Solicitarea nr. 22361/IJ/22.02.2016 al Ministerului Mediului, Apelor şi P durilor privind Programul 
ac iunii de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi 
între inute şan urile şi rigolele în localită i, pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor mari 

 Ordinul nr. 92/01.03.2016 al Prefectului Jude ului Cluj privind constituirea comisiei pentru 
verificarea salubriz rii cursurilor de ap  şi realiz rii/între inerii şan urilor şi rigolelor la nivelul 
unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul Cluj pentru asigurarea sec iunilor de scurgere a apelor 
mari 
La aceast  ac iune au participat reprezentan i ai: 

 Sistemul de Gospod rire a Apelor Cluj   
 Sistemul de Gospod rire a Apelor Alba  
 Sistemul de Gospod rire a Apelor Bihor 
 Sistemul de Gospod rire a Apelor Bihor – Forma ia Regulariz ri Huedin 
 Garda Na ional  de Mediu  - Comisariatul Jude ean Cluj  
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 Garda Forestier  
 Inspectoratul  Jude ean pentru Situa ii de Urgen  „Avram Iancu” Cluj  
 Institu ia Prefectului Jude ului Cluj (Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj)  

În teren, comisiile de control au fost înso ite de primarii, viceprimarii unită ilor administrativ-
teritoriale respective sau reprezentan ii acestora, după caz, precum şi de reprezentan ii ocoalelor silvice de 
stat şi/sau private. 

Programul de control integrat la nivelul jude ului Cluj  a fost elaborat de Sistemul de Gospod rire a 
Apelor Cluj, în colaborare cu Sistemul de Gospod rire a  Apelor Alba - Sistemul Hidrotehnic Arieş-Turda,  
Garda Na ional  de Mediu - Comisariatul Jude ean Cluj şi Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  
„Avram Iancu” Cluj, sub directa coordonare a Prefectului Jude ului Cluj. 

Ac iunile de control au demarat începând cu luna martie a.c., cu prioritate la nivelul localit ilor 
str b tute de cursurile de ap  cu risc ridicat la producerea de inunda ii, finalizându-se în luna aprilie a.c. (1 
martie-21 aprilie 2016). 

Unit i administrativ-teritoriale verificate: 45 unitati administrativ teritoriale in bazinul hidrografic 
Somes-Tisa, 9 in bazinul hidrografic Mures şi 3 in bazinul hidrografic Crişuri (total: 61 u.a.t.) 
Num r cursuri de ap  verificate: 73 in b.h. Somes, 23 in b.h. Mures şi 7 în b.h. Crişuri (total: 109 c.a.) 

Scopul acestor ac iuni de control a fost de a verifica în principal: 
 Existen a depozitelor de deşeuri şi material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de ap , 

precum şi în sec iunile de scurgere a podurilor şi pode elor 
 Existen a depozitelor de material lemnos pe forma iunile toren iale din apropierea zonelor 

locuite 
 Modul în care au fost realizate şi între inute şan urile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale 

în localit i 
În urma verific rilor în teren s-au constatat următoarele: 
 
1. Modul în care au fost realizate şi între inute şan urile şi rigolele de scurgere în localit i 

 
La nivelul majorit ii unit ilor administrativ-teritoriale erau în desfăşurare, la data controlului, 

ac iuni de decolmatare şi igienizare a şan urilor şi rigolelor de scurgere din localit i. 
Şan urile şi rigolele stradale sunt in general între inute corespunzător, cu toate acestea existand la 

nivelul unor unit i administrativ-teritoriale unele deficien e în acest sens, respectiv comunele: Luna, Ciurila, 
Mica, Valea Ierii, Bobîlna, Fizeşu Gherlii, Sînmărtin, aga, Corneşti, Apahida, Chinteni, fiind necesare 
decolmat ri şi o între inere corespunz toare a acestora. 

În aceste cazuri s-au stabilit măsuri cu termene de realizare constând în asigurarea cur irii, 
decolmat rii şi între inerii  rigolelor şi şan urilor de colectare a apelor pluviale. 

 
2. Modul în care au fost salubrizate cursurile de ap  
 
Au fost demarate ac iuni de salubrizare in majoritatea unită ilor administrativ-teritoriale verificate, 

dar acestea trebuie sa fie continuate avand in vedere c  inca existenta depozitari de deseuri pe malurile si in 
albiile cursurilor de apa, în zona podurilor şi pode elor.  

 
 O stare de salubrizare foarte buna a cursurilor de ap   

o Fără depozitări de deşeuri – Borşa,  C m raşu, M n stireni, Sic, Vad, Recea Cristur, Cî c u, 
P latca, C ianu, Jichişu de Jos, Jucu   

o Deşeuri răzle e - Gherla, Aghireşu, Corneşti, C tina, Bon ida, Cuzdrioara, Geaca,  Tureni, 
Unguraş,  Gîrb u, Mociu, Mintiu Gherlii, Vultureni, C puşu Mare  

 Canită i mari de deşeuri depozitate pe malurile şi în albia cursurilor de apă, în zona 
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podurilor/pode elor : Cluj-Napoca, Turda (în special materiale de construc ii),  Floreşti (în special pe 
terenuri proprietate privat ),  Mica, Iara, Valea Ierii (material lemnos), Luna, Ciurila, M rg u, 
S cuieu, Panticeu, D bîca, Aluniş, Bobîlna (în special la poduri şi pode e), Fizeşu Fherlii, M guri 
R c t u (în special material lemnos), Beliş (în special material lemnos) 

 
În afar  de deşeuri menajere au mai fost identificate : 
 vegeta ie pe maluri şi/sau în albiile şi pe malurile cursurilor de ap  - municipiul Turda şi comunele: 

Tureni,  Iara, Ciurila, Mica,  Unguraş, Floreşti. 
 depozit ri de material lemnos şi/sau vegeta ie lemnoas :  

o Municipiul Dej – vegeta ie masiv  în canalul zona OMV (apa b lteşte) şi canalele adiacente 
liniei CF 

o Municipiul Turda - vegeta ie în albia pr. Fânea a Vacilor (zona târgului de animale) 
o Municipiul Cîmpia Turzii – pe str. Luncii, lâng  dig, limitrof sta iei de asfalt şi pr. Racoşa – 

deşeuri vegetale rezultate din toaletarea arborilor 
o Comuna Beliş – Locul Ciurtuci – resturi rezultate din exploatare material lemnos depozitate pe 

malul stâng al v. Beliş, la intrare în loc. Giurcu a şi la intrare în localitatea Smida 
o Comuna Floreşti – vegeta ie abundent  în v. S nasl ului care obtureaz  sec iunea de scurgere 
o Comuna Măguri Răcătău – albie minor  Someş Rece – la ieşire din localitatea R c t u pân  sub 

barajul SR1 Someşu Rece şi pe DC M guri Dobruş (ieşire din stul M guri spre Dobruş) 
o Comuna Mica – v, Nireşului – mari depozit ri de vegeta ie uscat  ce poate 
o Comuna Mica – v, Nireşului – mari depozit ri de vegeta ie uscat  ce poate obtura cursul de ap  

şi un buştean amonte de pod 
o Comuna Râşca -  baraj Fântânele  
o Comuna Unguraş – pe maul r. Band u deşeuri vegetale rezultate din toaletarea arborilor şi alte 

ac iuni de igienizare 
o Comuna Ciurila – pr. S lişte şi pr. Filea, pr. H şdate - gramezi de deseuri lemnoase provenite 

din toaletarea copacilor si a viilor (Pruniş, Filea de Sus, Filea de Jos), pr. S licea - vegetatie 
lemnoasa crescuta in albie 

o Comuna Valea Ierii – pr.Şoimu, pr. Lindru – aval baraj în albie, pr. Calu – în albie şi pe maluri, 
pr. Bondureasa (pân  la confluen a cu Şoimu şi Lindru), gramezi de deseuri lemnoase provenite 
din toaletarea copacilor si a viilor (loc. Valea Ierii) 

o Comuna Iara – amonte mal drept r. Arieş, loc. Buru – arbori ce prezint  risc de alunecare în 
albie, pr. Iara  - gramezi de deseuri lemnoase provenite din toaletarea copacilor, în zona  fostului 
târg, în vecin tatea blocurilor – rumeguş, pr. Ocolişel – deşeuri vegetale în albia minor  

o Comuna Tureni – pr. Micuş (Miceşti, Corneşti) – depozite r zle e de material lemnos şi vegeta ie 
în albia minor , în zona podurilor şi pode elor, pr. Comşeşti – vegeta ie în albie 

o Comuna Mărgău – v. R chi ele, în partea din amonte a localit ii R chi ele, afluent drept de pe 
versant, pe partea dreapt  a DJ 108C – teren privat – 10 mc rumeguş pe o suprafa  de 300 mp 
(Scrind), pe marginea drumului comunal în localitatea M rg u, zona Cor şti, deşeuri de lemn 
amestecat cu deşeuri menajere şi construc ii (200 mp) 

o Comuna Săcuieu –  localitatea S cuieu, v. S cuieu, mal drept, confluen  cu pr. Sesurelelor, 
deşeuri lemnoase amestecate cu deşeuri menajere şi construc ii (200 mp, 2 mc) 

 
 depozit ri necontrolate de deşeuri  din construc ii:  

 
o Municipiul Cluj-Napoca – r. Nad ş (str. Brânuşelor) şi r. Chinteni (zona sta iei de autobuz) 
o Municipiul Turda – mal drept r. Arieş, Între pod rutier str. Plopilor (Poşta Rât) şi  pod Harcana şi 

zona podului Holcim, pr. S nduleşti – pe maluri şi sub podul de pe DN1, deşeuri rezultate din 
demol ri/construc ii împreun  cu deşeuri menajere în zona str. Horticultorilor, str. P. Maior i în 
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zona ieşire Turda spre comuna S nduleşti 
o Municipiul Câmpia Turzii - pr. Od i Beteag, aval sens giratoriu Autostrada A3 – pe drumul de 

acces spre sta ia de sortare S.C. Sortinstal SRL , pr. Racoşa  
o Municipiul Dej – str. Vâlcele f.n., zona OMV (teren privat) 
o Municipiul Gherla – la ieşirea din municipiu spre Fizeşu Gherlii (vis-svis de cimitir) 
o Oraşul Huedin – zona Unirea 
o Comuna Aluniş – v. M rului 
o Comuna Băişoara - pr. Valea Ierii – îm preajma picioarelor podului (culee) din intersec ia DJ 

107N cu DJ 107M, pr. Ier a – în zona drumului jude ean din loc. Muntele B işorii  
o Comuna Beliş – la intrare în satul B lceşti 
o Comuna Bon ida – v. G d lin 
o Comuna Ciurila – în jurul sta iei de epurare (loc. Sutu) 
o Comuna Căşeiu – moloz loc. C şeiu, D 18B kn 1+700 
o Comuna Floreşti – v. Feneşului – mal drept, aval pod DN1, la ieşirea din localitatea Luna de 

Sus, dreapta şi stînga DN1, în apropierea autostr zii A3 şi pe terenuri private 
o Comuna Luna – zona sta iei de sortare S.C. SPEDITION SRL şi aval pod, în aceeaşi zon , 

p mânt provenit din demol ri şi s p turi  
o Comuna Mărgău - pe marginea drumului comunal în localitatea M rg u, zona Cor şti, deşeuri 

de construc ii amestecat cu deşeuri menajere şi lemnoase (200 mp) 
o Comuna Panticeu 
o Comuna Petreştii de Jos – mal stâng pr.  Miceşti, localitatea Petreştii de Jos, în amestec cu 

deşeuri menajere (drumul ce duce spre localitatea Deleni) – cca. 4 mc 
o Comuna Săcuieu –  localitatea S cuieu, v. S cuieu, mal drept, confluen  cu pr. Sesurelelor, 

deşeuri din construc ii amestecate cu deşeuri menajere şi lemnoase (200 mp, 2 mc) 
 
 
VERIFICAREA ST RII TEHNICE ŞI FUNC IONALE A TUTUROR CONSTRUC IILOR CU ROL 
DE AP RARE ÎMPOTRIVA INUNDA IILOR DE PE RÂURILE INTERIOARE,, INDIFERENT DE 
DE IN TOR 
 

 Perioada de desf şurare: 03-04.10.2016 
 

La aceast  ac iune au participat reprezentan i ai: 
 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 
 Administra ia Na ional  Apele Române 
 Institu iei Prefectului Jude ului Cluj  
 Administra ia Bazina  de Ap  Someş-Tisa 
 Sistemului de Gospod rire a Apelor Cluj  
 Sistemul de Gospodarire a Apelor Alba 
 Sistemului Hidrotehnic Arieş-Turda  
 G rzii Na ionale de Mediu  - Comisariatul Jude ean Cluj  
 Inspectoratului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  „Avram Iancu” Cluj  
 Directia Silvica Cluj 
 Garda Forestiera Cluj 
 A.N..I.F. Filiala Teritoriala Tisa Somes 

Au participat, de asemenea, şefii de sisteme hidrotehnice şi şefii de forma ii din zonele verificate.  
 
o Modul în care au fost realizate m surile şi lucr rile stabilite la verific rile efectuate în anul 2015 
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 Consolidare  de mal  pe v.Capus la Gilau - A fost realizata in luna iunie 2016 o aparare de mal din 

prism de anrocamente pe v. Capus in Capusu Mic pe L=100 m ( 180 mc) 
 Realizarea lucrarilor de aparare de mal   pe r.Lonea  si r.Oplret - In aprilie 2016 a fost realizata 

o aparare de mal vegetativa pe v. Lonea la Dabaca cu L=150 m. A fost realizata  de catre Formatia 
Dej,  o aparare de mal din gabioane pe r. Olpret in Dej pe L=42 m. 

 Finalizarea profilelor longitudinale si intocmirea fiselor de dig conform modelului stabilit la 
Sovata - Au fost finalizate profilele longitudinale si au fost intocmite fisele de dig pentru toate 
digurile aflate in administrarea SGA Cluj (situate in Bazinul Somes) in luna decembrie 2015. S-au 
realizat masuratori la digul de aparare Turda-Campia Turzii si s-au intocmit fisele conform modelului 
stabilit la Sovata. 

 Asigura consultanta de specialitate Consiliului Judetean Cluj privind modalitatile completarii 
planurilor urbanistice cu hartile de risc 

 In perioadele de ape mari,la producerea fenomenelor periculoase , au fost supravegheate permanent 
zonele critice de pe cursurile de apa atat de catre formatiile de interventie ale Sistemelor 
Hidrotehnice din cadrul  SGA Cluj si  SGA Alba, SGA Bihor cat si de catre Comitetele locale pentru 
situa ii de urgen , luindu-se masurile preventive si de  interventie   la lucrarile din administrare si in 
zonele afectabile de pe cursurile de apa. Au fost  realizate lucrari de intretinere, reprofilari si 
consolidari vegetative. 

 Supravegherea permanenta a zonei cu risc in caz de ape mari la barajul deversor Moldovenesti 
- In procesul verbal din 14.09.2015 incheiat de A B A Mures s-a constatat ca lucrarea este in 
functiune din 1975. Barajul nemaifiind exploatat si urmarit este in stare de semiabandonare. Prin 
adresa nr.5785/ 25.04.2016 ANIF Somes-Tisa, administratorul acestui baraj specifica urmatoarele: in 
prezent terenul aferent instalatiilor si constructiilor este in litigiu . ANIF Somes Tisa a solicitat si 
obtinut aprobarea pentru expertizarea acestui baraj 

 S-a amenajat spatiul de depozitare si s-a completat stocul de aparare – C.L.S.U. C l ele 
 Finalizarea Planurilor de actiune  in caz de accident la baraje  - Din datele transmise de SC 

Hidroelectrica –SH Cluj reiese ca la data  de 12 august 2016 au fost  publicate pe SEAP- Planurile de 
actiune in caz de accidente la baraje si se asteapta contractarea lor prin licitatie publica 

 Pentru amenajarile piscicole din administrarea SC.GPRL IPURL Cluj interventii ferme pentru 
intrarea in legalitate si obtinerea autorizatiilor de gospodarire a apelor - In cursul anului 2015 s-a 
autorizat din punct de vedere al functionarii in conditii de siguranta si de gospodarire a apelor ac 
Suatu si Borzas (Santejude II). Acumularile : Nasal, Rosieni, Sucutard I si II, Taga Mare, Geaca III  
au fost castigate prin licitatie  de la SC.GPRL IPURL Cluj. Beneficiarii lor au incheiat contracte cu 
expertii autorizati si sunt in curs de realizare masurile din programul de etapizare urmand ca la 
incheierea acestora sa se obtina autorizatia de functionare in conditii de siguranta in baza referatului 
intocmit de expertul autorizat. Mentionam totodata ca nici pana la aceasta data aceste acumulari nu 
au putut sa se intabuleze intrucat terenurile din cuveta lacurilor  apartin altor persoane. In ceea ce 
privesc ac. Taul Popii, Geaca I, Geaca II, Taga Mica, Santejude  si Catina din adresa SP GRP SPRL 
(lichidatorul judiciar al SC Piscicola Cluj SA) nr.373/17.08.2016 rezulta ca pentru aceste acumulari 
SP GRP detine extratabular constructiile hidrotehnice iar terenul din cuvetele lacurilor apartin unor 
terte persoane, GRP SPRL fiind in litigiu, administrarea si intretinerea acestora nu se poate face de 
catre lichidatorul judiciar nefiind in posesia acestora si interzicandu-i se accesul  pe teritoriul 
acestora. Intrucat starea tehnica a acestora nu prezinta siguranta in exploatare, nu au fost executate 
nici una din lucrarile stabilite in programul de etapizare intocmit de expertul autorizat si de avizul de 
functionare in conditii de siguranta nr.195 din 26 iulie 2007. In consecinta propunem pregolirea 
acestora pana la executarea lucrarilor  necesare functionarii in conditii de siguranta, conform 
programului de etapizare stabilit in baza avizul de functionare in conditii de siguranta nr.195 din 26 
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iulie 2007 (val. 31.12.2008 si expirat ) 
 Pentru amenajarea piscicola Martinesti  interventii ferme pentru intrarea in legalitate si 

obtinerea autorizatiilor de gospodarire a apelor  - In curs de finalizare proceduri de concesionare-
inchiriere mijloace fixe apartinatoate ANPA, catre terti 

 
o Verificarea st rii tehnice şi func ionale a digurilor longitudinale, de compartimentare şi de remuu: 

asigurarea continuit ii liniilor de ap rare, modul de între inere al coronamentelor, taluzelor, 
rampelor de acces şi a zonelor dig-mal, existen a bornelor, barierelor, mirelor de ape mari şi modul de 
între inere al acestora, starea func ional  a lucr rilor de traversare (m suri luate pentru dezafectarea 
celor nefunc ionale şi pentru punerea în siguran  a instala iilor de închidere a acestora), modul de 
între inere a canalelor de preluare a infiltra iilor la diguri, dup  caz.  
 
Au fost verificate urmatoarele sectoare de dig de aparare:  
 Indiguire mal stang r. Somes la Dej - administrarea S.G.A. Cluj (B.H. Somes) 
(L =  1.70 km., lc= 5m.,  H med.=3.0 m., An  PIF: 1981, probabilitatea anuala de depasire =1%, Q 1% 
=2360 mc/s) 
 Indiguire mal stang r. Somes la Cetan - administrarea S.G.A. Cluj (B.H. Somes) 
( L=3.8 km, lc=0.34 m, H med=1.5÷3.5 m, An PIF 2001, probabilitatea anuala de depasire =5%, Q 1% 
=1645 mc/s  
 Indiguire mal stang r. Somes la Vad - administrarea S.G.A. Cluj (B.H. Somes) 
( L=2,2 km, lc=4.0 m, H med=1,25-1,50 m, An PIF 2001, probabilitatea anuala de depasire =5%, Q 1% 
=1645 mc/s  
 
Constatari:  

In urma verificarilor s-a constatat ca starea tehnica si functionala a lucrarilor hidrotehnice de 
indiguire este corespunzatoare. Continuitatea liniilor de aparare a digurilor este asigurata, nu exista brese, 
digurile sunt corespunzator incastrate. La data efectuarii controlului s-a constatat existenta barierelor si 
bornelor hectometrice inscriptionate, corect intretinute. Covorul vegetal este bine intretinut, executandu-se 
lucrarile de cosire. Nu s-au evidentiat tasari sau alte elemente care sa puna in pericol stabilitatea digurilor. In 
perioadele de ape mari nu au fost semnalate infiltratii sau grifoane. 

Pentru toate digurile din administrarea S.G.A Cluj s-au realizat profile longitudinale in anul 2015. Pe 
sectoarele inspectate nu s-au constatat neconcordante intre cotele proiectate si cele existente ale 
coronamentelor digurilor.  
 

 Indiguire r.Aries la Turda - dig r. Aries la Turda, - administrarea S.H. « Aries » Turda 
(B.H.Aries) - Tronson IV –Turda, (dig mal drept L=0,485 km ) si Tronson V- Oprisani (dig mal 
drept L=1,2 km )   

 
In urma verificarilor s-a constatat : 
- Starea tehnica a digurilor este corespunzatoare. La data efectuarii controlului nu exista brese, nu s-

au evidentiat tasari sau alte elemente care sa puna in pericol stabilitatea digurilor. In perioadele de ape mari 
nu au fost semnalate infiltratii sau grifoane. 

-Profilele longitudinale pentru sectorul verificat s-au realizat in perioada 2015. Nu s-au constatat 
neconcordante intre cotele proiectate si cele existente ale coronamentelor digurilor.  

- s-au realizat lucrari de intretinere a zonei dig mal; 
- covorul vegetal este bine intretinut,  este necesara inierbarea zonei unde s-au realizat lucrari; 

 
o Verificarea st rii tehnice şi func ionale a barajelor şi digurilor de contur, a acumul rilor permanente 

mici (categoria C şi D) a c ror avariere pot pune în pericol localit i, precum şi a acumul rilor 
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nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor. 
 

Au fost verificate urmatoarele acumulari:  
 
 Amenajari din B.H. Somes  
     a) Acumularea Gilau din administrarea A.B.A. Somes Tisa-S.G.A. Cluj - situata pe r.Somesul 
Cald  (II.1.31), in zona com. Gilau. Barajul situat la cca. 2,0 km aval de de confluenta r.Somesul Cald cu 
r.Somesul Rece si la cca 19 km. amonte de municipiul Cluj-Napoca. Barajul Gilau este baraj de greutate din 
beton si anrocamente cu inaltimea maxima de 23 m.  –  categoria  de   importanta B si clasa de importanta II. 
Conform regulament de exploatare  H maxim  baraj = 23 m.,   Vtot= 3,914 mil mc, Vat.=1,2 mil.mc.,  An  
PIF: 1971;  

Date caracteristice din regulamentul de exploatare:  
- Volum total   3,57 mil. mc. 
- Volum la NNR  2,45 mil. mc. 
- Volum util  1,12 mil. mc. 
- H maxim     23,00 m 
- L cor.   283,00 m. 
- lcor.     10,00 m. 
- An PIF:      1971 

 
Constatari:  
 

Echipamentele hidromecanice sunt in buna stare si bine intretinute. Exista grupuri electrogene, ca 
surse de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica, toate in stare de functionare.  

Acumularea Gilau a fost reautorizata pentru functionarea in conditii de siguranta,  conform 
autorizatie nr. 180/2/01.08.2014, emisa de Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura.  

„Planul de actiune in caz de accidente la barajul Gilau ” s-a finalizat  de catre S.C. AQUAPROIECT 
S.A. Bucuresti nr.50/29VI 2015, si a fost avizat de catre A.N.A.R  si ABA Somes Tisa. 

Prin  studiul de fezabilitate „Punerea in siguranta a acumularii Gilau”, a fost prevazut si un sistem 
propriu de avertizare - alarmare pentru sectorul Gilau-Dej, constand dintr-un numar de 27 de sirene de 
alarmare , fiind racordate la Centrala de alarmare ABA Somes-Tisa si Centrala de alarmare ISU Cluj. In 
cursul anului 2016 s-au obtinut o parte din avizele necesare inceperii lucrarilor . 

Acumularea Gilau este inclusa in planul de aparare al Sistemului Hidrotehnic Somesul Mic, aprobat 
pentru perioada 2014-2017.  

Din anul 2013, Ac. Gilau se confrunta cu  dezvoltarea masiva a unor plante invazive care au 
determinat obturarea gratarelor si dificultati in alimentarea cu apa a bazinelor piscicole din aval. In prezent 
colectarea plantelor se realizeaza atat cu un utilaj amfibiu, recent achizitionat cat si manual de catre 
personalul de exploatare de la Ac Gilau.  

In cadrul studiului „Punerea in siguranta a acumularii Gilau” a fost prevazut un sistem de colectare a 
plutitorilor si evacuarea mecanica a plantelor.  

     b) Acumularea Fantanele din administrarea S.C. Hidroelectrica S.A., Sucursala 
Hidroecentrale Cluj - situata pe r.Somesul Cald (II.1.31),  in zona com. Belis. Barajul este de tip de 
greutate din anrocamente cu inaltime maxima de 92 m. 
Acumularea are un volum total de 229,91 mil. mc. , categoria de importanta B si clasa de importanta I. 
Folosinte principale: energetica, aparare imporiva inundatiilor, agrement si sport. 
      Date caracteristice din regulamentul de exploatare: 

- Volum total   229,91 mil. mc. 
- Volum la NNR  196,45 mil. mc. 
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- H maxim     92,00 m 
- H la NNR  991,00 mdM 
- L cor.   400,00 m. 
- lcor.     10,00 m. 
- An PIF:      1978 

 
c) Acumularea Tarnita din administrarea S.C. Hidroelectrica S.A., Sucursala Hidroecentrale 

Cluj - situata pe r.Somesul Cald (II.1.31),  in zona com. Gilau. Barajul este de tip in arc, din beton cu 
inaltime maxima de 97 m. Acumularea are un un volum total de 77,4 mil.mc. , categoria de importanta A si 
clasa de importanta I. Folosinte principale: energetica, aparare imporiva inundatiilor. 
      Date caracteristice din regulamentul de exploatare: 

- Volum total   77,40 mil. mc. 
- Volum la NNR  70,30 mil. mc. 
- H maxim    97,00 m. 
- H la NNR          521,50 mdM 
- L cor.   232,40 m. 
- lcor.     11,00 m. 
- An PIF:      1974 

 
d) Acumularea Somesul Cald din administrarea S.C. Hidroelectrica S.A., Sucursala 

Hidroecentrale Cluj - situata pe r.Somesul Cald (II.1.31),  in zona com. Gilau. Barajul este de tip in arc, din 
beton cu inaltime maxima de 34 m. Acumularea are un un volum total de 9,52 mil.mc. , categoria de 
importanta B si clasa de importanta II. Folosinte principale: energetica, aparare imporiva inundatiilor. 
      Date caracteristice din regulamentul de exploatare: 

- Volum total   9,52 mil. mc. 
- Volum la NNR  7,47 mil. mc. 
- H maxim    34,00 m. 
- H la NNR          441,00 mdM 
- L cor.   131,00 m. 
- lcor.       6,00 m. 
- An PIF:      1983 

 
Constatari:  
 

 Baraj Floreşti II este autorizat prin autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţ  
nr.169/2/27.10.2015 ( valabil  pân  la data de 27.10.2017 ) , autorizaţia de Gospod rirea Apelor 
nr.146/21.03.2016 ( valabil  pân  la data de 21.03.2021 ). 

 Baraj Somes Rece I este autorizat prin autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţ  
nr.520/2/27.10.2015 ( valabil  pân  la data de 27.10.2022 ) , autorizaţia de Gospod rirea Apelor 
nr.250/21.10.2013 ( valabil  pân  la data de 31.12.2017 ). 

 Baraj Somesul Cald este autorizat prin autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţ  
nr.168/2/27.10.2015 ( valabil  pân  la data de 27.10.2022 ) , autorizaţia de Gospod rirea Apelor 
nr.145/21.03.2016 ( valabil  pân  la data de 21.03.2021 ). 

 Baraj Tarnita este autorizat prin autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţ  
nr.167/2/25.07.2013 ( valabil  pân  la data de 25.07.2016 ) , autorizaţia de Gospod rirea Apelor 
nr.1/05.01.2015 ( valabil  pân  la data de 31.01.2020 ). 

 
Men ion m c  în cursul anului 2016 , s-a contractat centralizat de c tre Hidroelectrica SA Bucureşti 
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reactualizarea Expertizei finale cu Universitatea Tehnic  Bucureşti. Dup  avizarea acesteia de c tre SH Cluj şi Hidroelectrica SA Bucureşti , documentaţia va fi depus  la secretariatul COMISIEI NA IONALE 
PENTRU SIGURAN A BARAJELOR ŞI LUCR RILOR HIDROTEHNICE (CONSIB) pentru avizare şi 
reanoirea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţ  pe o perioad  maxim  de 7 ani. 
 

 Baraj Fantanele este autorizat prin autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţ  nr.166/2 
/30.01.2014 ( valabil  pân  la data de 30.01.2021 ) , autorizaţia de Gospod rirea Apelor 
nr.250/21.10.2013 ( valabil  pân  la data de 31.12.2017 ). 

 
În autoriza iile de func ionare în condi ii de siguran  pentru aceste baraje sunt stipulate 

urm toarele m suri : 
-Pentru baraj Fantanele , Tarni a , Someşul Cald şi  Someş Rece I nu au rezultat m suri structurale care 
condiţioneaz  prelungirea autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţ  pe o perioad  maxim  de 7 
ani. 
-Pentru baraj Floreşti II conform PV nr.2685/07.09.2016 (inregistrat la SGA Cluj), inaintat spre aprobare 
catre SC Hidroelectrica SA au rezultat urm toarele m suri obligatorii de realizat în vederea prelungirii 
autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţ  pe o perioad  maxim  de 7 ani: 
1.Finalizarea lucr rilor de reabilitare a contracanalului mal drept , pe tronsonul median de cca. 1.000 m 
lungime , respectiv: defrişarea şi decolmatarea şenalului rigolei şi betonarea taluzelor contracanalului cu 
pereu din dale de beton.Lucr rile vor fi realizate în concordanţ  cu proiectul de reabilitare realizat de c tre 
ISPH Bucureşti în anul 2007. 
2.Finalizarea lucr rilor la bretelele drenante , conform proiectului de reabilitare realizat de c tre ISPH 
Bucureşti în anul 2007. 

Aceste lucr ri sunt aprobate în planul de investiţii pentru anul 2016 al Hidroelectrica SA Bucureşti. 
Lucrarile vor fi contractate in anul , iar finalizarea acestora se va face pân  la finele anului 2017. 

  „Planul de actiune in caz de accidente la barajele de pe r. Somes Cald din administrarea Sucursalei 
Hidrocentrale Cluj” intocmit de I.S.P.H. pentru S.C. Hidroelectrica S.A., Sucursala  Hidroecentrale Cluj  
este valabil pana la finele anului  2015 .  

 
Amenajari din B.H. Aries 

a) Acumularea Faneata Vacilor, din cadrul Amenajarii complexe Valea Racilor, in 
administrarea A.B.A. Mures – S.G.A. Alba 
      Date caracteristice din regulamentul de exploatare: 

- Volum total   9,1 mil. mc. 
- Volum la NNR  0,45 mil. mc. 
- H maxim   18,20 m. 
- H la NNR            347,00 mdM 
- L cor.   346,00 m. 
- lcor.    4,00 m. 
- An PIF:      1983 

Constatari:  
 

La mecanismele de actionare a stavilelor este necesara repararea reductoarelor, lucrare cuprinsa in 
PGA 2014. Nu exista grup electrogen, ca sursa de rezerva pentru alimentarea cu energie electrica. 

Acumularea Faneata Vacilor a fost reautorizata pentru functionarea in conditii de siguranta,  conform 
autorizatiei nr. 36/2/16.01.2012, emisa de Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura.  

Se va propune realizarea „Planului de actiune in caz de accidente la barajul Faneata Vacilor ” pentru 
anul 2017. 
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In curs de realizare proceduri de achizitie lucrari de reparatii sau schimbare sisteme de actionare 
stavile baraj ( reductoare) Tureni si Faneata Vacilor.  

A fost realizat studiul hidrogeologic privind stabilitatea descarcatorului de ape mari. 
 
b) A fost verificata amenajarea – „Sistem de Irigatii Mihai Viteazu” – baraj de prize 

Moldovenesti din administrarea A.N.I.F. – Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare  Tisa-Somes. 
S-au constatat deteriorari ale pragului disipatorului de energie si la rizberma de anrocamente dinspre malul 
drept. Exista un program de etapizare lucrari de punere in siguranta impus de Comisia teritoriala de avizare a 
documentatiilor de evaluare a starii de siguranta in exploatarea barajelor – zona Tansilvania. Termene de 
incepere lucrari de reparatii in 2015 si cu finalizare in 2019. Se mentioneaza ca lucrarile sunt sistate datorita 
litigiului cu privire la terenurile din zona de aplasament a lucrarilor ANIF  cu ultimu termen de judecata in 
02.11.2015. Este necesara supravegherea permanenta a zonei cu risc in caz de ape mari  

 
o Verificarea lucr rilor de regularizare a cursurile de ap  cu eviden ierea cu evidentierea punctelor 

critice de pe cursurile de apa, inclusiv cele semnalate de autoritatile publice locale  
 

La nivelul judetului Cluj pe sectoarele de cursuri verificate s-au evidentiat ca puncte critice 
urmatoarele zone: 

 Valea Salca - B.H. Somes 
Urmare  viiturilor din luna aprilie  2016 raul Salca a provocat inundarea  municipiului Dej si a afectat 

urmatoarele lucrari hidrotehnice aflate in administrarea ANAR-ABA Somes-Tisa- SGA Cluj 
o lucrarea hidrotehnica “Regularizare valea Salca la Dej” in zona hectometrilor 108-130, in proportie 

de 27% .: zid de sprijin pe L=45 m, aparari de mal din gabioane L=80 m, pereu piatra bruta L=20 m, 
praguri de fund L=3 buc, subzidiri L=600 m. si 

o lucrarea hidrotehnica “Reprofilare albie valea Salca in municipiul Dej” in zona hm 98, in proportie 
de 38% : refacere deponie pe L+100 m si consolidari de mal pe L=70 m 
In cursul acestui an s-a licitat proiectarea pentru ambele lucrari hidrotehnice, urmand ca realizarea 

efectiva a acestora  sa fie cuprinsa in  PGA an 2017. 
a. Raul Olpret - B.H. Somes 

Urmare  viiturilor din luna aprilie  2016 pe Raul Olpret  s-au activat eroziuni de mal pe mai multe 
portiuni : 

i. in municipiul Dej la hm 249 L=50 m, 220—224, L=400 m, 228-230 L=100 m.  
ii. la Viile Dejului la hm 252 L=150 m, hm 249 L=150 m, hm 250 L=300 m,  

iii. la Somcutu Mic la hm 185 L=125 m, hm 190 L=125 M, si hm 188 L=250 m.  
Pentru punerea in siguranta a acestui sector de curs de apa , se propun lucrari in de investitii , 

constand din aparari si consolidari de mal prin care sa se stopeze eroziunile aparute . 
In cursul acestui an s-a efectuat la hm 249 pe raul Olpret la Viile Dejului o aparare de mal din 

gabioane pe L=45 m, din surse proprii, conform PGA an 2016. 
b. R Somesul Mic - B.H. Somes 

 In localitatea Hasdate  ca urmare a viiturilor din anul 2016  s-a reactivat o eroziune de mal , prin 
formarea unei deponii pe malul drept pe L=400 m. Pentru solutionarea acestei situatii sunt necesare lucrari 
de decolmatare si taiere de cot pe L= 400 m si o aparare de mal cu prism de anrocamente. Se propune 
realizarea acestor lucrari din fonduri de investitii in anul 2017 

c. Paraul Bobalna - B.H. Somes 
 In localiatatea Suaras s-au produs eroziuni de mal in intravilanul localitatii ca urmare a inundatiilor 

din cursul anului 2016. Se propune realizarea decolmatarii pe L=40 m in cursul anului 2017 din surse 
proprii. 

     Raul Aries - B.H. Aries 
Amonte de captarea de la SC Industria Sarmei Campia Turzii se constata o eroziune pe malul stang 



Raport de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de  Instituţia Prefectului judeţul Cluj în anul 6 

 

Cluj-Napoca, ianuarie 2017 36  

ce pune in pericol pragul de fund al captarii si drumul de acces. Lucrarea a fost propusa in anul 2014 in 
planul de investitii , exista SF aprobat 

d. Paraul Racosa - B.H. Aries  
Amonte subtraversare DN 15 exista o discontinuitate a albiei minore pe zona Sere-sectorul ce 

traverseaza incinta ISCT Campia Turzii (albia a fost inlocuita cu o conducta de preluare si tranzitare a  
apelor industriale si puviale din incinta) . Se propune o analiza a modului de tranzitare a debitelor mari in 
parteneriat cu Primaria Campia Turzii, ISCT Campia Turzii si SGA Alba 

e. Paraul Racilor - B.H. Aries 
Amonte confluenta cu paraul Faneata Vacilor  DJ 107L Turda Sandulesti , in continuare pe strada 

Baritiu se constata o alunecare de teren ce a deteriorat lucrarea de regularizare mal drept paraul Racilor cu 
pericol de obturare a albiei. S-a efectuat de Primaria Municipiului Turda SF dar din lipsa de fonduri 
lucrarilor nu s-au realizat. 
 
o Situa ia stocurilor de materiale şi mijloace de ap rare existente în conformitate cu Normativul-cadru 

de dotare aprobat prin Ordinul comun - nr. 1422/192/2012 al ministrului administra iei şi internelor şi 
al ministrului mediului şi p durilor şi modul de între inere a magaziilor de materiale.  
 

A fost verificata magazia de aparare existenta la nivelul Formatiei Dej din cadrul Sistemului 
Hidrotehnic Somes . Materialele si mijloacelele de aparare sunt pastrate in conditii adecvate.  

A fost verificata magazia de aparare existenta la nivelul primariei Comunei Vad. Materialele si 
mijloacele de aparare existente sunt pastrate in conditii adecvate.  

 
o Verificarea m surilor întreprinse pentru reactualizarea Planurilor de ac iune în caz de accident la 

baraj, a c ror perioad  de valabilitate a expirat, atât pentru acumul rile din administrarea 
Administra iei Na ionale “Apele Române”, cât şi pentru cele din administrarea S.C. Hidroelectrica 
SA., al i de in tori.  
 

„Planul de actiune in caz de accidente la barajul Gilau ” s-a finalizat  de catre S.C. AQUAPROIECT 
S.A. Bucuresti nr.50/29VI 2015, si a fost avizat de catre A.N.A.R  si ABA Somes Tisa. 

Din datele transmise de SC Hidroelectrica  SA SH Cluj reiese ca la data de 12.08.2016 au fost 
publicate pe SEAP Planurile de actiune in caz de accidente la baraje si se asteapta contractarea lor prin 
licitatie publica. 
 
o Verificarea la nivelul Consiliului Judetean şi a unit ilor administrativ-teritoriale a stadiului integrarii 

hartilor de risc la inundatii in planurile de urbanism si amenajarea teritoriului de interes judetean si 
local. 

S-a inaintat adresa nr.2799/21.09.2016 de catre SGA Cluj la Consiliul Judetean Cluj , raspunsul 
instutiei publice va fi transmis in completarea prezentului proces verbal de indata ce vom intra in posesia lui 
 
o Verificarea la nivelul unit ilor administrativ teritoriale a modului în care au fost afişate în locuri 

publice semnifica ia codurilor de culori pentru avertiz rile meteorologice şi hidrologice, precum şi 
semnifica ia semnalelor de alarmare acustic  a popula iei, afişarea extraselor din Planul local de 
ap rare împotriva inunda iilor, ghe urilor şi polu rilor accidentale la sediul prim riilor şi pe pagina de 
internet a institu iei. 
 

A fost verificata   Primaria Vad, la nivelul careia erau asigurate de catre primar, prin agentul de 
inundatii (seful SVSU), afisarea extraselor din planurile locale de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor 
si poluarilor accidentale,  semnificatia codurilor de culori pentru avertizarile meteorologice si hidrologice 
precum si semnificatia semnalelor de alarmare acustica a populatiei. Modul in care sunt respectate preverile 
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legale mentionate anterior, reprezinta un punct distinct care se verifica pe timpul controalelor de prevenire 
desfasurate de catre I.S.U. „Avram Iancu” Cluj la unitatile administrativ-teritoriale, fiind dispuse masuri 
imediate pentru remediarea eventualelor neconformitati.  

Pentru fiecare din deficien ele constatate se vor propune m suri de remediere cu termene şi 
responsabilit i stabilite  de comun acord de c tre to i membrii comisiei de verificare, respectiv: 

f. Supravegherea permanenta a zonei cu risc in caz de ape mari la barajul deversor Moldovenesti 
       Responsabil:  A.N.I.F. Filiala Teritoriala  Tisa-Somes, Termen: permanent 

g. Supravegherea zonelor cu puncte critice conform anexei, inclusiv amenajarile piscicole : Taul Popii, 
Geaca I, Geaca II, Taga Mica, Santejude  si Catina (din BH Somes) cu regim juridic neclarificat 
precum si ac. Martinesti si amenajarea Mihai Viteazu (din BH Aries) 

           Responsabil : SGA Cluj si SGA Alba-SH Aries,  Termen: permanent 
h. Completarea prezentului proces verbal cu raspunsul Consiliului Judetean Cluj privind stadiul de 

implementare a h r ilor de risc la inunda ii în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului de 
interes judetean si local 

           Responsabil : SGA Cluj, Termen :  trim IV 2016 
i. Completarea stocurilor de materiale şi mijloace de ap rare în conformitate cu Normativul-cadru de 

dotare aprobat prin Ordinul comun - nr. 1422/192/2012 al Ministrului Administra iei şi Internelor şi 
al Ministrului Mediului şi P durilor 

           Responsabil : SGA Cluj, SH Turda si SH Huedin, Termen :  permanent 
j. Urmarirea realizarii lucrarilor conform propunerilor pentru PGA an 2017: 

Din BH Somes 
o Decolmatare r. Nadas in localitatea Garbau si 
o Decolmatare v. Ghirolt in localitatea Ghirolt 

Din BH Aries 
o Decolmatare parau Sandulesti amonte Turda 
o Decolmatare parau Valea Larga in localitatea Ceanu Mare 

                   Responsabil : SGA Cluj, SGA Alba, Termen :  trim IV 2017 
 
PREVENIREA PRODUCERII INCENDIILOR LA VEGETA IA USCAT , MIRIŞTI, FOND SILVIC 

 
S-au dispus m surile necesare atât la nivelul structurilor cu competen e în domeniu, cât şi la nivelul 

tuturor prim riilor unit ilor administrativ-teritoriale din jude , fiind realizate  urm toarele ac iuni: 
 Desf şurarea unor activit i preventive în mediul rural pentru informarea proprietarilor de terenuri 

agricole cu privire la pericolul incendierii miriştilor ce pot avea ca efect extinderea pe suprafe e 
mari de teren, zone locuite sau fond forestier; 

 Organizarea de ac iuni comune, ale Inspectoratului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  „Avram 
Iancu” Cluj şi G rzii Na ionale de Mediu – Comisariatul Jude ean Cluj, de verificare a respect rii 
legisla iei specifice cu reprezentan ii; 

 Aten ionarea prim riilor unit ilor administrativ-teritoriale din jude  şi asupra faptului c  arderea 
miriştilor  se va face doar dup  luarea m surilor ce se impun pentru împiedicarea propag rii focului 
la vecin t i, cu asigurarea suprevegherii permanante a arderii; 

 Asigurarea unui flux informa ional permanent între Comitetul jude ean pentru situa ii de urgen  
Cluj şi comitetele locale pentru situa ii de urgen  în vederea urm ririi şi evalu rii situa iei reale 
privind respectarea de c tre cet eni a m surilor şi ac iunilor specifice pentru gestionarea arderilor 
necontrolate; 

 Instruirea Comitetelor locale pentru situa ii de urgen  privind prevenirea producerii de incendii 
datorate arderilor necontrolate produse cu ocazia ac iunilor de igienizare a terenurilor agricole, 
cur ire a gr dinilor şi cur ilor din gospod riile popula iei prin utilizarea focului deschis pentru 
distrugerea resturilor menajere, furajere sau a vegeta iei  uscate 
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ELABORAREA PLANURILOR DE PREG TIRE A PRIMARILOR, ŞEFILOR SERVICIILOR 
VOLUNTARE PENTRU SITUA II DE URGEN  ŞI A POPULA IEI, PRIVIND CUNOAŞTEREA 
RISCULUI LA INUNDA II ŞI A ATRIBU IILOR CE LE REVIN PENTRU MANAGEMENTUL 
RISCULUI LA INUNDA II, ALTE INSTRUIRI 
 

Programul de pregătire în domeniul situa iilor de urgen ă pentru anul 2016 (planificare, organizare 
şi desfăşurare), a fost aprobat prin Ordinul nr. 39/2016 al Prefectului Jude ului Cluj 

În cursul anului 2016 s-au desf şurat la Centrul Zonal de Preg tire de Protec ie Civil  cursuri de 
ini iere şi perfec ionare pentru secretarii unit ilor administrativ-teritoriale din jude . 

 
 

  
ALTE AC IUNI CU CARACTER PREVENTIV 

 
 Stabilirea de m suri de profilaxie şi combatere a dermatozei nodulare virotice şi a pestei porcine 

africane.  
 Elaborarea Procedurii de alertă rapidă în cazul evolu iei unor boli cu impact în sănătatea publică şi 

animală.. 
 Analiza situa iei existente la nivelul tuturor unit ilor  spitaliceşti, şcolare şi preşcolare, precum şi la 

nivelul institu iilor de interes public aflate în subordinea Consiliului Jude ean Cluj şi prim riilor 
unit iilor administrativ-teritoriale din jude  în ceea ce priveşte securitatea la incendiu, precum şia 
m surilor luate pentru intrarea în legalitate a unit ilor ce nu de in un astfel de act. 

 Verificarea de c tre Comisariatul Jude ean pentru Protec ia Consumatorilor Cluj a S.C. E-ON 
Distribu ie România S.A. – Centrul Exploatare Cluj în ceea ce priveşte respectarea clauzelor 
contractuale privind furnizarea c tre consumatori a gazelor naturale, vizând cu prec dere: efectuarea 
reviziilor, repara iilor, între inerii instala iilor de gaze naturale, existen a unei cantit i 
corespunz toare de mercaptan în gazele naturale şi m surile luate pentru prevenirea producerii unor 
astfel de evenimente. 

 Aten ionarea prim riilor unit ilor administrativ-teritoriale din zona de munte pentru luarea de m suri 
pentru prevenirea producerii de alunec ri de pietre de pe versan i pe carosabil şi implicit pentru 
asigurarea în condi ii de siguran  a circula iei rutiere şi eventual pietonale în zonele caracterizate 
prin forma iuni ale reliefului predispuse la astfel de fenomene. 

 
CADRUL LEGISLATIV 

 
În ceea ce priveşte CADRUL LEGISLATIV, în cursul anului trecut a fost promovat, spre aprobarea 

Guvernului României, 4 proiecte de Hot râre de Guvern, înso ite de Notele de fundamentare aferente pentru: 
 3 proiecte de Hot râri de Guvern pentru alocarea din Fondul de interven ie la dispozi ia 

Guvernului, prev zut în bugetul de stat pe anul 2016, a sumelor necesare bugetului Consiliului 
Jude ean Cluj şi bugetelor locale ale unit ilor administrativ-teritoriale afectate, pentru 
înl turarea efectelor calamit ilor naturale produse la nivelul infrastructurii, în perioada mai-
august 2016 

o 6.760,94 mii lei  
o 9.405,556 mii lei  
o 17.793,110 mii lei  
o Au fost emise 3 Hot râri de Guvern: H.G. nr. 468/2016, H.G. nr. 752/2016, H.G. nr. 

975/2016, însumând: 33.943 mii lei (7,54 mil EURO) pentru Consiliul Jude ean Cluj şi 
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27 unit i administrativ-teritoriale. 
 alocarea din Fondul de rezerv  la dispozi ia Guvernului, prev zut în bugetul de stat pe anul 2016, 

a sumei de 1.664,0 mii lei, bugetului Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru 
amenajarea corespunz toare a imobilului (parter şi etaj I) de pe strada Laminoriştilor, nr. 115, 
municipiul Câmpia Turzii, imobil aflat în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii – NU a 
fost aprobat 

 
 
 

MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUA IILOR DE URGEN  
 
     Managementul situa iilor de urgen ă înseamn  aplicarea unor politici, proceduri şi practici având ca 
obiective identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea şi reevaluarea riscurilor în vederea 
reducerii acestora astfel încât comunit ile umane şi cet enii s  poat  tr i, munci şi s  îşi satisfac  
trebuin ele şi aspira iile într-un mediu fizic şi social durabil. 
 
AC IUNI ŞI M SURI CU CARACTER PROACTIV, ÎN PERIOADA PREDEZASTRU 
 

Evenimentele generatoare de situa ii de urgen  nu pot fi întotdeauna evitate, îns  acestea pot fi 
gestionate, efectele lor fiind reduse printr-un proces sistematic ce implic  stabilirea de m suri şi ac iuni 
menite s  contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Caracteristic managementului 
situa iilor de urgen  este faptul c  predictibilitatea locului de manifestare a situa iilor respective determin  
posibilitatea avertiz rii popula iei din zonele poten ial a fi afectate, precum şi a autorit ilor administra iei 
publice centrale şi/sau locale. 

 
 Avertiz ri hidrometeorologice 

 
Num r avertiz ri hidrometeorologice: 278, COD GALBEN - 240 (vânt, precipita ii abundente, desc rc ri 
electrice, grindin , dep şirea pragului critic al indicelui de disconfort temperatur -umezeal , r cire, c deri 
masive de z pad , polei) şi chiar PORTOCALIU - 38 (ploi, ninsori). 
Comitetul jude ean pentru situa ii de urgen  Cluj a transmis avertiz rile (hidro)meteorologice 
Inspectoratului Jude ean pentru Situa ii de Urgen   „Avram Iancu” Cluj, Sistemului de Gospod rire a 
Apelor Cluj, R.A. de Administrare a Domeniului Public şi Privat Cluj, S.C. ELECTRICA S.A., iar prin 
intermediul Inspectoratului Jude ean pentru Situa ii de Urgen   „Avram Iancu” Cluj, aceste avertiz ri 
transmi ându-se tuturor comitetelor locale pentru situa ii de urgen  din jude , precum şi celorlalte institu ii 
implicate în gestionarea situa iilor de urgen . 
Mesajul se transmite şi sub form  de  sms, pe telefoanele mobile ale primarilor, viceprimarilor, secretarilor 
de prim rii, şefilor serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen  şi conduc torilor celorlalte institu ii. 
Totodat , aten ionarea se intorduce si pe site-ul Inspectoratului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  “Avram 
Iancu” Cluj. 
În cazul în care evenimentul are loc imediat, nemaiexistând timpul necesar pentru transmiterea mesajului, 
anun area se face telefonic. 
De asemenea a avut loc instruirea personalului şi verificarea asigur rii execut rii serviciului de permanen  
la sediile prim riilor, când situa ia impune acest lucru, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 
3403/245/2012 al ministrului mediului şi p durilor şi ministrului administra iei şi internelor pentru aprobarea 
procedurilor de codificare a aten ion rilor şi avertiz rilor meteorologice, precum şi a avertiz rilor şi alertelor 
hidrologice. 
La sediul Prim riilor s-a afişat  semnifica ia codurilor de culori folosite pentru avertiz rile meteorologice şi 
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hidrologice şi Planul de situa ie al unit ii administrativ-teritoriale, cu delimitarea zonelor inundabile. 
 
 Asigurarea condi iilor de func ionare a permanen ei 

 S-a solicitat potrivit Ordinului nr. 736/2005 al Ministrului Administra iei şi Internelor instituirea 
serviciului de permanen  la toate prim riile din zonele de risc în caz de iminen  a producerii 
unor situa ii de urgen . 

 Instituirea serviciului de permanen  şi la sediul Institu iei Prefectului Jude ului Cluj şi 
institu iilor implicate în asigurarea viabilit ii economiei zonei; 

 
 Asigurarea  fluxului informa ional şi a interven iei operative 

 Asigurarea organiz rii şi func ion rii fluxului informa ional hidrometeorologic pentru 
avertizarea/alarmarea popula iei 

 Implementarea programul SMS-STS, prin care Inspectoratul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  
“Avram Iancu” Cluj transmite c tre mass-media local  date despre situa ia de urgen  produs , 
pentru asigurarea comunic rii permanante cu mass-media 

 Men inerea unei leg turi permanente cu autorit ile administra iei publice locale din jude  pentru 
prevenirea sau interven ia în cazul  unor situa ii de necesitate 

 Reactualizarea componen ei Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  şi a Centrului local 
de combatere a bolilor al jude ului Cluj 

 Constituirea şi/sau actualizarea componene ei Unit ii locale de Sprijin a Centrului local de 
combatere a bolilor al jude ului Cluj 

 Întocmirea Planului local de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesar 
gestionării situa iilor de urgen ă 

 Constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de interven ie în cazul producerii 
situa iilor de urgen  (inunda ii, înz peziri, cutremure, incendii de p dure şi vegeta ie uscat , etc.) 
prin asigurarea fondurilor necesare şi încheierea de conven ii cu operatorii economici din zon , 
pentru acordarea sprijinului (cu materiale şi mijloace de interven ie) în caz de necesitate 

 Igienizarea cursurilor de ap , a şan urilor şi rigolelor de pe teritoriul localit ii în vederea 
asigur rii sec iunii de curgere în special în caz de ape mari 

 Eliminarea depozitelor de deşeuri şi material lemnos de pe malurile şi din albiile cursurilor de 
ap , din sec iunile de scurgere a podurilor şi pode elor şi de pe forma iunile toren iale din 
apropierea zonelor locuite 

 Supravegherea cursurilor de ap  şi a construc iilor hidrotehnice cu rol de ap rare împotriva 
inunda iilor de pe raza unit ii administrativ-teritoriale 

 Instituirea permanen ei la sediul prim riei cu personal instruit, în vederea recep ion rii 
înştiin riilor, prognozelor şi avertiz rilor (hidro)meteorologice 

 Transmiterea la timp a Rapoartelor operative, dup  primirea informa iilor primare privind 
producerea fenomenului hidrometeorologic periculos şi în func ie de evolu ia fenomenului ori de 
câte ori se impune, f r  a se repeta informa iile şi pagubele transmise în rapoartele operative 
anterioare 

 Asigurarea întocmirii Rapoartelor operative privind efectele fenomenelor (hidro)meteorologice 
periculoase, conform Anexei 8 la Regulamentul privind gestionarea situa iilor de urgen ă 
generate de inunda ii, fenomene meteorologice periculoase accidente la construc iile 
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursuri de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat cu 
ordinul comun al M.M.P. şi al M.A.I. nr. 1422/192/2012. 

 Asigurarea permanent  a fluxului informa ional, în mod operativ şi neîntrerupt,  între comitetele 
locale pentru situa ii de urgen  şi Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj. 

 Organizarea periodic  a ac iunilor de conştientizare a popula iei asupra riscului pe care îl 
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reprezint  situa iile de urgen  şi asupra m surilor care trebuie întreprinse de fiecare cet ean 
pentru diminuarea pagubelor  

 Asigurarea unei bune comunic ri în afara orelor de program, cu personal instruit, în cazul 
producerii unei situa ii de urgen  pe raza unit ilor administrativ-teritoriale 

 Participarea la cursurile de preg tire în domeniul situa iilor de urgen  organizate anual la nivelul 
Centrului Zonal de Preg tire de Protec ie Civil  Cluj-Napoca, în baza Programului anual de 
preg tire în domeniul situa iilor de urgen , aprobat prin Ordinul Prefectului Jude ului Cluj. 

 Verificarea periodic  a tuturor mijloacelor tehnice de interven ie apar inând I.S.U.J. Cluj 
 

o Inunda ii 
 Inspectarea şi cur area rapid  a sec iunilor de scurgere a apelor pluviale, cursurile pâraielor, 

podurile şi pode ele cunoscute din evolu iile anterioare pentru capacitatea lor de a fi blocate de 
resturi vegetale care pot bloca sec iunile de scurgere a apelor; 

 Îndep rtarea, în punctele critice cunoscute ca fiind favorabile form rii de toren i, a eventualelor 
cantit i de mas  lemnoas  şi a altor resturi vegetale care pot bloca sec iunile de scurgere a 
apelor; 

 Constituirea stocurilor minime de materiale şi mijloace de ap rare împotriva inunda iilor şi a 
forma iunilor de interven ie alc tuite de localnici; 

 Conştientizarea cet enilor asupra riscului pe care îl reprezint  inunda iile, precum şi m surile 
ce trebuie întreprinse de fiecare locuitor pentru a-şi ap ra via a şi bunurile. 

 
 

o Incendii la vegeta ia uscat , mirişti, fond silvic 
 Asigurarea unui flux informa ional permanent între structurile cu competen e în domeniu pentru a 

r spunde în timp real solicit rilor autorit ilor administra iei publice locale pentru punerea la 
dispozi ie a unor for e mijloace de interven ie suplimentare, în vederea gestion rii situa iilor care 
se pot crea în eventualitatea producerii unor incendii; 

 Aten ionarea gestionarilor infrastructurilor de transport rutier şi feroviar, precum şi a 
operatorilor de transport care utilzeaz  aceste infrastructuri, asupra obliga iilor ce le revin pe 
segmentul ap r rii împotriva incendiilor şi al gestion rii categoriilor de risc specific stabilite în 
competen . 

 Aten ionarea Aroportului Interna ional Cluj-Napoca cu privire la necesitatea îndep rtarea 
zilnice a vegeta iei uscate din zona aeroportului şi a locurilor de parcare a aeronavelor. 

 
În jude ul Cluj incendiile produse la nivelul fondului forestier, vegeta iei uscate, miriştilor, ca 

urmare a nerespectării prevederilor legale specifice în vigoare au fost gestionate cu operativite nefiind 
înregistrate situa ii de urgen ă deosebite 
 
o Perioada canicular  

 Reactivarea protocolului încheiat între Direc ia de S n tate Public  Cluj şi Colegiul Farmaciştilor 
din România-Filiala Cluj, conform c ruia toate farmaciile din jude  vor func iona în perioada 
canicular  şi ca puncte de prim ajutor 

 Evaluarea, asigurarea continuit ii şi monotorizarea stocurilor de medicamente, in special a 
celor necesare pentru tratamentul celor mai frecvente patologii induse de canicula 

 Crearea de spatii climatizate, in special in sectiile pentru copiii, nou-nascuti, persoane varstnice, 
chirurgicale 

 
o Sezonul rece 
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 Asigurarea rezervelor de combustibili, materialelor şi echipamentelor de interven ie necesare 

ac iunilor operative 
o Autospecialele şi utilajele pentru iarna au fost preg tite, având lucr rile pentru trecerea la 

exploatarea de sezon efectuate  
o S-au efectuat probe func ionale cu toate mijloacele de interven ie, fiind în parametrii normali 
o Alimentarea cu combustibili a fost asigurat , utilajele fiind realimentate dup  fiecare 

interven ie 
o S-au asigurat cantit ile necesare de materiale antiderapante 

 Preg tirea semnaliz rii verticale specifice sezonului rece pe drumurile na ionale 
 Asigurarea gradului de acoperire a echipelor de lucru, a echipamentelor şi utilajelor de 

interven ie pentru evitarea bloc rii capt rilor de ap , a apeductelor, a instala iilor de decantare, în 
vederea asigur rii continuit ii în alimentarea cu ap  potabil  a localit ilor din jude . 

 Efectuarea opera iunilor de toaletare a arborilor care a se afl  în contact cu re eaua de distribu ie a 
energiei electrice, în vederea asigur rii zonei de protec ie pentru liniile electrice respective.  

 Asigurarea spa iilor în care poate fi asigurat  relocarea, cazare şi hr nirea persoanelor 
surprinse în trafic sau afectate de fenomenele meteorologice periculoase caracteristice sezonului 
rece. 

 Asigurarea spa iilor (loca ie, dot ri, num r paturi, etc.) în care poate fi asigurat  cazarea 
persoanelor f r  ad post în sezonul rece, când situa ia o va impune 

 Patrularea, identificarea, preluarea şi transportul f r  ad post de c tre  institu iile cu responsabilit i 
legale în acest domeniu, în loca iile special amenajate de c tre autorit ile publice locale 

 Identificarea prealabil  a persoanelor care locuiesc în spa ii f r  înc lzire şi relocarea acestora, în 
perioadele cu temperaturi extreme 

 Inventarierea femeilor gravide cu sarcina în 7-9 luni, a persoanelor care urmeaz  tratament de 
dializ  sau dup  caz alte afec iuni (nume, prenume, domiciliu), în vederea asigur rii transportul 
operativ ale acestor categorii de persoane c tre unit ile medicale abilitate în caz de necesitate 

 
 
AC IUNI EXECUTATE PE TIMPUL PRODUCERII DEZASTRULUI 
 
 La nivelul jude ului Cluj, în perioada anului trecut, la nivelul jude ului Cluj s-au înregistrat 
evenimente deosebite datorate unor fenomene meteorologice periculoase, respectiv: 

 în cursul lunilor ianuarie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, sub form  de ploaie, caderi 
de grindin  şi desc rc ri electrice,  pod de ghea  cu efect direct negativ asupra infrastructurii 
jude ene şi locale şi terenurilor agricole 

  în perioada de var , temperaturi ridicate ce au dus la dep şirea pragului critic al indicelui de 
disconfort temperatur -umezeal , precum şi afectarea culturilor agricole datorit  secetei prelungite 

  În perioada de iarn , ninsorile abundente şi temperaturile extrem de sc zute caracteristice sezonului 
rece 

Au fost luate urm toralele m suri şi s-au desf şurat urm toarele ac iuni: 
 Convocarea, în şedin  extraordinar , a Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj 
 Monitorizarea cu toat  aten ia a evolu iei fenomenelor hidrometeorologice, pentru a putea 

interveni în timp util la apari ia unor situa ii de urgen ; 
 Urm rirea cu aten ie a evolu iei situa iei hidrometeorologice cu transmiterea de niveluri şi debite 

suplimentare, în conformitate cu „Regulamentul de apărare împotriva inunda iilor, fenomenelor 
meteorologice periculoase şi accidentelor la construc iile hidrotehnice”, precum şi preg tirea 
lacurilor de acumulare pentru atenuarea şi tranzitarea viiturilor; 
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 Asigurarea func ion rii fluxului informa ional între Comitetul jude ean pentru situa ii de urgen  şi 
administra ia public  central  cu atribu ii în domeniu (Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul 
General pentru Situa ii de Urgent  şi Ministerul Mediului şi Schimb rilor Climatice) – rapoarte 
operative 

 Asigurarea şi coordonarea interven iei serviciilor voluntare/private pentru situa ii de urgen    
 Interven ia rapid  în cazul producerii incendiilor la vegeta ia uscat , mirişti, fond silvic.  
 Verificarea de c tre membri componentei preventive din cadrul serviciului voluntar pentru situa ii 

de urgen  a execut rii arderii resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor cu 
respectarea prevederilor legale, numai pe baza permisului de lucru cu focul şi dup  informarea în 
prealabil a acestei structuri; 

 Distribuirea apei potabile, puse la dispozi ia farmaciilor de c tre autorit ile administra iei publcie 
locale, c tre popula ie, în perioada canicular  

 Amplasarea în municipii şi oraşul Huedin de corturi tip pavilion, în locurile publice considerate ca 
fiind aglomerate şi unde se  impune organizarea şi func ionarea de  puncte de prim ajutor pentru 
persoanele afectate de temepraturile ridicate 

 Dotarea corturilor tip pavilion cu ap  potabil , un pat,  precum şi cu personalul medical de 
specialitate, stocul minim de medicamente de prim  interven ie, aparatele de m surare a tensiunii, 
etc., cu sprijinul unit ilor spitaliceşti din localit ile respective 

 Demersuri pentru sprijinirea financiar  a cresc torilor de albine în vedrea acoperirii par iale a 
cheltuielilor privind completarea rezervelor de iarn  necesare supravie uirii familiilor de albine 

 Asigurarea, în limitele competen elor, a asisten ei medicale de urgen , de c tre personalul angajat 
al farmaciilor 

 Asigurarea transportarii persoanelor vulnerabile si asigurarea asistentei medicale de urgenta 
pentru persoanele netransportabile   

 Utilizarea judicioas  a resurselor de ap , având ca priorit i alimentarea cu ap  a popula iei şi 
segmentului zootehnic, la nivelul tuturor localit ilor din jude  – perioada canicular  

 Verificarea modului în care sunt respectate prevederile O.U.G. nr. 99/2000 privind m surile ce pot 
fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protec ia persoanelor încadrate în munc  

 Aplicarea prevederilor Ordinului comun nr. 68/27/2012 a ministerului administra iei şi internelor 
şi ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea 
efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase care pot afecta desf şurarea normal  a 
traficului rutier şi siguran a participan ilor  pe drumurile publice 

 Asigurarea complet rii rezervelor de combustibili, materialelor şi echipamentelor de interven ie 
necesare ac iunilor operative 

 Prezen a activ  şi eficient  în teren a efectivelor structurilor de poli ie, jandarmi şi poli ie de 
frontier  pentru înl turarea efectelor vremii nefavorabile şi asigurarea circula iei pe drumurile 
publice (c deri de z pad , intendific ri de vânt) ; 

 Montarea semnaliz rii verticale specifice sezonului rece pe drumurile na ionale 
 Asigurarea cǎldurii în şcoli şi grǎdini e  

 
AC IUNI POST EVENIMENT PENTRU ÎNL TURAREA PAGUBELOR MATERIALE ŞI 
NORMALIZAREA SITUA IEI 
 
 Efectele fenomenelor meteorologice periculoase produse în anul 2016 la nivelul jude ului au avut 
consecin e semnificative în special asupra terenurilor agricole şi infrastructurii, acestea fiind înl turate prin 
mijloace proprii, f r  interven ii şi sprijin de la nivelul autorit ilor administra iei publice centrale, iar 
revenirea la starea ini ial  de normalitate s-a realizat într-un timp relativ scurt. 
 În vederea revenirii la starea ini ial  de normalitate s-au executat urm toarele: 
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 Interven ii operative ale echipelor diverselor structuri pentru revenirea la starea de normalitate 
(îndep rtare aluviuni, decolmatare şan uri şi rigole, etc.) 

 Evaluarea pagubelor produse la nivelul fiec rei localit i afectate 
o Constituirea comisiilor de specialitate pentru constatarea şi evaluarea pagubelor 

produse de fenomenele meteorologice periculoase la nivelul elementelor de infrastructur  
(drumuri jude ene, drumuri comunale, poduri, pode e, str zi, uli e, etc.), 
construc iilor/lucr rilor hidrotehnice, cursuri de ap , etc. şi agriculturii din unit ile 
administrativ-teritoriale afectate din jude  –  52 Ordine ale Prefectului Jude ului Cluj  

 Verificare obiective afectate cu risc: 15 deplas ri în teren (obiective de infrastructur  şi locuin e 
afectate de alunec ri de teren, incendii, obiective de infrastructur  afectate datorit  vechimii lor cu 
risc de a genera o poten ial  situa ie de urgen , incendiu rampa de deşeuri menajere Pata Rât, 
etc.). 

 Elaborarea şi transmiterea Raportului de sintez  privind ap rarea împotriva inunda iilor, 
accidentelor la construc ii hidrotehnice şi secetei hidrologice 

 Nu au fost inregistrate pierderi de vieti omenesti. 
 

Situa ia pagubelor produse la nivelul jude ului Cluj 
 
 Unit i administrativ-teritoriale afectate: Cluj-Napoca, Turda, Dej, M rg u, Jucu, Fizeşu Gherlii, 

Aluniş, C şeiu, Cuzdrioara, Jichişu de Jos, Vad, Floreşti, Aiton, B işoara, Borşa, Chiuieşti, Corneşti, 
M rişel, Moldoveneşti, Negreni, S nduleşti, Sînpaul, Aşchileu, Mihai Viteazu, M guri R c t u,  
Chinteni, Bobâlna, Poieni, Ciucea, S v disla, Gil u, C puşu Mare, Vultureni, Gârb u, Ceanu Mare, 
Iara, Valea Ierii, C l ele. 

 Perioadele în care s-au înregistrat fenomene hidrometeorologice periculoase: ianuarie, aprilie, mai, 
iunie, iulie, august, septembrie 

 Fenomene hidrometeorologice periculoase înregistrate: precipita ii abundente, temperaturi extreme 
pozitive şi negative – înghe , canicul , grindin , furtuni înso ite de vânt puternic şi desc rc ri 
electrice. 

 Efecte ale fenomenelor hidrometeorologice periculoase: scurgeri de pe versan i, activ ri de toren i, 
alunec ri de teren, viituri, rev rs ri, colmat ri şi devieri ale cursurilor de ap , eroziuni/surp ri de 
maluri, inghe , deficit de ap  în sol, ce au dus la afectarea (avariere, distrugere, inundare, inghe are, 
dezvoltare improprie a plantelor, etc.) 

 Obiective afectate: infrastructur  na ional , jude ean  şi local  (drumuri na ionale, jude ene, 
comunale, de exploata ie agricol , drumuri s teşti, poduri, pode e, pun i pietonale, rigole, str zi, 
uli e), terenuri agricole, gr dini, cur i, obiective socio-economice (scoli, biserici, obiective de 
patrimoniu cultural na ional), locuin e, anexe gospod reşti, canale desecare,  fântâni, maluri ale 
cursurilor de ap , stupi de albine, sere şi solarii, autoturisme, sta ie de epurare, Tureni 

 Valoarea total  estimativ  a pagubelor produse: 46.645,608 mii lei 
 3 proiecte de Hot râri de Guvern pentru alocarea din Fondul de interven ie la dispozi ia Guvernului, 

prev zut în bugetul de stat pe anul 2016, a sumelor necesare bugetului Consiliului Jude ean Cluj şi 
bugetelor locale ale unit ilor administrativ-teritoriale afectate, pentru înl turarea efectelor 
calamit ilor naturale produse la nivelul infrastructurii, în perioada mai-august 2016 

o 6.760,94 mii lei  
o 9.405,556 mii lei  
o 17.793,110 mii lei  

 Au fost emise 3 Hot râri de Guvern: H.G. nr. 468/2016, H.G. nr. 752/2016, H.G. nr. 975/2016, 
însumând: 33.943 mii lei (7,54 mil EURO) pentru Consiliul Jude ean Cluj şi 27 unit i 
administrativ-teritoriale. 
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 Stabilirea şi plata desp gubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale t iate, ucise sau altfel 
afectate în vederea lichid rii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor: 

o Atribu iile Comisiei de evaluare sunt stabilite prin H.G. nr. 1214/2009 privind metodologia 
pentru stabilirea şi plata desp gubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale t iate, ucise 
sau altfel afectate în vederea lichid rii rapide a focarelor de boli transmisibile ale 
animalelor, cu modific rile şi complet rile ulterioare 

o Prin Ordinul nr. 91/01.03.2016 al Prefectului Jude ului Cluj a fost desemnat în aceast  
comisie reprezentantul Unită ii locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a 
bolilor al jude ului Cluj 

o Unit i administrativ-teritoriale pe raza c rora au fost depistate animale bolnave: Cluj-
Napoca (trichineloz  porci, anemie infec ioas  ecvin ), Feleacu (anemie infec ioas  
ecvin ), Gil u (anemie infec ioas  ecvin ), Moldoveneşti (scrapie oi), Mociu (scrapie oi), 
C l raşi (TBC oi), Sânpaul (TBC vaci), Gârb u (TBC vaci), Bobâlna (anemie indec ioas  
ecvin ), Râşca (TBC vaci), Aşchileu (TBC vaci), Apahida (trichineloz ), Floreşti 
(trichineloz ). 

o Focare de boli declarate în jude : 39 focare, din care: 18  focare trichineloz , 11 focare 
anemie infec ioas  ecvin , 1 focar scrapie, 1 focar salmoneloz  aviar , 1 focar salmoneloz  
enzootic  la vi el, 6 focare de avort salmonelic , 1 focar de Loca american . Cu excep ia a 
2 focare de avort salmonelic care au declarate doar la sfârşitul lunii decembrie 2016, 
toate focarele au fost stinse. 

o Total animale bolnave evaluate în 2016: 274 capete, din care: 10 cabaline (anemie 
infec ioas ), 7 suine (trichineloz ), 33 bovine   (suspiciune de TBC) şi 87 miei şi 137 
capete ovine de diferite vârste (scrapie).  

o Desp gubiri acordate: Din totalul de 274 capete animale evaluate au fost desp gubi i 
proprietarii a 20 de animale, în valoare total  de 96.215 lei, respectiv: 1 porc – 780 lei 
(trichineloz ), 8 cai – 20.250 lei (anemie infec ioas ), 1 oaie – 58.065 lei (scrapie) şi 10 
vaci – 17.120 lei (TBC).  

o Dep gubiri în curs de acordare: Vor fi acordate desp gubiri pentru un num r de 31 capete 
animale, în valoare total  de 37.249 lei, respectiv: 6 porci – 5.780 lei (trichineloz ), 2 cai – 
4.300 lei (anemie infec ioas ) şi 23 vaci – 27.169 lei (TBC).  

 
 Constatarea şi monitorizarea unor situa ii de urgen : 

o Verificarea amplorii alunec rii de teren din municipiul Cluj-Napoca, str. Pomet, f.n., în 
vecin tatea cimitirului Pomet - Ordinul nr. 158/09.05.2016 al Prefectului Jude ului Cluj - 
Nota de constatare nr. 5704/11.05.2016. În vederea stabilirii cauzelor care au determinat 
producerea degrad rilor terenului (posibile alunec ri de teren), precum şi a m surilor 
necesare pentru stabilizarea terenului afectat (proprietate privat ), este necesar  efectuarea 
unei expertize tehnice,  de către exper i autoriza i pentru a elabora astfel de documente, la 
solicitarea proprietarului terenului respectiv. Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în 
calitate de executant al lucr rilor de amenajare a cimitirului de pe str. Pomet, va asigura 
monitorizarea permanentă a zonei şi va respecta normativele în vigoare la execu ia altor 
lucrări în cimitir.Păr ile responsabile vor pune în aplicare măsurile stabilite prin expertiza 
tehnică elaborată în acest sens. 

o Constatarea alunec rii de teren din oraşul Huedin, localitatea Bic latu, zona Observator 
si Ciroi Rigo - Ordinul nr. 467/28.09.2016 al Prefectului Jude ului Cluj - N.C. nr. 
14909/8118/29.09.2016. - DC 134 Huedin – Bic latu a fost afectat de alunec ri de teren în 
zonele: - Ciroi Rigo (corpul drumului fiind afectat-deformare, fisuri, cedare drum pe o 
lungime de 150 m); Observatorului (corpul drumului fiind afectat-crapat pe o lungime de 
50 m) - la data controlului pe portiunea de drum afectata s-a turnat covor asfaltic, la 
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solicitarea Curtii de Conturi desi au aparut deteriorari datorate fenomenelor meteorologice 
periculoase (asfaltarea drumului a constituit obiectul unui proiect elaborat in 2014). In 
zona se afla 3 gospodarii care ar putea fi afectate in conditiile evolutiei alunecarii de teren. 
N.C. aprobat  prin Hot rârea nr. 14/04.10.2016 a C.J.S.U. Cluj. Se va proceda la 
elaborarea unui Proiect de Hot râre de Guvern pentru alocarea sumelor necesare din 
Fondul de rezerv  a Guvernului – dup  aprobarea bugetuluid e stat pe 2017. 

o Constatarea st rii imobilelor din satul Gligoreşti,  comuna Luna - Ordinul nr. 
360/19.07.2016 al Prefectului Jude ului Cluj - N.C. nr. 11193/8669/19.07.2016. 
Alunecarea de teren s-a produs pe fondul ploilor abundente din perioada 15-17.07.2016; 
panta accentuat  a terenului, iar din declara iile cet enilor din zon , prezen a izvoarelor, 
au favorizat acest fenomen. Au fost afectate 2 gospod rii (nr. 125A - 1 corp de cl dire -  2 
adul i şi 4 copii şi nr. 125B – 2 corpuri de cl dire – 2 adul i şi 4 copii) – infiltra ii ale apei, 
deplas ri ale pere ilor, cr p turi în pere i şi tencuial . Exist  riscul pr buşirii construc iilor 
în cazul evolu iei fenomenului de alunecare de teren. Cea de-a treia gospod rie, nr. 125C 
(3 adul i şi 4 copii), este din bol ari şi se afl  la baza versantului, în continuarea celorlalte 2 
gospod rii de pe terasele superioare, existând riscul afect rii şi acesteia în cazul avans rii 
alunec rii de teren. O înc pere prezint  infiltra ii ale apei. N.C. aprobat  prin Hot rârea nr. 
8/01.08.2016 a C.J.S.U. Cluj relocarea a 3 locuin e modulare, aflate în custodia 
Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Avram Iancu” al jude ului Cluj, Prim riei 
Comunei Luna pentru cazarea familiilor a c ror locuin e  au fost afectate de alunec rile de 
teren, cu risc de pr buşire (nr. 125A şi B) şi familiei a c rei locuin  este în pericol de 
pr buşire în cazul evolu iei fenomenului de alunecare de teren (nr. 125C). Familiile din 
gospod riile nr. 125A (Ersek Claudiu) şi 125B (Vel an M rioara) au fost evacuate şi 
relocate în incinta Gr dini ei din localitatea Gligoreşti. În vederea stabilirii cauzelor care 
au determinat producerea degrad rilor terenului (alunec ri de teren), precum şi a m surilor 
necesare pentru stabilizarea terenului afectat, este necesară efectuarea unei expertize 
tehnice,  de către exper i autoriza i pentru a elabora astfel de documente, la solicitarea 
proprietarului terenului respectiv (Primăria Comunei Luna. Solicitare de ajutor de urgen  
de la Ministerul Muncii Familiei şi Protec iei Sociale – anchet  social  realizat  de AJPIS 
Cluj şi vizat  de Prefectul Jude ului Cluj - ajutorul de urgen  a fost aprobat. 

o Constatarea st rii imobilelor şi anexelor gospod reşti din satul Gheorgheni, nr. 10,  nr. 
10/A,  nr. 10/B, nr.12,  nr. 14, nr. 32, comuna Feleacu - Ordinul nr. 480/12.10.2016 al 
Prefectului Jude ului Cluj - N.C. nr. 15257/4266/18.10.2016. Locuin ele  şi unele anexe 
gospod reşti din satul Gheorgheni,  nr. 10,  nr. 10/A,  nr. 10/B, nr.12,  nr. 14, nr. 32, sunt 
afectate datorit  unor posibile alunec ri de teren (prezint  fisuri, cr p turi în pere ii 
intriori şi exterior, garduri deplasate, trotuare cr pate). În vederea stabilirii cauzelor care au 
determinat producerea degrad rilor terenului, locuin elor şi anexelor gospod reşti (posibile 
alunec ri de teren), precum şi a m surilor necesare pentru stabilizarea terenului afectat şi 
refacerea obiectivelor afectate (propriet i private), este necesară efectuarea unei expertize 
tehnice,  de către exper i autoriza i pentru a elabora astfel de documente, la solicitarea 
proprietarilor terenului respectiv, locuin elor şi anexelor gospodăreşti. Proprietarii 
construc iilor au unele obliga ii în acest sens, potrivit prevederilor art. 27 din Legea 
10/1995 privind calitatea în construc ii. 

o Verificarea st rii podului de pe drumul comunal din localitatea Chinteni şi a drumului 
jude ean DJ 109A, comuna Chinteni - – Ordinul nr. 56/15.02.2016 al Prefectului Jude ului 
Cluj. Podul din beton din dreptul gospodariei nr. 810, peste Valea Chintaului, str. I. 
Creanga (8 m lungime, 5.5 m latine) are calea de rulare avariata in decursul timpului si 
eroziunii apei. Malul stang al Vaii Chintaului prezinta eroziuni. Drumuri judetene – DJ 
109A  - km 10+200 – 10+300, intrare in localitatea Chinteni – apele pluviale au traversat 
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drumul printr-un podet tubular existent, scurgandu-se spre emisar pe un teren proprietate 
privata, traversand si un drum comunal, inundand si curtile, gradinile si unele garaje ale 
gospodariilor din zona. Acest drum  comunal si cele 10 gospodarii  (zona Retek) sunt 
frecvent afectate,  Primaria Comunei Chinteni intervenind in repetate randuri pentru 
asigurarea accesului la acestea. Drumuri judetene – DJ 109A  - pode  tubular Ø 1000, 
centrul localit ii Chinteni, nefinalizat, cu risc asupra siguran ei rutiere. La meomentul 
controlului zona era semnalizat  corespunz tor (balize reflectorizante). Nota de constatare 
nr. 1050/1021/17.02.2016. Prin Hot rârea nr. 2/09.03.2016 a C.J.S.U. Cluj s-a aprobat 
Nota de constatare nr. 1050/1021/17.02.2016. Consiliul Jude ean Cluj va demara 
procedurile legale în vigoare pentru eliminarea situa iilor de urgen  ap rute şi refacerea 
obiectivelor afectate. 

o Verificarea gradului de deteriorare a drumului jude ean DJ 109A,  localitatea Chinteni, 
în dreptul imobilului cu nr. 125, comuna Chinteni - Ordinul nr. 124/04.04.2016 al 
Prefectului Jude ului Cluj. Deteriorarea DJ 109A din localitatea Chinteni, în dreptul 
imobilului cu nr. 125, sensul de mers Cluj-Napoca-Deuşu – tasarea 60,9 m şi ruperea 7m a 
dalelor de beton - a fost consemnat  în  P.V. nr. 2062/26.03.2016 încheiat cu ocazia 
deplas rii în teren a comisiei mixte formate din primarul comunei Chinteni, reprezentan ii 
Consiliului Jude ean Cluj, a Postului de Poli ie Chinteni şi dirigintele de şantier organizat 
pentru execu ie lucr rilor de introducere a sistemului de canalizare. Cauza detrior rii 
acestui drum jude ean a constituit-o execu ia lucr rilor de canalizare pe fondul unor 
fenomene meteorologice nevaforabile (ploi). Nota de constatare nr. 4706/2433/05.04.2016. 
Zona afectat  este delimitat  prin amplasarea de panorui şi benzi reflectorizante. 
Readucerea la starea ini ial  tronsonul afectat al drumului jude ean DJ 109A sub directa 
supraveghere a dirigintelui de şantier – responsabil: executantul lucr rilor de canalizare. 
Reabilitarea acestui tronson al DJ 109A pentru asigurarea circula iei rutiere în condi ii de 
siguran  – responsabil: Consiliul Judetean Cluj 

o Verificarea gradului de afectare a corpului drumului jude ean DJ 109, tronsonul km 
2+800-5+700, zona Borşa-C tun, comuna Borşa - Ordinul nr. 127/04.04.2016 al 
Prefectului Jude ului Cluj - Nota de constatare nr. 4305/1461/06.04.2016. S-a constatat 
deteriorarea DJ 109 la nivelul mai multor tronsoane, respectiv: - km 3+300 – drum 
degradat 100% pe o lungime de 230 m din cauza alunec rilor de terem, tas rii inegale a 
sistemului rutier, ced rii funda iilor şi colmat rii şan urilor de scurgere a apelor pluviale, - 
km 3+680 – carosabil rupt pe partea dreapt  (30 m x 2 m) datorit  sp l rii p r ii 
carosabilului de apele pluviale, a colmat rii şan urilor, lipsei pantei acostamentului şi a 
t ierii calaierilor, - km 3+710 – faian are parte dreapt  a carosabilului 15 m x 3 m din 
cauza dep şirii capacit ii portante a drumului şi a evacu rii defectoase a apelor pluviale, - 
km 5+700 – carosabil rupt pe partea stâng   

o Verificarea afect rii infrastructurii locale datorit  fenomenelor meteorologice 
periculoase înregistrate în timp la nivelul localit ii Agârbiciu, comunei C puşu Mare - 
Ordinul nr. 49/03.02.2016 al Prefectului Jude ului Cluj- Nota de constatare nr. 
1226/729/17.02.2016. În urma scurgerilor de pe versan i generate de precipita iile 
abundente din ultima perioad  infrastructura local  a fost afectat , 1,6 km de str zi 
pietruite fiind sp late de ape, afectându-se astfel calea de rulare prin sp larea pietrişului. 
Prin Hot rârea nr. 2/09.03.2016 a C.J.S.U. Cluj s-a aprobat Nota de constatare nr. 
1226/729/17.02.2016. Consiliul Local C puşu Mare va demara procedurile legale în 
vigoare pentru eliminarea situa iilor de urgen  ap rute şi refacerea obiectivelor afectate. 

o Verificarea st rii pun ii nr. 3 din aria natural  protejat  Cheile Turzii, de pe teritoriul 
comunei Petreştii de Jos - Ordinul nr. 61/24.02.2016 al Prefectului Jude ului Cluj - Nota 
de constatare nr. 2170/2/229/24.02.2016. Puntea nr. 3 din aria natural  protejat  Cheile 
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Turzii este într-o stare avansat  de degradare fiind pr buşit  la unul din capete. Puntea nu 
mai prezint  siguran  în exploatare. Prin Hot rârea nr. 2/09.03.2016 a C.J.S.U. Cluj s-a 
aprobat Nota de constatare nr. 2170/2/229/24.02.2016. Consiliul Jude ean Cluj va demara 
procedurile legale în vigoare pentru eliminarea situa iilor de urgen  ap rute şi refacerea 
obiectivelor afectate 

o Constatarea gradului de afectare a pode ului de pe DJ103, km 55+100, localitatea 
Gheorgheni, comuna Feleacu -  Ordinul nr. 495/01.11.2016 al Prefectului Jude ului Cluj 
- N.C. nr. 16356/4730/11.11.2016. DJ 106 km 55+100 – 1 pode  din zid rie surpat şi 
timpane c zute, colmatat par ial. Consiliul Jude ean Cluj a executa lucr ri provizorii 
(decopertare şi strat de piatr ) pentru asigurarea circula iei. Consiliul Jude ean Cluj în 
calitate de administrator a DJ 103 va  întreprinde demersurile necesare pentru prevenirea 
producerii unor situa ii periculoase, prin înlocuirea pode ului afectat. 

o Verificarea situa iei depozitului de deşeuri neconform Pata Rât urmare a incendiului 
produs în aceast  loca ie în data de 08.04.2016 - Ordinul nr. 137/12.04.2016 al 
Prefectului Jude ului Cluj - La data controlului, 12.04.2016, s-a constatat c  pe 
amplasamentul amintit focul mocnea la nivelul mai multor zone. Potrivit specialiştilor 
Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen  „Avram Iancu” Cluj stingerea cu ap  a 
incendiilor pe acest amplasament nu are eficien a dorit , focul continuând s  se reaprind  – 
Nota de constatare nr. 5395/8861/9009/12.04.2016. Aceast  problematic  a fost analizat  
în cadrul reuniunii extraordinare, din data de 13.04.2016, a Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen  Cluj, Nota de constatare fiind aprobat  în unanimitate prin Hot rârea 
nr. 5/13.04.2016 a Preşedintelui Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj. 
Demararea procedurilor legale în vigoare în vederea stabilirii m surilor pentru stingerea, 
prevenirea propag rii incendiului şi/sau reaprinderii unor noi focare de incendiu pentru 
asigurarea protec iei mediului înconjur tor şi s n t ii popula iei şi pentru asigurarea 
desf şur rii în mod corespunz tor a activit ilor pe Aeroportul Interna ional Avram Iancu 
Cluj - responsabil: Consiliul Judetean Cluj 

o Verificarea st rii imobilului din din localitatea Chinteni, str. Unirii, nr. 166, comuna 
Chinteni -  Ordinul nr. 153/06.05.2016 al Prefectului Jude ului Cluj. Imobilul în cauz  
prezint  degrad ri avansate la structura de rezisten  şi cr p turi în fa ad . Funda ia acsei 
este construit  din piatr  având o adâncime de cca. 40 cm. La data controlului cl direa 
prezenta aceeaşi stare de degradare ca şi înainte de începerea lucr rilor de canalizare 
conform pozelor f cute în acea perioad  (aparatul foto a datat pozele). Nota de constatare 
nr. 6769/3312/06.05.2016. Obliga iile şi r spunderile proprietarilor construc iilor se 
reg sesc la art. 27 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc ii, republicat . La 
efectuarea lucr rilor de canalizare de c tre S.C. INSTALATORUL S.A. s-a constatat 
prezen a unui izvor la o adâncime de cca. 20 cm de nivelul cotei terenului. Datorit  st rii 
avansate de degradare a imobilului Prim ria Comunei Chinteni a restric ionat circula ia 
rutier  pe strada Unirii. În data de 05.05.2016 la fa a locului s-a deplasat un expert tehnic 
autorizat, la solicitarea Prim riei Comunei Chinteni, constatând faptul c  imobilul de la nr. 
166 nu mai prezint  siguran  în exploatare, existând riscul pr buşirii şi punerea în pericol 
a pietonilor şi a participan ilor la traficAten ionarea locatarilor cu privire la riscurile la care 
se expun în cazul locuiriii imobiliului – responsabil: Prim ria Comunei Chinteni. 
Monitorizarea st rii imobilului - responsabili: Prim ria Comunei Chinteni şi proprietarul 
cl dirii. Expertizarea tehnic  de c tre un expert tehnic autorizat a cl dirii - responsabil: 
proprietarul imobilului. Punerea în siguran  a imobilului sau demolarea acestuia func ie de 
rezultatul expertizei - responsabil: proprietarul imobilului. 

o Verificarea legalit ii ac iunilor desf şurate la nivelul amenaj rii piscicole T u Popii, 
comuna Geaca - Ordinul nr. 128/06.04.2016 al Prefectului Jude ului Cluj - Nota de 
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constatare nr. 4984/157/24.02.2016. La data controlului s-au constatat devers ri de ape din 
acumularea piscicol  f r  a exista acte de reglementare eliberate de institu iile abilitate în 
acest sens. S.C. DELTA GLOBAL SRL a înaintat în data de 31.03.2016 o solicitare c tre 
Administra ia Bazinal  de Ap  Someş-Tisa în vederea ob inerii avizului pentru efectuarea 
de repara ii la digul T u Popii concomitent cu solicitarea golirii lacului. Pentru realizarea 
acestor lucr ri titularul va trebui s  ob in  toate actele de reglmentarea necesare, inclusiv a 
celor prev zute n Planul de management şi Regulamentul ariei protejate (dup  aprobarea 
lor). Pîn  la data controlului nu era reglementata regimul juridic al dreptului de exploatare 
a lucr rilor hidrotehnice (dig de înhidere, diguri de contur, st vilare, etc.). Sistarea 
evacu rii apelor din lac pân  la ob inerea actelor de reglementare prev zute de legisla ia 
specific  în vigoare – responsabil: exploatatorul lucr rilor hidrotehnice 

o Constatarea st rii imobilului din satul Feleacu, nr. 298, comuna Feleacu - Ordinul nr. 
485/18.10.2016 al Prefectului Jude ului Cluj - N.C. nr. 16083/4269/18.10.2016. Imobilul 
de la nr. 298, proprietar Nechifor Ioan, este o constructie veche, din chirpici, lemn si paie, 
in momentul de fata prabusita aproape in totalitate. Nu au fost identificate cauze vizibile, 
datorate unor fenomeme meteorologice periculoase (ex. alunecari de teren). Atat terenul 
cat si locuinta sunt proprietate privata. Proprietarul a fost informat cu privire la riscurile la 
care se expune continuand sa locuiasca in imobilul afectat. Proprietarii construc iilor au 
unele obliga ii în acest sens, potrivit prevederilor art. 27 din Legea 10/1995 privind 
calitatea în construc ii. Locuinta nu mai prezinta siguranta in exploatare, fiind necesara 
evacuarea proprietarului. Proprietarul a fost prezent la fata locului si locuieste inca in 
imobil, desi poate sa locuiasca la un nepot, iar conditiile de trai sunt improprii si exista 
riscul de continuare a surparii casei. Va depune la Primaria Comunei Feleacu o declaratie 
pe proprie raspundere ca nu dosreste sa paraseasca domiciliul. Primaria Comunei Feleacu 
va proceda la aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, in 
vederea acordarii unui ajutor de urgenta persoanei afectate.  În şedin a ordinar  a C.J.S.U. 
Cluj din data de 28.10.2016  nu s-a aprobat alocarea unei locuin e modulare persoanei 
afectate deoarece acestea se aloca  în cazul distrugerii locuin elor de fenomenele hidro 
meteorologice periculoase. Prim ria Comunei Feleacu a achizi ionat o locuin  modular  
pentru relocarea persoanei. 

o Constatarea efectelor incendiului produs în data de 02.10.2016, în munciipiul Câmpia 
Turzii, str. Vasile Goldiş, nr. 6  -  Ordinul nr. 471/04.10.2016 al Prefectului Jude ului Cluj 
- N.C. nr. 15120/30965/04.10.2016. La cl direa (locuin e înşiruite) de pe strada Vasile 
Goldiş, nr. 6, cl dire aflat în patrimoniul municipiului, s-a  produs un incendiu, datorit  
unei instala ii electrice improvizate. A ars acoperişul imobilului pe o suprafa  de 
aproximativ 500 mp, s-a degradat tavanul imobilului în propor ie de 80%, a fost distrus  
aparatur  electric , mobil , covoare, materiale textile, articole de îmbr c minte. Urmare a 
interven iei SVSU cu o autospecial  şi a Detaşamentului Turda cu 4 autospeciale, a fost 
limitat şi lichidat incendiul, au fost salvate 7 persoane, restul imobilului şi anexele, 
aparatur  electrocasnic  şi şi alte bunuri aflate în imobil (o parte din bunuri au fost 
ad postite într-un cort apar inând UM 01969 Câmpia Turzii). N.C. aprobat  prin Hot rârea 
nr. 13/04.10.2016 a C.J.S.U. Cluj. Incendiul a afectat locuin ele în diferite propor ii, dar şi 
de apa folosit  pentru stingerea incendiului, Prim ria Municipiului Câmpia Turzii 
solicitând unei firme autorizate efectuarea unei expertize tehnice pentru stabilirea gradului 
de afectare a locuin elor şi stabilirea de m suri corespunz toare (reabilitare sau demolare). 
Au fost afectate 77 persoane (anexa nr. 30759/03.10.2016), 22 locuin e şi  22 familii (în 
chirie sau în regim privat), pentru care au fost luate masuri de relocare şi cazare, astfel: - 3 
persoane la Complexul de servicii pentru adul i , - 1 mam  + 2 copii la Centrul maternal de 
zi Spiriduşii, - 12 persoane s-au cazat la rude; - 8 familii cu un num r de 27 de persoane au 
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fost ad postite în blocul de locuinte sociale de pe strada Laminoriştilor nr. 115, la etajul 1. 
Inconvenientul la aceast  loca ie este faptul c  nu este amenajat pentru o locuire în condi ii 
decente, neavând apa curent , înc lzire, grupuri sociale şi asigur  doar o protec ie primar  
împotriva intemperiilor. Loca ia este prins  într-un proiect de reabilitare bloc de locuin e 
sociale, pân  în momentul de fa  neidentificându-se resursele financiare pentru execu iea 
lucr rilor (exist  Studiu de fezabilitate). 32 de persoane au refuzat  s  p r seasc  loca ia 
deşi condi iile de trai în imobilele afectate sunt improprii (declara ii pe propria r spundere 
în acest sens), iar 6 persoane sunt plecate în str in tate. În data de 02, 03 şi 04.10.2016 a 
fost asigurat  hrana rece, iar în perioada urm toare le va fi asigurat  hran  prin intermediul 
Cantinei sociale.Datorit  situa iei create întreaga loca ie de pe Vasile Goldiş, respectiv 
numerele 2, 4 şi 6 au fost debranşate de la re elele de gaz şi curent. Pentru imobilele de la 
nr. 2 şi 4 nu s-a reluat alimentarea cu gaze naturale, deşi nu au fost afectate de incendiu. 
Prin intermediul Crucii Roşii Filiala Cluj au fost puse la dispozi ie alimente şi un num r de 
20 paturi şi cazarmanentul aferent (Procesul Verbal nr. 30762/03.10.2016). Comitetul local 
pentru situa ii de urgen  Câmpia Turzii s-a întrunit în şedin  extraordinar  în data de 
02.10.2016 (Procesul Verbal nr. 30796/2016), stabilindu-se m suri pentru revenirea la 
starea de normalitate, cu termene şi responsabilit i clare. Se impune urm rirea în 
permanen  a men inerii ordinii în loca iile de relocare, precum şi în cele afectate dar  înc  
locuite, şi a condi iilor de sanatate şi igien  a persoanelor afectate. Primaria Municipiului 
Câmpia Turzii va proceda la identificarea resurselor financiare necesare pentru rezolvarea 
situa iei create în urma incendiului, în momentul de fa  nedispunând de sumele necesare. 
Proiect de Hot râre de Guvern pentru alocarea din alocarea din Fondul de rezerv  la 
dispozi ia Guvernului, prev zut în bugetul de stat pe anul 2016, a sumei de 1.664,0 mii lei, 
bugetului Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru amenajarea 
corespunz toare a imobilului (parter şi etaj I) de pe strada Laminoriştilor, nr. 115, 
municipiul Câmpia Turzii, imobil aflat în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii – 
Nu a fost aprobat. 

o Identificarea de solu ii viabile pentru asigurarea corespunz toare a gestiunii deşeurilor 
la nivelul localit ilor Floreşti, Gil u, C puşu Mare, M guri R c t u – 25.08.2016.  
Comunele Floreşti, C puşu Mare, M guri R c t u şi Gil u au înfiin at Asocia ia de 
Dezvoltare Intercomunitar  (A.D.I.) Gelu Voievod, gestiunea serviciului public de 
salubrizare fiind delegat S.C. QUATRO ECO SALUB S.R.L.. S.C. SALPREST RAMP  
S.A.  a suspendat contractul de prest ri servicii încheiat cu S.C. QUATRO ECO SALUB 
S.R.L. pentru depozitarea deşeurilor menajere datorit  nepl ii la termen a facturilor 
aferente lunilor mai (par ial), iunie, iulie 2016. La nivelul jude ului Cluj sunt autorizate 3 
rampe de stocare temporar  a deşeurilor menajere, apar inând S.C. SALPREST-RAMP  
S.A. Cluj, R.A. a Domeniului Public Cluj-Napoca şi a Administra iei Domeniului Public 
Gherla, spa ii care asigur  o capacitate suficient  pentru gestionarea deşeurilor, putând fi 
utilizate indiferent de operatorul care realizeaz  colectarea deşeurilor şi de zona din care 
sunt colectate. Situa ia necorespunz toare a gestion rii deşeurilor pe raza comunei Floreşti, 
respectiv lipsa spa iilor de depozitare a deşeurilor, nu constituie un eşec al serviciilor de 
utilit i publice, aşa cum este el definit prin H.G.  nr. 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc (nr. crt. 17 din anex 1). Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj, 
reunit în şedin  extraordinar  la data de 25.08.2016, a apreciat ca inoportun  instituirea 
st rii de alert  pe raza comunei Floreşti nefiind îndeplinite condi iile cerute de legisla ia 
specific  în vigoare, fapt pentru care Prefectul Jude ului Cluj nu a emis acordul pentru 
declararea st rii de alert . Prin Hot rârea nr. 11/25.08.2016 a Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen  Cluj s-au identificat unele solu ii la care poate apela Prim ria Comunei 
Floreşti pentru asigurarea în condi ii corespunz toare a salubriz rii comunei Floreşti, cu 
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respectarea prevederilor legale specifice în vigoare, respectiv: utilizarea rampelor 
autorizate existente de stocare temporar  şi transfer a deşeurilor menajere şi/sau înfiin area 
şi autorizarea unei rampe de transfer pe raza comunei Floreşti.  

 
DISFUNC IONALIT I ŞI GREUT I ÎNTÂMPINATE 
 

Diminuarea consecin elor situa iilor de urgen  este rezultatul unei combina ii ample, dintre m surile 
şi ac iunile premerg toare producerii acestora, cele de asigurare a r spunsului pe timpul manifest rii unor 
tipuri de risc şi cele întreprinse în perioada post-dezastru. 

Disfunc ionalit i constatate: 
 Fluxul informa ional înc  deficitar între Comitetele locale pentru situa ii de urgen  şi Comitetul 

Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj – informarea  cu întârziere a Comitetului Jude ean pentru 
Situa ii de Urgen ă Cluj cu privire la situa iile deosebite şi pericolele pentru comunită ile locale 
înregistrate, precum şi a pagubelor produse la nivelul localită ilor din jude , neîntocmirea de către 
primării a documentelor prevăzute de legisla ia specifică în vigoare 

 La majoritatea autorit ilor administra iei publice locale sunt alocate fonduri insuficiente pentru 
func ionarea serviciilor voluntare  pentru  situa ii de urgen , iar personalul voluntar nu beneficiaz  
de drepturile conferite de legisla ia specific .    

 Personalul compartimentului de prevenire figureaz  în majoritatea localit ilor doar scriptic 
argumentând faptul c  nu sunt remunera i precum cei din  rile europene. 

 Din considerente economice, angajatorii, în marea lor majoritate, atribuie membrilor serviciilor 
private pentru situa ii de urgen  alte activit i cum ar fi activit i de paz . 

 Încadrarea şi înzestrarea serviciilor private pentru situa ii de urgen  nu sunt în concordan  cu 
prevederile anexei nr. 2 din O.M.A.I. nr. 158 din 22.02.2007. 

 Necorelarea articolelor referitoare la drepturile salariale ale angaja ilor din cadrul serviciilor 
voluntare pentru situa ii de urgen  din Legea 307/2006 cu lege unic  a salariz rii 

 Lipsa motiva iei voluntarilor din cadrul serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen  
 Lipsa în sistemul de înv mânt a claselor de profil sau desf şurarea de cursuri pentru calificare în 

domeniu – asfaltori, betonişti, dulgheri, etc. necesari pentru  între inerea corespunz toare a 
drumurilor publice 

 Num rul mare al nivelurilor de interven ie pe timp de iarn  (4) 
 Insuficien a paraz pezilor în zonele cu risc la viscol  
 Func ionarea necorespunz toare a amenaj rilor de îmbun t iri funciare existente care conduce la 

degradarea terenurilor agricole şi ob inerea de produc ii agricole slabe atât din punct de vedere 
cantitativ cât şi calitativ putând pune în pericol siguran a alimentar  a popula iei din zonele afectate 

La nivelul jude eului Cluj întâmpin m unele greut i determinate în special de insuficien a 
resurselor materiale şi financiare destinate ac iunilor preventive şi de r spuns în situa ii de urgen . 
 

DIREC II DE AC IUNE ŞI PROPUNERI PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVIT II 
COMITETULUI JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN  CLUJ 

 
Ap rarea în domeniul situa iilor de urgen  se realizeaz  prin m suri generale, de natur  economic , 
social  şi politic , precum şi prin m suri speciale, cu caracter preponderent preventiv. 

Capacitatea de rezisten  în fa a unor posibile situa ii de urgen  este dat  de: 
 capacitatea de rezisten  a comunit ilor locale, amplificarea implic rii şi particip rii acestora; 
 activit ile de prevenire a situa iilor de urgen , inclusiv pentru reducerea vulnerabilit ilor; 
 capabilitatea de management al situa iilor de urgen ; 
 capacitatea de înl turare a urm rilor şi de revenire rapid  la normalitate. 
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În acest context se impune amplificarea m surilor de men inere a nivelului de siguran  al 
persoanelor, colectivit ilor şi bunurilor, în scopul identific rii, înregistr rii şi evalu rii tipurilor de risc, 
pentru înştiin area factorilor interesa i, avertizarea popula iei, limitarea, înl turarea sau contracararea 
factorilor de risc, precum şi a efectelor negative şi a impactului produs de evenimentele excep ionale 
respective 
 Eficientizarea activit ii Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj şi implicit a 
Comitetelor Locale pentru Situa ii de Urgen /Serviciilor Voluntare pentru Situa ii de Urgen  ar presupune 
ac iuni şi m suri pe mai multe nivele, respectiv: 

 Construc ie institu ional  
o Elaborarea unui cadrul legislativ unitar în ceea ce priveşte managementul situa iilor de urgen  
o Evalu ri şi prognoze realiste asupra riscurilor existente pe raza unit ilor administrative-teritoriale 
o Corelarea articolelor referitoare la drepturile salariale ale angaja ilor din cadrul serviciilor 

voluntare pentru situa ii de urgen  din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu 
modific rile şi complet rile ulterioare, cu legea unic  a salariz rii 

o Stimularea Serviciilor Voluntare pentru Situa ii de Urgen  prin acordarea sporului de dispozitiv şi 
şefului acestei structuri, ceea ce ar  îmbun t ii viteza de reac ie ai acestora şi implicit diminuarea 
implic rii Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj în diverse situa ii mai pu in 
deosebite şi implicarea lui activ  şi eficient  în situa ii de importan  major  

o Motivarea voluntarilor din cadrul serviciilor voluntare pentru situa ii de urgen   
o Reînfiin area în sistemul de înv mânt a claselor de profil sau desf şurarea de cursuri pentru 

calificare în domeniu – asfaltori, betonişti, dulgheri 
o Reducerea num rului nivelurilor de interven ie pe timp de iarn  de la 4 la 2 (nivelul 2 de 

interven ie s  cuprind  doar drumuri secundare, f r  s  deserveasc  localit i compacte)  
o Este necesar  o modificare legislativ  corespunz toare pentru posibilitatea amplas rii 

paraz pezilor, având în vedere faptul c  terenurile riverane drumurilor sunt în majoritatea 
cazurilor propriet i private 

 Modernizarea structural  şi logistic  
o Dotare progresiv  cu tehnic  şi aparatur  modern  
o Finalizarea Centrului Jude ean de Coordonare şi Conducere a Interven iei Cluj 
o Organizarea de structuri adecvate riscurilor în cadrul unit ilor administrative-teritoriale, 

institu iilor publice şi operatorilor economici, dimensionate şi înzestrate în raport de necesit ile 
operative şi de posibilit ile de sus inere financiar  de care acestea dispun 

o Asigurarea utiliz rii de semnale luminoase (culoare galben ) de c tre echipajele de interven ii 
apar inând diverselor structuri (administra iile bazinale de ap , agen iile de protec ia mediului, 
comisariatele jude ene ale g rzii na ionale de mediu, etc.), legisla ia actual  neprev zând acest 
lucru, ceea ce îngreuneaz  deplasarea în trafic a echipelor de interven ie şi implicit ac iunea 
operativ  a acestora 

o Pentru îmbun t irea analizei riscului, pe tipuri de substan e periculoase, de inute de operatorii 
economici care prezint  pericol de producere a accidentelor majore şi ob inerea unor date cât mai 
exacte despre parametrii accidentelor (exploziilor), pentru introducerea în scenarii, şi stabilirea 
zonelor de planificare, sunt necesare soft - uri de specialitate;  

o Scutirea de la taxele vamale şi a normelor de poluare a autospecialelor destinate stingerii 
incendiilor, precum şi înmatricularea gratuit  a acestora pentru a putea circula pe drumurile 
publice (nu numai în localit i ci şi pe drumul european). 

o Reglementarea standard a semnalelor şi a modului de evacuare a elevilor şi personalului din 
unit ile de înv mânt pentru elevi cu probleme speciale (deficien i de vedere, auz, afec iuni din 
spectrul autist) 

 Parteneriat intensificat 
o Desf şurarea de activit i şi ac iuni comune cu structuri similare locale, jude ene, na ionale sau 
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interna ionale pe baz  de parteneriate speciale, bilaterale sau multilaterale 
 Infrastructur  

o Între inerea şi modernizarea infrastructurii existente 
o Lucr ri de amenjare a teritoriului 
o revigorarea şi înt rirea activit ii de imbun t iri funciare  

  
Sursele de finan are ale acestor activit i care trebuie valorificate pentru creşterea nivelului de protec ie a 
comunit ilor locale sunt: locale (bugetare, extrabugetare), externe (fonduri europeene), dar un rol important 
îl au şi sursele de finana are centrale, având în vedere situa ia financiare precar  a prim riilor unit ilor 
administrative-tetiroiale din jude . 
Totodat , nu trebuie uitat rolul important al Consiliului Jude ean Cluj, în calitatea sa de vicepreşedinte a 
Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj, care prin pârghiile conferite de legisla ia în vigoare 
poate constitui un factor major în ceea ce priveşte eficienta utilizare a resurselor financiare aflate la 
dispozi ie. 

 
CONCLUZII  
 

 Prevenirea şi gestionarea situa iilor de urgen , în vederea asigur rii, în mod unitar şi profesionist, a 
ap r rii vie ii şi s n t ii popula iei, a mediului înconjur tor, a valorilor materiale şi culturale importante, pe 
timpul producerii unor situa ii de rugen , permit restabilirea rapid  a st rii de normalitate. 

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj, comitetele locale pentru situa ii de urgen  şi 
serviciile voluntare pentru situa ii de urgen  din jude  şi-au concetrat eforturile pentru gestionarea situa iilor 
deosebite care s-au produs în cursul anului 2016 la nivelul jude ului Cluj. 
 M surile întreprinse la nivel local, deşi fluxul informa ional mai trebuie perfectat, şi coordonarea 
eficient  a interven iilor au f cut posibil  diminuarea consecin elor situa iilor de urgen  produse, dar şi 
reluarea în totalitate a activit ilor sociale şi economice în zonele afectate. 
 Prin modul de organizare a activit ilor de prevenire şi limitare a efectelor calamit ilor naturale, 
comparativ cu anii preceden i, autorit ile administra iei publice locale au ac iont preventiv şi mult mai 
coerent, prin aplicarea de m suri menite s  determine producerea unor situa ii de urgen  datorate 
fenomenelor hidrometeorologice deosebite şi limitarea efectelor acestora. 

Apreciem c  primarii unit ilor administrative-tetiroiale din jude ul Cluj, în calitatea lor de Preşedin i 
ai Comitetelor locale pentru situa ii de urgen  şi prin mobilizarea serviciilor voluntare pentru situa ii de 
urgen  au coordonat permanent şi efficient for ele de interven ie, ac ionând cu responsabilitate şi aplicând 
întocmai procedurile prev zute de actele normative în domeniu. 
 În cazurile în care for ele de interven ie ale comunit ilor locale au fost insuficiente, Comitetul 
Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Cluj a intervenit eficient şi promt pentru activit ile sociale şi economice 
din zonele afectate s  nu fie perturbate în mod semnificativ, precum şi pentru revenirea la starea ini ial  de 
normalitate. 
 
PARTICIPAREA LA REUNIUNILE DIVERSELOR COMISII PE MEDIU 
 
 Colectivul  de analiz  tehnic  jude ean pentru evaluarea impactului activit ilor şi/sau instala iilor 

asupra mediului 
 
Rolul Institu iei Prefectului Jude ului Cluj în cadrul Colectivului de Analiz  Tehnic  a activit ilor cu 

impact asupra mediului înconjur tor, se exercit  prin desemnarea unui reprezentant care particip   
s pt mânal la şedin ele organizate de institu ia care asigur  preşeden ia structurii, respectiv Agen ia 
Jude ean  pentru Protec ia Mediului Cluj, formulând obiec ii, propuneri, atunci când este cazul. 

Obiective: 
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 Realizare re ele de canalizare şi sta ii de epurare în unele localit i din jude  
 Înlocuire conducte de gaz, branşamente gaz metan 
 Modernizare infrastructur  (drumuri comunale, forestiere) 
 Prevenire şi protec ie împotriva inunda iilor 
 Construc ie case de locuit, case de vacan , blocuri, ansambluri reziden iale, birouri 
 Desfin ri construc ii, demol ri diverse 
 Sta ii distribu ie carburan i  
 Cariere exploatare resurse minerale 
 Construire, amenajare, extindere parc ri, spa ii comerciale 
 Construire, modernizare ferme 

 
 

DESF ŞURAREA ACTIVIT ILOR DE PROTEC IA MEDIULUI ŞI ECOLOGIE 
 

 Desemnarea responsabililor cu desf şurarea activit ilor de rpotec ie a mediului şi ecologie 
 Responsabil de mediu potrivit Ordinului M.A.I. nr. 239/2010, abrogat ulterior şi înlocuit de Ordinul 

M.A.I. nr. 410/2015 - Ordinul nr. 107/29.03.2011 al Prefectului Jude ului Cluj  
 Responsabil colectare selectiv  potrivit Legii nr. 132/2010 - Ordinul nr. 255/2010 al Prefectului 

Jude ului Cluj 
 Responsabil gestiunea deşeurilor potrivit Legii nr. 211/2011 - Ordinul nr. 237/05.06.2014 

 Elaborarea principalelor documente de organizare a activit ilor de protec ie a mediului 
 Eviden a surselor de poluare a mediului din unitate şi subunită ile din subordine 
 Fişa de mediu/Fişele de mediu întocmită(e) pe subunită i sau structuri asigurate logistic, după caz 
 Programul pentru conformare  
 Planul anual de ac iune în domeniul protec iei mediului  şi Matricea – Plan de implementare 
 Centralizatorul privind m surile ce nu au fost îndeplinite în anul 2016 prev zute în Planul anual de 

ac iune în domeniul protec iei mediului 
 Eviden a buletinelor de analiz  a noxelor evacuate – analiza cantită ii de gaze arse emise a fost 

realizat  cu ocazia efectu rii verific rilor tehnice periodice 
 Eviden a buletinelor de analiz  a câmpuri electromagnetice de radiofrecven  şi microunde emise de 

sta ii de radio emisie/recep ie din incinte şi autovehicule 
 Eviden a gestiunii deşeurilor – managementul deşeurilor în 2016 şi fişe de eviden  lunare pe fiecare 

categorie de deşeu generat în parte 
 Proceduri aplicate de responsabilul de mediu în domeniul de activitate 

 Procedura privind controlul pe linie de protec ia mediului al activit ilor din cadrul Institu iei 
Prefectului   

 Procedura privind managementul deşeurilor la nivelul Institu iei Prefectului  
 Prelucrarea pe baz  de semn tur  a atribu iilor specifice a persoanelor ce au aplicat prevederile 

procedurilor de sistem referitoare la activit ile de protec ie a mediului 
 Notă Internă nr. 17892/15.11.2016 adresat  Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor şi Serviciului Economic, Resurse Umane şi It privind 
condi iile şi cerin ele tehnice pentru instalarea, montarea, repararea, între inerea şi verificarea 
tehnică în utilizare a aparatelor utilizate pentru încălzit 

 Comisia de protec ie a mediului şi ecologie 
 Constituit  prin Ordinul nr. 111/2011 al Prefectului Jude ului Cluj, reactualizat  prin Ordinul nr.  

493/17.12.2015 al Prefectului Jude ului Cluj 
 În 2016 au avut loc 2 reuniuni având ca tematic : 
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- Prezentarea Procedurii formalizate PO/EPM/01 Edi a 1, Revizia 0 privind efectuarea  
controlului activită ilor din cadrul Institu iei Prefectului-Jude ul Cluj,  pe linie de protec ie a 
mediului,  specific responsabililor de mediu 

- Prezentarea şi analiza formei finale a matricei de Monitorizare a Planului anual de ac iune  în 
domeniul protec iei mediului 2016 

 
 

PROIECTE DE HOT RÂRI DE GUVERN  
 

 3 proiecte de Hot râri de Guvern pentru alocarea din Fondul de interven ie la dispozi ia 
Guvernului, prev zut în bugetul de stat pe anul 2016, a sumelor necesare bugetului Consiliului 
Jude ean Cluj şi bugetelor locale ale unit ilor administrativ-teritoriale afectate, pentru 
înl turarea efectelor calamit ilor naturale produse la nivelul infrastructurii, în perioada mai-
august 2016 

o 6.760,94 mii lei  
o 9.405,556 mii lei  
o 17.793,110 mii lei  
o Au fost emise 3 Hot râri de Guvern: H.G. nr. 468/2016, H.G. nr. 752/2016, H.G. nr. 

975/2016, însumând: 33.943 mii lei (7,54 mil EURO) pentru Consiliul Jude ean Cluj şi 
27 unit i administrativ-teritoriale. 

 alocarea din Fondul de rezerv  la dispozi ia Guvernului, prev zut în bugetul de stat pe anul 2016, 
a sumei de 1.664,0 mii lei, bugetului Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru 
amenajarea corespunz toare a imobilului (parter şi etaj I) de pe strada Laminoriştilor, nr. 115, 
municipiul Câmpia Turzii, imobil aflat în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii – NU a 
fost aprobat 

 
 
  

IX. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI 
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR 

 
 
Activitatea desf şurat , în anul 2016, de c tre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Cluj, aflat în subordinea Institu iei Prefectului Jude ului Cluj, s-a 
înscris în eforturile depuse de aceasta, în vederea creşterii calit ii actului de prest ri de servicii c tre 
cet eni. 

Astfel, în baza planurilor de m suri aprobate de c tre Direc ia Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, dar şi cu sprijinul real al Institu iei Prefectului Jude ului Cluj s-au 
desf şurat activit i sus inute pentru realizarea tuturor sarcinilor stabilite, în termenele prev zute.  

1. ACTIVITATEA  DE  ÎNMATRICULARE  
În anul 2016, lucr torii acestui compartiment, au avut ca obiectiv prioritar executarea sarcinilor 

specifice rezultate din documentele de organizare şi planificare ale activit ilor, întocmite în concordan  cu 
legisla ia în vigoare, cu ordinele şi dispozi iile conducerii Direc iei Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor, a Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu ordinele Institu iei Prefectului 
Jude ului Cluj, urm rind, în special, deservirea în condi ii optime a cet enilor, dar şi respectarea legalit ii.  

Activit ile prestate sunt urm toarele: autoriz ri provizorii, înmatricul ri temporare, înmatricul ri 
definitive, eliberare de acte şi pl ci de înmatriculare, tip rire autoriza]ii provizorii. %n principiu, activitatea 
de ghi}eu presupune: 

- identificarea solicitantului pe baza documentelor de identitate; 
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- verificarea dosarului petentului; 
- implementarea primar  în calculator a datelor de stare civil , pentru a genera num rul de 

înmatriculare; 
- scrierea chitan]ei cu suma de plat ; 
- num rarea banilor primi]i }i generarea borderourilor zilnice; 

Datorit  aplica iilor informatice învechite, activitatea de înmatriculare este încetinit . Dac  în anul 
2003-2004, pentru o înmatriculare se deschideau dou  aplica]ii informatice, în prezent, conform ordinelor }i 
metodologiilor sunt necesare cel pu]in 4 sau 5 aplica]ii dintre care amintesc portalul RAR }i fişierul  cu 
informa]iile privind plata taxei de timbru. La aceasta or  se pierde foarte mult timp cu o înmatriculare (pân  
la 20 minute pe dosar!!). Doi lucr tori mai pleac  din compartiment prin încheierea definitiv  a raporturilor 
de munc , prin limita de vârst  începând cu 01.01.2017.  

Din punct de vedere al norm rii muncii, timpul real pentru un solicitant este de cca 20 minute, dac  
nu se impun verific ri suplimentare, pe proceduri. Acest timp este dat în mare parte, de num rul foarte mare 
de acte solicitate clientului, în baza OMAI 1501/2006, ca act normativ care traseaz  liniile de activitate ale 
compartimentului de înmatriculare. Exemplific doar actele solicitate de art.7.: 
„ ... ART. 7 
    (1) Înmatricularea permanenta sau înmatricularea temporar  se efectueaz  pe baza urm toarelor 
documente: 
    a) cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate 
folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea 
explicita în cerere; 
    b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglement rilor legale, 
completat  cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorit ii administra iei 
publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de 
înmatriculare completat  cu datele acesteia. În cazul înmatricul rii temporare pentru export nu este necesar  
viza organului fiscal competent al autorit ii administra iei publice locale; 
    c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; 
    d) documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în 
original şi în copie; 
    e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situa ia în care în certificatul de 
înmatriculare urmeaz  a fi înscris  şi o alta persoana, se vor prezenta actul de identitate sau, dup  caz, 
documente care sa ateste dobândirea personalit ii juridice, denumirea şi sediul, în copie; 
    f) dovada efectu rii inspec iei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excep ia 
autovehiculelor şi remorcilor noi; 
    g) copia documentului de asigurare obligatorie de r spundere civil  pentru prejudicii produse prin 
accidente de circula ie, în termenul de valabilitate a acesteia; 
    h) dovada efectu rii formalit ilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea 
temporar , în cazul autovehiculelor şi al remorcilor dobândite din str in tate, în cazurile prev zute de lege, 
în original sau copie legalizat  a acesteia; 
    i) dovada pl ii taxei de înmatriculare, stabilit  potrivit legii; 
    j) începând cu data de 1 ianuarie 2007, dovada pl ii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, 
stabilit  potrivit legii; 
    k) dovada pl ii contravalorii certificatului de înmatriculare; 
    l) dovada pl ii contravalorii placutelor cu num rul de înmatriculare; 
    m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excep ia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate 
competi iilor sportive şi a vehiculelor istorice; 
    n) procura special , dup  caz. 
     În cazul vehiculului de provenienta str in  care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculeaz  
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pentru prima data în România, solicitantul trebuie sa prezinte, pe lâng  documentele prev zute la alin. (1), şi 
documentele de înmatriculare eliberate de autorit ile str ine, în original, precum şi placutele cu num rul de 
înmatriculare....”  

Activitatea de coresponden] , încarc  timpul destinat activit ]ii cu publicul, al lucr torilor. Este 
necesar  identificarea în sistem sau în arhive, apoi tehnoredactarea r spunsului, tip rirea }i predarea lucr rii. 
Cu aceeasi oameni! O alt  activitate nenormat , dar obligatorie este arhivarea. Desi producem cca 1 metru 
liniar de arhiva pe zi, nu exist  o func]ie de arhivar, opera]iunea efectu$ndu-se cu aceia}i lucr tori, retraşi 
din ghi}ee, pentru aceasta. În perioada analizat , activitatea compartimentului s-a desf şurat în conformitate 
cu legisla ia în vigoare şi respectând ordinele de linie în vigoare. Programul de func ionare al ghişeelor cu 
publicul, este structurat pe un orar în dou  schimburi: situat în intervalul 08.30 – 13.00  si 13.30 – 18.00 în 
zilele de luni, mar i, miercuri şi joi; vinerea fiind în intervalul 09.00 – 13.00. Ultima vineri din lun  este 
dedicat  în totalitate preg tirii profesionale. 
 Activitatea compartimentului este distribuit  pe cinci ghişee, care ca spa iu pot permite activitatea 
simultan  a doi lucr tori, dup  cum urmeaz : 
 

 1 ghişeu destinat eliber rii înspre proprietari a certificatelor de înmatriculare şi a c r ilor de 
identitate; 

 3 ghişee destinate atribuirii de autoriza ii de circula ie provizorii, primirii documentelor pentru 
efectuarea radierilor şi a înmatricul rilor, preschimbarea certificatelor de înmatriculare care au suferit 
modific ri. 

 1 ghişeu destinat cet enilor care au accesat planificarea on-line pentru prestarea unor activit i 
specifice de înmatriculare. 
 
Nu s-au înregistrat reclama ii din partea solicitan ilor (a publicului) cu privire la comportamentul şi 

calitatea serviciului prestat de c tre agen ii din cadrul compartimentului.  Din p cate, odat  cu plecarea prin 
desfiin area postului (conform OUG nr.77/2013) la finalul lunii august 2013, a înc  unui operator pc, 
intervalul de deservire a publicului în ceea ce priveşte eliberarea documentelor, are de suferit, prin faptul c , 
nu se mai poate asigura restituirea documentelor la 2 ore. Solicitan ii sunt invita i a doua zi pentru eliberarea 
c r ii de identitate, a pl cilor cu numere de înmatriculare şi a  dovezii înlocuitoare a certificatului de 
înmatriculare.  
       Transformând activitatea compartimentului în date statistice, avem urm toarele cifre: 

 radieri efectuate  21.027 (cu 147 mai mult decât în perioada similar  a anului trecut în num r de 
20.880);  

 înmatricul ri efectuate 39.752, (cu 2.320 mai mult decât în aceeaşi perioad  analizat , 37.432, cu o 
pondere mare fiind vehiculele  achizi ionate la mâna a doua); 

 autoriza ii de circula ie eliberate 49.473, cu 2.783 mai mult decât în aceeaşi perioad  analizat  
(46.690) ; 

 certificate de îmatriculare de probe 26; 
 total certificate de înmatriculare eliberate 39.778, fa  de 37.456, emise anul trecut. 

      Valorile înregistrate în intervalul analizat, comparativ cu aceeaşi perioad  a anului trecut sunt mai mari 
datorit  mobiliz rii exemplare a lucr torilor serviciului nostru. 
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Pe lâng  acestea, trebuie trecute în revist  cele cca 2.822 lucr ri cu caracter general, sub inciden a 
Legii nr.677/2001, clasificate, precum şi cele din programul de audien . Nu a fost eviden iat  munca uriaş  
de arhivare a unui volum de cca 1 metru liniar pe zi, de maculatur , munca efectuat  tot cu aceiaşi 
lucr tori!! Trebuie amintit faptul c  întreg colectivul compartimentului, a depus o munc  asidu  şi continu  
de pregatire profesional  şi s-a adaptat din mers la desele modific ri legislative, nu întotdeauna clare, pentru 
a activa în interiorul cadrului impus de lege.  

Având în vedere faptul c  un num r de patru func ii de personal contractual din cadrul serviciului au 
fost radiate cu tot cu lucr tori, activitatea de introducere a datelor specifice certificatelor de înmatriculare a 
fost preluat  în totalitate de lucr torii din ghişeele de înmatriculare, opera iunea executându-se cu solicitantul 
în fa . O alt  problem  este transformarea noastr  în lucr tori de finan e, sau RAR; la fiecare solicitare de 
înmatriculare, lucr torul nostru este obligat s  verifice informa ii aflate în aplica ii diferite (aplica ia EVA, 
RAR, Finan e). Aceste aspecte au condus la creşterea timpului de servire a cet eanului, astfel c , pe 
intervalul de timp a func ion rii ghişeului, num rul de solicitan i primi i scade considerabil.  

În vederea solu ion rii optime a solicit rilor cet enilor, pentru opera iunile pe care le efectueaz  
compartimentul de înmatriculare a vehiculelor, lucr torii acestuia şi-au propus ca pe viitor s  men in  
aceleaşi standarde de calitate şi unde este posibil chiar s  imbun t easc  şi calitatea actului de deservire, 
deoarece unul dintre criteriile de apreciere a muncii noastre este timpul de deservire a publicului. Acolo unde 
depinde doar de noi! Rela ia şi comunicarea cu publicul s-a îmbun t it sim itor, deoarece s-a depus un efort 
permanent din partea tuturor lucr torilor.  

2. RELA IA CU ATELIERUL DE CONFEC IONAT PL CI CU NUMERE DE 
ÎNMATRICULARE 

Atelierul de confec ionat plăci cu numere de înmatriculare este situat în incinta serviciului nostru, 
lucru care este în avantajul nostru. Rela ia cu lucrătorii este bună, colegială. Atât pe linia comenzii, 
produc iei cât şi a furnizării plăcilor nu au fost şi nu sunt probleme, produsele fiind furnizate în timp util. În 
ceea ce priveşte partea de documenta ie, aceasta este întocmită corect şi la timp.  

Pentru o mai bună imagine a activită ii desfăşurate de lucrătorii compartimentului de înmatriculare, 
a compartimentului informatic şi a lucrătorilor atelierului de confec ionat plăci cu numere de înmatriculare, 
mai jos sunt prezentate sumele rezultate din valorificarea plăcilor şi opera iunilor de înmatriculare în 
perioada analizată: 

a). Plăci permanente  –  A=61.063 buc, în valoare de 1.221.260 lei; 
                                       B=185 buc, în valoare de 4.255 lei; 
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                                       C=764 buc, în valoare de 12.988 lei; 
b). Plăci temporare  -    A=39 buc, în valoare de 780 lei; 
                                        
c). Plăci de probe  -       A=54 buc, în valoare de 1.080 lei; 
d). Plăci provizorii -     A=97.550 buc, în valoare de 1.951.000 lei; 
                                       C=437 buc, în valoare de 7.429 lei; 
e). Preferin e  -  21. 408 atribuiri în valoare de 963.360  lei; 
f). Păstrări      -  3.866 solicitări în valoare de 115.980 lei; 
 
 

 
 
 

Totalul încasărilor se ridică la cifra de  4.278.132 lei, fa ă de  suma de 3.961.875 lei vărsată statului 
anul trecut. Cu un plus de 316.257  lei mai mult !!! 

 
3. ACTIVITATEA   DE   EXAMINARE 
În perioada analizat , conform activit ilor planificate în documentele de organizare a muncii, 

precum şi a unor dispozi ii emise de Institu ia Prefectului Jude ului Cluj şi de Direc ia Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, compartimentul de examinare auto, compus la data 
redact rii prezentului bilan , din 3 ofi eri şi 5 agen i de poli ie, a depus o munc  deosebit  prin fiecare 
lucr tor. Au fost ajuta i de al i 4 lucr tori atesta i ca examinatori, din cadrul compartimentului de permise 
auto. În cadrul compartimentului de examin ri auto, se desf şoar  activit i specifice în vederea ob inerii 
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, drept conferit prin ob inerea permisului de 
conducere auto. 

Din luna iulie 2008, proba teoretica a examenului privind obtinerea permisului de conducere auto se 
realizeaz  pe suport informatic. Locurile de întâlnire sunt stabilite odat  pe an, de regul  la începutul lui, de 
c tre şeful de serviciu cu avizul prefectului. Activitatea de programare la examen se realizeaz  în ghişeu 
separat, aceasta presupune prezentarea dosarului de c tre candidat, verificarea documentelor din dosar, 
capturarea de imagini şi implementarea datelor în sistem. Programarea la proba practic  se realizeaz  în 
conformitate cu dou  principii de politici publice instituite de conducerea serviciului: obiectivitatea 
lucr torilor privind alegerea datei de examen, derularea program rii dup  principiul primul venit primul 
servit. Conform acestor principii şi inând seama de capacitatea de înc rcare pe examinatori se editeaz , 
listeaz  şi se afişeaz  planific ri prealabile (cu cel pu in 45 zile înainte) în trei locuri vizibile privind num rul 
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de locuri, loca iile şi ora de plecare la proba practic . Proba teoretic  a candida ilor se poate desf şura dup  o 
prealabil  identificare şi înregistrare a acestora, generarea, atribuirea şi distribuirea codului sau codurilor de 
bar , aferente categoriei şi candidatului înregistrat. 

Supravegherea s lii de examen cu cele 14 sta ii se realizeaz  dintr-un spa iu exterior s lii (datorit  
configura iei specifice a spa iului disponibil) cu ajutorul unei camere video, activitate care solicit  aten ia 
continu  şi distributiv , dup  o prealabil  instruire a candida ilor care se afl  la prima prezentare. Se editeaz  
prin tip rire raportul activit ii la proba teoretic  zilnic dup  încheierea sesiunii de examinare. Între inerea 
posturilor şi a s lii de examen prin igienizarea cu solu ii de cur ire şi dezinfectare a monitoarelor de lucru 
este o activitate desf şurat  zilnic. 

Anul 2016 a început cu un num r de 12 examinatori reatesta i. Varia iile zilnice privind examinarea 
la proba practic  in cont de aceste disponibilit i de resurse umane. Cea mai important  activitate a acestui 
compartiment, a fost cea de examinare a candida ilor în vederea ob inerii permisului de conducere auto. 
Astfel echipa de examinatori a participat la 268 comisii de examinare practic  în municipiul Cluj-Napoca, 
Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla şi oraşul Huedin.  

 A fost fixat un calendar al deplas rilor în jude  în zilele de mar i la Turda, în zilele de joi (prima, a 
doua şi a patra din fiecare lun ) la Gherla şi Dej. Aceste loca ii au fost stabilite prin Ordin al Institu iei 
Prefectului Jude ului Cluj, inându-se seama de solicit rile cet enilor jude ului nostru.  

În cadrul compartimentului examin ri, se desf şoar  activit i de:    
 - preluare a fişelor din eviden a manual  de la compartimentul permise în situa iile impuse; 
 - preluarea cererilor de renun are la diferite categorii şi retragerea dosarelor deschise în 

sistemul informatic în num r de 214; 
 - coresponden a pe diferite canale de comunica ie, cu serviciile superioare din cadrul 

Direc iei, pentru rezolvarea unor situa ii punctuale; 
 - urm rirea şi controlul activit tii desf şurate de c tre agen ii din cadrul serviciului; 
 - întocmirea notelor de sarcini şi analizele lunare ale activit ii serviciului. 
Au fost examinate în perioada analizat , la proba teoretic , un num r de 19.431 persoane. Au fost 

declarate admise la proba teoretic  un num r de 11.845 persoane în procent de 60,96%, restul de 7.586 fiind 
declarate respinse, revenind la o nou  planificare.  

Astfel, în cele 268 comisii de examen, pentru proba practic  s-au prezentat 18.408 candida i. Au fost 
declara i admişi, un num r de 9.639 candida i. Au fost declara i respinşi un num r de 8.769 candida i.  Pe 
total, la cele dou  probe, a fost atins un procentaj de promovabilitate final, de 52,36%, conform raportului 
statistic oferit de sistemul informatic. 

Pe examinatori, la proba practic , situa ia examin rii este urm toarea: 
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o scms. Şomlea Mircea: 1434 persoane examinate, din care admise 88,42%; 
o asp Prodan Marin: 1675 persoane  examinate, din care admise  66,81%); 
o asp Micu Adrian: 1415 persoane  examinate, din care admise  52,86%); 
o asp Bodea C lin: 1427 persoane examinate, din care  admise  52,49%; 
o scms. Chira Lazar: 1521 persoane  examinate, din care admise 52,60%). 
o a.s.p. Rus C t lin: 1582 persoane examinate, din care admise  46,97%); 
o asp M n il  Ovidiu: 1450 persoane  examinate, din care admise 51,03%); 
o a.s.a. Roşa Adrian: 1500 persoane  examinate, din care admise 49,13%). 
o asa Iuşan Alexa: 915 persoane examinate, din care admise 49,73%; 
o asa Negrea Viorel: 1645 persoane examinate, din care admise 45,17%; 
o cms.şef M rginean Gelu: 1798 persoane examinate, din care admise 36,10%; 
o insp.pr. Maier Doru: 1907 persoane examinate, din care admise 43,63%; 

 
4. ACTIVITATEA   DE   EMITERE  A  PERMISELOR 
 
În perioada supus  analizei, colectivul compartimentului regim permise de conducere, a depus o 

activitate sus inut , având ca principal obiectiv reducerea timpului de emitere a permisului de conducere.  
Începând cu data de 01.11.2008, emiterea permisului de conducere preschimbat se realizeaz  la 

Direc ie, fiind livrat printr-un serviciu de curierat la domiciliul petentului. În cadrul compartimentului regim 
permise, la 2 ore de la depunerea documentelor se ob ine o dovad  înlocuitoare a permisului de conducere, 
cu valabilitate de 15 zile.  

Activitatea compartimentului, a fost destul de bogat , în anul 2016, reuşindu-se atingerea 
urm toarelor valori: au fost emise un num r de 27.349 permise de conducere, din care 16.357 preschimb ri 
de permise. Din eviden a pasiv , manual  au fost preschimbate un num r de 107 permise de conducere. 

În anul 2016 au fost preschimbate un num r de 1038 permise de conducere emise în alte state decât 
România.  

Au fost efectuate un num r de 3346 comunic ri la solicitarea unor institu ii sau persoane fizice. Au 
fost eliberate un num r de 1.978 permise la ghişeul de profil. Personalul contractual în num r de 1 
lucr toare, a procesat toate dosarele şi imaginile solicitan ilor de permis. Au fost efectuate un num r de 820 
verific ri ale fişelor de analize medicale solicitate la preschimbarea permisului de conducere. De asemenea 
au fost verificate un num r de 2.486 persoane conform protocolului încheiat cu MMFPS prin DRPCIV. 
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Au fost situa ii în care a fost necesar  prezen a în comisia de examinare şi lucr torilor din cadrul 

acestui compartiment, pentru a face fa  unor solicit ri suplimentare. 
De asemenea pentru a sus ine activitatea compartimentului de  examinare auto, mai mul i lucr tori au 

fost detasati: 
 

o scms. Chira Lazar: 1521 persoane  examinate, din care admise 52,60%). 
o a.s.p. Rus C t lin: 1582 persoane examinate, din care admise  46,97%); 
o asp M n il  Ovidiu: 1450 persoane  examinate, din care admise 51,03%); 
o asa Negrea Viorel: 1645 persoane examinate, din care admise 45,17%; 

 
Cu toate aceste rezultate, lucr torii compartimentului s-au detaşat prin profesionalism şi au rezolvat 

toate sarcinile date, achitându-se onorabil atât în fa a publicului cât şi a şefilor ierarhici.  
 

                          *** 
În ceea ce priveşte audien a organizat  la nivelul serviciului, au fost primite şi rezolvate pe loc 

cererile a unui num r de 1275 de persoane fizice sau juridice.  
Colaborarea cu mass media s-a concretizat în elaborarea de comunicate, atât pentru popularizarea 

prevederilor O.U.G nr. 189/2005, a Legii 49/2006 si O.G. 63/2006 pentru modificarea O.U.G.195/2002, 
H.G. 1391/2006, O.M.A.I. 1454/2006, O.M.A.I. 268/2010,  O.M.I.T.I. 1019/2009, L 218/2009, L 203/2012, 
O.M.A.I. 82/2013, O.M.A.I. 123/2013, O.M.A.I. 149/2014 O.U.G. 195/2002 republicat , O.M.A.I. 
nr.97/2015, O.U.G. 41/2016 cât şi pentru precizarea unor activit i curente sau de perspectiv , cu impact 
deosebit asupra cet enilor.  

Sarcinile şi responsabilit ile pentru perioada urm toare se reg sesc în planul de activitate trimestrial 
prezentat spre aprobare conducerii Institu iei Prefectului jude ului Cluj.  

Ac ionând într-un context organiza ional aflat în continu  şi rapid  transformare, Serviciul Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a intreprins şi va intreprinde şi pe viitor eforturi în 
principal, pentru ridicarea continu  a calit ii actului de deservire a cet eanului, pe fondul efortului general 
de functionare a rii noastre ca membru cu drepturi depline în Uniunea European . 
                                                   

X. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR PENTRU ELIBERAREA ŞI EVIDEN  A 
PAŞAPOARTELOR SIMPLE 

 
Total sume încasate la bugetul de stat, din taxele consulare 1.684.358 lei.  

o 8.030 cereri  privind eliberarea paşapoartelor simple temporare; 
o 28.352  cereri privind eliberarea paşapoartelor simple electronice.  
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• Din num rul total de 2.064 cereri depuse, 1.885 au fost cereri pentru emiterea paşaportului electronic 

cu men iunea stabilirii domiciliului in str inatate, iar 179 cereri pentru paşapoartele temporare cu 
domiciliul în str in tate. 

 
•     72 de ac iuni cu deplasarea în teren (întreaga arie a jude ului Cluj) la domiciliile celor pentru care 

instan a a emis ordine de interzicere a p r sirii teritoriului rii, soldate cu 51 paşapoarte retrase 
temporar şi incheierea a 35 procese verbale. 

 
XI. UTILIZAREA RESURSELOR FINANCIARE 

 
 Institu ia Prefectului – Jude ul Cluj îşi desf şoar  activitatea în baza Legii nr. 340/2004 privind 
Institu ia Prefectului, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
Aceasta este organizat  ca institu ie public , iar capacitatea juridic  de drept public se exercit  în 
exclusivitate de c tre prefect. 
 Prefectul este ordonator ter iar de credite, iar exercitarea drepturilor şi asumarea obliga iilor civile ale 
Institu iei Prefectului se realizeaz  numai de c tre acesta sau de c tre o alt  persoan  desemnat  de acesta 
prin ordin. 
 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 340/2004 republicat , privind Institu ia Prefectului , 
activitatea institu iei este finan at  de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. 
    Realizarea atribu iilor prefectului referitoare la calitatea de ordonator ter iar de credite se exercit  
prin intermediul serviciul financiar-contabilitate  administrativ şi IT, care este structur  distinct  în cadrul 
Institu iei Prefectului jude ul Cluj, organizat în  compartimente, dup  cum urmeaz : 
Compartimentul resurse umane 
Comprtimentul financiar-contabilitate 
Compartimentul administrativ; 
Compartimentul IT. 

Compartimentul financiar-contabilitate a avut permanent în aten ie, realizarea urm toarelor obiective 
specifice rezultate din legisla ia incident : 
       - organizarea activitatii financiar-contabile aferenta anului 2016 în conformitate cu O.M.F.P. nr. 
1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii 
institutiilor publice, a Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
a   Regulamentului de aplicare, precum si a Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile 
ulterioare, iar înregistrarile în contabilitate s-au efectuat cu respectarea principiilor contabile legale, exclusiv 
pe baza documentelor primare legal si complet întocmite. 
       Cheltuielile efectuate în cursul perioadei curente s-au realizat cu respectarea prevederilor legale şi 
încadrarea în creditele aprobate şi repartizate. 
         Pentru realizarea obiectivelor financiar contabile propuse pentru anul 2016 s-au efectuat urm toarele 
activit i: 

 Fundamentarea corect , modificarea justificat  şi eviden a corespunz toare a aloca iilor bugetare 
aprobate. 

 Elaborarea proiectului de buget, aprobat de prefect şi transmis ordonatorului principal de credite în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

 Modificarea repartiz rilor trimestriale ini iale de credite bugetare primite de la ordonatorul principal 
de credite, pentru articole, alineate şi subalineate ale aceluiaşi titlu de cheltuieli, în conformitate cu 
prevederile bugetare, operate în eviden  şi transmise M.A.I. 

 Eviden ierea aloca iilor bugetare aprobate şi înregistrate în contabilitate; acest obiectiv este reflectat 
de prevederile bugetare prev zute în fila de buget a anului 2016 

 Execu ia bugetului, ce s-a realizat prin parcurgerea celor patru faze ale execu iei bugetare respectiv 
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angajarea, lichidarea, ordonan area şi plata cheltuielilor, prin întocmirea documentelor justificative 
specifice fiec rei faze de c tre persoanele desemnate prin ordin de prefect şi înregistrate în 
contabilitate în conformitate cu prevederile Legii finan elor nr. 500/202, a OMFP  nr.1792/2002 şi a 
Legii contabilit ii nr.82/1991. 

 Întocmirea şi transmiterea lunar la MAI execu iei bugetare – Anexa 7 Cheltuieli – pe suport magnetic 
şi de hârtie  

 Întocmirea anexelor trimestriale la bilan   
 Întocmirea  statelor de plat  pentru drepturile salariale lunare; 
 Monitorizarea chetuielilor de personal; 
 Asigurarea şi gestionarea materialelor consumabile; 
 Îndeplinirea sarcinilor cu privire la activitatea de gospod rire a mijloacelor materiale ale institu iei; 
 Organizarea şi asigurarea accesului în Palatul Administrativ, precum şi aplicarea normelor de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 
 Asigurarea bunei desf şur ri a activit ii de executare a lucr rilor de între inere şi repara ii a 

mijloacelor auto din dotare, respectarea actelor normative privind normarea parcului auto, consumul 
de carburan i şi lubrefian i, folosirea ra ional  a acestora şi men inerea permanent  în stare de 
func ionare; 

 Încheierea asigur rii obligatorii de r spundere civil  a mijloacelor de transport auto din dotare şi 
efectuarea la termen a inspec iei tehnice periodice a acestora, conform prevederilor legale, cu 
excep ia autovehiculelor scoase din func iune; 

 
XII  PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUP IEI 

 
MONITORIZARE ŞI ÎNDRUMARE METODOLOGIC  CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE 
PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUP IEI   
 

Integritatea este o component  a unei bune guvern ri şi a unui management public eficient pentru c  
sus ine dezvoltarea local  prin alocarea eficient  a resurselor, consolideaz  încrederea cet enilor în 
administra ia local  şi previne dezinteresul func ionarilor publici.  

Integritatea se analizeaz  din mai multe  perspective: din perspectiva principiului `suprema iei 
dreptului, a legii, integritatea priveste profesionalismul agentului public (integritatea intern ); din 
perspectiva democra iei, integritatea priveste responsabilitatea fa  de cet ean a sistemului/instit tiei 
juridice şi atunci presupune încrederea public  (integritatea din perspectiva extern ) şi transparen .  

Principiul bunei guvern ri este principiul conform c ruia Guvernul, respectiv reprezentantul acestuia 
în teritoriu şi anume Institu ia Prefectului trebuie s  îşi stabileasc  ac iuni clare, eficiente, pe baza unor 
obiective bine stabilite şi de calitate, şi s  aib  capacitatea şi flexibilitatea de a r spunde rapid necesit ilor 
sociale.  

Conducerea şi personalul Institu iei Prefectului Jude ul-Cluj asigur  accesul neîngr dit la informa iile 
de interes public, transparen a procesului decizional şi consultarea societ ii civile în cadrul acestui proces. 
În anul 2016, Institu ia Prefectului – jude ul Cluj a fost printre primele institu ii care a pus în aplicare 
Memorandumul cu tema: Creşterea transparenţei şi standardizarea afiş rii informaţiilor de interes 
public, iniţiat de Ministerul pentru Consultare Public  şi Dialog Civic (MCPDC) şi Cancelaria 
Primului Ministru, aprobat de Guuvernul României, în luna martie 2016.  

În conformitate cu art. 6 (alin. 1) din Hot rârea  nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei 
na ionale anticorup ie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performan , a riscurilor asociate 
obiectivelor şi m surilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului m surilor de transparen  
institu ional  şi de prevenire a corup iei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a 
informa iilor de interes public, 



Raport de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de  Instituţia Prefectului judeţul Cluj în anul 6 

 

Cluj-Napoca, ianuarie 2017 65  

inând cont de reglement rile şi metodologia Ordinului Ministerului Afacerilor Interne, nr.86/2013 
privind organizarea şi desfăşurarea activită ilor de prevenire a corup iei în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, la nivelul  Institu iei Prefectului Jude ul Cluj; 

 exist  constituit grupul de persoane care asigur  gestionarea problematicii privind prevenirea şi 
combaterea corup iei la nivelul Institu iei Prefectului-Jude ul Cluj, aprobat prin  Ordin de Prefect 

 au fost organizate inform ri/instruiri anuale de prevenire a corup iei cu serviciile/birourile din cadrul 
institu iei noastre realizate de c tre personalul specializat din cadrul Direc iei Generale Anticorup ie 
– Serviciul Jude ean Cluj cu întreg personalul institu iei, 

 au fost identificate şi evaluate riscurile la corup ie potrivit Registrului de riscuri.; periodic se 
procedeaz  la evaluarea riscurilor inerente, respectiv la stabilirea m surilor de reducere a acestora, 

 a fost prelucrat  “Metodologia privind managementul riscurilor de corup ie în structurile 
Ministerului Afacerilor Interne”, 

 exist   un cod de conduit  la nivelul institu iei noastre aprobat prin  Ordin de Prefect, 
 consilierul de integritate împreun  cu grupul de persoane care asigur  gestionarea problematicii 

privind prevenirea şi combaterea corup iei la nivelul Institu iei Prefectului-Jude ul Cluj a realizat în 
cursul anului 2016 un set de activit i de instruire a membrilor grupului de lucru pentru prevenirea 
corup iei din cadrul institu iei cu privire la modalitatea de implementare a aplica iei informatice 
Managementul Asistat al Riscurilor de Corup iei; 

 consilierul de integritate a oferit sprijin pentru sus inerea implement rii proiectului Mecanisme 
eficiente de prevenire şi combatere a corup iei în administra ia public . 

 
M suri propuse în registrul de riscuri: 

 Organizarea de cursuri de preg tire şi perfec ionare 
 Delimitarea spa iului destinat operarii documentelor clasificate ( birou documente 

clasificate) 
 Controale prin sondaj ale conduc torului institu iei 
 Control ierarhic efectuat de c tre şeful de serviciu 
 Înso irea permanent  a jurnaliştilor pe timpul sederii in institutie. 
 Suplimentare num rului de persoane care pot opera in sistemul electronic de achizi ii 

publice 
 Modificarea periodic  a schemei de repartizare pe consilieri juridici  a U.A.T.-urilor 

pentru verificarea actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile 
administra iei publice locale 

 Rotirea periodica a persoanei care este desemnat  s  semneze apostila, pentru 
verificarea existen ei specimenului de semn tur  şi a ştampilei corespunz toare. 

 Exercitarea riguroas  a controlului financiar preventiv 
 Controale inopinate la ghişeele de programare pentru inmantricularea vehiculelor 
 Întâlniri periodice cu reprezentan ii şcolilor de şoferi 
 Controale inopinate la sala de examen pentru ob inerea permisului de conducere  
 Verific ri prin sondaj a dosarelor de examinare aflate în arhiva Serviciului Public 

Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Cluj, 
 Realizarea unui sistem integrat pentru verificarea taxelor Serviciului Public Comunitar 

Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Cluj, 
 Efectuarea demersurilor pentru instituirea obligativit ii, prin acte normative, la 

utilizarea unui model unic de document de încasare a contravalorii taxelor specifice 
Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor Cluj, 

 Efectuarea de controale comune cu lucr tori din cadrul Serviciului de Informa ii şi 
Protec ie Intern  Cluj. 
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XIII.  RELA II  INTERNA IONALE 
 

 pe parcursul anului 2016, s-au desf şurat un num r de 6 întâlniri oficiale cu reprezentan i ai 
misiunilor diplomatice în România a rilor: Republica Polonia, Republica Federal  Germania, 
Republica Macedonia, Republica Islamic  Iran, Republica Turcia, Republica Tunisia; 

 Pentru anul 2016, s-a întocmit un Plan Anual de Rela ii Interna ionale al Institu iei Prefectului-
jude ul Cluj, cuprinzând date referitoare la deplas ri în str in tate şi primiri delega ii externe 
estimate pentru anul în curs; 

 
 pentru toate întâlnirile oficiale au fost preg tite materiale depre ara de provenien  a delega iei 

str ine (Fiş  de ar ), informa ii legate de participan ii la întâlnire, o scurt  prezentare a 
rela iilor bilaterale (diplomatice, politice, economice, sociale şi culturale); 

 s-a asigurat traducerea în cadrul întâlnirilor care nu s-au desf şurat în limba român ; 
 au fost solicitate avize de la MAI pentru întrevederile oficiale, în conformitate cu OMAI nr. 

143/2015 privind activit ile de rela ii interna ionale şi afaceri europene la nivelul Ministerului 
Afacerilor Interne, cu modific rile şi complet rile aduse prin OMAI nr. 20/2016; de asemenea, dup  
fiecare întrevedere au fost transmise scurte inform ri c tre MAI; 

 s-au întocmit situa ii centralizate privind nr. de studen i str ini înscrişi în cadrul Universit ilor 
clujene; 

 s-au realizat situa ii privind num rul de agen i economici cu capital str in care îşi desf şoar  
activitatea pe raza jude ului Cluj, precum şi domeniile de activitate ale acestora şi top zece firme cu 
capital str in. 

 
Scurt  prezentare a întâlnirilor : 
31 martie 2016 : Vizita la Cluj a E.S. Dl Marcin Wilczek, ambasador extraordinar şi plenipoten iar al 
Republicii Polone 

 Excelen a Sa a subliniat importan a economic  şi turistic  a zborului direct Cluj-Varşovia, zbor 
inaugurat în ziua de 30 martie ; în afara zborului inaugural, ambasadorul a mai vizitat o fabric  cu 
capital polonez dar şi studen ii care au ales s  studieze la UBB Cluj ; 

 dl Prefect a subliniat similitudinile existente între cele dou  ri şi a vorbit despre o posibil  
colaborare în domeniul acces rii fondurilor structurale pe modelul polonez. 

 
1 aprilie 2016 : Prefectul jude ului Cluj, dnul Prof. univ. dr. Ing. Gheorghe Ioan Vuşcan, a avut o 
întrevedere la sediul Institu iei cu E.S. Dl Hamid MOAYYER, Ambasadorul Republicii Islamice Iran 
în România 

 Ambele p r i au convenit asupra importan ei eforturilor de amplificare a cooper rii bilaterale, în 
special prin încurajarea dezvolt rii unui parteneriat între jude ul Cluj şi o provincie din Republica 
Islamic  Iran, în domeniile economic, cultural şi universitar. 

 
19 iulie 2016 : Prefectul jude ului Cluj a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Macedonia, 
E.S. dr. Pande LAZAREVSKI, aflat pentru a doua oar  în vizit  la sediul Institu iei Prefectului.  

 Scopul întâlnirii: prezentarea dnei Prof. dr. Lumini a SILAGHI-DUMITRESCU, recent numit  în 
pozi ia de Consul Onorific al Republicii Macedonia în Cluj-Napoca. 

 ambele p r i au convenit asupra importan ei consolid rii eforturilor de cooperare bilateral , prin 
încurajarea schimburilor academice, culturale şi economice. Prefectul jude ului a salutat numirea 
unui Consul Onorific la Cluj-Napoca, manifestându-şi încrederea c  acest nou Consulat va crea o 
punte de leg tur  între cele dou  ri. 



Raport de evaluare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de  Instituţia Prefectului judeţul Cluj în anul 6 

 

Cluj-Napoca, ianuarie 2017 67  

 
2 septembrie 2016 : Inaugurarea celei de-a treia rut  Cluj-Istanbul, a companiei aeriene Tukish 
Airlines România 

 Discu ii cu E.S. dl. Osman Koray ERTAŞ, ambasador al Republicii Turcia în România; Excelen a sa 
a apreciat Clujul ca fiind unul din cele mai dinamice oraşe din România, cu un poten ial de 
dezvoltare uriaş, considerând deschiderea acestei linii consolidarea rela iilor comerciale şi turistice 
bilaterale.  

 

 

 

 

 

30 septembrie 2016: Prefectul jude ului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, a avut o întrevedere, la sediul 
Palatului Administrativ, cu ambasadorul Republicii Federale Germania în România, E.S. domnul 
Werner Hans Lauk, aflat într-o vizit  la Cluj-Napoca. 

 Un punct important al discu iei l-a constituit înv mântul profesional în sistem dual şi felul în care 
implementarea acestuia ar duce la dezvoltarea 
economiei româneşti, cu atât mai mult cu cât este şi 
o m sur  cu valoare social  adresat  tinerilor în 
cautarea unui loc de munc . Excelen a Sa a subliniat 
deschiderea sa în leg tur  cu dezvoltarea unui astfel 
de sistem în jude ul Cluj.  

 Alte subiecte abordate în cadrul discu iilor au vizat 
importan a creşterii capitalului german în jude ul 
Cluj, mai ales în domenii precum infrastructura de 
transport şi energia. 

 
29 noiembrie 2016, la sediul Palatului Administrativ, prefectul jude ului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, 
a avut o întrevedere cu E.S. dna BOUTHEINA LABIDI, Ambasador al Republicii Tunisia în 
România, aflat  într-o vizit  de lucru la Cluj-Napoca.  

 Excelen a Sa a solicitat sprijin din partea Institu iei Prefectului în vederea organiz rii de întâlniri cu 
oamenii de afaceri clujeni, pe diferite sectoare de interes, precum tehnologia informa iei, agricultur , 
energie regenerabil ; 

 
 
 
 

COOPERARE INTERINSTITU IONAL  
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4 martie, Sala de conferin e a Institutului Na ional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii 
Izotopice şi Moleculare INCDTIM Cluj-Napoca : Întâlnire cu Primul Ministru al României, domnul 
Dacian CIOLOŞ 
 

 Întâlnirea a oferit un cadru de dialog deschis cu Organismele Intermediare ale Programelor 
Opera ionale cu reprezentare la nivel regional şi jude ean, cu responsabili în domeniul cercet rii 
ştiin ifice din cadrul universit ilor clujene, precum şi cu reprezentan ii Clusterelor clujene din 
diferite domenii  

 
XIV. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE LA NIVEL DE JUDE  
 
 

 AC IUNI ÎN VEDEREA CREŞTERII ABSORB IEI ŞI IMPACTULUI FONDURILOR 
GUVERNAMENTALE ŞI EXTERNE NERAMBURSABILE: 

 
20 aprilie, Sala Mare a Palatului Administrativ: Evenimentul de prezentare a solu iilor electronice de 
guvernare existente pe plan local şi regional  

 Organizator:  Asocia ia Român  pentru Industria Electronic  şi Software Transilvania, 
 Partener: Institu ia Prefectului jude ul Cluj 
 subiecte dezb tute: solu ii de plată on-line a taxelor şi impozitelor locale, servicii electronice 

pentru optimizarea interac iunii dintre administra ie şi contribuabili, optimizarea proceselor interne 
şi în rela ie cu cetă eanul, sisteme informatice integrate pentru administra ia publică, etc.  

 Praticipan i: reprezentan i de la nivelul conducerii prim riiilor din  jude ul Cluj, precum şi al i 
angaja i cu atribu ii în domeniul vizat de eveniment. 

 
17 martie-18 aprilie: Caravan  de informare în mediul rural din jude ul Cluj 

 Organizator: Institu ia Prefectului jude ul Cluj 
 Parteneri: Oficiul Jude ean pentru Finan area Investi iilor Rurale Cluj; Direc ia pentru Agricultur  a 

Jude ului Cluj; Camera Agricol  a Jude ului Cluj; Direc ia Jude ean  Sanitar Veterinar  şi pentru 
Siguran a Alimentelor; Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Coopera ie Cluj. 

 Obiective: Prezentarea oportunit ilor de finan are destinate mediului rural din fonduri europene 
aferente perioadei de programare 2014-2020 şi din fonduri guvernamentale; Oferirea de consultan  
pentru diferite tipuri de investi ii; Familiarizarea grupului int  cu activit ile sprecifice ale 
institu iilor partenere; Diseminarea informa iilor relevante pentru depunerea cererii de finan are; 
Identificarea principalelor dificult i în accesarea fondurilor destinate mediului rural. 

 Grupuri int : Fermieri, proprietari/membri de gospod rii agricole; Proprietari de p dure; 
Cooperative, asocia ii de produc tori/cresc tori de animale; Microîntreprinderi şi întreprinderi mici 
existente sau nou înfiin ate în zona rural ; Administra ia public  local  din mediu rural; Beneficiari 
de fonduri nerambursabile care deruleaz  proiecte. 

 Arie de acoperire: 75 de comune de la nivelul jude ului Cluj; 
 Modalitate de desf şurare: organizarea de 13 întâlniri în comunele: Baciu, Bon ida, Iclod, Viişoara, 

Mihai-Viteazu, Gil u, Beliş, Poieni, C şeiu, Fizeşu-Gherlii, Ciurila,  Panticeu, Mociu. 
 
Martie- septembrie: Demersuri c tre AM POR în vederea eficientiz rii energetice a cl dirii Institu iei 
Prefectului, cl dire monument istoric, prin accesarea Programului Opera ional Regional 2014- 2020, 
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Axa Prioritar  3, Prioritatea de investi ii 3.1: Sprijinirea eficien ei energetice, a gestion rii inteligente 
a energiei şi a utiliz rii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cl dirile 
publice, şi în sectorul locuin elor. 
 
10 octombrie 2016, Sala Europa, Casa de Cultur  a Studen ilor Cluj-Napoca: Eveniment de prezentare 
a finan rilor active europene şi guvernamentale 

 Agenda evenimentului a cuprins prezent ri din partea:  
- O.I.R. P.O.C.U. Cluj - finan ri destinate dezvolt rii înv mântului preuniversitar (programe de 
instruire, dot ri, parteneriate etc); 

      - O.J.F.I.R. Cluj – finan ri active în mediul rural prin PNDR 2014-2020; 
- A.J.O.F.M. Cluj – creşterea gradului de ocupare a for ei de munc  în rândul tinerilor proveni i din 
medii dezavantajate; 
 

Decembrie: Demersuri c tre prim rile municipiilor Dej şi Turda şi a comunelor Aşchileu, Buza, 
C tina, Floreşti, Luna, Mica, Negreni, Recea Cristur, S cuieu, Sânmartin, Taga, Vad 
în vederea încheierii contractelor de finan are pentru Programul Na ional de Dezvoltare Local  
(PNDL) 

 Transmitere list  de documente de transmis Ministerului Dezvolt rii Regionale şi Administra iei 
Publice în vederea încheierii contractelor de finan are multianuale. 

 
 ACTIVIT TI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMUL OPERA IONAL AJUTORAREA 

PERSOANELOR DEFAVORIZATE FINAN AT DIN FONDUL DE AJUTOR EUROPEAN 
DESTINAT CELOR MAI DEFAVORIZATE PERSOANE (POAD 2015/2016): 

- activit ti derulate în calitatea de membri în cadrul Grupului de lucru pentru derularea POAD la 
nivelul jude ului Cluj, întocmit prin ordin al prefectului. 

 Monitorizarea recep ion rii pachetelor alimentare de c tre prim rii, conform graficelor de livrare 
transmise de c tre furnizor; 

 Transmiterea c tre Ministerul Fondurilor Europene a unor raport ri s pt mânale privind num rul de 
pachete almentare recep ionate la nivelul UAT-urilor; 

 Comunicare permanent  cu reprezenta ii furnizorului de pachete alimentare pentru solu ionarea 
problemelor survenite în derularea programului; 

 Organizarea de şedin e periodice de lucru la sediul Institu iei Prefectului cu to i reprezentan ii 
Grupului de lucru jude ean: identificarea celor 5 loca ii (prim rii) unde se vor realiza controalele 
pentru tematicile 1 şi 2 pe POAD 2015/2016; realizarea graficelor de control si stabilirea de 
responsabili din cadrul Grupului de lucru pentru fiecare loca ie vizat ; 

 Efectuarea de controale la livrare/recep ie, condi iile de depozitare şi documente de gestiune –7 
controale la 5 prim rii- 3 controale la Turda, 1 control la Huedin şi câte un control la comunele 
Tureni, Chinteni şi Jucu; 

 Efectuarea de controale la distribu ie, eligibilitatea distribu iei de ajutoare alimentare: 5 controale- 
Huedin, Turda, Jucu, Chinteni şi Tureni; 

 Transmiterea Rapoartelor de control c tre Ministerul Fondurilor Europene; 
 Centralizarea datelor la nivelul jude ului Cluj privind raportarea final  POAD. 

 
 
 
 
CONSULTAN  FURNIZAT  POTEN IALILOR BENEFICIARI AI FONDURILOR 
EUROPENE, LA BIROU, TELEFONIC SAU PRIN POŞTA ELECTRONIC : 
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 Activitatea de consultan  este o activitate permanent  a Compartimentului de Programe Europene şi 
vizeaz  atât reprezentan i ai sectorului public- autorit i ale administra iei publice locale, institu ii 
publice, universit i, precum şi reprezentan i ai sectorului privat- IMM-uri, ONG-uri, persoane fizice; 

 Principalele domenii vizate prin activitatea de consultan : dezvoltare de afaceri în spa iul urban/ 
rural; modernizare exploata ii agricole; înfiin are/ modernizare /dotare spa iu IMM; investi ii în 
dezvoltarea resurselor umane; 

 Beneficiari ai activit ii de consultan : 28 reprezentan i ai administra iei publice locale, 8 
reprezentan i firme private, respectiv 12 persoane fizice. 

 
FURNIZAREA DE INFORMA II C TRE POTEN IALI BENEFICIARI PUBLICI ŞI PRIVA I AI 
FONDURILOR EUROPENE: 
 

 s-au transmis inform ri periodice c tre toate unit ile administrativ-teritoriale din jude ul Cluj cu 
privire la deschiderea de sesiuni de depunere de proiecte pe diferite programe de finan are european  
sau guvernamental ; 

 PARTICIPARE LA EVENIMENTE, MESE ROTUNDE, DEZBATERI 
 

 POSTAREA PE PORTALUL INSTITU IEI PREFECTULUI, SEC IUNEA 
PROGRAME EUROPENE, DE INFORM RI PRIVIND FINAN RILE ACTIVE 
DIN FONDURI EUROPENE ALTE FONDURI EXTERNE, PRECUM ŞI FONDURI 
GUVERNAMENTALE. 

 
 

XV. MANAGEMENTUL COMUNIC RII 
 

Realizarea zilnic  a revistei presei (principale publica ii on-line) din domeniile economic, social şi 
politic, cu accent pe ştirile locale, na ionale şi interna ionale relevante, dar şi ştiri referitoare la  fondurile 
/institu iile europene. 
 
Sprijin acordat pentru derularea activit ilor Prefectului şi Subprefectului jude ului: (alocu iuni, 
inform ri sintetice) 

- 69 comunicate de pres -organizate o serie de conferin e de pres .  
- 68  acredit ri la Institu ia Prefectului Jude ul Cluj: 

 Agen ii de pres : 4 
 Radio: 8 
 TV: 19 
 Presa scris : 17 
 Publica ii on-line: 20 

 

 

INFORMARE ŞI RELA II PUBLICE 
 Total acte înregistrate  : 20.624 
Peti ii IP: 1.046 
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Peti ii SPCEEPS: 40 
Peti ii SPCRPCIV : 5.368 

Total peti ii înregistrate :    6.454 
 

o 132 persoane - primite în audien  la sediul institu iei de c tre conducerea Institu iei Prefectului 
Jude ului Cluj; 

o 721 - persoane - îndrumate/consiliate  pe diverse  probleme  de  c tre consilierii din cadrul    
compartimentelor din cadrul institu iei noastre;  

o 187 persoane - acordare consultan  juridic  de specialitate (punct de informare Dej). 
o 56 studen i în practic  
 

TRANSPAREN A PUBLIC  
 

În anul 2016, Institu ia Prefectului – jude ul Cluj a fost printre primele institu ii care a pus în aplicare 
Memorandumul cu tema: Creşterea transparenţei şi standardizarea afiş rii informaţiilor de interes 
public, iniţiat de Ministerul pentru Consultare Public  şi Dialog Civic (MCPDC) şi Cancelaria 
Primului Ministru , aprobat de Guuvernul României, în luna martie 2016.  

Astfel, pe site-ul Prefecturii Cluj, care con inea şi la data respectiv  informa iile de interes public 
prev zute de Legea nr. 544/2001, au fost postate în format standardizat noile seturi de informaţii solicitate, 
cum ar fi: bilanţul contabil, bugetul instituţiei dar şi alte documente, publicabile şi f r  s  conţin  informaţii 
clasificate/confidenţiale, cerute constant de societatea civil  - execuţia bugetar , evidenţierea posturilor 
vacante, centralizatorul achizi iilor publice care s  arate execu ia contractelor de peste 5.000 euro şi 
contractele aferente etc. 

O consecin  spunem noi fireasc  a aplic rii acestor m suri a fost creşterea  num rului de persoane 
care au adresat solicit ri în baza Legii nr. 544/2001, în anul 2016 la Institu ia Prefectului – jude ul Cluj fiind 
înregistrate un num r de 66 de solicit ri. Comparativ, în anul 2015 au fost 21 de solicit ri, iar în anul 2014 
un num r de 32 solicit ri. 

SOCIAL MEDIA 
 

304 reprezint  valoarea medie în ceea ce priveşte impactului post rilor (num rul de persoane c rora le-au 
fost livrate post rile paginii) la nivelul anului 2015 – valoare ce a crescut în anul 2016 la 1342. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ac iuni în sprijinul creşterii impactului: valoarea medie a reacţiilor, comentariilor şi distribuirilor: num rul 
distribuirilor a crescut de la 1 la 6 în anul 2016 faţ  de anul 2015, iar cel al reac iilor/comentariilor de la 2 la 
44. Num rul persoanelor care apreciaz  şi urm resc pagina de Facebook a Instituţiei Prefectului – Judeţul 
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Cluj a crescut de la 1448 în anul 2015 la 2712 la sfârşitul anului 2016.Cu privire la impactul post rilor, la 
nivelul anului 2016 media lunar  a dep şit 70.000 de persoane faţ  de 40.000 în 2015.  
În intervalul 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016 pagina de internet a Institu iei Prefectului – Jude ul Cluj a 
fost accesat  de 37.752 de persoane (utilizatori unici) şi un num r de 160.600 de afiş ri de pagin . 

 
 

DEPLAS RI ÎN TERITORIU 
 
- 3 februarie - ca urmare a sesiz rilor repetate adresate Institu iei Prefectului – jude ul Cluj de c tre cet enii 
comunei Chinteni, cu privire la starea necorespunz toare a drumului jude ean 109A Cluj-Napoca – Chinteni, 
prefectul jude ului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, s-a deplasat în comuna Chinteni, unde a constatat situa ia 
grav  în care se afl  infrastructura pe anumite por iuni de drum; 
 
- 10 februarie - prefectul judeţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, s-a deplasat în comuna Izvoru Crişului 
pentru o întâlnire cu autorit ile locale din localitate; 

- 17 februarie - în cadrul programului de vizite în teritoriu, prefectul jude ului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, 
a efectuat o deplasare în comuna Ploscoş; 

- 1 martie - la invita ia primarului comunei Mociu, Horvath Marton, prefectul jude ului Cluj, Gheorghe Ioan 
Vuşcan, a participat la o întâlnire de lucru cu angaja ii şi o parte din consilierii locali din cadrul Prim riei 
Mociu; 

- 17 martie - participarea prefectului jude ului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, la prima deplasare din 
cadrul Caravanei de informare privind oportunit ile active de finan are în mediul rural, în comuna Baciu; 
 
- 10 aprilie - prefectul jude ului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, a convocat în şedin  extraordinar  Comitetul 
Jude ean pentru Situa ii de Urgen  în localitatea Jichişu de Jos, ca urmare a ruperii de nori din dup  amiaza 
zilei de 9 aprilie 2016; 
 
- 18 mai - prefectul jude ului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, al turi de comisarul şef al SPCRPCIV, Dan 
Florian, a întreprins o vizit  de lucru în teritoriu pentru a evalua posibilitatea sus inerii examenului pentru 
ob inerea permisului de conducere în municipiul Gherla; 

- 14 iulie - întâlnire de lucru a prefectului jude ului Cluj la sediul Prim riei comunei Chiuieşti, cu 
participarea reprezentan ilor institu iilor cu atribu ii în domeniu, pentru clarificarea con inutului 
documenta iei necesar  acces rii de fonduri europene în vederea reabilit rii infrastructurii comunale şi 
întâlniri cu autorit ile locale din comunele Mica şi Iclod, în cadrul programului de vizite în teritoriu;  

- 30 august - drumul de leg tur  între Autostrada A3 şi DN1-E60, respectiv între A3 şi centura de ocolire 
Apahida-Vâlcele, a fost subiectul unei discuţii ce a avut loc la sediul Prim riei comunei Tureni între 
prefectul jude ului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, şi reprezentan ii autorit ţilor locale, ai Direc iei Regionale 
de Drumuri şi Poduri Cluj şi ai proiectantului studiului de fezabilitate, pentru a stabili ultimele detalii tehnice 
în vederea demar rii acestui proiect de infrastructur ; 

- 5 septembrie - vizit  de lucru la şcolile din comunele Beliş, M rg u şi Râşca. Deplasarea a avut ca 
obiectiv evaluarea infrastructurii unit ţilor de înv ţ mânt, din dorinţa prefectului de a se asigura c  
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deschiderea anului şcolar 2016-2017 se va realiza în condiţii optime în întregul judeţ; 

- 2 octombrie - prefectul jude ului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, s-a deplasat în Câmpia Turzii, în colonia 
de pe strada Vasile Goldiş, unde locuiesc mai multe familii de romi. În diminea a zilei de 2 octombrie a.c., în 
colonia Goldiş a izbucnit un incendiu de propor ii care a afectat peste 15 locuinţe, majoritatea fiind locuinţe 
care aparţin de administraţia local , fiind închiriate familiilor nevoiaşe;  

- 3 noiembrie - prefectul judeţului Cluj, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţ  Cluj, a verificat în teren capacitatea de intervenţie de la bazele de desz peziri aparţinând drumurilor 
naţionale şi judeţene din punct de vedere al asigur rii cu materiale antiderapante şi mijloace auto de 
intervenţie pentru sezonul rece 2016-2017. Verific rile s-au f cut pentru drumurile naţionale la bazele de 
intervenţie Gil u, Morlaca şi Beliş iar pentru drumurile judeţene la baza din Huedin; 

- 15 şi 16 noiembrie - deplasarea prefectului jude ului Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, la greva angaja ilor de 
la Salina-Ocna Dej; 
 
- 29 noiembrie - întâlnire cu cet enii din comuna Feleacu, în sala de şedinţe a Prim riei din localitate. 
Discuţiile au vizat situaţia retroced rii unor terenuri aflate pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, precum şi 
proiectul de „Modernizare a infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN1, în sate lineare şi puncte 
negre” început în anul 2009 şi prin care au fost montate separatoare de sens, proiect din cauza c ruia accesul 
la propriet i este mult mai dificil. 

Ini iat în toamna anului 2012, programul vizitelor de informare în localit ile din jude ul Cluj a 
continuat şi pe parcursul anului 2016. În toat  aceast  perioad , prefectul jude ului Cluj, Gheorghe Ioan 
Vuşcan, înso it de consilieri din aparatul de specilitate al Institu iei Prefectului, a vizitat în repetate rânduri 
municipiile Dej, Turda, Câmpia-Turzii, Gherla şi oraşul Huedin. De asemenea, au fost efectuate deplas ri în 
toate cele 75 de comune din jude , în unele localit i chiar de dou  sau de trei ori. În toate satele şi centrele 
de comune au fost vizitate scolile şi gr dini ele, dispensare şi spitale, posturile de poli ie şi nu în ultimul rând 
sediile prim riilor. 

EVENIMENTE 
desf şurate de c tre Instituţia Prefectului - Judeţul Cluj în cooperare şi cu sprijinul structurilor din sistemul 

de ap rare, ordine public  şi securitate na ional  
 

 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române 
 29 aprilie - Ziua veteranilor de r zboi 
 9 mai - Ziua Independen ei de Stat a României, Ziua Victoriei Na iunilor Unite în cel de-al doilea 

R zboi Mondial şi Ziua Europei 
 9 iunie - Ziua Eroilor 
 26 iunie - Ziua drapelului na ional 
 29 iulie - Ziua imnului na ional al României 
 25 octombrie - Ziua Armatei României 
 1 decembrie - Ziua Na ional  a României 
 21-22 decembrie - Ziua Memoriei Victimelor Comunismului în România şi Ziua Victoriei Revolu iei 

Române şi a Libert ii  

ALTE EVENIMENTE ORGANIZATE DE INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL CLUJ 

- Spectacolul „Copiii s rb toresc Marea Unire”  edi ia a III-a, desf şurat în Sala Teatrului şi a Operei 
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Na ionale Române din Cluj-Napoca, cu ocazia Zilei Na ionale a României; 

Cea de-a V-a edi ie a Galei „ONOARE PENTRU CLUJ” 
desf şurat  cu ocazia şedin ei Colegiului Prefectural din luna 
decembrie. Institu ia Prefectului-Jude ul Cluj acord , începând 
din anul 2012, unor personalit i sau institu ii din diferite 
domenii de activitate care au contribuit substan ial la 
promovarea şi consolidarea imaginii Clujului, distinc ia 
„ONOARE PENTRU CLUJ”.  

 Activitate misionar : P.S. Florentin 
Crih lmeanu, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice 
de Cluj-Gherla.  

 Onoare şi demnitate: Comandantul Diviziei 4 
Infanterie „Gemina”, General - maior Dr. Ioan 
Manci. 

  
 Diploma ie şi carier  academic : Prof. Univ. Dr. Vasile Puşcaş, Universitatea „Babeş-

Bolyai”. 
 Art - teatru şi film: Maestrul Dorel Vişan.  
 Cercetare ştiin ific :Prof.Univ.Dr. Daniel David, Prorector al Universit ii „Babeş-Bolyai”. 
 Educa ie: Şcoala Gimnazial  „Ioan Bob”,  
 S n tate: Prof.Univ.Dr. Marcel Tan u, Universitatea de Medicin  şi Farmacie „Iuliu 

Ha ieganu”. 
 Mediu de afaceri: S.C. Electrogrup S.A. 
 Turism: S.C. Salina Turda S.A. 
 ONG – voluntariat: Crucea Roşie Român , Filiala Cluj. 

„Camionul de Cr ciun” 28.12.2017-29.12.2017 - Ac iunea derulat  de Asocia ia T şuleasa Social- Filiala 
Cluj-  -> 5.333 elevi din 24 unit i administrativ-teritoriale au primit daruri, urmând ca aceştia s  planteze 
împreun  cu reprezentan ii asocia iei un arbore sau doi pentru fiecare cadou primit-aprilie 2017. 

 implicarea copiilor în probleme sociale şi de mediu prin ac iuni de voluntariat  

 

 


