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I. INTRODUCERE 

1. Legisla ie de baz  

Institu ia Prefectului-Jude ul Cluj este organizată şi func ionează sub conducerea prefectului, în 
temeiul Constitu iei României, a Legii nr.340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 460/2006 pentru 
aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
Institu ia Prefectului este o institu ie publică cu personalitate juridică, cu patrimoniu şi buget 
propriu. 

Institu ia Prefectului poate beneficia de programe cu finan are interna ională. 
Institu ia Prefectului-Jude ul Cluj îşi are sediul în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 
Decembrie 1989 nr. 58. 

Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu şi conduce serviciile publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din subordinea Guvernului, 
aflate la nivelul unită ilor administrativ-teritoriale. 

Prefectul asigură realizarea intereselor na ionale, aplicarea şi respectarea Constitu iei, a legilor, a 
ordonan elor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice. 
Prefectul exercită controlul de legalitate asupra actelor administrative adoptate sau emise de 
autorită ile administra iei publice locale organizate la nivelul jude ului. 
Pentru îndeplinirea atribu iilor şi prerogativelor care îi revin potrivit legii, prefectul jude ului Cluj 
este ajutat de subprefect. 

Structura de organizare a Institu iei Prefectului-Jude ul Cluj este stabilită prin ordin al Prefectului la 
nivel de servicii şi compartimente independente, după caz. 

2. Structura organizatoric  

Aparatul de specialitate al Institu iei Prefectului jude ului Cluj este format dintr-un număr total de 
110 de posturi din care: 43 func ionari publici, 52 func ionari publici cu statut special şi 15 posturi 
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 Legalită ii Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă; 
- Serviciul pentru Urmărirea Aplicării 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. 

 

Numărul de angaja i care au participat la cursuri de instruire şi formare profesională, în cursul 
anului: 1 

Număr de concursuri organizate pentru ocuparea posturilor temporar vacante: 2 iar pentru ocuparea 
de posturi vacante au fost organizate un numar de 11 concursuri . De asemenea, în semestrul I al 
anului 2017, s-a organizat un examen/concurs pentru promovarea în gradul profesional „superior”, 
în urma căruia a fost promovat un  func ionar public. 
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Conform Structurii organizatorice şi func ionale a Institu iei Prefectului- Jude ul Cluj situa ia  
personalului a avut la finele anului 2017 următoarea configura ie: 
 
 Nr. posturi in 

organigrama 
Nr. total 
angaja i 

Posturi 
vacante 

Functionari 
publici 

Func ionari 
publici cu 

statut special 

Personal 
contractual 

Aparat 
tehnic 

52 52 5 38 0 9 

SPCEEPS 25 21 4 0 22 3 

SPCRPCIV 33 32 1 0 30 3 

TOTAL  105 10 38 52 15 

 

II.  OBIECTIVE STRATEGICE  
1. Exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative emise de autorită ile 
administra iei publice locale şi accelerarea procesului de aplicare a actelor normative cu caracter 
reparatoriu; 

2. Eficientizarea conducerii serviciilor publice deconcentrate şi a altor structuri guvernamentale şi 
corelarea priorită ilor acestora cu Programul de Guvernare;  
3. Îmbunătă irea managementului situa iilor de urgen ă; 
4. Gestionarea ra ională a resurselor financiare şi a resurselor umane din cadrul  institu iei. 

III.  MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITU IONALE 

1.  Eficientizarea structural  

Ca urmare a aprobării Statului de funcţii de către ministrul afacerilor interne valabil ca urmare a 
reorganizării şi suplimentării numărului de posturi în anul 2017 şi în vederea eficientizării activită ii 
Institu iei Prefectului - Jude ul Cluj s-a emis Ordinul prefectului nr. 482 din 15.02.2017 privind 
stabilirea structurii organizatorice şi funcţionale - organigrama Instituiei Prefectului – Judeţul Cluj,  

În acest sens:  s-a suplimentat num rul de posturi cu 2 posturi, respectiv: un post de consilier 
debutant pentru minoritatea romă, un post de consilier asistent pentru compartimentul financiar-
contabilitate   

Urmare a acestor modific ri,  structura organizatoric  a Institu iei Prefectului-Jude ul Cluj  
se prezint   astfel:  
1. Conducerea institu iei: 2 posturi de înal i func ionari publici;  
2. Cancelaria Prefectului: 4 posturi contractuale de execu ie; 
3. Corpul de control al prefectului: 1 func ie publică de execu ie; 
4. Compartimentul  Audit intern: 1 func ie publică de execu ie; 
5. Manager public: 1 func ie publică de execu ie 

6. Serviciul economic, resurse umane, IT: 1 func ie publică de conducere (şef serviciu) şi 8 func ii 
publice de execu ie şi 2 posturi personal contractual 
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6.1. Compartimentul financiar-contabilitate: 3 func ie publică de execu ie; 
6.2. Compartimentul resurse umane: 2 func ii publice de execu ie ; 
6.3. Compartimentul achizi ii publice: 1 func ie publică de execu ie ; 
6.4 Compartimentul protec ia muncii, administrativ: 1 func ie publică de execu ie şi 2 posturi 

personal contractual 
6.5 Compartiment IT: 1 func ie publică de execu ie; 

7. Serviciul conducerea serviciilor publice deconcentrate, programe europene, rela ii publice: 1 
func ie publică de conducere (şef serviciu) şi 11 func ii publice de execu ie şi 3 posturi personal 
contractual 
7.1 Compartimentul programe europene: 3 posturi personal contractual; 
7.2 Compartimentul dezvoltare economică, conducere servicii publice deconcentrate, situa ii de 
urgen ă, ordine publică: 6 func ii publice de execu ie ; 
7.3 Compartimentul informare, rela ii publice: 5 func ii publice de execu ie; 

8. Serviciul controlul legalită ii actelor, contencios administrativ, apostilă: 1 func ie publică de 
conducere (şef serviciu) şi 10 func ii publice/posturi de execu ie,  
8.1 Compartimentul verificarea legalită ii actelor şi contencios administrativ: 9 func ii publice 
de execu ie 
8.2 Compartimentul apostilă: 1 func ie publică de execu ie ; 

9. Serviciul pentru urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu: 1 func ie publică de 
conducere (şef serviciu) şi 7 func ii publice de execu ie ; 
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2. Gestionarea resurselor umane  

Echipa Institu iei Prefectului - Jude ul Cluj este  compusă  din 108 salaria i, înal i func ionari 
publici, func ionari publici, func ionari publici cu satut special şi personal contractual. 
Posturile sunt repartizate astfel: 
- Pentru componenta „administraţie publică” - 52 de posturi, respectiv: 43 de funcţionari publici 

şi 9 personal contractual. 
 
 

Structura posturilor Instituţia Prefectului Judeţul Cluj

43

9

Funcţionari publici
Personal contractual

 

 

Structura ocupării posturilor la . .

45

7

Ocupate

Vacante

 

- Pentru componenta „ordine publică şi siguran ă na ională” - 58 de posturi repartizate astfel: 

 Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor 33  posturi din care: 30 func ionari publici cu statut special şi 3 salaria i în 
regim contractual,  vacante  1 post de func ionari publici cu statut special, 
 Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidena Paşapoartelor Simple-25 
posturi, din care: 22 func ionari publici cu statut special şi 3 salaria i în regim contractual, 
vacante 2 posturi de func ionari publici cu statut special şi 2 posturi de personal contractual. 

  
Din totalul de 58 posturi existente la cele dou  servicii comunitare, sunt ocupate 53, iar 9 
posturi sunt vacante.  



 

               MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CLUJ 

 

 
Cluj-Napoca 
Ianuarie 2018 

7 
 

Structura ocupării posturilor la . .

53

5

Ocupate

Vacante

 

 

În vederea eficientizării managementului funcţiilor publice în cadrul Instituţiei Prefectului- 
Judeţul Cluj , componenta „administra ie public ”,  s-au desfăşurat următoarele activită i: 
1. În ceea ce priveşte ocuparea posturilor vacante din cadrul Institu iei Prefectului - Judeul Cluj, 

în anul 2017: 

 au fost organizate 11 concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante 

 consilier juridic, grad profesional superior   -  1   funcie publică de execu ie  

 consilier juridic, grad profesional asistent    -  2   funcii publice de execuie 

 consilier, grad profesional asistent               -  1   funcie publică de execu ie  

 auditor, grad profesional superior                -  1   funcie publică de execu ie 

 consilier, grad profesional debutant-romi    -  1   funcie publică de execu ie 

 personal contractual                                     -  2   funcii contractuale 

în urma cărora s-au ocupat funciile publice şi contractuale men ionate anterior 

 s-a  aprobat  transferul în interesul serviciului pentru 3 funcionari publici de la alte instituii 
publice din judeul Cluj. 

Pentru  dezvoltarea carierei funcionarilor publici din instituia noastră a fost organizat 1 concurs de  
promovare  a  func ionarilor publici  în gradul profesional imediat superior. 

2. În ceea ce priveşte încetarea sau suspendarea raportului de serviciu al  func ionarilor publici din 
cadrul Instituiei Prefectului - Judeul Cluj, au fost înregistrate: 

 1 solicitare de încetare a raportului de serviciu ca urmare a îndeplinirii condiiilo r de 
pensionare 

 5 solicitări de încetare a  raportului  de serviciu prin transfer în interesul serviciului 

 1 solicitare de suspendare a raportului de muncă, urmare a trecerii în concediu pentru 
îngrijire copil până la vârsta de 2 ani.  
3. În ceea ce priveşte participarea la cursuri de perfecionare profesională:  

 Se constată o participare extrem de scăzută a salaria ilor, respectiv o singură persoană, la 
cursuri de perfecionare organizate  în colaborare cu  Agenia Naională a Func ionarilor Publici.  

Salariaii Institu iei Prefectului - Judeul Cluj au participat în calitate de reprezentani ai ANFP  
în  472 comisii de concurs şi de solu ionare a contestaiilor. 
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4. Pentru desfăşurarea activită ii Institu iei Prefectului- Judeul Cluj pentru numirea funcionarilor 
publici au  fost  întocmite un număr de  9 ordine a prefectului, 6 ordine a prefectului pentru 
mutarea unor funcionari publici şi  s-au actualizat fişele de post pentru 52 de salariai.  

5. Ca urmare a modificării legisla ie privind salarizarea, în anul 2017 s-a emis un număr de 145  de 
ordine a prefectului. 

6. Pe linia sănătă ii şi securită ii în muncă precum şi a prevenirii şi stingerii incendiilor au fost  
aplicate întocmai dispoziiile legale în vigoare şi au fost aduse  la îndeplinire activită ile şi 
procedurile specifice, atât  personalului din Instituia Prefectului – Judeul Cluj cât şi al celor din 
serviciile comunitare. 

3. Utilizarea resurselor financiare  

Activit ile în domeniul  financiar - contabil desfăşurate de Institu ia Prefectului-Judeul Cluj au 
avut ca sursă de finan are alocaiile bugetare repartizate pe cele două componente :  
- componenta administraie - capitolul bugetar 51.01 „Autorită i executive şi ac iuni externe”  
- componenta ordine publică - capitolul bugetar 61.50 “Ordine publică şi siguranţă naţională” şi 

cap. 68 Asigurări şi asistenţă socială. 

Bugetul alocat anului 2017 pentru cele două capitole bugetare, a fost în sumă totală de 7.125 mii lei, 
fa ă de 14.844 mii lei în anul 2016, anul 2016 fiind an electoral: 

 

Situaţia bugetului alocat în anul 2017 comparativ cu 
anul 2016

14844

7125

2016

2017

 

 

La finele anului 2017, Instituia Prefectului-Judeul Cluj  a înregistrat,  pe cele două capitole 
bugetare, credite aprobate şi plă i nete în valoare totală de 7.043.015 lei, după cum urmează: 
 

                                                                                                                                     lei - 

Denumire indicatori Cod 
Credite bugetare 

Aprobate 
Plă i 

Effectuate 

TOTAL  7.125.000 7.043.015 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.01 3.827.000 3.787.233 

Cheltuieli de personal  51.01.10 3.236.000 3.224.652 

Cheltuieli materiale  51.01.20 438.000 410.845 

Alte cheltuieli 51.01.59 83.000 82.419 
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Cheltuieli de capital 71.01. 70.000 69.317 

Ordine publică şi siguranţă  naţională 61.50 3.282.000 3.243.025 

Cheltuieli de personal  61.50.10 3.066.000 3.041.844 

Cheltuieli materiale  61.50.20 186.000 171.471 

Alte cheltuieli 61.50.59 30.000 29.710 

Asigurări şi asistenţă socială 68.06 16.000 12.757 

 

La data de 31 decembrie 2017, creditul aprobat de către ordonatorul principal de credite Ministerul 
Afacerilor Interne,  a fost utilizat în proporie de  98,85 %.  

În anul 2017 au fost efectuate la Titlul XI Alte cheltuieli - Desp gubiri  civile -  plă i  ce reprezintă 
cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare ce revin în sarcina Comisiei jude ene pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor  din jude ul Cluj,  în sumă  totală de  
82.419,15 lei.  

Activitatea Serviciului economic, resurse umane, IT  în anul 2017 pe lângă cele 1650 de acte 
ordonanate,  a presupus şi o suplimentare a raportărilor financiare lunare, trimestriale  şi anuale fa ă 
de cele transmise ordonatorului principal de credite, cu 58 de formulare/situaii, necesare a fi depuse  
în Sistemul  Naţional de Raportare Forexebug  gestionat de  Ministerul Finanelor Publice în 
termenul  legal prevăzut de legisla ie. 

În ceea ce priveşte activitatea de gestionare a sumelor  încasate  în anul 2017, reprezentând contra 
valoarea tarifelor pentru confecionarea şi valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare şi a 
celorlalte documente pe linia circulaiei pe drumurile publice şi a taxelor pentru eliberarea 
paşapoartelor simple, electronice şi temporare ca urmare a  punerii în aplicare a prevederilor OUG 
nr. 41/2016, comparativ cu anul 2016, se constată o  dublare valorilor.   

          

Încasările SPCRPCIV în 2017 comparativ cu 2016(lei)

4.377.928

10.031.000

2016

2017
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Încasările SPCEEPS în  comparativ cu lei

5.111.996

9.906.000

2016

2017

 

 

4.  Activitatea de achizi ii publice 

În cadrul Institu iei Prefectului - Judeul Cluj, au fost efectuate pe SEAP un număr de 478 achiziii 
directe cu o valoare de 475 mii lei fără TVA, asigurând astfel obiectivul principal pentru anul 
2017 care a fost realizarea achiziiilor stabilite prin Programul anual al achiziiilor publice, 
îndeplinindu-se astfel obiectivele generale al instituiei, cu respectarea principiilor nediscriminării, 
tratamentului egal, al recunoaşterii reciproce, al transparenei, proporionalită ii, eficien ei utilizării 
fondurilor publice şi al asumării răspunderii.  
Pentru atingerea acestor obiective, au fost realizate următoarele activită i:  

a. Întocmirea Programului anual al achiziiilor publice pentru anul 2018, în conformitate cu 
legislaia în vigoare şi modificarea, respectiv, adaptarea programului la necesită ile obiective 
ale Instituiei Prefectului - Judeul Cluj pe parcursul întregului an. 

b. Pentru realizarea programului s-a avut în vedere identificarea, evaluarea şi prioritizarea 
nevoilor, implicând toi factorii interesai din cadrul autorită ii contractante şi inând cont de 
bugetul alocat.  

c. Realizarea tuturor activită ilor/etapelor din cadrul procedurilor de atribuire a contractelor 
stabilite prin Programul anual al achiziiilor publice pentru anul 2017, a fost adaptată permanent 
conform  modificărilor  legislative  apărute şi a notificărilor ANRMAP. 

d. În ceea ce privesc achiziiile publice directe acestea, în procent de 99%,  au fost realizate prin 
SEAP iar în celelalte situaii achizi iile s-au realizat cu respectarea  principiului testării pie ei, 
în vederea identificării celor mai avantajoase  oferte. 

e. Au fost încheiate un număr de  24 contracte  şi 24 acte adiionale la contracte. 

5. Asigurarea resurselor logistice  

IV.  REALIZ RI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETEN  

A. Cancelaria Prefectului  

- Agenda prefectului   : 37 reuniuni (6 secretari de stat, 6 ambasadori, 4 consuli, 6 miniştri)â 
- Comunicate de presă: 83 
- Alocu iuni                 : 73 
- Corespondenă          : total acte gestionate la nivelul instituiei :22.078 
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- Implicarea pentru implementarea Strategiei de guvernamentale de îmbun t ire a situa iei 
romilor  

Biroul Judeean pentru Romi are ca obiect de activitate implementarea şi monitorizarea Strategiei 
Guvernului României de îmbunătă ire a cetă enilor români de etnie romă la nivel de jude .  

În activitatea de implementare şi monitorizare a  Strategiei Guvernului României de îmbunătă ire 
a cetă enilor români de etnie romă s-a inut cont de urmatoarele acte normative specifice  
incluziunii sociale a cetă enilor români de etnie romă : 
a. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia Prefectului, prefectul acionează pentru 

realizarea în jude, respectiv în municipiul Bucureşti, a obiectivelor cuprinse în Programul de 
guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competen ele 
şi atribu iile ce îi revin, potrivit legii; 

b. Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României 
de incluziune a cetă enilor români aparinând minorită ii romilor pentru perioada 2012-2020; 

c. Aplicarea prevederilor constituionale, respectiv Titlul II, Drepturile, Libertă ile şi Îndatoririle 
fundamentale, aplicarea O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sanc ionarea tuturor formelor 
de discriminare aprobată prin Legea nr. 48/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 

d. Prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată şi republicată; 
e. O.G. nr.27/2002- privind reglementarea activită ii de soluionare a petiiilor, actualizată şi 

republicată; 

În anul 2017 au fost realizate urm toarele activit i:  

a. A fost întocmit Planul de activită i a Biroului Judeean pentru Romi pentru anul  2017 şi  
Procedura formalizata privind implementarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a 
cetă enilor români aparinând minorită ii romilor în cadrul Instituiei Prefectului Jjudeul Cluj.  

b. Evaluarea şi monitorizarea situa iei comunită ilor de romi din municipiul Cluj-Napoca;  

c. Coordonarea tehnică a exper ilor locali pentru romi; 

d. Întocmirea Planului  judeean de măsuri – Cluj pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetă enilor români aparinând minorită ii romilor pentru 
perioada 2015-2020; 

e. A fost întocmit şi transmis Agen iei Na ionale pentru Romi Raportul de progres pe anul 2016 
privind gradul de îndeplinire a măsurilor stabilite prin planul anual, pe capitole: educa ie, 
ocupare, sănătate, locuire şi mică infrastructură, cultură şi infrastructură socială (protec ia 
copilului, justi ie şi ordine publică, administra ie şi dezvoltare comunitară) de către institu iile 
cu atribuiuni în domeniu (Inspectoratul Şcolar Jude ean Cluj, Centrul Judeean de Resurse şi 
Asistenă Educa ională Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, Centrul Regional pentru Formarea 
Profesională a Adul ilor Cluj, Agenia Judeeană pentru Ocuparea For ei de Muncă Cluj, 
Oficiul Teritorial pentru IMM şi Coopera ie Cluj-Napoca, Direcia de Sănătate Publică Cluj, 
Casa de Asigurări de Sănătate a Jude ului Cluj, Inspectoratul de Poliie Judeean Cluj, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeean Cluj, Direcia Generală de Asisten ă Socială şi Protec ia 
Copilului Cluj, Direcia Judeeană de Eviden ă a Persoanelor Cluj etc.) şi au fost centralizate şi 
datele transmise de Consiliul Judeean Cluj şi Grupurile Locale de Lucru (GLL) constituite la 
nivel local; 

f. Sprijinirea membrilor Grupului de Lucru Mixt în  implementarea  măsurilor asumate în Planul 
judeean de măsuri;  
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g. Monitorizarea implementării măsurilor stabilite în Planul jude ean de măsuri pe aria de 
activitate a autorită ilor administraiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate; 

h. Verificarea îndeplinirii de către unită ile administrativ-teritoriale a obligaiei de constituire a  
Grupului local de lucru, Grupul de iniitiva locală, Planul de ac iune local. Nu toate autorită ile 
publice locale cu comunită i semnificative cu populaie de etnie romă au angaja i experi romi 
sau au constituite Grupuri de Lucru Local, prin Hotărâre a Consiliului Local, pentru 
implementarea strategiei de incluziune a cetă enilor români aparinând minorită ii romilor. 
Experii locali romi au fost consiliai în privin a constituirii mecanismelor de implementare a 
strategiei la nivel local:  Grupul  de lucru local, Grupul de iniitivă locală , Planul de ac iune 
local; 

i. A fost asigurat  cadrul informaional, operativ şi eficient, între Ministerul Afacerilor Interne, 
Agenia Naională pentru Romi, Institu ia Prefectului, autorită ile publice locale şi organiza iile 
neguvernamentale de romi din jude; 

j. Colaborarea cu autorită ile administraiei publice locale, cu organizaiile neguvernamentale din 
jude care  au atribuii în solu ionarea problemelor referitoare la respectarea drepturilor omului, 
cu precădere a drepturilor romilor; 

k. Colaborarea cu instituiile descentralizate ale administraiei publice centrale, în domenii precum 
educaie, sănătate, respectarea legii şi a ordinei publice, accesul nediscriminatoriu la muncă şi 
servicii sociale etc; 

l. Mobilizarea romilor (lideri, activişti, ONG-uri) în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei 
Guvernului României de îmbunătă ire a situaiei romilor ; 

m. Facilitarea parteneriatelor dintre romi, pe de o parte şi autorită ile locale, pe de altă parte, în 
scopul conceperii şi îndeplinirii proiectelor şi programelor pentru romi; 

n. Monitorizarea proiectelor cu finanare destinată comunită ilor de romi; 

Participare la urmatoarele  evenimente: 
- Şedin a cu părin ii din zona Pata-Rât – organizată de Şcoala  Gimnazială Specială - Centru de 

Resurse şi Documentare privind Educa ia Incluzivă Integrată, cu privire la importanta 
frecvenei şcolare, a absenteismului şi abandonului şcolar- Cluj- Napoca;“Proiectul 
intrekultural” organizat la Cluj-Napoca ; 

- Participarea la constituirea Grupurilor de aciune locală (GAL) în municipiile Dej şi Gherla, 
Cluj – Napoca,  Turda; 

- Participarea la Conferina regională organizată de Agen ia Naională pentru Romi la Oradea; 
- Participarea la Forumul tinerilor romi din România organizat la Bucureşti. 
o. Ini ierea şi promovarea în colaborare cu organiza iile de romi, administraiile publice locală, 

servicii publice deconcentrate, alte instituii ale statului, a proiectelor ce vizează îmbunătă irea 
situaiei romilor având ca sursă de finan are, fondurile structurale, alte fonduri europene, 
guvernamentale sau locale; 

În anul 2017 au avut loc  trei întâlniri ale Grupului de Lucru Mixt Cluj, respectiv: 

1. O echipă de exper i din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a prezentat stadiul 
implementării Proiectului „Îmbunătă irea accesului la justiie. O abordare integrată cu accent pe 
populaia de etnie romă şi alte grupuri vulnerabile”, Programul RO24 ”Întărirea capacită ii 
judiciare şi cooperare,, ; 

2. Prezentarea semnificaiei Zilei Internaionale a Romilor şi a unor ini iative privind incluziunea 
romilor:  
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- Prezentare rezultate Proiect SocioRoMap- proiect al Institutului pentru Studierea Problemelor 
Minorită ilor Na ionale (ISPMN); 

- Prezentare rezultate Program ROMACT-incluziunea romilor la nivel local, proiect al 
Consiliului Europei; 

- Prezentare rezultate Proiect Pata Cluj (sinteză)-proiectul Asociaiei de Dezvoltare 
Intercomunitară - Zona Metropolitană Cluj (ADI ZMC); 

- Prezentarea şi adoptarea Raportului jude ean de progres pentru anul 2016. 

3. Analiza stadiului de implementare a H.G. nr. 18/ 2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului 
Românie de incluziune a cetă enilor români aparinând minorită ii rome pentru perioada 2015- 
2020, la nivel local/ judeean, în special cu privire la monitorizarea, evaluarea şi clarificarea 
situaiei în domeniul locuirii şi mica infrastructură din zona comunită ilor de romi din zona 
Pata- Rât,  Cluj- Napoca ; 

Informare cu privire la planurile de dezvoltare a zonelor dezavantajate din Pata-Rât şi implica iile 
acestora asupra familiilor de romi, care locuiesc în aceste comunită i compacte. 

B. Corpul de control al prefectului 

Activitatea Corpului de Control al Prefectului a constat în aciuni de verificare dispuse prin ordine 
ale prefectului, atât în baza prevederilor Ordinului Ministrului MAI nr.138/2016 privind 
organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cât şi în urma sesizǎrilor 
adresate Instituiei Prefectului-Jude ul Cluj. 
Astfel, în cursul anului 2017 au fost întreprinse 5 aciuni de verificare, control şi îndrumare dispuse 
de Prefectul Judeului Cluj în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului MAI nr. 138/2016 
privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, respectiv: 
- La Primǎria Comunei Beliş, în baza Ordinului Prefectului Jude ului Cluj nr. 371/08.09.2017; 
- La Primǎria Comunei Mica, în baza Ordinului Prefectului Judeului Cluj nr. 395/29.09.2017; 
- La Primǎria Comunei Recea Cristur, în baza Ordinului Prefectului Jude ului Cluj nr. 

480/31.10.2017; 
- La Primǎria Comunei Dǎbîca, în baza Ordinului Prefectului Jude ului Cluj nr. 492/09.11.2017; 
- La Primǎria Comunei Cojocna, în baza Ordinului Prefectului Jude ului Cluj nr. 28.11.2017. 

Ac iunile de verificare, control şi îndrumare au vizat următoarele obiective: 
- Verificări cu privire la măsurile întreprinse de primar în calitatea acestuia de reprezentant al 

statului în unitatea administrativ-teritorială ; 
- Ac iuni de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribu iilor delegate şi 

executate de aceştia în numele statului; 
- Ac iuni de îndrumare a secretarului unită ii administrativ-teritoriale. 

Măsurile privind organizarea activită ii de îndrumare şi control la autorită ile administraiei publice 
locale, precum şi tematica privind ac iunile de îndrumare şi control, au fost stabilite potrivit 
reglementărilor legale în vigoare, prin Ordinul Prefectului Judeului Cluj nr. 211 din 21.06.2017. 

Verificǎrile întreprinse au vizat: 
I. M surile întreprinse de primari în calitatea lor de reprezentan i ai statului în unitatea 
administrativ- teritorial  în ce priveşte:  
1.  Exercitarea atribuiilor de ofi er de stare civilă, respectiv, modul în care au fost duse la 

îndeplinire măsurile stabilite de Direc ia judeeană de eviden ă a persoanelor Cluj, în urma 
controalelor efectuate; 

2. Exercitarea atribuiilor de autoritate tutelară; 
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3. Exercitarea atribuii lor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului, 
recensământului; 

4. Asigurarea funcionării serviciilor publice locale de profil, respectiv serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare, serviciul de iluminat public, serviciul de salubrizare, serviciul de transport 
public local de călǎtori- Legea nr.92/2007, serviciul de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, serviciul comunitar de cadastru şi agricultură; 

II. Modul de exercitare de c tre primari a atribu iilor delegate şi executate de c tre aceştia în 
numele statului: 

1. Respectarea prevederilor legale privind situaiile de urgenă, protec ie civilă, urmǎrindu-se 
modul în care au fost duse la îndeplinire măsurile stabilite de Inspectoratul pentru Situaii de 
Urgenă Cluj, în urma controalelor efectuate; 

2. Aplicarea legislaiei privind restituirea proprietailor; 

3. Respectarea atribuiilor prevăzute de legile privind asisten a socială, respectiv modul în care au 
fost duse la îndeplinire măsurile stabilite de Agenia Judeeană pentru Plă i şi Inspec ie Socială 
Cluj; 

4. Activitatea de emitere a autorizaiilor de construire, urmǎrindu-se  modul în care au fost duse la 
îndeplinire măsurile stabilite de organele de constrol abilitate( consiliul jude ean Cluj, 
Inspectoratul Judeean în Construcii  Cluj); 

5. Respectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea şi inerea evidenei registrului agricol; 

6. Verificarea aplicării Programului de măsuri pentru combatarea birocra iei în activitatea de relaii 
cu publicul, conform prevederilor H.G. nr.1723/2004; 

7. Verificarea aplicării şi respectării dispozi iilor Legii nr. 52/2003; 

8. Respectarea prevederilor Legii nr. 75/1994 privind privind arborarea drapelului României, 
intonarea imnului naional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorită ile şi 
institu iile publice; 

9.  Respectarea procedurilor privitoare la adoptarea bugetului local, respectiv prezentarea de către 
primar, în termenul prevăzut de Legea nr. 500 din 2002 privind finanele publice, a proiectului 
bugetului; 

10.   Respectarea dreptului cetă enilor aparinând unei minorită i na ionale de a folosi limba maternă 
în administraia  publicǎ.     

III. Îndeplinirea de c tre primar/preşedintele Consiliului Jude ean a atribu iilor referitoare la 
rela ia cu Consiliul local/Consiliul Judeean: 

1. Convocarea CL/CJ în şedin e; 

2. Punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de consiliul local/jude ean; 

3. Prezentarea de către primar/preşedintele Consiliului jude ean a rapoartelor prevăzute de lege, 
după cum urmează: raport privind starea economică, socială şi de mediu a unită ii administrativ-
teritoriale; raport privind situaia gestionării bunurilor; 

4. Alte rapoarte solicitate de consiliul local. 

IV. Activitatea secretarului unit ii administrativ-teritoriale. 

În urma verificǎrilor întreprise au fost constatate urmǎtoarele: 
- deficiene cu privire la completarea registrului agricol; 



 

               MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CLUJ 

 

 
Cluj-Napoca 
Ianuarie 2018 

15 
 

- deficiene cu privire la aplicarea Programului de mǎsuri pentru combaterea birocra iei în 
activitatea de relaii cu publicul, conform prevederilor  H.G. nr. 1723/2003; 

- deficiene cu privire la aplicarea legislaiei privind restituirea proprietailor; 
- deficiene cu privire la îndeplinirea obligaiei de transparenă în cadrul procedurilor de 

elaborare a proiectelor de acte normative; 

Constatările efectuate pe timpul controlului cu privire la modul de îndeplinire a atribuiilor ce revin primarului 
şi secretarului se consemneazǎ într-o Notǎ de constatare, iar concluziile şi măsurile propuse de comisia de 
control se materializează într-un Raport de control.  

Urmare a constatǎrii deficienelor susmenionate au fost acordate termene pentru remedierea acestora şi 
îndeplinirea obligaiilor în conformitate cu prevederile legale.  

C. Afaceri europene, relaii interna ionale, dezvoltare economic , programe şi strategii 
guvernamentale 

1. Accesarea Fondurilor Europene  

Organizarea şi/ sau participarea la 15 evenimente/ac iuni pentru promovarea fondurilor europene 
potenialilor beneficiari de la nivelul judeului: 

 30 martie - 25 aprilie: Caravană de informare în mediul rural din jude ul Cluj 

 Parteneri: GAL-urile func ionale de la nivelul judeului Cluj, Oficiul Judeean pentru 
Finanarea Investiiilor Rurale Cluj, Agenia de Plă i şi Interven ie pentru Agricultură Cluj, 
Direc ia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor Cluj şi Agen ia pentru Protecia 
Mediului Cluj; 

 Obiective: oportunită ile de finanare oferite prin PNDR 2014-2020, subveniile din sectorul 
vegetal şi zootehnic, precum şi alte informa ii relevante pentru depunerea şi implementarea 
proiectelor cu finanare externă nerambursabilă; 

 Beneficiari: aprox. 220 persoane- fermieri, proprietari/membri de gospodării agricole; 
proprietari de pădure; cooperative, asocia ii de producători/crescători de animale; 
microîntreprinderi şi întreprinderi mici existente sau nou înfiin ate în zona rurală; administra ia 
publică locală din mediu rural; beneficiari de fonduri nerambursabile care derulează proiecte; 

 Arie de acoperire: 75 de comune de la nivelul judeului Cluj; 

 Modalitate de desfăşurare: organizarea de întâlniri de informare în 8 comune ale judeului 
Cluj, sedii ale Grupurilor de Aciune Locală. 

 6 martie: Întålnire cu beneficiarii Programului Romånia Start Up Nation, Facultatea De 
Business, UBB Cluj-Napoca: 

 Invitat: Ilan Laufer, secretar de stat, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert şi 
Antreprenoriat şi directorul OTIMMC; 

 Participani: reprezentani ai mediului de afaceri, studeni, autortită i publice locale 

 9 mai: Evenimentul Sărbătorirea Zilei Europei – organizatori: Centrul de Informare Europe 
Direct Transilvania de Nord şi Agen ia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în parteneriat cu 
Primăria Muncipiului Cluj-Napoca şi cu institu iile publice din Cluj: 

 Scop:  sărbătorirea a 10aniROînUE şi conştientizarea schimbărilor aduse comunită ii 
regionale de aderarea la Uniunea Europeană; 

http://www.antreprenoriat.gov.ro/
http://www.antreprenoriat.gov.ro/
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 Locaie: Centrul Cultural Casino Cluj-Napoca, Parcul Central “Simion Bărnu iu”; 

 Publicul larg a putut obine informaii pe teme europene de interes, activită ile institu iilor 
europene, dar şi informa ii referitoare la programele de finanare europeană şi la proiectele 
derulate de participani.  

 Institu ia Prefectului a expus la standul organizat cu ocazia Zilei Europei materiale de 
informare europeană furnizate de către Biroul de Informare al Parlamentului European. 

 10 mai: Eveniment de prezentare a oportunită ilor de finanare destinate învă ământului 
profesional şi tehnic 

 Participani: reprezentanii primăriilor de municipiu, Inspectoratul Şcolar Jude ean Cluj, 
agenii economici care au încheiat contracte cu şcolile profesionale pentru înfiin area de clase 
în sistem dual, precum şi reprezentan i ai Clubului Oamenilor de Afaceri Francezi şi ai 
Clubului Oamenilor de Afaceri de Limbă Germană din Transilvania de Nord; 

 Prezentări: Axa prioritară 6- Educaie şi competene, prioritatea de investiii 10, respectiv 
obiectivele specifice 13 şi 14, Programul Opera ional Capital Uman 2014-2020; Programul 
Operaional Regional 2014-2020, Axa 10 - Îmbunătă irea infrastructurii educaionale. 

 Prezentările au fost sus inute de reprezentani ai Organismul Intermediar Regional 
Programul Operaional Capital Uman şi ai Ageniei de Dezvoltare Nord -Vest. 

 mai- septembrie 2017: Participare, în calitate de reprezentant al Instituiiei Prefectului, în 
cadrul Comitetului Regional de Dialog în domeniul Tehnologiei Informaiei şi Comunica iilor (CD 
TIC): 

 Participare activă la activită ile derulate în cadrul Sub-grupului administraia publică - 
mediul de afaceri- ateliere de lucru, întâlniri, interviuri, completare de chestionare; dezvoltarea 
unei ini iative de politică publică locală pe baza unei nevoi/provocări identificate în comun de 
către reprezentan i, precum şi în urma analizei unor bune practici;  

 semnarea de către Prefectul jude ului a Documentului-cadru de Cooperare pentru înfiinarea 
şi opera ionalizarea Comitetului Regional pentru Dialog, activitate-pilot în domeniul tehnlogiei 
informa iilor şi comunica iilor în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest. 

Întålniri cu reprezentanii ONG-urilor din jude ul Cluj: 5 reuniuni 

 scopul: identificarea unor modalită i prin care propunerile sectorului neguvernamental să fie 
transpuse în iniiative legislative. 

 19 septembrie: Vizita delegaiei REGI la Cluj-Napoca: Întålnire de lucru cu autorită ile 
publice naionale, regionale şi locale- la Instituia Prefectului  

 Participani: Comisarul european pentru politică regională, Corina Cre u, alături de al i 
reprezentani ai Comisiei Europene,  12 europarlamentari străini şi romåni, consilieri din 
Parlamerul European, Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, secretar de stat din cadrul 
MDRAPFE, Primarii din municipiile din regiunea de Nord-Vest, precum şi reprezentan ii 
Ageniei de Dezvoltare Nord -Vest; 

 Discu iile au vizat în principal necesitatea accelerării gradului de absorb ie a fondurilor 
europene, mai ales în condiiile în care, după 2020, bugetul UE va fi mai mic cu 12-15%, după 
Brexit; 
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 S-a prezentat gradul de absorbie în exerciiul financiar anterior, precum şi stadiul de 
derulare al POR 2014-2020 în regiune; s-a prezentat şi Strategia de Specializare Inteligentă a 
Regiunii şi proiectele pilot derulate prin Ini iativă; 

 S-a abordat şi problema întârzierilor înregistrate pe actualul exerci iu financiar; cauza 
imediată a blocajelor în ceea ce priveşte absorb ia fondurilor constituit-o întârzierea acreditării 
Autorită ilor de Management; România este printre ările care suprareglementează foarte mult, 
necesitate de simplificare a procedurilor în proiectele pe fonduri europene; 

 S-a evideniat că există un interes crescut pentru fondurile europene în cele şase judee ale 
regiunii; pentru foarte multe scheme de finanare, cererea este mult mai mare decåt alocările.  

 17 octombrie: Eveniment organizat cu ocazia Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului 
de Persoane 

 Organizat în parteneriat cu Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Cluj-Napoca  

 Participani: reprezentani ai administraiei publice locale: primary, viceprimari, secretari, 
asisteni sociali, şefi de Politie Locală 

 24 noiembrie: Organizare întålnire in Sala Mare a Palatului Administrativ, la solicitarea 
Europarlementarului olandez Mattihjs Van Miltenburg, cu reprezentanii administraiei publice 
locale din municipiile judeului Cluj 

 Scopul întålnirii: îmbunată irea legislaiei UE în domeniul Politicii de Coeziune pentru 
exerciiul financiar următor; identificarea obstacolelor în implementarea proiectelor finan ate 
prin Programul Operaional Regional. 

Monitorizarea proiectelor cu finan are european  a c ror beneficiari sunt autorit ile publice 
locale şi alte institu ii publice 

 februarie 2017: Centralizare la nivel de jude a situaiei  proiectelor majore aflate în derulare 
de către autorită ile administraiei publice locale, având ca surse de finanare: bugetul propriu, 
fondurile guvernamentale, fondurile europene sau alte surse externe 

 identificarea obstacolelor în procesul de implementare a acestor proiecte 

 februarie 2017: Situaie centralizată privind numărul suplimentar de posturi, pentru anul 2017, 
pentru fiecare unitate administrativ-teritorială a jude ului Cluj care implementează proiecte finanate 
din fonduri externe nerambursabile, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.63/2010; 

 elaborare machetă cuprinzând proiectele finan ate din fonduri externe nerambursabile cu 
precizarea sursei de finanare, data începerii proiectelor, data finalizării, data limită de 
prelungire, valoarea totală, în euro, precum şi valoarea eligibilă a proiectelor; 

 6 februarie: Demersuri în legătură cu solicitarea Primăriei Comunei Mica referitoare la stadiul 
Proiectului Regional de Dezvoltare a Insfrastructurii de apă, apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în 
perioada 2014-2020.  

martie: Bază de date privind proiectele finan ate din fonduri externe nerambursabile aflate în 
implementare la nivelul unită ilor administrativ teritoriale de la nivelul judeului Cluj în cursul 
anului 2017 

 03 februarie: Informare unită ilor administrativ- teritoriale din judeul Cluj - Demersuri pentru 
depunerea cererilor de finanare pentru Programul Naional de Dezvoltare Locală la Ministerul 
Dezvoltării Regionale Administra ie Publică, Fonduri Europene.  
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 21 aprilie: Demersuri pentru rezolvarea pe cale amiabilă prin mediere a situa iei apărute în 
urma declarării ca neeligibile a unor cheltuieli salariale în  cadrul unui proiect finan at prin PODRU 
2017-2013 avånd ca beneficiar Primăria comunei Luna. 

 august: Centralizare la nivel judeean a stadiului proiectelor cu beneficiari publici din judeul 
Cluj, finanate prin PNDR 2014-2020 şi aten ionare cu privire la riscurile nedepunerii la timp a 
cererilor de plată, inclusive cele pentru încasarea avansului (cfm Adresei Ministerului  Agriculturii) 

 3 noiembrie: Informarea unită ilor administrativ-teritoriale din judeul Cluj cu privire la data 
limită de depunere a solicitărilor de transfer către Ministerul Dezvoltării Regionale Administra ie 
Publică, Fonduri Europene pentru realizarea obiectivelor de investiii incluse la finanare în 
Programul Naional de Dezvoltare Locală, Etapa I. 

 09 noiembrie: Informarea unită ilor administrativ-teritoriale din jude - solicitare sprijin în 
promovarea şi diseminarea către cetă eni şi mediul de afaceri a informa iilor cu privire la Reeau 
SOLVIT. 

Participarea Institu iei Prefectului jude ul Cluj în proiecte cu finan are european  

 20 septembrie: Demersuri c tre Ministrul delegat pentru Fonduri Europene din cadrul 
Ministerul Dezvoltării Regionale Administra ie Publică, Fonduri Europene, în vederea includerii 
monumentelor istorice cu destinaie administrativă în categoria investi iilor eligibile prin POR 
2014-2020, 

 22 septembrie: Elaborare şi transmiterea  către Ministerul Afacerilor Interne – Direc ia 
Generală  pentru Relaia cu Instituiile Prefectului a două idei de proiecte (Fişe de proiect) 
finan abile prin Programul UE de Sprijin pentru Reformă Structurală, 

 octombrie: Întålniri cu reprezentani ai Inspectoratului Judeean de Poliie Cluj:  

 discuii în vederea creării unui parteneriat în vederea întocmirii unei propuneri de proiect 
care să vizeze protec ia şi sprijinirea victimelor violen ei pe motive de gen şi a violen ei 
împotriva copiilor; 

 identificarea unei finanări tip grant a Comisiei Europeane, Programul de lucru pentru 
drepturi, egalitate şi cetăţenie pentru 2017, Activitatea 1.2.3 A- Campanie de conştientizare şi 
informare pe tema violenţei domestice şi abuzului asupra minorului. 

 3 noiembrie: Elaborare a 4 fişe de proiect rezultate în urma analizării oportunită ilor de 
finan ări existente şi inånd cont de priorită ile identificate la nivelul Instituiei Prefectului-judeul 
Cluj şi transmiterea acestora către MAI conform solicitării. 

Consultan  furnizat  poten ialilor beneficiari ai fondurilor europene- la birou, telefonic sau 
prin poşta electronic : 

 Activitatea de consultană este o activitate permanentă a Compartimentului de Programe 
Europene şi vizează atât reprezentan i ai sectorului public- autorită i ale administraiei publice 
locale, instituii publice, universită i, precum şi reprezentan i ai sectorului privat- IMM-uri, 
ONG-uri, persoane fizice; 

 Principalele domenii vizate prin activitatea de consultană: dezvoltare de afaceri în spa iul 
urban/ rural; modernizare exploataii agricole; înfiinare/ modernizare /dotare spaiu IMM; 
înfiin are de noi afaceri; investiii în dezvoltarea resurselor umane; proiecte de cercetare-
inovare; infrastructură educa ională; 
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 33 beneficiari ai activită ii de consultană: 15 reprezentan i ai administraiei publice locale, 7 
reprezentani firme private, 8 persoane fizice şi 3 reprezentan i ai unor instituii publice. 

2. Furnizarea de informa ii c tre poten iali beneficiari publici şi priva i ai fondurilor 
europene 

În cursul anului 2017 au fost transmise un număr de  28 informări periodice către toate unită ile 
administrativ-teritoriale din judeul Cluj cu privire la deschiderea de sesiuni de depunere de proiecte 
pe diferite programe de finanare europeană sau guvernamentală: 

 11.01.2017: Informarea unită ilor administrativ-teritoriale din judeul Cluj cu privire la 
aprobarea versiunii finale a Ghidului Solicitantului, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investi ii 3.1 – Sprijinirea eficienei energetice, 
a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în cladirile publice, şi în sectorul locuin elor, Operaiunea B – Clădiri Publice, în 
cadrul POR 2014-2020. 

 25.01.2017: Informare transmisă către  toate unită ile administrativ-teritoriale din judeul Cluj 
cu privire la lansarea Ghidului Solicitantului –POR/8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane 
vârstnice, din cadrul POR, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, 
Prioritatea de Investiii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii 
sociale. 

 30.01.2017: Informarea unită ilor administrativ-teritoriale din judeul Cluj  privind aprobarea  
Schemei de ajutor de minimis care vizează producătorii de tomate şi al cărui obiectiv este ob inerea 
unor produse de calitate, competitive cu cele de pe piaa europeană, precum şi eficien ă economică 
în realizarea şi valorificarea acestora. 

 31.01.2017: Informare transmisă către toate unită ile administrativ-teritoriale din judeul Cluj 
privind instituirea Programului Start-up Nation Romania, prin care statul va oferi fonduri 
nerambursabile de până la 200.000 de lei (circa 44.000 Euro) celor care vor deschide o mică afacere 
în România 

 07.02.2017: Informare transmisă către  toate UAT-urile din mediul rural cu privire la Schema 
de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă 
Măsurii 8 „Investi ii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătă irea viabilită ii pădurilor”, 
SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafe e împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020″. 

 09.02.2017: Informare transmisă către Consiliul Judeean Cluj şi Primăriile de municipii din 
judeul Cluj cu privire la lansarea Cererii de proiecte nr. CP 4/2017 „Sprijinirea autorită ilor şi 
institu iilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât şi din regiunile mai pu in 
dezvoltate, să introducă managementul calită ii în concordană cu Planul de aciuni pentru 
implementarea etapizată a managementului calită ii în autorită i şi institu ii publice 2016-2020”, în 
cadrul Programului Operaional Capacitate Administrativă 2014-2020 

 9.02.2017: Informare UAT-uri deschidere apeluri de proiecte pentru Submăsura 6.5 „Schema 
pentru micii fermieri”, Programul Naional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.   

 17.02.2017: Informarea unită ilor administrativ-teritoriale din judeul Cluj cu privire la 
adoptarea Hotărârii privind stabilirea pentru anul de plată 2016 a plafonului şi a cuantumului 
ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil, prin 
care Guvernul a stabilit cuantumul si plafonul ajutorului national tranzitoriu (ANT1).  
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 22.03.2017: Informare transmisă către  toate unită ilor administrativ-teritoriale din  mediul rural 
cu privire la lansarea sesiunilor de primire a proiectelor de investiii aferente submăsurilor din 
cadrul PNDR prin care se acordă fonduri nerambursabile pentru proiecte de infrastructură de bază şi 
de acces agricol şi silvic, dar şi pentru cele privind protejarea patrimoniului cultural: M sura 4.3 – 
Investi ii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice, M sura 
7.2 – Investi ii în crearea şi modernizarea infrastructurii de baz  la scar  mic  şi M sura 7.6 
– Investi ii asociate cu protejarea patrimoniului cultural. 

 27.04.2017: Informarea  unitatilor administrativ-teritoriale cu privire la deschiderea sesiunile 
de primire a proiectelor de investitii, finantate prin intermediul a 14 submăsuri din Programul 
Na ional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru teritoriul naional, precum şi 
sesiunea de depunere a proiectelor pentru Schema de minimis „Sprijin pentru servicii de 
consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru procesarea şi marketingul 
produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” aferentă sM 4.2. 

 17.05.2017: Informarea administraiilor publice locale cu privire la lansarea Apelului de 
depunere de sub-proiecte aferent Programului competitive de finanare “ Investi ii la nivelul 
comunită ilor locale pentru reducerea poluării cu nutrien i” 

 19.06.2017: Informare transmisă către toate unită ile administrativ-teritoriale din judeul Cluj 
cu privire la lansarea Programului Naional de Dezvoltare Locală (PNDL) etapa a II a, 

 19.06.2017: Informarea unită ilor administrativ-teritoriale din judeul Cluj cu privire la 
publicarea, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a 
fondurilor in cadrul Axei Prioritare 10 – „Îmbunată irea infrastructurii educaionale”, Prioritatea de 
investi ii 10.1 – „Investi iile în educaie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru 
dobândirea de competene şi invă are pe tot parcursul vieii prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educaie si formare”, Obiectiv Specific 10.2 – „Creşterea gradului de participare la învă ământul 
profesional şi tehnic şi învă are pe tot parcursul vie ii”. 

 28.06.2017: Informarea Consiliului Judeean Cluj cu privire la aprobarea Memorandumului 
privind adoptarea acordului de parteneriat între unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii 
publice, în baza căruia se pot efectua unele lucrări de interven ie pentru podurile ce fac parte din 
drumurile judeene propuse spre modernizare prin POR 2014-2020, axa prioritară 6, Stimularea 
mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale.  

 06.07.2017: Informare transmisă către  toate unită ile administrativ-teritoriale din judetul Cluj 
din mediul rural cu privire la lansarea primei sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de finanare 
pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investi ii în procesarea/ marketingul produselor agricole” şi 
submăsura 4.2a „Investi ii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” din 
Programul Naional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, precum şi laprobarea, prin H.G. a 
Programului Naional Apicol pentru perioada 2017-2019 

 18.07.2017: Informare transmisă către toate unită ile administrativ-teritoriale din judetul Cluj 
din mediul rural cu privire la lansarea, în consultare publică, a Ghidului Solicitantului pentru 
submăsurile 16.4 şi 16.4.a „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din 
lan ul de aprovizionare în sectoarele agricol şi pomicol”-PNDR. 

 19.07.2017: Informarea unită ilor administrativ-teritoriale din judeul Cluj privind publicarea în 
consultare publică a Ghidul Solicitantului pentru submăsurile 16.4 şi 16.4.a din PNDR 

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl
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 25.07.2017: Informarea unită ilor administrativ-teritoriale din judeul Cluj privind prelungirea 
termenului de depunere a cererilor de finanare pentru măsura 4.1.a Investiţii în exploataţiile 
pomicole, PNDR 2014-2020. 

 10.08.2017: Informarea autorită ilor publice locale privind lansare Schema de ajutor de stat 
Sprijin pentru prima impădurire şi crearea de suprafe e împădurite.  

 28.08.2017: Informare transmisă către toate unită ile administrativ-teritoriale din judeul Cluj 
cu privire la lansarea, în consultare publică, a Ghidului Solicitantului „Acordarea de ajutoare 
alimentare şi produse de igienă” POAD, pentru proiecte în valoare de 59 mil. Euro, prin care vor fi 
acordate persoanelor defavorizate din întreaga ară pachete cu ajutoare alimentare şi pachete cu 
produse de igienă. 

 21.09.2017: Informare UAT-uri primire de ajutoare europene şi na ionale, în sectorul produciei 
de lapte, precum şi pentru compensarea accizei la motorină, având ca beneficiari fermierii români. 

 29.09.2017: Informare transmisă către  toate unită ile administrativ-teritoriale din judeul Cluj 
din mediul rural cu privire la prelungirea până la 31 octombrie 2017 a sesiunii de primire a 
proiectelor de investiii în procesarea sau marketingul produselor agricole şi pomicole finan ate prin 
submăsurile 4.2 şi 4.2a din cadrul Programului Na ional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

 19.10. 2017: Informare transmisă unită ilor administrativ-teritoriale cu privire la depunerea, 
pâna la data de 31.10.2017 a cererilor de plată a ajutorului pentru cantită ile de motorină 
achizi ionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei iulie – septembrie 2017.  

 19.10.2017: Informare transmisă către toate toate unită ile administrativ-teritoriale din judeul 
Cluj din mediul rural cu privire la  depunerea cererilor de plată a ajutorului pentru cantită ile de 
motorină achizi ionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei iulie – septembrie 2017 (trim. III 
al anului 2017). Informaiile au fost postate şi pe Facebook-ul şi portalul Institu iei Prefectului, 
seciunea Oportunităţi active de finanţare 

 03.11.2017: Transmitere către toate unită ile administrativ-teritoriale din judeul Cluj a unei 
informări primite de la MDRAPFE cu privire la sistarea transferurilor pentru realizarea obiectivelor 
de investiii incluse la finanare în Programul naional de dezvoltare locală ETAPA I: reamintire 
dată limită până la care se pot depune solicitări de transfer către Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraiei Publice şi Fondurilor Europene. 
Postarea pe contul deFacebook al Instituiei Prefectului şi pe portalul Institu iei, de informări 
perodice privind finanările active din fonduri europene, alte fonduri externe, precum şi fonduri 
guvernamentale- 75 de postări. 

D. Controlul legalit ii, al aplic rii actelor normative şi contencios administrativ  

1. Activitatea de verificare a legalit ii actelor administrative şi a modului de aplicare a 
actelor normative în aciuni planificate  

În conformitate cu prevederile art. 19, lit. a şi e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia 
prefectului, republicată, modificată şi completată, coroborat cu art. 6, pct. 1 şi 2 din HG  
nr.460/2006 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 340/2004, modificată şi completată, una dintre 
cele mai importante responsabilită i ale prefectului, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului în 
teritoriu, este aceea de a asigura, la nivelul judeului, aplicarea şi respectarea Constitu iei, legilor, 
ordonanelor, hotărârilor Guvernului şi a celorlalte acte normative, verificarea legalită ii actelor 
administrative ale autorită ilor administraiei publice locale. 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/POAD/2017/25.08/GS_POAD_alimente_25.08.2017.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/POAD/2017/25.08/GS_POAD_alimente_25.08.2017.pdf
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Tutela administrativă a prefectului este consacrată prin legea supremă care conferă acestuia rolul de 
garant al legalită ii actelor administrative emise/adoptate de către autorită ile administraiei publice 
locale. 

În anul 2017 a fost exercitat controlul de legalitate asupra unui număr total de 39.040 acte 
administrative, adoptate/emise de autorită ile administraiei publice locale (consilii locale, Consiliul 
Judeean Cluj, primari, preşedintele Consiliului Jude ean Cluj), după cum urmează: 

       

 Hotărâri Dispozi ii 
TOTAL 

acte administrative          
verificate 

Consilii locale  7.990 - 

39.040 
Primari  - 29.414 

Consiliul Judeean Cluj 2.92 - 

Preşedintele Consiliului 
Judeean Cluj 

- 1.344 

Din totalul actelor administrative verificate din punctul de vedere al legalită ii, au fost formulate 
proceduri prealabile pentru un număr de 276 de acte administrative (din care 176 vizează hotărâri 
adoptate de consiliile locale, iar  100 vizează dispozi ii emise de primari). 

Din acestea: 
- 265 au fost revocate/modificate, în urma formulării procedurii prealabile, restabilindu-se starea 

de legalitate. 
- pentru 6 acte administrative s-au formulat actiuni in contencios administrativ, care se află pe 

rolul instantelor judecătoreşti 
- pentru 5 acte administrative ne aflăm in termenul de exercitare a actiunilor in contencios 

administrativ. 

Principalele motive care au impus declanşarea procedurii prealabile sau atacarea în contencios 
administrativ sunt: 

- acordare drepturi salariale cu nerespectarea prevederilor legale; 
- acordare premii/cadouri angajati, copii ai angajailor; 
- administrarea domeniului public şi privat al unită ilor administrative-teritoriale(închiriere, 

concesiune, dare in folosină gratuită); 
- valorificarea masa lemnoasă; 
- stabilire taxe şi impozite locale, taxe speciale; 
- acordare facilitai fiscale- amanari, scutiri, eşalonări la plată 
- finan are culte religioase; 
- documentaii Plan urbanistic zonal şi Plan urbanistic de detaliu, modificare PUG; 
- administrare/închiriere pasuni; 
- erespectarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională; 
- adoptarea hotarâri fara raportul compartimentului de resort şi fara avizul comisiei de 

specialitate; 
- adoptarea hotărârilor fără majoritatea cerută de lege; 
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1. Controale dispuse în urma sesiz rilor şi audien elor înregistrate la Institu ia 
Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la faa locului  

În urma sesizǎrilor  formulate de cǎtre cetǎ eni au fost întreprinse 7 aciuni de verificare şi control, dupǎ cum 
urmeazǎ: 
1. Comuna Suatu – în urma unei sesizǎri referitoare la tergiversarea de către Comisia locală de 

fond funciar Suatu a punerii în posesie cu o suprafaǎ de teren; 
2. Comuna Aghireş – în urma sesizǎrii cu privire la nerespectarea prevederilor legale în vigoare 

referitoare la încadrarea şi promovarea personalului la  U.A.T Aghireşu;   
3. Comua Aghireşu - în urma sesizǎrii cu privire la săvârşirea unor posibile infrac iuni  şi fapte de 

corupie la nivelul U.A.T. Aghireşu;   
4. Comuna Sǎvǎdisla – ca urmare a unei sesizǎri referitoare la reconstituirea dreptului de 

proprietate; 

5. Comuna Beliş – în urma sesizǎrii cu privire la dobândire terenuri cu încǎlcarea prevederilor 
legale; 

6. Comuna Sǎnduleşti – ca urmare a sesizǎrii privind edificarea de construcii pe  terenuri 
proprietate privată; 

7. Comuna Recea Cristur – ca urmare a sesizǎrii referitoare la blocarea unor drumuri de 
exploatare. 

Prin rapoartele de control întocmite au fost stabilite mǎsuri de remediere a deficien elor constatate şi 
intrarea în legalitate. În situaia în care verificarea aspectelor semnalate exced competenele 
institu iei prefectului au fost sesizate instituiile abilitate. 

2. Instruirea secretarilor unit ilor administrativ-teritoriale cu privire la aplicarea 
actelor normative nou ap rute  

În cursul anului 2017, au fost transmise unită ilor administrative locale, în atenia primarilor şi a 
secretarilor din jude, un număr de 7 circulare. 
De asemenea, Serviciul controlul legalită ii actelor, contencios administrativ, apostilă a organizat 
două întâlniri cu secretarii din jude ul Cluj, ocazii cu care s-au dezbătut aspectele legate de 
controlului de legalitate, comunicarea actelor administrative către Prefect, precum şi aplicarea unor 
acte normative nou apărute. 
Totodată, în Regulamentul de Organizare şi func ionare al Instituiei Prefectului Judeului Cluj 
aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 499/2017, s-a stabilit ca fiecare şef de serviciu să aibă un 
program de audiene stabilit de comun acord cu conducerea instituiei. 

În consecină, Şeful Serviciului Controlul legalită ii actelor, contencios administrativ, apostilă are 
stabilit programul de audiene pentru secretarii UAT-urilor, în fiecare zi de joi între orele 13,00-
16,00. 

În cazul în care se constată necomunicarea unor acte administrative, comunicarea cu întârziere ori 
necomunicarea actelor administrative şi/sau a documentelor care au stat la baza adoptării acestora              
(dispoziia de convocare, convocatorul, dovada convocării consilierilor în şedin ă, proiectul de 
hotarâre, raportul  compartimentului de resort, raportul comisiei de specialitate, procesul verbal al 
şedin ei etc.), consilierul juridic va solicita în scris secretarului unită ii administrativ teritoriale 
comunicarea hotărârilor/dispozi iilor sau a celorlalte documente lipsă. 
De asemenea, consilierii juridici acordă asisten ă de specialitate primarilor şi secretarilor din jude  
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în vederea aplicării corecte a actelor normative care reglementează activitatea consiliilor locale şi a 
primarilor. 

3. Reprezentarea Institu iei Prefectului la instan ele judec toreşti 
În cursul anului 2017, Prefectul Judeului Cluj a formulat 12 aciuni în contencios administrativ 
având ca obiect acte administrative adoptate în cursul anului 2017 de către autorită ile locale din 
jude, din care 8 vizând 9 hotarâri adoptate de Consiliul Judeean Cluj.  

a. În cursul anului 2017, Prefectul a fost parte în 26 de dosare având ca obiect aciuni în 
contencios administrativ pentru acte administrative adoptate/emise în anii 2014-2016. Cauzele 
se află în recurs. 

Institu ia Prefectului- Judeul Cluj a fost parte, în calitate de reclamant, în 4 dosare având a obiect 
anulare autorizaii de construire, după cum urmează : 
- anularea autorizaie de construire pentru construire Club Hipic Apahida ; 
- anulare autorizaii de construire pentru imobile pe strada Măcieşului din Cluj-Napoca ; 
- anulare autorizaie de construire obiectiv «  Hala procesare lemne » comuna Beliş ; 
- anulare autorizaie de construire obiectiv “Construire spalatorie auto” comuna Floreşti. 
Din cele patru dosare, 2 sunt soluionate definitiv favorabil, iar 2 dosare sunt în curs de soluionare. 

b. în cursul anului 2017 instituia noastră a fost parte, în calitate de reclamant, în 4 dosare de 
contencios administrativ având ca obiect recunoaşterea limitelor administrative dintre unită i 
administrativ-teritoriale.  

Din cele patru dosare, 3 au fost soluionate definitiv( din care 2 favorabil, unul nefavorabil), iar 1 
dosar se află încă în curs de solu ionare. 

c. Prefectul Judeului Cluj a fost parte în 5 dosare având ca obiect anularea ordinelor emise de 
acesta, dosare care se află în diferite stadii de soluionare. 

d. Institu ia Prefectului-Judeul Cluj a fost parte, în 7 dosare având ca obiect litigii privind 
func ionarii publici. Toate cele 7 dosare se află în curs de solu ionare. 

e. Institu ia Prefectului-Judeul Cluj a fost parte în 102 dosare având ca obiect plângeri privind 
liberul acces la informaii de interes public. Dosarele se află în diferite stadii de solu ionare. 

În cursul anului 2017, Instituia Prefectului-Jude ul Cluj a fost parte, în calitate de pârât, în 380 
dosare având ca obiect înmatriculări/radieri de autoturisme, înmatriculări autoturisme fără plata 
taxei de poluare/emisii poluante/timbru de mediu, din care :  
- cauze  pe rol 80 
- 300 cauze soluionate definitiv/irevocabil. 

Reprezentarea în instan  a comisiei jude ene pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privat  asupra terenurilor Cluj: 

Comisia Judeeană  pentru stabilirea dreptului de proprietate proprietate privată asupra terenurilor 
Cluj a avut, în cursul anului 2017, calitatea de parte într-un număr de 1927 cauze repartizate pe 
instanele judecătoreşti, după cum urmează: 
- Judecătoria Cluj-Napoca : 1059 
- Judecătoria Turda           : 318 
- Judecătoria Dej               : 83 
- Judecătoria Gherla          : 378 
- Judecătoria Huedin         : 89 
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Cauzele de fond funciar au avut în principal ca obiect: 
- plângeri formulate în baza legilor fondului funciar vizând anularea Hotărârilor Comisiei 

Judeene Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 
- anularea/modificarea/rectificarea titlurilor de proprietate emise conform Legilor Fondului 

Funciar (ca urmare a solicitării vechilor amplasamente, erori materiale, solicitarea unor 
suprafee în plus, etc.). 

- obliga ii  de a face (punere în posesie, emiteri titluri de proprietate), etc. 

Din totalul de cauze :  
- 1.443 cauze  se află pe rol     
- 484 cauze au fost soluionate definitiv/irevocabil în cursul anului 2017. 

4. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual şi/sau normativ  
Număr total de ordine emise în anul 2017 este de  609, din care promovate de:  
- Serviciul Economic Resurse Umane şi  IT    : 171 
- Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe Europene, Relaii Publice: 

123 
- Serviciul  Controlul Legalită ii Actelor,  Contencios Administrativ, Apostilă: 24  
- Serviciul pentru Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu: 121 
- Diverse: 170 

5. Întocmirea proiectelor de hot râri de guvern şi înaintarea acestora c tre Ministerul 
Afacerilor Interne  

Proiecte de Hot râri de Guvern: 6 

1. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil construc ie şi teren, din 
domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justi iei Sociale 
şi folosin a Casei Judeene de Pensii Cluj, în domeniul public al municipiului Dej şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judeul Cluj (imobilul situat în Dej str.1 
Mai nr.25). 

2. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil construcie şi teren, 
aparinând domeniului public al Statului Român, din administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne şi folosin a Inspectoratului Judeean pentru Situaii de Urgenă “Avram Iancu” Cluj în 
administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administra iei Publice şi Fondurilor 
Europene şi în folosin a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj 

3. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui imobil construcie şi teren, din 
domeniul public al Statului Român şi administrarea Agen iei Na ionale de Îmbunătă iri Funciare 
R.A. Bucureşti – Sucursala Teritoriala Tisa Someş, în domeniul public al comunei Chinteni şi 
administrarea Consiliului Local al Comunei Chinteni, judeul Cluj 

4. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unor sectoare de drum na ional, cu titlu 
gratuit, din domeniul public al Municipiului Turda, judeul Cluj, în domeniul public al Statului 
Român şi administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Nationala de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere 

5. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind transmiterea unui teren (Parcul Feroviarilor) din 
domeniului public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în 
concesiunea C.N. de Căi Ferate “CFR” S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca 
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6. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de interven ie la 
dispoziia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru înlăturarea efectelor 
fenomenelor meteorologice periculoase (furtuni) din data de 17.09.2017, produse la nivelul 
unită ilor de învă ământ şi spitaliceşti şi a altor institu ii publice, din judeul Cluj. 

Valoare:  1387,241 mii lei 

6.  Activitatea desf şurat  de Comisia de disciplin   
În cursul anului 2017, au fost înregistrate şi solu ionate două sesizări pentru abateri disciplinare 
săvârşite de secretarii din comunele Aghireşu şi Cojocna. 
- Cu privire la secretarul comunei Aghireşu, Comisia de disciplină a propus sanc ionarea 

disciplinară a secretarului cu diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o perioadă de o lună. 
- Cu privire la secretarul comunei Cojocna, Comisia de disciplină a clasat sesizarea motivat de 

faptul că faptele săvârşite nu constituie abatere disciplinară. 
7. Activitatea desf şurat  de Comisia Jude ean  de atribuire denumiri  

În cursul anului 2017, Comisia judeeană de atribuire de denumiri a solu ionat un număr de 8 
solicitări de atribuire de denumiri. 

E. Urm rirea aplic rii actelor normative cu caracter reparatoriu 

1. Aplicarea legilor fondului funciar  

În cursul anului 2017 Comisia judeeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor Cluj s-a întrunit într-un număr de 6 şedin e de lucru, ocazie cu care a adoptat un număr 
de 801 hotărâri prin care s-au stabilit următoarele măsuri:  
- 273 hotărâri prin care s-au validat un număr de 1.000 dosare de retrocedare însumând o 

suprafaă totală de  3.040,2610 ha teren, din care 2.901,8799 ha teren cu destina ie agricolă şi 
neagricolă, respectiv 138,3811 ha teren cu destina ie forestieră 

- 39 hotărâri prvind modificarea unor anexe validate anterior 
- 146 hotărâri privind anularea unor titluri de proprietate, din care un număr de 142 titluri în baza 

unor hotărâri judecătoreşti definitive şi 29 titluri pe cale administrativă   
- 269 hotărâri pentru modificarea unor titluri de proprietate, din care un număr de 31 titluri în 

baza unor hotărâri judecătoerşti definitive şi 240 titluri pe cale administrativă 

- 46 hotărâri prin care au fost soluionate contestaiile formulate de către persoanele fizice 
nemulumite de măsurile stabilite de către comisiile locale de fond funciar, din care au fost 
respinse 43 contestaii, fiind admise în parte sau în totalitate doar 3 contestaii  

- 23 hotărâri prin care s-a dispus eliberarea unor duplicate de pe titlurile de proprietate care au 
fost pierdute de către beneficiari 

- 5 hotărâri prin care s-a dispus completarea/modificarea unor hotărâri sau îndreptarea unor erori 
materiale din hotărârile adoptate anterior de către comisia jude eană, respectiv validarea 
amplasamentului unor terenuri aflate în administrarea unor instituii publice (A.D.S.). 

De asemenea, în urma verificării prealabile efectuate de către colectivul de lucru al comisiei 
judeene, din numărul total de 1.067 propuneri înaintate de către comisiile locale de fond funciar, au 
fost returnate în vederea reanalizării şi completării cu acte justificative un număr de 266 
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documentaii, iar 801 documentaii au fost supuse spre dezbatere şi validate în cadrul şedin elor de 
lucru ale comisiei judeene. 

Totodată, în anul 2017 s-a emis un număr de 1.825 titluri de proprietate, din care 1.748 titluri pentru 
terenuri agricole şi 77 titluri pentru terenuri forestiere, iar prin titlurile respective s-a atribuit o 
suprafaă totală de 3.359,2506 ha teren, din care suprafa a de 3.001,2570 ha reprezintă terenuri cu 
destinaie agricolă şi 393,9936 ha terenuri cu destina ie forestieră 

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, republicată, au fost emise 76 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 construciilor, suprafeele de 
teren proprietate de stat aferente acestor construcii, integral sau proporional cu cota deinută din 
construcie. 

În cursul anului 2017 s-a acordat asistenă de specialitate unui număr de 1511 persoane fizice, din 
care 1267 în cadrul audienelor de la nivelul serviciului şi 244 în urma solicitărilor telefonice, iar un 
număr de 120 persoane au fost reîndrumate către autorită ile sau instituiile publice competente în 
solu ionarea aspectelor semnalate. Totodată, au fost analizate 462 peti ii formulate de către persoane 
fizice şi juridice, din care 251 peti ii au fost soluionate în mod favorabil, 132 petiii în mod 
nefavorabil, iar 3 petiii au fost redirecionate către institu iile abilitate. De asemenea, s-a declinat 
competena către alte institu ii abilitate pentru un număr de 12 peti ii, 11 peti ii au fost clasate 
direct, iar în cazul unui număr de 21 peti ii au fost comunicate precizările necesare, diferen a de 40 
peti ii fiind în curs de soluionare. 

S-au emis 34 ordine ale prefectului, din care 30 ordine privind modificarea componenei unor 
comisii locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, un ordin privind 
modificarea componenei colectivului de lucru al Comisiei judeene de fond funciar Cluj şi 2 ordine 
privind componena Comisiei judeene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor. 

Activitatea comisiilor locale de fond funciar a fost urmărită permanent în vederea finalizării 
operaiunilor de punere în posesie şi de eliberare a titlurilor de proprietate, iar în cazul unită ii 
administrative-teritoriale Floreşti s-au stabilit măsuri pentru finalizarea situa iei centralizatoare cu 
privire la terenurile disponibile care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate.  

În cursul anului 2017 s-au organizat întâlniri periodice în vederea analizării stadiului lucrărilor de 
înregistrare sistematică a imobilelor, precum şi şedin e de lucru cu privire la măsurile necesare 
pentru finalizarea operaiunilor de reconstituire a dreptului de proprietate în favoarea unor persoane 
fizice (cum este cazul cetă enilor din Comuna Feleacu) si juridice (cazul Asociaiei Composesorale 
a Deinătorilor de Păduri şi Păşuni Călata) la care au participat reprezentan ii comisiilor locale de 
fond funciar şi ai autorită ilor publice implicate, respectiv o întrunire de lucru cu secretarii unită ilor 
administrativ-teritoriale pentru îndrumarea activită ii Comisiilor de aplicare a Legii nr. 10/2001. De 
asemenea, s-au făcut demersuri către autorită ile şi institu iile administraiei centrale (Autoritatea 
Na ională pentru Restituirea Proprietă ilor, Secretariatul General al Guvernului) pentru comunicarea 
unui punct de vedere referitor la efectele juridice generate de Decizia nr. 395/13.06.2017 a Curii 
Constituionale, cu privire la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.      

2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989  

În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în anul 2017 au fost înregistrate la nivelul Institu iei Prefectului - Judeul 
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Cluj un număr de 125 dosare noi solu ionate prin dispoziiile primarilor, având ca obiect acordarea 
de despăgubiri pentru imobilele neretrocedate. Astfel, în luna decembrie 2017 erau în eviden a 
institu iei prefectului 

În luna decembrie 2017 erau în evidena institu iei un nr. de 311 dosare, din care: 

- pentru un nr. de 32 dosare s-au întocmit adrese de returnare către primării 
- pentru un nr. de 25 dosare au fost întreprinse demersuri în vederea completării acestora cu 

actele menionate în mod expres în adresele expediate. 

Totodată, au fost predate Autorită ii Na ionale pentru Restituirea Proprietă ilor un număr de 133 de 
dosare în care a fost emis avizul de legalitate al prefectului. 

De asemenea, în cursul anului 2017 instituia prefectului a fost citată, în calitate de pârâtă, în 10 
dosare civile care se află în curs de solu ionare pe rolul instanelor judecătoreşti.  

3. Aplicarea Legii nr. 9 /1998 privind acordarea de compensaşii cet enilor români 
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în  urma aplic rii Tratatului 
dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, respectiv 
aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de desp gubiri sau compensa ii 
cet enilor români  pentru bunurile proprietatea acestora, sechestrate, reinute sau 
r mase în Basarabia  

În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, în cursul anului 2017 a fost reorganizată Comisia Jude eană Cluj pentru aplicarea Legii 
nr. 290/2003 şi a Legii nr. 9/1998 în ceea ce priveşte componen a acesteia prin Ordinele Prefectului 
nr. 379/19.09.2017, nr. 449/06.10.2017 şi nr. 543/12.12.2017. 
În anul 2017, Comisia Judeeană Cluj pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 şi a Legii nr. 9/1998 s-a 
întrunit pentru patru şedin e de lucru în cadrul cărora au fost solu ionate un număr de 5 dosare, în 
care s-au pronunat următoarele solu ii:  
- de respingere, pentru un număr de 4 dosare; 
- de admitere parială, pentru un dosar. 
De asemenea, în cursul anului 2017 Instituia prefectului – Comisia Judeeană Cluj pentru aplicarea 
Legii nr. 290/2003 şi a Legii nr. 9/1998 a fost citată, în calitate de pârâtă, în 6 dosare civile din care 
5 dosare se află în curs de solu ionare pe rolul instanelor judecătoreşti, iar într-un dosar s-a 
pronunat decizie de respingere a recursului formulat de către reclamant. 

F. Informare, rela ii publice şi apostilare documente 

1. Activitatea de solu ionare a peti iilor şi audien elor  

Din totalul actelor înregistrate la instituia noastră 22.078 au fost înregistrate un număr de 1.085 
peti ii.  

S-a răspuns unui număr de 32 solicitări de informa ii de interes public,  formulate conform Legii 
nr.544/2001. 

În cursul anului 2017, un număr de 122 de persoane  au fost  primite în audienă la sediul institu iei 
de către conducerea Instituiei Prefectului- Judeul Cluj. 

2. Apostilarea documentelor 

În anul 2017 au fost înregistrate un număr de 2.276 cereri în urma cărora au fost apostilate un 
număr de 3.794 acte. 
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ările pentru care s-a solicitat aplicarea apostilei sunt, în principal, următoarele : Italia, Spania, 
Italia, Germania, Belgia, Statele Unite ale Americii, Grecia, Olanda, Marea Britanie, Frana, 
Portugalia, Suedia. 

Noi state pentru care cetă eni romani solicită aplicarea apostilei: Andorra, Elveia, Finlanda, 
Federaia Rusă, Noua Zeelanda, Oman. 

G. Monitorizarea activit ii serviciilor publice deconcentrate  

Monitorizarea îndeplinirii Programului de guvernare, precum şi stadiul realizării acestuia în jude ul 
Cluj, respectiv „Priorită i-obiective principale şi Planul de ac iuni pentru realizarea obiectivelor 
cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.53/2017 
pentru acordarea încrederii Guvernului şi stadiul realizării în semestrul I şi II al anului 2017”. 
Elaborarea informărilor privind situaia aciunilor de îndrumare şi verificare derulate la nivelul 
judeului împreună cu reprezentan i ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraiei publice centrale cu reprezentare la nivelul judeului:  

Nr . aciuni de îndrumare: 11 

Nr. aciuni de verificare   : 75 

Elaborarea informărilor privind situaia cooperării structurilor deconcentrate cu autorită ile 
administraiei publice locale din jude. 

Au fost emise 68 de Ordine cu caracter tehnic din care : 
- 36 Ordine pentru constituirea comisiilor pentru constatarea pagubelor generate de fenomene 

meteorologice periculoase 
- 1 Ordin pentru reactualizarea componenei Comisiei pentru identificarea, delimitarea şi 

constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localită ilor din judeul Cluj 
- 1 Ordin privind constituirea Comisiei mixte de verificare a situaiei cauzată de neridicarea 

deşeurilor şi identificarea eventualelor consecin e ale acestei stări de fapt 
- 1 Ordin privind constituirea comisiei pentru verificarea modului de salubrizare a cursurilor de 

apă şi a realizării/între inerii şan urilor şi rigolelor la nivelul unită ilor administrativ-teritoriale 
din judeul Cluj pentru asigurarea seciunii de scurgere a apelor mari. 

- 6 Ordine privind constituirea comisiei de constatare a stării tehnice a unor imobile din judet 
- 1 Ordin privind organizarea şi desfăşurarea unor ac iuni tematice de informare şi sprijin pentru 

crescătorii de animale din Jude ul Cluj 
- 4 Ordine privind privind constituirea comisiei de constatare a alunecării de teren de pe 

amplasamentul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor din Jude ul Cluj 
- 2 Ordine  pentru verificarea asigurării condi iilor de viaă şi bunăstare a câinilor adăposti i la 

ferma,,Pârâul Rece,, din localitatea Pădureni, comuna Chinteni, precum şi verificarea asigurării 
normelor de igienă şi sănătate publică 

- 1 Ordin privind constituirea comisiei de inventariere şi inspectare a depozitelor/haldelor de 
steril/iazurilor de decantare din judeul Cluj 

- 2 Ordine privind constituirea Comisiei judeene de identificare a zonelor cu vulnerabilită i în 
ceea ce priveşte efectuarea vaccinărilor antirujeolice (zone izolate, comunită i de romi, zone 
fără medici de familie) 

- 1 Ordin privind constituirea comisiei pentru evaluarea asigurării accesului autospecialelor 
pentru stingerea incendiilor şi pentru acordarea ajutorului de primă urgen ă 

- 1 Ordin privind constituirea comisiei judeene de control pentru verificarea respectării 
prevederilor legale în vigoare în pieele agroalimentare din judeul Cluj 
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- 1 Ordin privind constituirea comisiei pentru verificarea la nivelul judetului Cluj a stării tehnice 
şi func ionale ale construciilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inunda iilor, de pe 
râurile interioare, indiferent de deinător 

- 1 Ordin privind constituirea Comisiei de verificare, monitorizare şi evaluare a implementării 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, la nivelul Judeului Cluj, pentru 
anul şcolar 2017-2018 

- 4 Ordine pentru constituirea comisiilor de verificare a stării tehnice a unor drumuri sau a unor 
poduri şi  podete  

- 3 Ordine privind constituirea  comisiilor de verificare a unor aspecte sesizate în petiii  
- 2 Ordine pentru constituirea comisiei pentru verificarea salubrizării cursurilor de apă şi 

realizării / între inerii şan urilor şi rigolelor la nivelul unită ilor administrativ-teritoriale din 
judeul Cluj 

1. Activitatea Colegiului Prefectural  al Judeului Cluj  
- Numărul şedin elor de lucru    : 13 
- Numărul hotărârilor adoptate  : 16 
- Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul Prefectural : 27 
- Numărul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de activitate în cadrul 

şedin elor de lucru ale Coelgiului Prefectural : 22 
 
În cadrul şedin elor Colegiului Prefectural al jude ului Cluj au fost evaluate detailat ac iunile 
şi activit ile desf şurate de SPD pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Programul de 
guvernare. Hot rârile adoptate în acest sens reflect  rezultatele evalu rilor men ionate 
anterior. 

2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor şi a situa iilor financiare privind 
execuia bugetar  întocmite de serviciile publice deconcentrate  

Comisia de examinare a situaiilor financiare a fost stabilită prin Ordinul nr.3/05.01.2016 
- Număr servicii publice deconcentrate existente la 31.12.2017: 27 
- Număr servicii publice deconcentrate la care li s-a solicitat transmiterea, spre avizare, a 

bugetelor de venituri şi cheltuieli si a situa iilor economico-financiare, trimestriale, în anul 
2017: 0 

- Număr bugete de venituri şi cheltuieli avizate, pe bază de referat, până la 31.12.2017:  7  
- Număr situaii economico-financiare trimestriale avizate, pe bază de referat, până la 

31.12.2017:  26   

Inspectoratul pentru Situaii de Urgenă Cluj, ca serviciu public deconcentrat al M.A.I. este 
structură cu regim special şi nu a solicitat avizarea BVC sau a situa iilor economico-financiare 
trimestriale. 

Nu toate serviciile publice deconcentrate au personalitate juridică şi îşi întocmesc la nivel local 
situaiile financiare (ex. Garda de Mediu, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice, Oficiul 
Judeean de Zootehnie, etc.). 

NOT : Concluzionăm faptul că, de către ministerele de resort sunt acceptate Bugetele de venituri 
şi cheltuieli şi a situa iile economico-financiare trimestriale ale structurilor din teritoriu fără avizul 
consultativ al Prefectului Judeului Cluj. 

3. Activitatea Comisiei de Dialog Social a judeului  
- Numărul şedin elor de lucru: 9  
-  nr parteneri sociali membrii ai CDS: 7 SPD+ 6 sindicate+ 6 patronate  



 

               MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CLUJ 

 

 
Cluj-Napoca 
Ianuarie 2018 

31 
 

4. Ac iuni protest: 6 
-  Sindicatul Liber al Invatamantului Preuniversitar Clujean (02.10.2017) 
-  Blocul National Sindical si Sindicatul National al Agentilor de Politie (23.10.2017)  

 Asociatia Medicilor de Familie Cluj (02.11.2017) 

5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice al jude ului  

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Judeului Cluj,  
func ionează  în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 
- Legea nr.340/2004 privind prefectul şi institu ia prefectului (republicată), cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi 

institu ia prefectului 
- Legea nr.16/06.03.2000 privind înfiinarea, organizarea şi func ionarea Consiliului Naional al 

Persoanelor Vârstnice;  
- Hotărârea de Guvern nr.499/07.04.2004 privind înfiin area, organizarea şi func ionarea 

comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul 
prefecturilor 

- Ordinul Prefectului nr.344/10.08.2017, prin care s-a aprobat componena Comitetului, 
componena secretariatului tehnic şi Regulamentul de organizare şi func ionare.  

Din componena Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al 
judeului Cluj, în conformitate cu Ordinul Prefectului nr.344/10.08.2017, fac parte Prefectul şi 
Subprefectul Judeului Cluj,  alături de reprezentan i ai Direc iei de Sănătate Publică a Jude ului 
Cluj, Casei de Asigurări de Sănătate Cluj, Casei Jude ene de Pensii Cluj, Ageniei Judeene pentru 
Plă i şi Inspec ie Socială, Serviciul de Asisten ă a Persoanelor Vârstnice din cadrul Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca, precum şi reprezentan i de la Asociaia Pensionarilor şi a Persoanelor 
Vârstnice din judeul Cluj, Asociaia Pensionarilor şi a Persoanelor Vârstnice din judeul Cluj- 
Filiala Cluj-Napoca, Consiliul Judeean al Persoanelor Vârstnice Cluj, Asociaia Doctorilor în 
Ştiin e Pensionari, Asociaia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere MApN- Filiala Judeeană 
Cluj, Asociaia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere MAI,Liga pentru Drepturile Pensionarilor, 
Ascia ia Judeeană a Veteranilor de Război MapN,Asciaia Judeeană a Veteranilor de Război al 
Minsiterului Afacerilor Interne. 

În conformitate cu art.3 alin.(4) din HG nr.499/2004, în anul 2017, Comitetul Consultativ de Dialog 
Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice (CCDCPPV) s-a întrunit în 10 şedin e lunare. 

În cadrul şedin elor lunare ale Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice al judeului Cluj s-au îndeplinit scopurile şi atribu iile comitetului prevăzute la 
art.4 şi art.5 din HG nr.499/2004, şi au fost dezbătute următoarele tematici: 
- Informare privind activitatea desfăşurată de asocia iile de pensionari din judeul Cluj, în anul 

2016. 
- Prezentarea şi aprobarea Listei de propuneri de tematici orientative, pentru anul 2017,  de către 

Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al judeului Cluj. 
- Întâlnire cu reprezentani ai Consiliului Naional al Vârstnicilor, Federaiei Na ionale a 

Pensionarilor şi Consiliului Jude ean al Persoanelor Vârstnice Cluj.  Discuii privind: 
- Propuneri pentru modificarea şi completarea H.G. nr.499/2004, privind înfiinarea, organizarea 

şi func ionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice, în cadrul prefecturilor, în scopul eficientizării activită ii acestor comitete. 
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- Propuneri de îmbunătă ire a H.G. nr.499/2004, privind înfiinarea, organizarea şi func ionarea 
comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul 
prefecturilor, în scopul eficientizării activită ii acestor comitete. 

- Propuneri de îmbunătă ire a Regulamentului de Organizare şi Func ionare a Comitetului 
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice  al judeului Cluj. 

- Informare privind modalită ile de acordare a biletelor de tratament, probleme şi solu ii 
identificate. 

- Evaluarea calită ii dialogului social din cadrul Comitetului consultativ de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice al judeului Cluj. 

- Informare periodică asupra actelor normative care reglementează drepturile persoanelor 
vârstnice privind protecia consumatorului. 

- Reglementări privind vânzarea produselor şi garan iile asociate acestora, conform Legii 
nr.449/2006 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garan iile asociate acestora*) 

- Socializarea şi terapia ocupa ională pentru persoanele vârstnice.  
- Vizita membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 

Vârstnice al Judeului Cluj la „Casa Theodora”, Cluj-Napoca. 
- Sistemul public de pensii, obiective şi direc ii de aciune prevăzute în Programul de guvernare 
- Consideraii privind activitatea CCDCPPV din anul 2017. 

H. SERVICII COMUNITARE DE UTILIT I PUBLICE  

Monitorizarea Strategiei Serviciilor Comunitare de Utilit i Publice  

Monitorizarea măsurilor ce trebuie întreprinse de autorită ile administraiei publice locale astfel 
încât autorizarea executării lucrărilor în aproprierea re elelor de distribuie a gazelor naturale să fie 
în conformitate cu legislaia în vigoare, asigurându-se astfel sigurana în exploatare a acestor reele. 

Monitorizara Programului de construcii locuin e sociale realizate conform prevederilor Legii 
locuin ei nr.114/1996. 

Centralizare informaii ,solicitate unită ilor administrativ-teritoriale din jude , privind situaia 
investi iilor de apă şi apă uzată, precum şi situa ia populaiei cu acces la serviciile de alimentare cu 
apă şi de canalizare (Solicitare MDRAPFE): 

I. MANAGEMENTUL SITUA IILOR DE URGEN   
Ansamblul activită ilor desfăşurate şi procedurilor utilizate de factorii de decizie, 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 aciune şi 
implementarea acestora în scopul restabilirii situaiei de normalitate, este reglementat de un set 
echilibrat de acte normative specifice, structura administrativă constituită la nivelul jude ului pentru 
gestionarea acestora fiind Comitetul Judeean pentru Situaii de Urgenă Cluj. 
Managementul situaţiilor de urgenţă reprezintă aplicarea unor politici, proceduri şi practici având 
ca obiective identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea şi reevaluarea riscurilor în 
vederea reducerii acestora astfel încât comunită ile şi cetă enii să poată trăi, munci şi să îşi satisfacă 
trebuinele şi aspira iile într-un mediu fizic şi social durabil. 

Ac iuni şi m suri cu caracter proactiv, în perioada PREDEZASTRU 

Evenimentele generatoare de situaii de urgenă nu pot fi întotdeauna evitate, însă acestea pot fi 
gestionate, efectele lor fiind reduse printr-un proces sistematic ce implică stabilirea de măsuri şi 
ac iuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Caracteristic 
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managementului situaiilor de urgenă este faptul că predictibilitatea locului de manifestare a 
situaiilor respective determină posibilitatea avertizării popula iei din zonele potenial a fi afectate, 
precum şi a autorită ilor administraiei publice centrale şi/sau locale. 
Număr avertizări hidrometeorologice: 278, COD GALBEN - 240 (vânt, precipitaii abundente, 
descărcări electrice, grindină, depăşirea pragului critic al indicelui de disconfort temperatură-
umezeală, răcire, căderi masive de zăpadă, polei) şi chiar PORTOCALIU - 38 (ploi, ninsori). 

Comitetul judeean pentru situaii de urgenă Cluj a transmis avertizările (hidro)meteorologice 
Inspectoratului Judeean pentru Situaii de Urgenă  „Avram Iancu” Cluj, Sistemului de Gospodărire 
a Apelor Cluj, R.A. de Administrare a Domeniului Public şi Privat Cluj, S.C. ELECTRICA S.A., 
iar prin intermediul Inspectoratului Judeean pentru Situaii de Urgenă  „Avram Iancu” Cluj, aceste 
avertizări transmi ându-se tuturor comitetelor locale pentru situaii de urgenă din jude , precum şi 
celorlalte instituii implicate în gestionarea situaiilor de urgenă. 
Mesajul se transmite şi sub formă de  sms, pe telefoanele mobile ale primarilor, viceprimarilor, 
secretarilor de primării, şefilor serviciilor voluntare pentru situa ii de urgenă şi conducătorilor 
celorlalte instituii. Totodată, aten ionarea se intorduce si pe site-ul Inspectoratului Judeean pentru 
Situaii de Urgenă “Avram Iancu” Cluj. 
În cazul în care evenimentul are loc imediat, nemaiexistând timpul necesar pentru transmiterea 
mesajului, anunarea se face telefonic. 

De asemenea a avut loc instruirea personalului şi verificarea asigurării executării serviciului de 
permanenă la sediile primăriilor, când situa ia impune acest lucru, cu respectarea prevederilor 
Ordinului nr. 3403/245/2012 al ministrului mediului şi pădurilor şi ministrului administra iei şi 
internelor pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenionărilor şi avertizărilor meteorologice, 
precum şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice. 
La sediul Primăriilor s-a afişat  semnifica ia codurilor de culori folosite pentru avertizările 
meteorologice şi hidrologice şi Planul de situa ie al unită ii administrativ-teritoriale, cu delimitarea 
zonelor inundabile. 

Asigurarea condi iilor de func ionare a permanenei 
- S-a solicitat potrivit Ordinului nr. 736/2005 al Ministrului Administraiei şi Internelor 

instituirea serviciului de permanenă la toate primăriile din zonele de risc în caz de iminen ă a 
producerii unor situaii de urgenă. 

- Instituirea serviciului de permanenă şi la sediul Institu iei Prefectului Judeului Cluj şi 
institu iilor implicate în asigurarea viabilită ii economiei zonei; 

Asigurarea  fluxului informa ional şi a interven iei operative 
- Asigurarea organizării şi func ionării fluxului informa ional hidrometeorologic pentru 

avertizarea/alarmarea populaiei 
- Implementarea programul SMS-STS, prin care Inspectoratul Judeean pentru Situaii de 

Urgenă “Avram Iancu” Cluj transmite către mass-media locală date despre situa ia de urgenă 
produsă, pentru asigurarea comunicării permanante cu mass-media 

- Men inerea unei legături permanente cu autorită ile administraiei publice locale din jude 
pentru prevenirea sau intervenia în cazul  unor situaii de necesitate 

- Reactualizarea componenei Comitetului Judeean pentru Situaii de Urgenă şi a Centrului 
local de combatere a bolilor al judeului Cluj 

- Constituirea şi/sau actualizarea componene ei Unită ii locale de Sprijin a Centrului local de 
combatere a bolilor al judeului Cluj 
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- Întocmirea Planului local de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesar 
gestionării situa iilor de urgenă 

- Constituirea şi completarea stocurilor de materiale şi mijloace de interven ie în cazul producerii 
situaiil or de urgenă (inunda ii, înzăpeziri, cutremure, incendii de pădure şi vegeta ie uscată, 
etc.) prin asigurarea fondurilor necesare şi încheierea de conven ii cu operatorii economici din 
zonă, pentru acordarea sprijinului (cu materiale şi mijloace de intervenie) în caz de necesitate 

- Igienizarea cursurilor de apă, a şan urilor şi rigolelor de pe teritoriul localită ii în vederea 
asigurării 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 
apă, din sec iunile de scurgere a podurilor şi pode elor şi de pe forma iunile toreniale din 
apropierea zonelor locuite 

- Supravegherea cursurilor de apă şi a construc iilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaiilor de pe raza unită ii administrativ-teritoriale 

- Instituirea permanenei la sediul primăriei cu personal instruit, în vederea recep ionării 
înştiin ăriilor, prognozelor şi avertizărilor (hidro)meteorologice 

- Transmiterea la timp a Rapoartelor operative, după primirea informaiilor primare privind 
producerea fenomenului hidrometeorologic periculos şi în func ie de evoluia fenomenului ori 
de câte ori se impune, fără 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 situaiilor de urgenă 
generate de inundaii, fenomene meteorologice periculoase accidente la construciile 
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 permanentă a fluxului informa ional, în mod operativ şi neîntrerupt,  între 
comitetele locale pentru situaii de urgenă şi Comitetul Jude ean pentru Situaii de Urgenă 
Cluj. 

- Organizarea periodică a ac iunilor de conştientizare a popula iei asupra riscului pe care îl 
reprezintă situa iile de urgenă şi asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetă ean 
pentru diminuarea pagubelor  

- Asigurarea unei bune comunicări în afara orelor de program, cu personal instruit, în cazul 
producerii unei situaii de urgenă pe raza unită ilor administrativ-teritoriale 

- Participarea la cursurile de pregătire în domeniul situaiilor de urgenă organizate anual la 
nivelul Centrului Zonal de Pregătire de Protec ie Civilă Cluj-Napoca, în baza Programului 
anual de pregătire în domeniul situa iilor de urgenă, aprobat prin Ordinul Prefectului Jude ului 
Cluj. 

- Verificarea periodică a tuturor mijloacelor tehnice de interven ie aparinând I.S.U.J. Cluj 

 Inunda ii  
- Inspectarea şi cură area rapidă a sec iunilor de scurgere a apelor pluviale, cursurile pâraielor, 

podurile şi pode ele cunoscute din evoluiile anterioare pentru capacitatea lor de a fi blocate de 
resturi vegetale care pot bloca seciunile de scurgere a apelor; 

- Îndepărtarea, în punctele critice cunoscute ca fiind favorabile formării de toren i, a eventualelor 
cantită i de masă lemnoasă şi a altor resturi vegetale care pot bloca seciunile de scurgere a 
apelor; 

- Constituirea stocurilor minime de materiale şi mijloace de apărare împotriva inunda iilor şi a 
formaiunilor de intervenie alcătuite de localnici; 

- Conştientizarea cetă enilor asupra riscului pe care îl reprezintă inunda iile, precum şi măsurile 
ce trebuie întreprinse de fiecare locuitor pentru a-şi apăra via a şi bunurile. 



 

               MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CLUJ 

 

 
Cluj-Napoca 
Ianuarie 2018 

35 
 

 Incendii la vegetaia uscat , mirişti, fond silvic 
-  
- Asigurarea unui flux informaional permanent între structurile cu competene în domeniu 

pentru a răspunde în timp real solicitărilor autorită ilor administraiei publice locale pentru 
punerea la dispoziie a unor fore mijloace de intervenie suplimentare, în vederea gestionării 
situaiilor 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 utilzează aceste infrastructuri, asupra obliga iilor ce le revin pe 
segmentul apărării împotriva incendiilor şi al gestionării categoriilor de risc specific stabilite în 
competenă. 

- Aten ionarea Aroportului Internaional Cluj-Napoca cu privire la necesitatea îndepărtarea 
zilnice a vegetaiei uscate din zona aeroportului şi a locurilor de parcare a aeronavelor. 

În judeul Cluj incendiile produse la nivelul fondului forestier, vegetaiei uscate, miriştilor, ca 
urmare a nerespectării prevederilor legale specifice în vigoare au fost gestionate cu operativite 
nefiind înregistrate situaii de urgenă deosebite 

Perioada canicular  
- Reactivarea protocolului încheiat între Direcia de Sănătate Publică Cluj şi Colegiul 

Farmaciştilor din România-Filiala Cluj, conform căruia toate farmaciile din jude  vor funciona 
în perioada caniculară şi ca puncte de prim ajutor 

- Evaluarea, asigurarea continuită 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. 

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

ac iunilor operative 

 Autospecialele şi utilajele pentru iarna au fost pregătite, având lucrările pentru trecerea la 
exploatarea de sezon efectuate  

 S-au efectuat probe funcionale cu toate mijloacele de intervenie, fiind în parametrii 
normali 

 Alimentarea cu combustibili a fost asigurată, utilajele fiind realimentate după fiecare 
intervenie 

 S-au asigurat cantită ile necesare de materiale antiderapante 
- Pregătirea semnalizării verticale specifice sezonului rece pe drumurile naionale 
- Asigurarea gradului de acoperire a echipelor de lucru, a echipamentelor şi utilajelor de 

intervenie pentru evitarea blocării captărilor de apă, a apeductelor, a instalaiilor de decantare, 
în vederea asigurării continuită ii în alimentarea cu apă potabilă a localită ilor din jude. 

- Efectuarea operaiunilor de toaletare a arborilor care a se află în contact cu re eaua de 
distribu ie a energiei electrice, în vederea asigurării zonei de protec ie pentru liniile electrice 
respective.  

- Asigurarea spaiilor în care poate fi asigurată relocarea, cazare şi hrănirea persoanelor surprinse 
în trafic sau afectate de fenomenele meteorologice periculoase caracteristice sezonului rece. 

- Asigurarea spaiilor (loca ie, dotări, număr paturi, etc.) în care poate fi asigurată cazarea 
persoanelor fără adăpost în sezonul rece, când situaia o va impune 
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- Patrularea, identificarea, preluarea şi transportul fără adăpost de către  institu iil e cu 
responsabilită i legale în acest domeniu, în locaiile special amenajate de către autorită ile 
publice locale 

- Identificarea prealabilă a persoanelor care locuiesc în spa ii fără încălzire şi relocarea acestora, 
în perioadele cu temperaturi extreme 

- Inventarierea femeilor gravide cu sarcina în 7-9 luni, a persoanelor care urmează tratament de 
dializă sau după caz alte afec iuni (nume, prenume, domiciliu), în vederea asigurării transportul 
operativ ale acestor categorii de persoane către unită ile medicale abilitate în caz de necesitate. 

Ac iuni executate PE TIMPUL PRODUCERII DEZASTRULUI 

La nivelul judeului Cluj, în perioada anului trecut, la nivelul judeului Cluj s-au înregistrat 
evenimente deosebite datorate unor fenomene meteorologice periculoase, respectiv: 
- în cursul lunilor ianuarie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, sub formă de ploaie, 

caderi de grindină şi descărcări electrice,  pod de ghea ă cu efect direct negativ asupra 
infrastructurii judeene şi locale şi terenurilor agricole 

-  în perioada de vară, temperaturi ridicate ce au dus la depăşirea pragului critic al indicelui de 
disconfort temperatură-umezeală, precum şi afectarea culturilor agricole datorită secetei 
prelungite 

-  În perioada de iarnă, ninsorile abundente şi temperaturile extrem de scăzute caracteristice 
sezonului rece 

Au fost luate următoralele m suri şi s-au desf şurat urm toarele ac iuni : 
- Convocarea, în şedin ă extraordinară, a Comitetului Jude ean pentru Situaii de Urgenă Cluj 
- Monitorizarea cu toată aten ia a evoluiei fenomenelor hidrometeorologice, pentru a putea 

interveni în timp util la apariia unor situaii de urgenă; 
- Urmărirea cu aten ie a evoluiei situaiei 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 
pregătirea lacurilor de acumulare pentru atenuarea şi tranzitarea viiturilor; 

- Asigurarea funcionării fluxului informa ional între Comitetul judeean pentru situaii de 
urgenă şi administra ia publică centrală cu atribu ii în domeniu (Ministerul Afacerilor Interne - 
Inspectoratul General pentru Situaii de Urgentă şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor 
Climatice) – rapoarte operative 

- Asigurarea şi coordonarea interven iei serviciilor voluntare/private pentru situaii de urgenă   
- Intervenia rapidă în cazul producerii incendiilor la vegetaia uscată, mirişti, fond silvic.  
- Verificarea de către membri componentei preventive din cadrul serviciului voluntar pentru 

situaii de urgenă a executării arderii resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor cu 
respectarea prevederilor legale, numai pe baza permisului de lucru cu focul şi după informarea 
în prealabil a acestei structuri; 

- Distribuirea apei potabile, puse la dispoziia farmaciilor de către autorită ile administraiei 
publcie locale, către popula ie, în perioada caniculară 

- 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 apă potabilă, un pat,  precum şi cu personalul medical de 
specialitate, stocul minim de medicamente de primă interven ie, aparatele de măsurare a 
tensiunii, etc., cu sprijinul unită ilor spitaliceşti din localită ile respective 

- Demersuri pentru sprijinirea financiară a crescătorilor de albine în vedrea acoperirii pariale a 
cheltuielilor privind completarea rezervelor de iarnă necesare supravie uirii familiilor de albine 
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- Asigurarea, în limitele competenelor, a asistenei medicale de urgenă, de către personalul 
angajat al farmaciilor 

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

- Utilizarea judicioasă a resurselor de apă, având ca priorită i alimentarea cu apă a popula iei şi 
segmentului zootehnic, la nivelul tuturor localită ilor din jude – perioada caniculară 

- Verificarea modului în care sunt respectate prevederile O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce 
pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecia persoanelor încadrate în 
muncă 

- Aplicarea prevederilor Ordinului comun nr. 68/27/2012 a ministerului administraiei şi 
internelor şi ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Procedurii privind 
gestionarea efectelor produse de fenomene meteorologice periculoase care pot afecta 
desfăşurarea normală a traficului rutier şi siguran a participanilor  pe drumurile publice 

- Asigurarea completării rezervelor de combustibili, materialelor şi echipamentelor de interven ie 
necesare aciunilor operative 

- Prezena activă şi eficientă în teren a efectivelor structurilor de poli ie, jandarmi şi poli ie de 
frontieră pentru înlăturarea efectelor vremii nefavorabile şi asigurarea circula iei pe drumurile 
publice (căderi de zăpadă, intendificări de vânt) ; 

- Montarea semnalizării verticale specifice sezonului rece pe drumurile naionale 
- 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 judeului au avut 
consecine semnificative în special asupra terenurilor agricole şi infrastructurii, acestea fiind 
înlăturate prin mijloace proprii, fără interven ii şi sprijin de la nivelul autorită ilor administraiei 
publice centrale, iar revenirea la starea iniială de normalitate s-a realizat într-un timp relativ scurt. 

În vederea revenirii la starea iniială de normalitate s-au executat următoarele: 
- Intervenii operative ale echipelor diverselor structuri pentru revenirea la starea de normalitate 

(îndepărtare aluviuni, decolmatare şan uri şi rigole, etc.) 
- Evaluarea pagubelor produse la nivelul fiecărei localită i afectate 

 Constituirea comisiilor de specialitate pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse 
de fenomenele meteorologice periculoase la nivelul elementelor de infrastructură (drumuri 
judeene, drumuri comunale, poduri, podee, străzi, uli e, etc.), construciilor/lucrărilor 
hidrotehnice, cursuri de apă, etc. şi agriculturii din unită ile administrativ-teritoriale afectate din 
jude –  52 Ordine ale Prefectului Judeului Cluj  

- Verificare obiective afectate cu risc: 15 deplasări în teren (obiective de infrastructură şi locuin e 
afectate de alunecări de teren, incendii, obiective de infrastructură afectate datorită vechimii lor 
cu risc de a genera o potenială situa ie de urgenă, incendiu rampa de deşeuri menajere Pata 
Rât, etc.). 

- Elaborarea şi transmiterea Raportului de sintez  privind apărarea împotriva inunda iilor, 
accidentelor la construcii hidrotehnice şi secetei hidrologice 

Nu au fost inregistrate pierderi de vieti omenesti. 

Planificarea, organizarea şi desf şurarea şedin elor ordinare şi extraordinare. 
Comitetul Judeean pentru Situaii de Urgenă Cluj constituit prin Ordinul nr. 649  din 15.10.2004 al 
Prefectului Judeului Cluj, a cărui componen ă a fost reactualizată şi modificată periodic, se 
organizează şi func ionează pentru prevenirea şi gestionarea situa iilor de urgenă, asigurarea şi 
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coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de 
normalitate. 

Atribu iile şi modul de organizare şi func ionare a Comitetului Judeean pentru Situaii de Urgenă 
Cluj sunt prevăzute în Regulament de organizare şi func ionare aprobat prin Ordinul nr. 
70/24.02.2016 al Prefectului Judeului Cluj, ocazie cu care a fost reactualizată şi componena 
acestei structuri. În conformitate cu prevederile acestuia, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Cluj se întruneşte semestrial şi ori de câte ori situa ia o impune, în cursul anului 2017 
având loc un număr de 13 reuniuni, din care 1 ordinară  şi 12 extraordinare. 

Problematica generală analizată în cadrul acestora au vizat: stabilirea de măsuri specifice pentru 
înlăturarea pagubelor produse la nivelul judeului Cluj de către fenomenele hidrometeorologice 
periculoase, Analiza situaiei actuale a depozitului de deşeuri neconform Pata Rât urmare 
incendiilor produse în această loca ie, dezbaterea, evaluarea stadiului de pregǎtire pentru sezonul 
rece, analiza  şi aprobarea Planurilor specifice de interven ie pentru iarna 2016-2017 şi 2017-2018, 
aprobarea planificării autorită ilor responsabile pentru introducerea datelor solicitate în aplicaia 
RO-RISK, parte componentă a Registrului Na ional de Capabilită i. 

În urma acestor reuniuni, funcie de tematica dezbătută, au fost emise 22 Hotărâri ale  Comitetului 
Judeean pentru Situaii de Urgenă Cluj vizând aprobarea: 
- Proceselor-Verbale/Notelor de constatare ale Comisiilor constituite prin Ordine ale Prefectului 

Judeului Cluj privind pagubele produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase la 
nivelul unor unită i administrativ-teritoriale din jude. 

 Constituirea comisiilor de specialitate pentru inventarierea pagubelor produse la nivelul 
unită ilor administrativ-teritoriale afectate de calamită ile naturale  

 Informarea populaiei privind contaminarea apei potabile şi posibilitatea apari iei focarelor 
de infecie 

- Planurilor  specifice de intervenie pentru sezonul rece 2016-2017 şi 2017-2018 
- Inventarierii construciilor modulare existente la nivelul judeului Cluj 
- Planificării autorită ilor responsabile pentru introducerea datelor solicitate în aplicaia RO-

RISK, parte componentă a Registrului Na ional de Capabilită i. 

Au fost adoptate următoarele Hotărâri ale Comitetului Judeean pentru Situaii de Urgenă Cluj: 
Hot rârea nr.1 - cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru podul peste rîul Arieş, care prezintă 
degradări importante la elementele principale de rezisten ă ale structurii, Primăria Municipiului 
Turda 

Hot rârea nr. 2 cu privire la reactivarea alunecării de teren la nivelul DC134 Huedin-Bicălatu, 
zona Gyokori, datorită fenomenelor meteorologice periculoase înregistrate în ultima perioadă; 
Hot rârea nr.3- se aprobă Notele de constatare nr.2051/1475/16.02.2017 şi nr.20326/4927/1 
/24.03.2017 ale Comisiilor constituite prin Ordinele nr. 58/10.02.2017 şi nr. 95/20.03.2017 ale 
Prefectului Judeului Cluj privind deteriorarea infrastructurii locale şi a unei construc ii/clădiri 
cauzate de  condiiile meteorologice nefavorabile 

Hotarârea nr.4- informarea conducerii Instituiei Prefectului-Judeul Cluj cu privire la eventualele 
sugestii, propuneri, completări şi/sau modificări ale Procedurii pentru gestionarea incidentelor şi 
situaţiilor de urgenţă generate de animalele sălbatice la nivel judeţean pentru a fi adaptată şi 
aplicată în situa iile de risc induse de prezena animalelor sălbatice la nivelul jude ului Cluj 

Hot rârea nr.5 - aprobarea Notei de constatare nr. 5607/9362/05.04.2017 privind alunecările de 
teren de pe amplasamentul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor din jude ul Cluj 
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(potrivit anexei), conform căreia alunecarea de teren produsă în anul 2013 este într-o continuă 
evolu ie, punându-se în pericol stabilitatea întregului versant şi lucrările executate până în prezent, 
precum şi faptul că există alunecări de teren active. 
Hotarârea nr.6- avind în vedere atenionarea meteorologică COD GALBEN de caniculă şi 
disconfort termic pentru intervalul 28-29 iunie 2017,au fost informate instituţiile cu atribuţii pentru 
a dispune măsurile şi ac iunile specifice combaterii efectelor cauzate de creşterile de temperatură. 
Hot rârea nr.7- aprobarea Planului pentru aplicarea măsurilor  specifice perioadelor caniculare 
pentru populaţie şi pentru prevenirea incendiilor la nivelul judeţului Cluj aprobat prin Hotărârea 
nr.3/08.07.2015 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj şi completat prin 
Hotărârea nr. 7/14.08.2015 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj îşi men ine 
aplicabilitatea la nivelul judeului Cluj pe întreaga perioadă caniculară 

Hot rârea nr.8 -se aprobă Nota de constatare nr.12675/22628/02.08.2017 a Comisiei constituite 
prin Ordinul nr. 322/31.07.2017 al Prefectului Judeului Cluj privind starea depozitului neconform 
de deseuri Pata Rat urmare alunecarii deseurilor pe amplasament din perioada 21-23.07.2017, 
conform căreia, pentru prevenirea inundării zonelor limitrofe depozitului, afectării terasamentului şoselei de centură a municipiului Cluj-Napoca şi poluării în continuare a pârâului Zapodie, este 
necesară luarea de măsuri urgente, de către Consiliul Jude ean Cluj, în calitate sa de titular al 
Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor 
Hot rârea nr.9 – aprobarea Notei de constatare nr. 14807/06.09.2017 a Comisiei constituite prin 
Ordinul nr. 367/06.09.2017 al Prefectului Judeului Cluj privind starea depozitului neconform de 
deseuri Pata Rat, referitoare la poluarea masivă cu risc de impact asupra mediului, ca urmare 
alunecarii deseurilor pe amplasament declanşată în data de 22.07.2017, conform căreia, în vederea 
stopării fenomenului de poluare masivă a pârâului Zăpodie, cu risc major de impact asupra mediului 
şi sănătă ii populaiei. 

Hot rârea nr.10 –măsurile ce trebuie luate ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase 
(furtuni) din data de 17.09.2017 înregistrate la nivelul majorită ii unită ilor administrativ-teritoriale 
din jude. 

Hotarârea nr.11- se aprobă procesele-verbale întocmite de comisiile de specialitate în domeniul 
construciilor constituite prin ordinul Prefectului judeului Cluj nr. 378/2017 privind constarea şi 
evaluarea pagubelor produse, în data de 17.09.2017, de fenomenele meteorologice periculoase la 
nivelul unităţilor de învăţământ şi spitaliceşti şi a altor instituţii publice, din judeţul Cluj din 
municipiile Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Dej, Gherla, oraşul Huedin şi comunele Chiuieşti, Izvoru 
Crişului, Cuzdrioara, Aghireşu, Poieni, Ciucea, Beliş).  
Hotarârea nr.12- se aprobă procesele-verbale întocmite de comisiile de specialitate în domeniul 
construciilor constituite prin ordinul Prefectului judeului Cluj nr. 384/2017 privind constarea şi 
evaluarea pagubelor produse, în data de 17.09.2017, de fenomenele meteorologice periculoase la 
nivelul structurilor M.A.I. din municipiile Cluj-Napoca, Gherla, oraşul Huedin şi comunele: 
Chiuieşti, Câ cău, Buza, Aluniş, Vultureni, Aşchileu, Izvoru Crişului, Poieni, Mintiu Gherlii; 
Hotarârea nr.13- se aprobă situa ia privind construciile structurilor M.A.I. afectate, de fenomenele 
meteorologice periculoase din data de 17.09.2017, respective 600 mii lei. 

Hotarârea nr.14-se aprobă Procesele-Verbale nr. 9372/2211/12.06.2017, 
nr.7422/2041/23.05.2017, nr.9374/2367/13.06.2017, nr.9191/6496/09.06.2017, 
nr.9373/4856/12.06.2017, nr.7749/4546/23.05.2017, nr.8369/10555/30.05.2017, nr. 
8851/9256/3391/07.06.2017, nr.15086/3622/13.09.2017, nr.15085/20458/13.09.2017, 
nr.15198/6967/13.09.2017, nr.15199/4243/13.09.2017, nr.15158/3451/13.09.2017 ale Comisiilor de 
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specialitate constituite prin Ordinele nr. 202/12.06.2017, nr. 166/16.05.2017, nr. 204/13.06.2017, 
nr. 200/08.06.2017, nr. 201/12.06.2017, nr. 171/17.05.2017, nr. 180/24.05.2017, nr. 
195/06.06.2017, nr. 197/07.06.2017, nr. 370/08.09.2017 ale Prefectului Judeului Cluj privind 
pagubele produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase, din perioadele 19.04-27.05.2017, 
06-07.06.2017 şi 03.09.2017, la nivelul judeului Cluj.  

Hotarârea nr.15- se constată că nu sunt îndeplinite condi iile legale pentru declararea Stării de 
alertă la nivelul jude ului Cluj, în vederea rezolvării situa iei de la Depozitul de deşeuri Pata Rât. 
Hotarârea nr.16- se aprobă Planurile specifice de intervenţie pentru sezonul rece 2017-2018 

Hotarârea nr.17-se aprobă Procesele-verbale întocmite de comisiile de specialitate constituite prin 
Ordinele Prefectului judeului Cluj nr.389/2017 şi nr.378/2017 privind constatarea şi evaluarea 
pagubelor produse în data de 17.09.2017, de fenomenele meteorologice periculoase la nivelul 
unită ilor administrativ-teritoriale din judeul Cluj 

Hotarârea nr.18-se respinge plângerea prealabilă depusă de Consiliul Jude ean Cluj împotriva 
Hotărârii Comitetului Judeean pentru Situaii de Urgenă nr.15/2017. 
Hotarârea nr.19- se aprobă Procesul-Verbal nr.21152/1/2017, privind constatarea  fenomenului de 
alunecare  de teren de pe drumul judeean DJ 161 A , de pe raza localită ii Cojocna, comuna 
Cojocna. 

Hotarârea nr.20 - se aprobă Procesul-Verbal nr.21156/2017, privind constatarea şi evaluarea 
pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase ( ploi abundente) în 
comuna Chinteni 

Hotarârea nr.21 - se aprobă Procesul-Verbal nr.19224/2017, privind constatarea şi evaluarea 
pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase ( ploi abundente) în 
comuna Valea Ierii 

În cursul  anului 2017 au avut loc o serie de videoconferine urmare a unor situaii 
hidrometeorologice deosebite, specifice anumitor perioade ale anului, cu posibile perturbări asupra 
activită ilor economice şi sociale, sănătă ii populaiei şi animalelor, stării bunurilor materiale. 
Măsurile dispuse şi ac iunile desfăşurate se regăsesc pe mai multe paliere de gestionare a unor 
situaii cu potenial ridicat de periculozitate pentru comunită ile locale din jude, în special pentru 
prevenirea inundaiilor, eliminării efectelor temperaturilor ridicate şi sezonului rece. 
1. Ordinul nr.223/04.07.2017 al Prefectului Judeului Cluj privind constituirea comisiei de 

inventariere şi inspectare a depozitelor/haldelor de steril/iazurilor de decantare din jude ul Cluj 
NU au fost constatate deficiente majore, majoritatea locaiilor fiind conforme: 50 locaii.  

În cazurile în care au fost constatate deficiene au fost stabilite măsuri de remediere, cu termene (9 
locaii/4 ageni economici şi Primăria Municipiului Turda ): 

- Halda de steril nr. 3 activă din cariera Băişoara (S.C. NAPOCAMIN S.R.L. )  
- executare zid de sprijin, corectare unghi de taluz şi nivelare parte superioară a haldei), termen: 

30.10.2017  
- depunerea evidentelor pe suport hartie si format electronic la APM Cluj, termen:21.07.2017 

 Haldele de steril nr. 2 şi nr. 5 – active (C.N. C.A.F. MINVEST S.A. – Fil. IARAMIN) - 
executare sant garda, corectare unghi de taluz si nivelare parte superioara, termen:  30.10.2017 

 Halda de steril Poieni 7 - activă (S.C. GRANDEMAR S.A. Poieni) - executare taluz de 
protectie, corectare unghi de taluz şi compactare parte superioară a haldei aceasta prezentând 
fisuri, termen: 30.10.2017 
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 Halda de steril Bologa 5 (S.C. GRANDEMAR S.A. Poieni) - colectare ape pluviale prin 
executie santuri, termen: 01.08.2017 

 Iazul de decantare Fagetu Ierii nr. 2 (comuna Iara) – inactiv (C.N. C.A.F. MINVEST S.A. – 
Fil. IARAMIN) - Au fost stabilite măsuri de remediere a deficien elor constatate (lipsa panouri 
de avertizare, gard perimetral), termen: 31.12.2017  

 Iazul de decantare Băişoara – inactiv (C.N. C.A.F. MINVEST S.A. – Fil. IARAMIN) - Au 
fost stabilite măsuri de remediere a deficienelor constatate (lipsa panouri de avertizare, gard 
perimetral), termen: 31.12.2017 

 Depozitul de deseuri industriale nepericuloase Dej/zona Urişor– inactiv (S.C. SOMEŞ DEJ 
S.A.)  

Realizarea tuturor măsurilor stabilite în Programul de conformare,  termen: functie de rezolvarea 
situatiei economic-financiare a operatorului economic acesta fiind in faliment 

Inchiderea depozitului de deseuri industriale dupa elaborarea documentatiilor tehnice necesare 
siobtinerea tuturor actelor de reglementare prevazute de legislatia specifica in vigoare, termen: 
functie de rezolvarea situatiei economic-financiare a operatorului economic acesta fiind in faliment. 

Securizarea perimetrului (lipsa gardurilor perimetrale, a indicatoarelor de avertizare si  a barierei la 
intrarea pe amplasament), termen: 01.12.2017 

 Depozit istoric de deşeuri industriale periculoase HCH Poşta Rât – Primăria Municipiului 
Turda 

 Constientizarea populatiei cu privire la natura zonei folosite ca zona de agreement 
neamenajata  (sit contaminat Poşta Rât).  

 Suplimentarea numarului de placate avertizoare pe situl contaminat Poşta Rât.  
2. Ordinul 192/2017 privind constituirea comisiei de specialitate pentru constatarea şi evaluarea 

pagubelor generate de fenomenele meteorologice periculoase înregistrate la nivelul DC134 
Huedin-Bicălatu, oraşul Huedin. Unde sa constatat ca drumul comunal DC 134 s-au produs 
alunecări repetate generate şi reactivate de fenomenele meteorologice periculoase, afectând 
corpul drumului, fiind puse în pericol şi gospodăriile/anexel gospodăreşti din zonă, la o distan ă 
de aproximativ 150-200 m, evoluia acestor fenomene fiind continue. 

3. Ordinul nr. 309/20.07.2017 privind constituirea comisiei de constatare a stării casei din 
localitatea Cara, str. Fierarilor, nr.2, comuna Cojocna unde sa constatat că Locuinta prezintă 
degradari, iar pentru a stabili gradul de sigurantă a spatiului de locuit,  este necesara o expertiză 
tehnica intocmită de un expert tehnic autorizat. 

4. Ordinul nr. 310/20.07.2017 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru constatarea 
efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate la nivelul comunei Sic unde 
sa constatat că în urma ploi torentiale si a grindinii cazute in data de 06.07.2017, ora 17, pe raza 
localitatii Sic, in zona strazii III au fost afectate culturile din gospodarii, astfel: legume de 
gradina pe suprafete insumind 5.36 ha, ( afectate: castraveti 30 % , rosii  50 %, ardei 50 %, 
fasole 50 %, cartofi 30 %)  - au fost afectate culturii de porumb pe o suprafata de 22.60 ha 
in proportie de 30 %  şi cultura de grau pe o suprafata de 2.6 ha in proportie de 30 %, orz de 
primavara pe o suprafata  de 1 ha in proportie de 30% 

5. Ordinul nr. 317/24.07.2017 privind constituirea comisiei pentru constatarea stării corpului 
drumului DN1C, varianta Gherla, km.3*850, banda stângă, comuna Mintiu Gherlii unde sa 
constatat faptul că, în urma precipitaţiilor din ultima perioadă s-a produs o cedare a corpului 
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drumului DN Varianta Gherla, km 3+850 stânga, cedarea terasamentului pe o lungime de 100 
m, cu o diferentă de cotă de aproximativ 30 cm, avanseaza spre axul drumului, punând în 
pericol siguranţa traficului rutier pe aceea zonă. 

6. Ordinul 318/24.07.2017 privind constituirea comisiei pentru evaluarea asigurării accesului 
autospecialelor pentru stingerea incendiilor şi pentru acordarea ajutorului de primă urgen ă în 
localitatea Sub Coastă, comuna Apahida, unde drumul comunal DC 142 C care are o latime de 
minim 7 m, latimea drumului permite accesul mijloacelor de interventie, iar la data controlului 
nu erau parcate utilaje agabaritice. 

7. Ordinul 322/31.07.2017 privind constituirea comisiei pentru constatarea stării depozitului 
neconform de deşeuri Pata Rât, urmare alunecării deşeurilor pe amplasament în perioada 21-
23.07.2017, prin care în vederea determinarii cauzelor producerii incidentului si luarea de 
masuri cat mai urgente pentru stoparea si eliminarea efectelor, a fost mobilizata echipa de 
proiectare si experti externi suplimentari geotehnici, de catre antreprenorul (Asocierea NORD 
CONFOREST SA – FINARA CONSULT SRL – INTERDEVELOPMENT SRL). La data 
controlului sunt elaborate 2 note tehnice (1 si 2) o expertiza tehnica preliminara si un raport al 
proiectantului privind istoricul fenomenului produs. 

Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa a aplicat asocierii (liderului S.C. NORDCONFOREST 
S.A.) in data de 31.07.2017, o sanctiune contraventionala in valoare de 35.000 lei datorita 
nerealizarii masurilor dispuse prin adresa nr. 1916/25.07.2017, respectiv stoparea scurgerii 
levigatului din depozitul de deseuri in Valea Zapodie, la termenul prevazut de 27.07.2017. 

In vederea prevenirii inundarii zonelor limitrofe depozitului, afectarii terasamentului şoselei de 
centură a municipiului Cluj-Napoca si poluarii in continuare a pârâului Zapodie este necesara, 
luarea de masuri urgente, de catre Consiliul Judetean Cluj in calitate de titular al SMID  a 
masurilor necesare pentru: 
- Degajarea albiei cursului de apa Zapodie pentru asigurarea sectiunii de curgere a apei 
- Stoparea fenomenului de alunecare a taluzului depozitului spre cursul de apa Zapodie 
- Stoparea scurgerii levigatului din depozitul de deseuri in cursul de apa Zapodie si gestionarea 

corespunzatoare a acestuia 
- Totodata, se va efectua expertiza tehnica a lucrarilor executate si a proiectului tehnic. 
-  Lucrarile desfasurate in vederea stabilizarii alunecarii precum si cele legate de inchiderea 

depozitului, vor fi in continuare monitorizate de Garda Nationala de Mediu – Serviciul 
Comisariatul  Judetean Cluj, Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa, Inspectoratul pentru 
Situaii de Urgenă „Avram Iancu” al Jude ului Cluj si  Consiliul Judetean Cluj – in calitatea sa 
de titular al lucrarilor. 

8. Ordinul nr. 337/10.08.2017 privind constituirea comisiei pentru constatarea stării clădirii Şcolii 
Gimnaziale Ploscoş, comuna Ploscoş, unde sa constatat prezintă degradări ale funda iei şi ale 
pereilor exteriori-tencuială căzută, fisuri, crăpături ale pere ilor 

- zona respectivă nu prezintă urme vizibile ale unei alunecări de teren, astfel încât stabilirea 
cauzelor privind apariia fisurilor, crăpăturilor în pere ii exteriori se va face de către un expert 
autorizat. 

9. Ordinul nr.338/10.08.2017 privind constituirea comisiei pentru constatarea stării corpului 
drumului judeean DJ107T, zona cătunului Costeşti, între fosta Şcoală Costeşti şi Răcătău, 
Comuna Mărişel unde pe drumul DJ 107 T km 42+120 -44+270, caderi de arbori si arbusti pe 
carosabil si alunecari de material stancos si aport de material aluvionar, care a dus colmatarea 
santurilor si formarea de fagase si gropi pe platforma drumului. 
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10. Ordinul nr.346/11.08.2017 privind constituirea comisiei pentru constatarea pagubelor şi 
evaluarea pierderilor înregistrate la nivelul suprafeelor destinate produciei agricole vegetale, 
generate de fenomenele meteorologice periculoase-secetă-produse la nivelul comunei Luna, 
unde datorită fenomenului de secetă înregistrat pe parcursul lunilor de vară, au fost afectate 
următoarele culturi la 2 fermieri şi anume porumb- 98,31 ha-grad afectare 50%, soia    - 24,47 
ha- grad afectare 40% şi floarea soarelui-.79,80 ha-grad de afectare 80%. 

11. Ordinul nr. 347/11.08.2017 privind constituirea comisiei de specialitate în domeniul agricol 
pentru constatarea pagubelor generate de fenomenele meteorologice periculoase-secetă-produse 
la nivelul comunei Luna, Jude Cluj, sa constatat faptul că, datorită fenomenului de secetă 
înregistrat pe parcursul lunilor de vară, au fost afectate următoarele culturi la 9 fermieri, 
porumb-22,22ha-grad afectare 50%, floarea soarelui-.4,69 ha-grad de afectare 80%. 

12. Ordinul nr. 367/06.09.2017 privind constituirea comisiei pentru constatarea stării depozitului 
neconform de deşeuri Pata Rât, referitoare la poluarea masivă cu risc de impact asupra mediului 
ca urmare a alunecărilor deşeurilor pe amplasament declanşat în data de 21.07.2017, unde au 
fost luate măsuri temporare urgente: 

- Eliminarea levigatului, prin soluii tehnice aprobate de beneficiar şi avizate de institu iile 
abilitate 

- Efectuarea unei breşe, la recomandarea proiectantului general, tranşee pionier- în masa deşeului 
ce colmatează albia pârâului Zapodie, în vederea drenării cantită ii de levigat acumulat în 
amonte de alunecare 

- Consiliul Judeean Cluj va identifica posibilele soluii tehnice, care vor fi avizate de instituiile 
cu atribuii în domeniu, după aprobarea prezentei note de către CJSU Cluj 

- Se vor continua demersurile în vederea achiziionării de către jude ul Cluj a serviciilor de 
expertiză tehnică a cauzelor alunecării, a lucrărilor executate precum şi a proiectului tehnic. 

13. Ordinul nr.370/08.09.2017 privind constituirea comisiei de specialitate pentru constatarea 
efectelor fenomenelor meteorologice periculoase din data de 03.09.2017, înregistrate la nivelul 
municipiului Dej şi comunelor Căşeiu, Câ cău, Chiuieşti şi Vad, jude ul Cluj,  unde a fost 
înregistrat un Vânt puternic cu aspect de vijelie, averse, ploi abundente – COD PORTOCALIU, 
care a dus la pagube mari acoperişurilşor caselor a gospodăriilor a stâlpilor de electricitate, 
suprafete mari de padure cu doborâturi de vânt. 

14. Ordinul nr.378/19.09.2017  privind constituirea comisiilor de specialitate în domeniul 
construciilor pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de fenomenele 
hidrometeorologice periculoase la nivelul unită ilor de învă ământ şi spitaliceşti şi a altor 
institu ii publice, din judeul Cluj (Cluj-Napoca, Câmpia Turzii, Dej, Gherla, Huedin, Chiuieşti, 
Izvoru Crişului, Cuzdrioara, Aghireşu, Poieni, Ciucea, Beliş şi Negreni), care a dus la pagube 
mari acoperişurilşor caselor a gospodăriilor a stâlpilor de electricitate, suprafete mari de 
padure cu doborâturi de vânt. 

15. Ordinul nr.384/20.09.2017 privind constituirea comisiilor de specialitate în domeniul 
construciilor pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse de fenomenele 
hidrometeorologice periculoase la nivelul construciilor şi mijloacelotr tehnice apar inând 
structurilor M.A.I., din judeul Cluj (municipiile Cluj-Napoca, Gherla, oraşul Huedin, şi 
comunele: Chiuieşti, Câ cău, Buza, Aluniş, Vultureni, Aşchileu, Izvoru Crişului, Poieni, Mintiu 
Gherlii), care a dus la pagube mari acoperişurile acestor instituţii.   

16. Ordinul nr. 389/22.09.2017 privind constituirea  de specialitate pentru constatarea pagubelor 
produse de fenomenele meteorologice periculoaseînregistrate în data de 17.09.2017 la nivelul 
unită ilor administrativ-teritoriale din judeul Cluj, unde au fost afectate 48 de UAT, s-au 
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produs pagube mari acoperişurilşor caselor a gospodăriilor a stâlpilor de electricitate, 
suprafete mari de padure cu doborâturi de vânt. 

17. Ordinul nr.386/22.09.2017 privind constituirea comisiei pentru constatarea şi evaluarea 
pierderilor înregistrate la nivelul suprafeelor destinate produciei agricole vegetale, generate de 
fenomenele meteorologice periculoase (furtună) din data de 17.09.2017, produse la nivelul 
comunei Vad. 

18. Ordinul nr. 547/13.12.2017 privind constituirea Comisiei de specialitate pentru constatarea 
efectelor fenomenelor meteorologice periculoase, înregistrate la nivelul comunei Valea-Ierii, 
jude Cluj, unde sa constatat faptul că pe o por ine de 1 km a fost distrus cu depuneri de aluviuni 
de la toreni şi colmatarea şan urilor şi un pode  de 600 mm. 

19. Ordinul nr.550/14.12.2017 privind constituirea comisiei de specialitate pentru constatarea 
efectelor fenomenului de alunecare de teren, de pe drumul DJ 161A, în intervalul localită ii 
Cojocna, comuna Cojocna, jude Cluj, constatând faptul că drumul Jude ean DJ161A la nivel de 
covor asfaltic pe o lumgime de aprox.29Km, cu sectoarele de drum km7+ 400- 7+ 600, km7+ 
900-8+ 900 prezintă numeroase denivelări apărute şi accentuate în ultima perioada din cauza 
alunecărilor de teren şi a infiltra iilor de apă în corpul drumului.  

20. Ordinul nr. 98/20.03.2017 al Prefectului Judeului Cluj privind constituirea comisiei pentru 
verificarea salubrizării cursurilor de apă şi realizării/între inerii şan urilor şi rigolelor la nivelul 
unită ilor administrativ-teritoriale din judeul Cluj pentru asigurarea seciunilor de scurgere a 
apelor mari 

Proiecte de Hot râri de Guvern 

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de intervenie la dispoziia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 pentru înlăturarea efectelor fenomenelor 
meteorologice periculoase (furtuni) din data de 17.09.2017, produse la nivelul unită ilor de 
învă ământ şi spitaliceşti şi a altor institu ii publice, din judeul Cluj. 

Valoare:  1387,241 mii lei 

J. Monitorizarea activit ii desf şurate în jude  pentru asigurarea ordinii publice  

Structurile Ministerului Afacerilor Interne din judeul Cluj s-au remarcat printr-o bună colaborare 
pentru asigurarea conformării la respectarea prevederilor Legii nr.60/1991,cu modificările şi 
completările ulterioare. 

La toate evenimentele, manifestările publice de o anumită anvergură, apreciată ca atare de 
structurile de jandarmi din jude, Prefectul sau reprezentantul legal desemnat de acesta asigură 
comunicarea/informarea permanentă, interinstitu ională cu aceste structuri, pentru ca toate aceste 
evenimente –ac iuni de protest, activită i culturale, sportive, etc. – să se desfăşoare în condi iile 
respectării stricte a actului normativ men ionat. 

Ca exemplificare, menionăm căteva din evenimentele de anvergură care au avut loc, în anul 2017, 
în judeul Cluj: 

- Stabilirea măsurilor organizatorice pentru desfăşurarea în bune condi ii a activită ilor şi 
prevenirea eventualelor situaii de risc în planul ordinii şi siguranei publice a evenimentului 
sportiv- jocul retur al Finalei Challenge Cup la handbal, între Potaissa Turda şi Sporting Clube 
de Portugal din data de 27.05.2017 
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- Stabilirea măsurilor organizatorice pentru buna desfăşurare a Festivalului „Electric Castle”, 
care a avut loc în comuna Bonida, Banffy Castle, în perioada 12-16 iulie 2017;  

- Stabilirea măsurilor organizatorice pentru buna desfăşurare a Festivalului UNTOD care a avut 
loc în Municipiul Cluj-Napoca în perioada 03.08.2017-07.08.2017 

- Stabilirea măsurilor organizatorice pentru buna desfăşurare a manifestărilor dedicate 
sărbătoririi Hramului Adormirea Maicii Domnului, care a avut loc la Mănăstirea Nicula, în 
perioada 13-15 august 2017, 

- Stabilirea măsurilor organizatorice pentru desfăşurarea în bune condiii a  evenimentului 
internaional religios, patronat de Organizaia Religioasă Martorii lui Iehova din perioada 
18.08.2017-20.08.2017,  stadionul Cluj Arena. 

S-a asigurat ordinea şi siguran a public  la un num r de 161 de manifest ri de protest. 

K.  Activit i pentru urm rirea modului de aplicare a unor acte normative  
Comisia Mixt  de Rechizi ii a jude ului Cluj 

În cursul anului 2017, Comisia Mixtă de Rechizi ii a judeului Cluj s-a întrunit  în 2 şedin e 
ordinare, conform planului de activită i al Comisiei Mixte de Rechiziii a judeului Cluj. Pregătirea, 
organizarea şi desfăşurarea şedin elor comisiei mixte de rechiziii au fost făcute respectând  
legislaia în vigoare, precum şi Regulamentul de func ionare a Comisiei Mixte de Rechiziii. 

În urma analizelor şi discu iilor purtate în cadrul şedin elor s-au adoptat următoarele hotărâri: 
- aprobarea Planului de rechiziii de bunuri şi prestări de servicii al jude ului Cluj pe anul 2017; 

- aprobarea modificărilor la Planul de rechizi ii de bunuri şi prestări de servicii al judeului Cluj 
pe anul 2017; 

- aprobarea Listei cu propunerile limitelor de preuri pentru principalele bunuri consumptibile 
rechizi ionabile 

Au fost prezentate rapoarte de activitate de către secretariatul tehnic al comisiei şi de către Centrul 
Militar Zonal Cluj, rapoarte de analiză a situa iei deficitelor şi măsuri ce se impun pentru 
diminuarea acestora. 

 Întocmirea Planului de rechiziii şi a prestărilor de servicii în interes public. 
Având în vedere numărul mare de indicative ale For elor Sistemului Naional de Apărare, precum şi 
modificările permanente şi foarte consistente care au loc în parcurile auto ale operatorilor 
economici, secretariatul tehnic a avut ca obiectiv mărirea bazei de date din care pot fi selec ionai 
operatorii economici care au posibilitatea de asigura bunuri rechiziionabile.  

Pentru elaborarea Planului de rechiziii de bunuri şi prestări de servicii şi au fost trimise 193 
solicitări de date către tot atâ ia operatori economici, instituii publice şi alte persoane juridice. 
Astfel  baza noastră de date con ine 389 de persoane juridice care dein un număr de 27.685 bunuri 
rechizi ionabile, catalogate conform Nomenclatorului bunurilor rechiziionabile. 

A fost  întocmit centralizatorul cererilor de rechiziii şi prestări servicii în interes public. 

Pe baza existentului  de bunuri rechiziionabile, s-au făcut propuneri de reparti ie pe garnizoane, 
localită i şi categorii de beneficiari. 
La asigurarea cererilor s-a avut în vedere, în primul rând, asigurarea cererilor cu bunurile 
rechizi ionabile din tipurile de bază existente în localitatea în care au fost solicitate. După epuizarea 
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tipurilor de bază am trecut la cea mai apropriată localitate care dispune tot de tipurile de bază. În 
final, s-au folosit substituirile aprobate de SMG. 

La efectuarea repartiiilor s-a mai inut cont de sarcinile la mobilizare pe le au care operatorii 
economici deinători de bunuri rechizi ionabile. 

În Planul de rechiziii de bunuri şi prestări de servicii la nivelul jude ului Cluj pentru anul 2017 au 
fost stabilite sarcini pentru: 

- 218 persoane juridice, 27 primării şi 5 persoane fizice în vederea asigurării cererilor de 
mijloace auto şi tehnică de construc ii;  

- 30 primării, 44 institu ii publice,  21 operatori economici şi 21 persoane fizice pentru imobile; 

-  23 operatori economici şi 2 spitale pentru prestări servicii. 
Au fost repartizate 4628 mijloace, din care 4623 pentru forele sistemului naional de apărare şi 5 
pentru agenii economici cu sarcini la mobilizare. 578 din mijloacele solicitate au fost substituite cu 
874 bunuri rechiziionabile de alt tip, conform listei de substituiri. 

Deficitele se înregistrează în principal din următoarele motive: 
- nevoile forelor sistemului naional de apărare diferă de cele ale operatorilor economici care 

func ionează în jude ul Cluj; 

- unele produse cuprinse în nomenclator (ex.: paraşute, plotere, bărci pneumatice etc) nu se 
înmatriculează iar, în jude ul Cluj, nu sunt operatori economici specializai în producia lor şi 
din acest motiv este foarte greu de identificat proprietarul. In unele magazine există acest gen 
de produse dar într-un număr foarte mic raportat la nevoile for elor sistemului naional de 
apărare. 

Gradul de asigurare este de 89,8%%, dar deficitele existente în planul de rechiziii, mai mici faă de 
anul trecut, nu afectează îndeplinirea sarcinilor ce revin for elor sistemului naional de apărare şi 
operatorilor economici cu sarcini din planul de mobilizare. 

Pentru înlăturarea neajunsurilor STPS Cluj a lărgit mult baza de selec ie a posibililor furnizori de 
bunuri rechiziionabile şi a purtat cu aceştia o intensă coresponden ă atât scrisă (poştă sau poştă 
electronică) cât şi telefonică. 
De asemenea, datorită redistribuirilor efectuate de Comisia Centrală de Rechizi ii (din Cluj pentru 
judeele Covasna, Maramureş şi Bihor), secretariatul tehnic a stabilit sarcini pentru încă 6 operatori 
economici. 

Întocmirea propunerilor privind nivelurile preurilor pentru unele din principalele bunuri 
consumptibile rechiziionabile 

Dimensionarea propunerilor privind  nivelurile preurilor pentru  unele din principalele bunuri 
consumptibile rechiziionabile s-a făcut în baza precizărilor Comisiei Centrale de Rechizi ii, 
respectându-se modul de stabilire, etapele principale şi sursele de informa ii.  

S-au folosit ca surse de informaii 15 operatori economici care ne-au pus la dispoziie preurile de 
livrare şi cu amănuntul  aferente lunii septembrie 2017 .  
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Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguran ei în unit ile de 
înv mânt, cu modific rile ulterioare 

Grupul de lucru privind analiza modului în care este asigurată protec ia  unită ilor  de învă ământ în 
unită ile administrativ-teritoriale din Judeul Cluj, funcionează  în conformitate cu prevederile 
următoarelor acte normative: 
- Legea nr.35/2007 modificată prin Legea nr.29/2010, privind creşterea siguran ei în unită ile de 

învă ământ 
- Legea nr.340/2004 privind Instituia Prefectului, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare 

- Ordinul Prefectului judeului Cluj, nr.295/22.06.2016. 

Grupul de lucru analizează, trimestrial, modul în care este asigurată protec ia unită ilor de 
învă ământ preuniversitar din unită ile administrativ-teritoriale ale Judeului Cluj, elaborând şi 
derulând, după caz, programe sau proiecte de prevenire a violen ei în mediul şcolar şi îmbunătă irea 
climatului de sigurană. 
Convocarea grupului de lucru se va face prin aparatul propriu al Instituiei Prefectului-Judeul Cluj. 

Grupul de lucru în s-a întrunit, în anul 2017,  în cadrul a 3 şedin e. 

În cadrul şedin elor s-au îndeplinit scopurile şi atribu iile grupului de lucru, şi au fost dezbătute 
următoarele  tematici: 
1. Analiza modului în care este asigurată protec ia unită ilor de învă ământ preuniversitar din 

unită ile administrativ-teritoriale ale Judeului Cluj, după primul trimestru al anului şcolar 
2016-2017, elaborarea şi derularea, după caz, a unor programe sau proiecte de prevenire a 
violen ei în mediul şcolar şi îmbunătă irea climatului de sigurană. 

2. Colaborarea în vederea realizării unei platforme online, pentru culegerea de date necesare 
raportarilor transmise către M.A.I. şi efectuării de analize la nivelul jude ului. 

3. Analiza modului în care este asigurată protec ia unită ilor de învă ământ preuniversitar din 
unită ile administrativ-teritoriale ale Judeului Cluj, la sfârşitul anului şcolar 2016-2017, 
elaborarea şi derularea, după caz, a unor programe sau proiecte de prevenire a violen ei în 
mediul şcolar şi îmbunătă irea climatului de sigurană 

4. Analiza oportunită ii încheierii unui Protocol de colaborare, între Biserică, Şcoală, Poli ie, 
UAT-uri, care va reglementa modalită ile prin care păr ile semnatare vor coopera în vederea 
Creşterii ratei de participare la educa ie a copiilor prin activită i de prevenire a absenteismului 
şi abandonului şi conştientizarea drepturilor şi obligaiilor precum şi, conştientizarea 
consecinelor propriilor fapte.  

 Prezentarea punctului de vedere pe tematica menionată  
 Prezentarea propunerilor de măsuri şi ac iuni pe care instituia dumneavoastră le poate 
susine pentru îndeplinirea obiectivului. 

5. Analiza activită ilor desfăşurate şi a rezultatelor ob inute pentru creşterea gradului de siguran ă 
în incinta şi zona adiacentă unită ilor de învă ământ preuniversitar, premergător începerii anului 
şcolar 2017-2018.  

6. Prezentarea Planului Teritorial Comun de Ac iune pentru creşterea gradului de siguran ă al 
elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delincven ei juvenile în incinta şi în zonele 
adiacente unită ilor de învă ământ preuniversitar, pentru anul şcolar 2017-2018 . (reactualizare 
pentru anul şcolar 2017-2018)  
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Se vor efectua întâlniri la nivel teritorial, acolo unde situaia o impune, pentru a se găsi solu ii de 
remediere şi îmbunătă ire a cadrului în care se desfăşoară actul educa ional, pentru a implica 
administraiile locale în susinerea achiziionării de sisteme de supraveghere externe sau interne, 
pentru a implica administraia locală în asigurarea unui mediu sigur în unită ile de învă ământ 
preuniversitar.  

Comisia de monitorizare a aplic rii prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de 
produse lactate şi de panifica ie pentru elevii din înv mântul primar şi gimnazial de stat şi 
privat, precum şi pentru copiii preşcolari din gr dini ele de stat şi private cu program normal 
de 4 ore, cu modific rile şi complet rile ulterioare  

Comisia de verificare, monitorizare şi evaluare a implement rii Programului pentru şcoli al 
României, în perioada 2017-2023, la nivelul judeului Cluj, pentru anul şcolar 2017-2018 
func ionează  în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 
- Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 39/2017 al Comisiei. 

- H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-
2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018. 

- Legea nr. 340 /2004 privind prefectul şi institu ia prefectului, republicată,  
- Ordinul Prefectului judeului Cluj, nr.447/04.10.2017. 

Comisia astfel constituită are următoarele responsabilită i: 

a. În func ie de specificul local şi posibilită ile organizatorice şi cu încadrarea în sumele alocate 
judeului, consiliul judeean decide anual asupra listei produselor, în baza art. 23 alin. 
(Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, care vor fi 
distribuite conform prevederilor art. 3 alin. (3), şi a măsurilor educative aferente conform 
prevederilor art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru anul şcolar în 
cauză şi în urma consultării comisiei; 

b. Comisia informează publicul larg, lunar, prin mijloacele de informare în masă adecvate, despre 
implementarea Programului pentru şcoli al României în jude ul Cluj; 

c. Inspectoratul şcolar jude ean asistă consiliul jude ean în punerea în aplicare a măsurilor 
educative prevăzute la art. 4 alin. (1), având responsabilitatea ca preşcolarii/elevii care nu 
participă la activită i educative practice să beneficieze de activită i curriculare, extracurriculare 
şi extraşcolare, având ca tematică beneficiile consumului de fructe şi legume proaspete şi de 
lapte şi produse lactate. 

Convocarea Comisiei se va face prin aparatul propriu al Instituiei Prefectului-Judeul Cluj. 

Comisia s-a întrunit, în anul 2017, într-o şedin , unde au fost dezbătute următoarele probleme: 
1. Analiza modului în care sunt aplicate prevederile Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru 

aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, la nivelul judeului Cluj. 

Raportări către structuri centrale ale  Ministerului Afacerilor Interne  

Act nr.19645/15.01.2018 – către, M.A.I- DGRIP- Stadiul programului de verificare al unităţilor de 
învăţământ, din punct de vedere sanitar veterinar ca urmare a inspecţiilor efectuate de către 
Direcţia de Sănătate Publică Cluj la cantinele grădiniţelor, şcolilor şi liceelor, cât şi în toate 
unităţile de învăţământ înscrise în Programul „Cornul şi laptele”, pentru trimestrul IV-2017 



 

               MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL CLUJ 

 

 
Cluj-Napoca 
Ianuarie 2018 

49 
 

Informarea  apicultorilor cu privire la noul sistem de identificare al stupinelor şi stupilor, Vă rugăm 
să dispune i măsurile necesare pentru ca prevederile Ordinului nr.215/2017 al Ministrului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare al stupinelor şi 
stupilor să fie aduse la cunoştin a acestora. 

Aplicarea dispozi iilor H.G. nr 799/2014 privind implementarea Programului Opera ional 
Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, cu modific rile şi complet rile ulterioare 

Derularea la nivel de jude a Programului Operaional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate finanat 
din fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (POAD 2015/2016): 

Activită i derulate pe parcursul anului 2017, în calitate de membri în cadrul Grupului de lucru 
pentru derularea POAD la nivelul judeului Cluj: 

- 26.01.2017: Centralizare şi transmitere către MFE a listelor ini iale şi suplimentare privind 
distribuirea de pachete alimentare POAD 2014 pt. judeul Cluj, primite de la Primăriilor din 
jude (4 cutii cu documente); 

- 21.03.2017: Transmitere Raport final POAD 2015/2016 la nivelul judeului Cluj (cu Anexe), în 
urma centralizării datelor furnizate de către toate primările din jude ;  

- 24.10.2017: Solicitare către opt primării în vederea transmiterii unor documente de distribu ie 
aferente POAD 2015/2016 (documente lipsă în urma verificării); 

- 6.11.2017: Informări către 6 UAT uri ale jude ului Cluj care fac parte din eşantionul de 
verificare pentru misiunea de verificare documente POAD 2014. Pregătire documente solicitate 
de către MDRAPFE; 

- 17.11.2017: Furnizare spaiu şi logistica necesare desfăşurării misiunii de verificare documente 
POAD 2014; 

- 3.11.2017: Centralizare şi transmitere situa ie centralizată la nivelul unită ilor administrativ-
teritoriale din judeul Cluj privind numărul de persoane care se încadrează în grupul intă 
eligibil al POAD 2017, aşa cum rezultă din Ghidul Solicitantului transmis ; 

- 29.11.2017: Transmitere către Serviciul Implementare POAD din cadrul MRDAPFE a Situa iei 
centralizate la nivelul judeului Cluj privind numărul de beneficiari, locul de dezpozitare a 
produselor, componena grupului de lucru la nivelul fiecarei primării, persoanele împuternicite 
să semneze procesele verbale de recep ie a produselor şi Dispozi iile Primarului. 

- 11.12.2017: Transmitere prin poştă electronică, în format scanat, către Serviciul Implementare 
POAD din cadrul MRDAPFE, a Dispoziiilor de Primar prin care s-au numit persoanele 
împuternicite să semneze procesele verbale de recep ie a produselor, componenta grupului de 
lucru la nivelul fiecarei primării şi locul de dezpozitare a produselor 

L. Alte activit i  
1. Participarea la efectuarea aciunilor de control în domeniul situaiilor de urgenă  

Programul de control integrat la nivelul jude ului Cluj  a fost elaborat de Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Cluj, în colaborare cu Sistemul de Gospodărire a  Apelor Alba, Sistemul de Gospodărire a  
Apelor Bihor, Formaia Regularizări Huedin, Garda Na ională de Mediu – Comisariatul Judeean 
Cluj, Garda Forestieră Cluj şi Inspectoratul pentru Situa ii de Urgenă  „Avram Iancu” al jude ului 
Cluj, sub directa coordonare a Prefectului Judeului Cluj. 

Ac iunile de control s-au desfăşurat în perioada 27 martie-28 aprilie 2017, au vizat în principal: 
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- Existen a depozitelor de deşeurilor şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de 
apă, 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/între inute şan urile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în 
localită i, prioritare fiind cursurile de apă mici pe care s-au produs în anii anteriori blocaje ce au 
condus la pagube materiale. 

Unită i administrativ-teritoriale verificate: 27 unitati administrativ teritoriale in bazinul hidrografic 
Somes-Tisa, 15 in bazinul hidrografic Mures şi 6 in bazinul hidrografic Crişuri=  48 unită i 
administrativ- teritoriale. 

Număr cursuri de apă verificate: 54 in bazinul hidrografic Somes, 36 in bazinul hidrografic Mures şi 
17 în bazinul hidrografic Crişuri = 107 cursuri de apă verificate. 
S-a constatat o îmbunătă ire fa ă de anul trecut în ceea ce priveşte salubrizarea cursurilor de apă la 
nivelul unor unită i administrativ-teritoriale (Turda, Aluniş, Bobâlna, Săcuieu, Mărgău, Măguri 
Răcătău, Fizeşu Gherlii, Tureni), dar rămân unele deficien e legate de între inerea şan urilor şi 
rigolelor. De asemenea, rămân o problemă depozitările de material lemnos şi resturi vegetale pe 
maluri şi/sau albiile cursurilor de apă, în zona podurilor/pode elor (Cluj-Napoca, Dej, Câmpia 
Turzii, Gherla, Bobâlna, Borşa, Căşeiu, Chinteni, Chiuieşti, Corneşti, Cuzdrioara, Gârbău, Măguri 
Răcătău, Vad, Vultureni, Băişoara, Ciurila, Luna, Petreştii de Jos, Valea Ierii, Moldoveneşti, Iara, 
Mărgău, Poieni), precum şi vegeta ia abundentă din albiile unor cursuri de apă ce diminuează 
sec iunea de scurgere a apei (Câmpia Turzii, Moldoveneşti, Tureni, Aşchuileu, Gârbău). Nu a fost 
eradicată în totalitate problema depozitărilor de deşeuri rezultate din demolări, construc ii (Cluj-
Napoca, Dej, Câmpia Turzii, Gherla, Aluniş, Floreşti, Gârbău, Luna).  
Asigurarea, în mod unitar şi profesionist, a apărarii vie ii şi sănătă ii popula iei, a mediului 
înconjurător, a valorilor materiale şi culturale importante, pe timpul producerii unor situa ii de 
urgen ă: 
- Elaborarea Procedurii de alertă rapidă în cazul evolu iei unor boli cu impact în sănătatea 

publică şi animală 

- Propuneri de măsuri necesare în cazul declarării stării de alertă pentru tipurile de risc principale 

Asigurarea desfăşurării, în condi ii optime, a activită ilor economice şi  sociale, fără a se afecta 
starea de sănătate a popula iei, pe perioada sezonului rece 2016-2017 şi 2017-2018: 

- Aprobarea Planurilor specifice de interven ie pentru sezonul rece 2016-2017 şi 2017-2018 ale 
urmǎtoarelor structuri: Direc ia Regională 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 Căi Ferate C.F.R. SA Bucureşti- Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj, 
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Cluj, Gruparea de 
Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca, Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă „Avram Iancu” 
Jude ean Cluj, Serviciul de Informa ii şi Protec ie Internă Cluj, R.A. Aeroportul Interna ional 
„Avram Iancu” Cluj, Agen ia Na ională de Îmbunătă iri Funciare- Filiala Teritorială de 
Îmbunătă iri Funciare Tisa-Someş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, Direc ia pentru 
Agricultură a Jude ului Cluj, Serviciul de Ambulan ă 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 Apă SOMEŞ S.A. Cluj, Regia Autonomă de Termoficare 
Cluj-Napoca, SNTGN Transgaz S.A. Medias- Exploatarea Teritoriala Cluj, E-ON Distribu ie 
România S.A., Direc ia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor Cluj, Compania 
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Na ională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A.- Sucursla de Tranport 
Cluj, planuri elaborate pentru asigurarea viabilită ii drumurilor publice şi a condi iilor de 
desfăşurare normală a activită ilor economice şi sociale la nivelul jude ului Cluj în sezonul de 
iarnă – Hotărârea nr. 16/25.10.2017 a C.J.S.U. Cluj 

- Aten ionarea tuturor structurilor implicate în asigurarea condi iilor de desfăşurare normală a 
activită ilor economice şi sociale la nivelul jude ului Cluj în sezonul de iarnă, de a lua toate 
măsurile stabilite prin Planurile proprii de interven ie pentru sezonul rece 2016-2017, astfel 
încât aceste activită i să nu fie perturbate la nivelul unită ilor administrativ-teritoriale în 
perioada de iarnă caracterizată prin fenomene meteorologice deosebite. 

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

 50 primării au încheiat contracte cu operatori economici pentru asigurarea ac iunilor de 
deszăpezire. 
 31 primării asigură viabilitatea drumurilor publice în regie proprie 

- Actualizarea planurilor operative de interven ie, pentru asigurarea cu tehnică, echipamente, 
utilaje, accesorii şi alte mijloace, inclusiv resurse umane, constituirea echipelor de răspuns 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 ionării acestora 

- Verificarea stării tehnice şi func ionale a construc iilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inunda iilor de pe râurile interioare,din jude ul Cluj. 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi func ionarea 
Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului 
Mediului şi Pădurilor şi al ministrului Administraiei şi Internelor nr. 1422/192/2012 pentru 
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaiilor de urgenă generate de inunda ii, fenomene 
meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de 
apă şi poluări marine în zona costieră, precum şi ale Programului principalelor ac iuni ale 
Comitetului Ministerial pentru Situaii de Urgenă pentru anul 2017, în perioada 25-26.09.2017, s-a 
desfăşurat ac iunea de verificare a stării tehnice şi func ionale a construc iilor hidrotehnice cu rol de 
apărare împotriva inunda iilor, în jude ul Cluj. 
În urma verificării în teren s-au constatat următoarele: 
Modul în care au fost realizate m surile şi lucr rile stabilite la verific rile efectuate în anul 
2017. 

- Supravegherea permanentă a zonei cu risc în caz de ape mari la barajul deversor Moldoveneşti 

 Angaja ii Agen iei Na ionale de Îmbunătă iri Funciare monitorizează permanent zona 
barajului Moldoveneşti. Nu au fost semnalate probleme în ultimele 12 luni.   

 În procesul verbal din 14.09.2015 încheiat de Administraia Bazinală Apele Mureş   s-a 
constatat că lucrarea este în func iune din 1975. Barajul, nemaifiind exploatat şi urmărit, este în 
stare de semiabandonare. Prin adresa nr. 5785/ 25.04.2016 Agen ia Na ională de Îmbunătă iri 
Funciare Tisa-Someş, administratorul acestui baraj, specifică faptul că la data respectivă, terenul 
aferent instala iilor şi construc iilor era în litigiu, situa ie valabilă şi în prezent. 
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 Supravegherea zonelor cu puncte critice conform anexei, inclusiv amenajările piscicole: 
Tăul Popii, Geaca I, Geaca II, aga Mică, Sântejude şi Cătina (din Bazinul Hidrografic Someş) cu 
regim juridic neclarificat precum şi acumularea Mărtineşti şi amenajarea Mihai Viteazu (din 
Bazinul Hidrografic Arieş) 
- Verificarea stării tehnice şi func ionale a digurilor longitudinale şi  de compartimentare: 

asigurarea continuită ii liniilor de apărare, 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 ională a lucrărilor de traversare (măsuri luate 
pentru dezafectarea celor nefunc ionale şi pentru punerea în siguran ă a instala iilor de 
închidere a acestora),  modul de între inere a canalelor de preluare a infiltra iilor la diguri, după 
caz.  

 În urma verificărilor s-a constatat că starea tehnică şi func ională a lucrărilor hidrotehnice de 
îndiguire este corespunzătoare. Continuitatea liniilor de apărare a digurilor este asigurată, nu 
există breşe, digurile sunt corespunzător încastrate. La data efectuării controlului s-a constatat 
existen a barierelor şi bornelor hectometrice inscrip ionate, corect între inute. Covorul vegetal 
este bine între inut, fiind executate lucrările de cosire. Nu s-au eviden iat tasări sau alte 
elemente care să pună în pericol stabilitatea digurilor. În perioadele de ape mari nu au fost 
semnalate infiltra ii sau grifoane. 

 Pentru toate digurile din administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Cluj s-au realizat 
profile longitudinale în perioada 2015-2016. Pe sectoarele inspectate nu s-au constatat 
neconcordan e între cotele proiectate şi cele existente ale coronamentelor digurilor.  

 A fost verificată amenajarea piscicolă Câmpeneşti din Bazinul Hidrografic Someş:  
Acumularea piscicolă Cîmpeneşti se află în stare bună de func ionare, exploatarea realizându-se 
conform documentelor de reglementare în domeniu. 

 Obiectivul de ine Autoriza ia de func ionare în condi ii de siguran ă nr. 152/10.12.2014 şi 
Autorza ia de gospodărire a apelor nr. 354/01.07.2016. 

- A fost verificată magazia de apărare existentă la nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor 
Cluj- Forma ia Someş Mic Amonte. Magazia de depozitare a materialelor şi mijloacelor de 
apărare va fi reconstruită până la finele anului în curs. Completarea şi reînnoirea stocurilor se 
realizează conform procedurilor de achizi ii în vigoare. În cursul anului 2017, stocul de apărare 
a fost completat cu următoarele: 1 telefon mobil, 29 jachete, 2 lanterne încărcabile, 1 set cort cu 
accesorii. (Până la sfârşitul trimestrului IV 2017 se vor achizi iona şi alte materiale şi mijloace 
de apărare.) 

- A fost verificată magazia de apărare existentă la nivelul primăriilor Municipiului Dej şi 
comunei Iclod. Există un stoc minim de materiale şi mijloace de apărare, care sunt păstrate în 
condi ii adecvate. 

- Au fost verificate unită ile administrativ- teritoriale Dej, Gherla şi Iclod, la nivelul cărora s-a 
constatat finalizarea planurilor locale de apărare pentru perioada 2018-2021, urmând a fi 
predate în cel mai scurt timp grupului de suport tehnic- Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj. 
În privin a planurilor de sistem hidrotehnic şi jude ean, acestea se elaborează de echipa 
grupului de suport tehnic Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj, urmând a fi finalizate în 
termenele prevăzute. 

-  Au fost verificate primăriile Dej, Gherla, Iclod şi Sâncraiu, la nivelul cărora erau asigurate de 
către primari, prin agen ii de inunda ii (şefii SVSU), afişarea extraselor din planurile locale de 
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apărare împotriva inunda iilor, a ghe urilor şi a poluărilor accidentale, respectiv semnifica ia 
codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice.  

 în urma verificărilor s-a constatat că starea tehnică si func onală a lucrărilor hidrotehnice de 
îndiguire este corespunzătoare. Continuitatea liniilor de apărare a digurilor este asigurată, nu 
exista breşe, digurile sunt corespunzător încastrate. La data efectuării controlului, s-a constatat 
existen a barierelor si bornelor hectometrice inscrip ionate, corect intretinute. Covorul vegetal 
este bine între inut, executându-se lucrările de cosire. Nu s-au eviden iat tasări sau alte 
elemente care să pună în pericol stabilitatea digurilor. În perioadele de ape mari, nu au fost 
semnalate infiltra ii sau grifoane. 

 Pentru toate digurile din administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Cluj s-au realizat 
profile longitudinale in anul 2015. Pe sectoarele inspectate nu s-au constatat neconcordan e 
între cotele proiectate si cele existente ale coronamentelor digurilor.  

- Indiguirea râului Arieş la Turda - dig râu Aries la Turda- administrarea S.H. « Aries » Turda 
(Bazin Hidrografic Aries) - Tronson IV –Turda (dig mal drept L=0,485 km ) şi Tronson V- 
Oprişani (dig mal drept L=1,2 km )   

Constatări: 

 Starea tehnică a digurilor este corespunzătoare. La data efectuării controlului nu existau 
breşe, nu s-au eviden at tasări sau alte elemente care să pună în pericol stabilitatea digurilor. În 
perioadele de ape mari, nu au fost semnalate infiltra ii 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 lucrări de între inere a zonei dig mal; 

 Covorul vegetal este bine intretinut, este necesară înierbarea zonei unde s-au realizat lucrari; 

- Verificarea stării tehnice şi func ionale a barajelor şi digurilor de contur, a acumulărilor 
permanente mici (categoria C şi D) a căror avariere pot pune în pericol localită i, precum şi a 
acumulărilor nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor. 

Au fost verificate urm toarele acumul ri:  
Amenajari din Bazinul Hidrografic  Someş  
- Acumularea Gil u din administrarea Administra iei Bazinale de Apă Someş Tisa- Sistemului 

de Gospodărire a Apelor Cluj - situată pe râul Someşul Cald  (II.1.31), în zona comunei Gilău- 
barajul situat la cca. 2,0 km aval de confluen a râului Someşul Cald cu râul Someşul Rece si la 
cca 19 km. amonte de municipiul Cluj-Napoca. Barajul Gilău este baraj de greutate din beton si 
anrocamente cu înal imea maximă de 23 m.- categoria  de   importan ă B si clasa de importan ă 
II. Conform regulamentului de exploatare  H maxim  baraj = 23 m.,   V tot= 3,914 mil mc, 
Vat.=1,2 mil.mc.,  An  PIF: 1971;  

Constatări:  
Echipamentele hidromecanice sunt în bună stare şi bine între inute. Există grupuri electrogene, ca 
surse de rezervă pentru alimentarea cu energie electrică, toate în stare de func ionare.  
Acumularea Gilău a fost reautorizată pentru func ionarea în condi ii de siguran ă,  conform 
autoriza ie nr. 180/2/01.08.2014, emisă de Departamentul pentru Ape, Păduri si Piscicultură.  
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„Planul de ac iune în caz de accidente la barajul Gilău ” s-a finalizat  de către S.C. 
AQUAPROIECT S.A. Bucuresti, are nr.50/29VI 2015, şi a fost avizat de către Agen ia Na ională 
Apele Române  si Administra ia Bazinală a Apelor Someş Tisa. 
Prin  studiul de fezabilitate „Punerea în siguran ă a acumulării Gilău”, a fost prevăzut si un sistem 
propriu de avertizare - alarmare pentru sectorul Gilău-Dej, constând dintr-un număr de 27 de sirene 
de alarmare , fiind racordate la Centrala de alarmare a Administra iei Bazinale a Apelor Someş-Tisa 
si la Centrala de alarmare Inspectoratului pentru Situa ii de Urgen ă Cluj. În cursul anului 2016 s-au 
ob inut o parte din avizele necesare începerii lucrărilor . 
Acumularea Gilău este inclusă în planul de apărare al Sistemului Hidrotehnic Someşul Mic, aprobat 
pentru perioada 2014-2017.  

Din anul 2013, Acumularea Gilău se confruntă cu  dezvoltarea masivă a unor plante invazive care 
au determinat obturarea grătarelor şi dificultă i în alimentarea cu apă a bazinelor piscicole din aval. 
În prezent, colectarea plantelor se realizează atât cu un utilaj amfibiu, recent achizitionat, cât si 
manual- de către personalul de exploatare de la Acumularea Gilău.  
În cadrul studiului „Punerea in siguran ă a acumularii Gilău” a fost prevazut un sistem de colectare 
a plutitorilor si evacuarea mecanică a plantelor.  
-  Acumularea Fântânele din administrarea S.C. Hidroelectrica S.A., Sucursala Hidroecentrale 

Cluj - situată pe râul Someşul Cald (II.1.31),  în zona comunei Beliş. Barajul este de tip de 
greutate din anrocamente cu înăl ime maximă de 92 m. Acumularea are un volum total de 
229,91 mil. mc., categoria de importan ă B si clasa de importan ă I. Folosin e principale: 
energetică, apărare împoriva inunda iilor, agrement si sport. 

- Acumularea Tarni a din administrarea S.C. Hidroelectrica S.A., Sucursala Hidroecentrale Cluj - 
situată pe râul Someşul Cald (II.1.31),  in zona comunei Gilău. Barajul este de tip “în arc”, din 
beton cu înal ime maximă de 97 m. Acumularea are un volum total de 77,4 mil.mc., categoria 
de importan ă A şi clasa de importan ă I. Folosin e principale: energetică, apărare împoriva 
inunda iilor. 

- Acumularea Someşul Cald din administrarea S.C. Hidroelectrica S.A., Sucursala Hidrocentrale 
Cluj - situată pe râul Someşul Cald (II.1.31),  în zona comunei Gilău. Barajul este de tip “în 
arc”, din beton cu înăl ime maximă de 34 m. Acumularea are un volum total de 9,52 mil.mc., 
categoria de importan ă B si clasa de importan ă II. Folosin e principale: energetică, apărare 
împoriva inunda iilor. 

Constatări:  

 Baraj Floreşti II este autorizat prin autoriza ia de func ionare în condi ii de siguran ă 
nr.169/2/27.10.2015 ( valabilă până la data de 27.10.2017 ), autoriza ia de Gospodărirea Apelor 
nr.146/21.03.2016 (valabilă până la data de 21.03.2021). 

 Baraj Someş Rece I este autorizat prin autoriza ia de func ionare în condi ii de siguran ă 
nr.520/2/27.10.2015 (valabilă până la data de 27.10.2022), autoriza ia de Gospodărirea Apelor 
nr.250/21.10.2013 (valabilă până la data de 31.12.2017). 

 Baraj Someşul Cald este autorizat prin autoriza ia de func ionare în condi ii de siguran ă 
nr.168/2/27.10.2015 (valabilă până la data de 27.10.2022), autoriza ia de Gospodărirea Apelor 
nr.145/21.03.2016 (valabilă până la data de 21.03.2021). 

 Baraj Tarni a este autorizat prin autoriza ia de func ionare în condi ii de siguran ă 
nr.167/2/25.07.2013 (valabilă până la data de 25.07.2016), autoriza ia de Gospodărirea Apelor 
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nr.1/05.01.2015 (valabilă până la data de 31.01.2020). Men ionăm că în cursul anului 2016, s-a 
contractat centralizat de către Hidroelectrica SA Bucureşti, reactualizarea Expertizei finale cu 
Universitatea Tehnică Bucureşti. După avizarea acesteia de către Sucursala Hidrocentrale Cluj 
şi Hidroelectrica SA Bucureşti, documenta ia va fi depusă la secretariatul Comisiei Na ionale 
pentru Siguran a Barajelor şi Lucrărilor Hidrotehnice pentru avizare şi reînnoirea autoriza iei 
de func ionare în condi ii de siguran ă, pe o perioadă maximă de 7 ani. 

 Baraj Fântânele este autorizat prin autoriza ia de func ionare în condi ii de siguran ă 
nr.166/2 /30.01.2014 (valabilă până la data de 30.01.2021), autoriza ia de Gospodărirea Apelor 
nr.250/21.10.2013 (valabilă până la data de 31.12.2017). 

În autorizaiile de funcionare în condiii de sigurană pentru aceste baraje sunt stipulate următoarele 
măsuri: 
- Pentru baraj Fântânele, Tarni a, Someşul Cald şi  Someşul Rece I nu au rezultat măsuri 

structurale care condi ionează prelungirea autoriza iilor de func ionare în condi ii de siguran ă 
pe o perioadă maximă de 7 ani. 

- Pentru baraj Floreşti II, conform PV nr.2685/07.09.2016 (inregistrat la Serviciul de 
Gospodărire a Apelor Cluj), înaintat spre aprobare către SC Hidroelectrica SA, au rezultat 
următoarele măsuri obligatorii de realizat în vederea prelungirii autoriza iei de func ionare în 
condi ii de siguranţă pe o perioadă maximă de 7 ani: 

 Finalizarea lucrărilor 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. Lucrările vor fi realizate în concordan ă 
cu proiectul de reabilitare realizat de către ISPH Bucureşti în anul 2007. 

 Finalizarea lucrărilor la bretelele drenante, conform proiectului de reabilitare realizat de 
către I.S.P.H. Bucureşti în anul 2007. 

Aceste lucrări 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 până la finele anului 2017. 
„Planul de ac iune in caz de accidente la barajele de pe râul Someşul Cald, din administrarea 
Sucursalei Hidrocentrale Cluj” intocmit de I.S.P.H. pentru S.C. Hidroelectrica S.A. Sucursala  
Hidrocentrale Cluj,  este valabil până la finele anului  2015.  

Amenajari din Bazinul Hidrografic Aries 

- Acumularea Fânea a Vacilor, din cadrul Amenajării complexe Valea Racilor, in administrarea 
Administra ia Bazinală a Apelor Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

Constatări:  
La mecanismele de ac ionare a stavilelor este necesară repararea reductoarelor, lucrare cuprinsă in 
Planul de Gospodărire a Apelor 2014. Nu există grup electrogen, ca sursă de rezervă pentru 
alimentarea cu energie electrică. 

Acumularea Fânea a Vacilor a fost reautorizată pentru func ionarea în condi i de siguran ă,  
conform autorizaiei nr. 36/2/16.01.2012, emisă de Departamentul pentru Ape, Păduri şi 
Piscicultură.  

Se va propune realizarea „Planului de ac iune în caz de accidente la barajul Fânea a Vacilor ” pentru 
anul 2017. 
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Sunt în curs de realizare, în cadrul procedurii de achizi ie, lucrări de repara ii sau schimbare sisteme 
de ac ionare stavile baraj ( reductoare) Tureni si Fânea a Vacilor.  

A fost realizat studiul hidrogeologic privind stabilitatea descărcătorului de ape mari. 
- A fost verificată amenajarea- „Sistem de Iriga ii Mihai Viteazu”- baraj de prize Moldoveneşti,  

din administrarea Agen ia Na ională a Infrastructurii Funciare- Filiala Teritorială de 
Îmbunătă iri Funciare Tisa-Someş. S-au constatat deteriorări ale pragului disipatorului de 
energie si la rizberma de anrocamente dinspre malul drept. Există un program de etapizare 
lucrări de punere în siguran ă, impus de Comisia Teritorială de Avizare a Documenta iilor de 
Evaluare a Stării de Siguran ă in Exploatarea barajelor- zona Tansilvania. Termenul de  
începere a lucrărilor de repara ii a fost in 2015 şi cu finalizare în 2019.  

- Verificarea lucrărilor de regularizare a cursurile de apă cu eviden ierea cu evidentierea 
punctelor critice de pe cursurile de apa, inclusiv cele semnalate de autoritatile publice locale  

La nivelul jude ului Cluj, pe sectoarele de cursuri verificate s-au eviden iat ca puncte critice 
următoarele zone: 

 Valea Salca- Bazinul Hidrografic Someş 
Urmare  viiturilor din luna aprilie  2016, râul Salca a provocat inundarea  municipiului Dej şi a 
afectat următoarele lucrări hidrotehnice aflate în administrarea ANAR-Administra ia Bazinală a 
Apelor Someş-Tisa- Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj. 

 lucrarea hidrotehnică “Regularizare valea Salca la Dej” in zona hectometrilor 108-
130, in propor ie de 27% : zid de sprijin pe L=45 m, apărări de mal din gabioane L=80 m, 
pereu piatră brută L=20 m, praguri de fund L=3 buc, subzidiri L=600 m. si 

 lucrarea hidrotehnică “Reprofilare albie valea Salca in municipiul Dej” in zona hm 
98, in proportie de 38% : refacere deponie pe L=100 m si consolidări de mal pe L=70 m 

 Raul Olpret- Bazinul Hidrografic Somes 

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

 in municipiul Dej la km 249 L=50 m, 220—224, L=400 m, 228-230 L=100 m.  

 la Viile Dejului la km 252 L=150 m, km 249 L=150 m, km 250 L=300 m,  

 la Şomcutu Mic la km 185 L=125 m, km 190 L=125 M, si km 188 L=250 m.  

Pentru punerea in siguran ă a acestui sector de curs de apa, se propun lucrari de investi ii, constând 
din apărări si consolidări de mal, prin care sa se stopeze eroziunile apărute . 

În cursul acestui an s-a efectuat la km 249 pe râul Olpret la Viile Dejului, o apărare de mal din 
gabioane pe L=45 m, din surse proprii, conform PGA 2016. 

 Râul Someşul Mic – Bazinul Hidrografic Someş 
În localitatea Hăşdate, 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 solu ionarea acestei situa ii sunt necesare 
lucrări de decolmatare si tăiere de cot pe L= 400 m şi o apărare de mal cu prism de anrocamente.   
S-a propus realizarea acestor lucrări din fonduri de investi ii în anul 2017. 

 Pârâul Bobâlna – Bazinul Hidrografic Someş 
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În localiatatea Suaraş s-au produs eroziuni de mal în intravilanul localită ii ca urmare a inunda iilor 
din cursul anului 2016. S-a propus realizarea decolmatarii pe L=40 m in cursul anului 2017, din 
surse proprii. 

 Râul Arieş - Bazinul Hidrografic Arieş 
Amonte de captarea de la SC Industria Sârmei Câmpia Turzii SA se constata o eroziune pe malul 
stâng ce pune in pericol pragul de fund al captării si drumul de acces. Lucrarea a fost propusă in 
anul 2014 în planul de investitii, există studiu de fezabilitate aprobat. 

 Pârâul Racosa - Bazinul Hidrografic Arieş 
Amonte subtraversare DN 15 există o discontinuitate a albiei minore pe zona Sere-sectorul ce 
traversează incinta ISCT Campia Turzii (albia a fost înlocuită cu o conductă de preluare si tranzitare 
a  apelor industriale si puviale din incinta) . Se propune o analiză a modului de tranzitare a debitelor 
mari, în parteneriat cu Primăria Câmpia Turzii, ISCT Câmpia Turzii si Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Alba. 

 Pârâul Racilor - Bazinul Hidrografic Arieş 
Amonte confluen a cu pârâul Fânea a Vacilor  DJ 107L Turda Sănduleşti, în continuare pe strada 
Bari iu, se constată o alunecare de teren ce a deteriorat lucrarea de regularizare mal drept pârâul 
Racilor, cu pericol de obturare a albiei. Primăria Municipiului Turda a efectuat studiul de 
fezabilitate, dar din lipsă de fonduri, lucrarile nu s-au realizat. 

Situaţia stocurilor de materiale şi mijloace de apărare existente în conformitate cu Normativul-
cadru de dotare aprobat prin Ordinul comun - nr. 1422/192/2012 al ministrului administraţiei şi 
internelor şi al ministrului mediului şi pădurilor şi modul de întreţinere a magaziilor de materiale.  
A fost verificată magazia de aparare existentă la nivelul Formaiei Dej din cadrul Sistemului 
Hidrotehnic Someş. Materialele si mijloacelele de aparare sunt păstrate in condi ii adecvate.  
A fost verificată magazia de aparare existentă la nivelul primăriei Comunei Vad. Materialele si 
mijloacele de aparare existente sunt păstrate în condi ii adecvate.  

Verificarea măsurilor întreprinse pentru reactualizarea Planurilor de acţiune în caz de accident la 
baraj, a căror perioadă de valabilitate a expirat, atât pentru acumulările din administrarea 
Administraţiei Naţionale “Apele Române”, cât şi pentru cele din administrarea S.C. Hidroelectrica 
SA., alţi deţinători.  
„Planul de actiune in caz de accidente la barajul Gilău” s-a finalizat  de către S.C. AQUAPROIECT 
S.A. Bucuresti nr.50/29VI 2015, şi a fost avizat de către A.N.A.R  si Administra ia Bazinală a 
Apelor Someş Tisa. 

Din datele transmise de SC Hidroelectrica SA Sucursala Hidroelectrica Cluj reiese că la data de 
12.08.2016 au fost publicate pe SEAP Planurile de ac iune în caz de accidente la baraje şi se 
aşteaptă contractarea lor prin licita ie publică. 

Verificarea la nivelul unităţilor administrativ teritoriale a modului în care au fost afişate în locuri 
publice semnificaţia codurilor de culori pentru avertizările meteorologice şi hidrologice, precum şi 
semnificaţia semnalelor de alarmare acustică a populaţiei, afişarea extraselor din Planul local de 
apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale la sediul primăriilor şi pe 
pagina de internet a instituţiei. 
A fost verificată  Primăria Vad, la nivelul căreia erau asigurate de către primar, prin agentul de 
inundaii (seful SVSU), afişarea extraselor din planurile locale de apărare împotriva inunda iilor, 
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ghe urilor si poluărilor accidentale, semnifica ia codurilor de culori pentru avertizările 
meteorologice si hidrologice, precum si semnifica ia semnalelor de alarmare acustică a popula iei. 

 Modul in care sunt respectate preverile legale mentionate anterior, reprezintă un punct distinct care 
se verifică pe timpul controalelor de prevenire, desfăşurate de către I.S.U. „Avram Iancu” Cluj, la 
unită ile administrativ-teritoriale, fiind dispuse măsuri imediate pentru remediarea eventualelor 
neconformită i.  

Pentru fiecare din deficienele constatate se vor propune măsuri de remediere cu termene şi 
responsabilită i stabilite  de comun acord de către to i membrii comisiei de verificare, respectiv: 

 Supravegherea permanenta a zonei cu risc în caz de ape mari la barajul deversor 
Moldoveneşti. Responsabil:  A.N.I.F. Filiala Teritorială Tisa-Somes. Termen: permanent 

 Supravegherea zonelor cu puncte critice conform anexei, inclusiv amenajările piscicole: 
Tăul Popii, Geaca I, Geaca II, aga Mică, Sântejude şi Cătina (din Bazinul Hidrografic Someş) cu 
regim juridic neclarificat precum si ac. Martinesti si amenajarea Mihai Viteazu (din Bazinul 
Hidrografic Arieş). Responsabil : SGA Cluj si SGA Alba-SH Arieş. Termen: permanent 

 Completarea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare 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 Pădurilor. Responsabil: SGA Cluj, SH Turda si SH Huedin, 
Termen: permanent 

 Urmărirea realizării lucrărilor conform propunerilor pentru PGA 2017: 

 Din Bazinul Hidrografic Someş (decolmatare râul Nadăş în localitatea Gârbău şi 
Decolmatare v. Ghirolt in localitatea Ghirolt) 

 Din Bazinul Hidrografic Arieş (Decolmatare pârâul Sânduleşti amonte Turda  şi 
Decolmatare pârâu Valea Largă in localitatea Ceanu Mare) 

Responsabil  : SGA Cluj, SGA Alba, Termen: trimestrul IV 2017 

Prevenirea producerii incendiilor la vegeta ia uscat , mirişti, fond silvic  

S-au dispus măsurile necesare atât la nivelul structurilor cu competen e în domeniu, cât şi la nivelul 
tuturor primăriilor unită ilor administrativ-teritoriale din jude, fiind realizate  următoarele ac iuni: 
- Desfăşurarea unor activită 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 ă „Avram 
Iancu” Cluj şi Gărzii Na ionale de Mediu- Comisariatul Jude ean Cluj, de verificare a 
respectării legisla iei specifice cu reprezentan ii; 

- Aten ionarea primăriilor unită ilor administrativ-teritoriale din jude şi asupra faptului că 
arderea miriştilor se va face doar după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea 
propagării focului la vecinătă i, cu asigurarea suprevegherii permanante a arderii; 

- Asigurarea unui flux informa ional permanent între Comitetul Judeean pentru Situa ii de 
Urgenă Cluj şi Comitetele Locale pentru Situa ii de Urgenă în vederea urmăririi şi evaluării 
situaiei reale privind respectarea de către cetă eni a măsurilor şi ac iunilor specifice pentru 
gestionarea arderilor necontrolate; 

- Instruirea Comitetelor locale pentru situa ii de urgen ă privind prevenirea producerii de incendii 
datorate arderilor necontrolate produse cu ocazia aciunilor de igienizare a terenurilor agricole, 
cură ire a grădinilor şi cur ilor din gospodăriile popula iei prin utilizarea focului deschis pentru 
distrugerea resturilor menajere, furajere sau a vegetaiei  uscate. 
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- Elaborarea planurilor de pregătire a primariilor, a şefilor Serviciilor Voluntare pentru Situa ii 
de Urgen ă 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 2017 (planificare, organizare 
şi desfăşurare), a fost aprobat prin Ordinul nr. 31/2017 al Prefectului Jude ului Cluj. 
În cursul anului 2017 s-au desfăşurat la Centrul Zonal de Pregătire de Protec ie Civilă cursuri de 
ini iere şi perfec ionare pentru secretarii unită ilor administrativ-teritoriale din jude. 

Alte ac iuni cu caracter preventiv 
- Stabilirea de măsuri 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 situaiei existente la nivelul tuturor unită ilor  spitaliceşti, şcolare şi preşcolare, precum 

şi la nivelul institu iilor de interes public aflate în subordinea Consiliului Judeean Cluj şi a 
primăriilor unită iilor administrativ-teritoriale din jude, în ceea ce priveşte securitatea la 
incendiu, precum şia măsurilor luate pentru intrarea în legalitate a unită ilor ce nu dein un 
astfel de act. 

- Verificarea de către Comisariatul Jude ean pentru Protecia Consumatorilor Cluj a S.C. E-ON 
Distribu ie România S.A. – Centrul Exploatare Cluj în ceea ce priveşte respectarea clauzelor 
contractuale privind furnizarea către consumatori a gazelor naturale, vizând cu precădere: 
efectuarea reviziilor, reparaiilor, între inerii instalaiilor de gaze naturale, existena unei 
cantită i corespunzătoare de mercaptan în gazele naturale şi măsurile luate pentru prevenirea 
producerii unor astfel de evenimente. 

- Aten ionarea primăriilor unită ilor administrativ-teritoriale din zona de munte pentru luarea de 
măsuri pentru prevenirea producerii de alunecări de pietre de pe versan i pe carosabil şi implicit 
pentru asigurarea în condiii de sigurană a circula iei rutiere şi eventual pietonale în zonele 
caracterizate prin formaiuni ale reliefului predispuse la astfel de fenomene. 

2. Rezolvarea solicitărilor adresate institu iei de către alte entită i publice  

3. Activită i desfăşurate pentru buna organizare a alegerilor  
La nivelul jude ului Cluj au fost organizate în data de  5 noiembrie 2017 alegerile  par iale locale 
din comuna Călăraşi pentru func ia de primar. 
Circumscrip ia electoral  comunal  C l raşi  

 nr. alegători : 2048, cu 3 cetă eni ai UE cu drept de vot la aceste alegeri  
 nr. sec ii de votare : 3 

 M suri şi ac iuni întreprinse : 
Au fost organizate şi desfăşurate toate activită ile şi ac iunile aflate în respnsabilitatae legală a 
Instituției Prefectului-Județul Cluj, pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor locale din 
comuna Călăraşi.   

M.  Activitatea financiar-contabil , resurse umane, achizi ii publice şi administrativ 

Activitatea Serviciului economic, resurse umane, IT în anul 2017, pe lângă cele 1.650 de acte 
ordonanate,  a presupus şi o suplimentare a raportărilor financiare lunare, trimestriale  şi anuale fa ă 
de cele transmise ordonatorului principal de credite, cu 58 de formulare/situaii, necesare a fi depuse  
în Sistemul  Na ional de Raportare Forexebug, gestionat de  Ministerul Finan elor Publice, în 
termenul  legal prevăzut de legisla ie. 
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În cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul Cluj, au fost efectuate pe SEAP un număr de 478 achizi ii 
directe cu o valoare de 475 mii lei fără TVA asigurând astfel obiectivul principal pentru anul 
2017, şi anume, realizarea achizi iilor stabilite prin Programul anual al achizi iilor publice, 
îndeplinindu-se obiectivele generale ale institu iei, cu respectarea principiilor nediscriminării, 
tratamentului egal, al recunoaşterii reciproce, al transparen ei, propor ionalită ii, eficien ei utilizării 
fondurilor publice şi al asumării răspunderii. Pentru atingerea acestor obiective, au fost realizate 
următoarele activită i: s-au încheiat un număr de  24  contracte  şi  24 acte adi ionale la contracte. 

N. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberar ea şi Eviden  a Paşapoartelor Simple   

Emiterea şi eliberarea paşapoartelor electronice şi temporare 

Activitatea din anul 2017 a Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden a 
Paşapoartelor Simple Cluj, s-a desfăşurat prin munca prestată de: 
- 24 de lucrători în perioada 01.01.2017-07.07.2017 
- 23 de lucrători în perioada 10.07.2017-21.07.2017 
- 22 de lucrători în perioada 24.07.2017-01.09.2017 
- 21 de lucrători în perioada 04.07.2017-29.12.2017, distribui i conform statului de organizare a 

serviciului şi cu atribu ii stabilite conform fişei postului. 
În perioada de referin ă: 
- Au fost primite 44.979 cereri de eliberare a paşapoartelor electronice şi temporare (fa ă de 

42.556 în anul 2016). 

- Au fost eliberate la titulari un număr de 43.910 paşapoarte: 
 31.903 paşapoarte electronice 
 12.007 paşapoarte temporare 

- Au fost sanc ionate cu amendă contraven ională, ca urmare a declarării pierderii sau deteriorării 
paşapoartelor, un număr de 361 persoane, valoarea amenzilor ridicându-se la suma de 13.905 
lei.      

Emiterea şi eliberarea  paşapoartelor pentru cet enii români cu domiciliul in str in tate 

În perioada de referin ă, au fost primite un număr de  984 cereri pentru emiterea paşapoartelor 
pentru cetă enii români cu domiciliul în străinătate. 
Din numărul total, 777 au fost cereri pentru emiterea paşaportului electronic cu men iunea stabilirii 
domiciliului in străinatate, iar 207 cereri pentru paşapoartele temporare cu domiciliul în străinătate. 

Limitarea exercit rii dreptului la libera circula ie 

Lucrătorii compartimentului ,,Restric ii” din cadrul serviciului nostru, au desfăşurat următoarele 
activită i specifice: 
- restric ii implementate: 940 
- paşapoarte retrase: 36 
- procese verbale întocmite şi transmise instan ei: 32 
- comunicări primite de la instan ă şi Direc ia Generală de Paşapoarte: 2289 
- kilometri parcurşi cu ocazia acestor activită i: 301 

Persoane decedate, arestate, accidentate: 
- comunicări de la Direc ia Generală de Paşapoarte-258 
- deplasări pentru identificarea familiilor unor cetă eni accidenta i ori deceda i-5 
- comunicări către Serviciul Investiga ii Criminale din I.P.J-191 
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Domeniul informatic  

Au fost desfăşurate următoarele activită i: 
- arhivarea fişierelor de audit generate în urma accesării sistemului informatic de către lucrătorii 

serviciului; 
- administrarea site-ului www.pasapoartecluj.ro în vederea informării cetă enilor în mod util şi în 

timp real; 
- inventarierea echipamentelor C.N.I.N. ; 
- asigurarea bunei func ionări a sistemului informatic şi de comunica ii a serviciului şi a 

punctelor mobile de lucru; 
- colaborarea cu specialiştii din structurile informatice interconectate în vederea asigurării 

disponibilită ii datelor pentru desfăşurarea procesului de emitere şi eliberare a paşapoartelor 
simple, în bune condi ii; 

Secretariat şi relatii cu publicul 
Activitatea pe linie de secretariat s-a materializat astfel: 
- 15.870 lucrări au fost înregistrate şi prelucrate conform Legii nr. 677/2001 privind protec ia 

datelor personale; 
- 809 lucrări cu caracter ordinar 
- 20 lucrări cu caracter secret de serviciu; 
- 1 lucrări cu caracter clasificat secret de stat; 
- au fost primite în audien ă un numar de 9 persoane; 
- au fost solu ionate, conform normelor legale, un număr de 26 peti ii.  

În anul 2017, au fost verificate în eviden ele proprii de date,  un număr de 1725 persoane, cărora în 
baza cererilor depuse la ghişeu, li s-au eliberat tot atâtea dovezi care atestă ca nu au restric ii privind 
dreptul de folosire a paşaportului, dovezi necesare întocmirii contractelor de muncă pentru 
străinătate. 

Arhivarea şi eviden a manual  

În anul 2017, în arhiva serviciului, au fost gestionate un număr de 51.088 mape; de asemenea s-a 
continuat activitatea de arhivare electronic. 

Activitatea de gestiune 

Activitatea de gestiune a documentelor cu regim special, folosite în emiterea  paşapoartelor 
temporare, este inută la zi, şi toate opera iunile ce implică actul de gestiune se desfăşoară în 
conformitate cu legisla ia în vigoare, ordinele M.A.I., şi procedurile formalizate, în acest mod nu   
s-au înregistrat incidente care să ducă la dispari ia de paşapoarte în alb ori a foliilor de securizare. 

O. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a 
Vehiculelor 

Activitatea desfăşurată, în anul 2017, de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Cluj, aflat în subordinea Institu iei Prefectului-jude ul 
Cluj, s-a înscris în eforturile depuse de aceasta, în vederea creşterii calită ii actului de prestări de 
servicii către cetă eni. 
Astfel, în baza planurilor de măsuri aprobate de către Direc ia Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, dar şi cu sprijinul real al Institu iei Prefectului- jude ul Cluj 
s-au desfăşurat activită i sus inute pentru realizarea tuturor sarcinilor stabilite, în termenele 
prevăzute.  

http://www.pasapoartecluj.ro/
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Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Cluj, a 
avut prevăzute în statul de organizare şi func ionare începând cu data de 01.01.2017, un număr de 
31 de func ii. Au fost înfiinţate la începutul anului 2017, la compartimentul de înmatriculare un 
număr de 2 funcţii de agent, pe care au fost angajaţi din sursă externă 2 lucrători. 
Serviciul este structurat pe 4 compartimente de profil, respectiv compartimentul de înmatriculare a 
vehiculelor rutiere, compartimentul regim permise de conducere şi compartimentul de examinări 
precum şi un compartiment de informatică.  

1. Activitatea desfăşurată pe linie de înmatriculare şi eviden ă a vehiculelor  
În perioada analizată, lucrătorii acestui compartiment, au avut ca obiectiv prioritar executarea 
sarcinilor specifice rezultate din documentele de organizare şi planificare ale activită ilor, întocmite 
în concordan ă 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 Prefectului Jude ului Cluj, urmărind, în special, satisfacerea,  în condi ii optime şi de 
legalitate, a solicitărilor cetă enilor. 

Activităţile prestate au fost următoarele: autorizări provizorii de circulaţie, înmatriculări temporare, 
înmatriculări definitive, eliberare de acte şi plăci de înmatriculare, schimburi şi tipărire de 
documente,. în principiu, activitatea de ghişeu presupune: 
- identificarea solicitantului pe baza documentelor de identitate; 
- verificarea dosarului petentului; 
- implementarea primară în calculator a datelor de stare civilă, pentru a genera numărul de 

înmatriculare; 
- scrierea chitan ei cu suma de plată; 
- numărarea banilor primi i şi generarea borderourilor zilnice; 
- introducerea tuturor datelor cerute de procedurile existente; 
- tipărirea documentelor; 
- eliberarea documentelor spre solicitant. 

Abrogarea  taxei de timbru de mediu pentru autovehicule a generat o adevărată explozie de 
solicitări pentru înmatricularea vehiculelor. Media solicitarilor săptămânale pentru transcrierea, 
înmatricularea sau autorizarea provizorie a fost şi rămâne în continuare constantă, de cca 1.000 de 
autovehicole. 

Ca element de eficien ă şi modernitate a fost introdusă programarea online pentru activită ie de 
înmatriculare, şi ulterior pentru celelalte activită i. 
Din punct de vedere al normării muncii, timpul real pentru un solicitant a fost redus la cca 9 minute. 
Programul de func ionare al ghişeelor cu publicul, a fost restructurat pe un orar în două schimburi 
fără pauză: situat în intervalul 08.30 – 13.30  si 13.30 – 18.30 în zilele de luni, mar i, miercuri şi joi; 
vinerea fiind în intervalul 08.30 – 13.30  si 13.30 – 16.30.  

Activitatea compartimentului este distribuită pe şase ghişee duble, respectiv: 
- 1 ghişeu destinat eliberării înspre proprietari a certificatelor de înmatriculare şi a căr ilor de 

identitate; 
- 5 ghişee destinate atribuirii de autoriza ii de circula ie provizorii, primirii documentelor pentru 

efectuarea radierilor şi a înmatriculărilor, preschimbarea certificatelor de înmatriculare care au 
suferit modificări, cu planificarea on-line pentru prestarea acestor activită i specifice de 
înmatriculare. 

- Transformând activitatea compartimentului în date statistice, avem următoarele cifre: 
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- radieri efectuate:  29.701 (cu 8.674 mai mult decât în anul precedent );  
- înmatriculări efectuate: 52.629, (cu 12.877 mai mult decât în aceeaşi perioadă analizată, 

39.752), cu o pondere mare fiind vehiculele  achizi ionate la mâna a doua); 
- autoriza ii de circula ie cu valabilitate de 90 de zile eliberate 38.294 
- certificate de îmatriculare de probe 28; 
- total certificate de înmatriculare eliberate 52.657, fa ă de 29.924, emise în anul 2016. 
Valorile înregistrate în intervalul analizat, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, sunt mai 
mari datorită mobilizării exemplare a lucrătorilor serviciului nostru. Dar pe undeva s-a ajuns la un 
capăt al acestei mobilizări doar din partea lucratorilor. Vor trebui corectate erorile legislative din 
domeniu sau va trebui crescut numărul de lucrători.  
Alte lucrări: 4024 cu caracter general, sub inciden a legii nr. 677/2001, clasificate precum şi cele 
din programul de audien ă. 

 

 

- Atelierul de confec ionat pl ci cu numere de înmatriculare 

  Plăci permanente: A=78.772 buc, în valoare de 1.575.440 lei; 

                               B=459 buc, în valoare de 10.557 lei; 

                               C=763 buc, în valoare de 12.971 lei; 

 Plăci temporare: A=15 buc, în valoare de 300 lei;                                

 Plăci de probe: A=58 buc, în valoare de 1.160 lei; 

 Plăci provizorii: A=75.309 buc, în valoare de 1.506.180 lei; 

                           C=371 buc, în valoare de 6.307 lei; 

 Preferin e: 26. 922 atribuiri în valoare de 1.211.490  lei; 

 Păstrări: 5.517 solicitări în valoare de 165.510 lei; 
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2. Activitatea desfăşurtă pe linie de permise de conducere şi examinări auto 

Cea mai importantă 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 271 
comisii de examinare practic  în municipiul Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla şi 
oraşul Huedin.  
A fost fixat un calendar al deplasărilor în jude  în zilele de mar i la Turda, în zilele de joi (prima, a 
doua şi a patra din fiecare lună) la Gherla şi Dej. Aceste loca ii au fost stabilite prin Ordin al 
Prefectului- jude ul Cluj, inându-se seama de solicitările cetă enilor jude ului nostru.  
În cadrul compartimentului examinări, se desfăşoară activit i de:    
- preluare a fişelor din eviden a manuală de la compartimentul permise în situa iile impuse; 
- preluarea cererilor de renun are la diferite categorii şi retragerea dosarelor deschise în sistemul 

informatic în număr de 112; 
- coresponden a pe diferite canale de comunica ie, cu serviciile superioare din cadrul Direc iei, 

pentru rezolvarea unor situa ii punctuale; 
- urmărirea şi controlul activitătii desfăşurate de către agen ii din cadrul serviciului; 
- întocmirea notelor de sarcini şi analizele lunare ale activită ii serviciului. 

În cadrul activită ilor de examinare practică ne-am confruntat cu câteva probleme generate şi de 
legislaţia deficitară şi fac referire la faptul că dacă un candidat promovează examenul teoretic, 
acesta poate susţine din 16 în 16 zile examenul practic, fiind necesară o adeverinţă de efectuare a 6 
ore suplimentare de conducere cu un instructor autorizat, numărul solicitărilor va fi întotdeauna într-
o continuă creştere, fenomen creat de efectul de acumulare. 

Un alt aspect care duce la creşterea timpului de aşteptare în vederea testării practice a candidatului, 
îl constituie faptul că examenele se sus in în zonele Dej şi Turda. Datorită acestui fapt, din timpul 
de examinare trebuie scăzut timpul de deplasare de 2x80 minute (dus şi întors din Dej), respectiv 
2x60 minute (dus şi întors din Turda unde loca ia este la limita cu municipiul Câmpia Turzii). 
Deplasarea la locul de examinare în Cluj-Napoca durează între 20 şi 25 de minute dus.  
Au fost planificate si au sus inut examenul în perioada analizată, la proba teoretică, un număr de 
20.766 persoane. În cele 271 comisii de examen, pentru proba practică s-au prezentat 18.773 
candida i. Au fost declara i admişi, un număr de 8.766 candida i. Au fost declara i respinşi un 
număr de 10.007 candida i.  Pe total, la cele două probe, a fost atins un procentaj de promovabilitate 
final, de 46,69%, conform raportului statistic oferit de sistemul informatic. 
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Prevenirea unor fapte de corup ie este o preocupare comună a factorilor decizionali de la nivelul 
serviciului, având loc instructaje zilnice ale lucrătorilor, dar şi printr-o mai bună gestionare a 
utilizării aplicatiilor de către aceştia, doar la ordin, pentru fiecare lucrător şi aplica ie. 
Compartimentul regim permise de conducere, a depus o activitate sus inut , având ca 
principal obiectiv reducerea timpului de emitere a permisului de conducere.  

 

. 

Activitatea compartimentului informatic s-a axat în principal pe îndeplinirea  tuturor opera iunilor 
necesare editării certificatelor de înmatriculare şi anume: 
- preluarea dosarelor de la compartimentul de înmatriculări pentru tipărirea căr ilor şi dovezilor 

înlocuitoare ale certificatului de înmatriculare auto, la fiecare jumătate de oră; 
- lansarea comenzilor pentru fabricarea plăcilor cu numere de înmatriculare la fiecare jumătate 

de oră; 
- introducerea în baza de date a tuturor informa iilor specificate în ordinele de linie conform 

manualelor de operare; 
- tipărirea listelor operative, a căr ilor de identitate auto şi a dovezilor la certificatul de 

înmatriculare; 
- predarea listelor operative, a căr ilor de identitate auto şi a dovezilor la certificatul de 

înmatriculare lucrătorului ghişeului de eliberări acte desemnat să le primească. 

Totodată, lucrătorii compartimentului au efectuat în această perioadă identificări din evidenele 
informatice, activită i de secretariat precum şi alte activită i informatice. 

În cifre, activitatea compartimentului s-a concretizat prin editarea a 52.657 dovezi ale certificatului 
de înmatriculare şi 529 identificări în baza de date, pentru autorită ile locale. În relaia cu 
celelalte birouri din cadrul serviciului s-au rezolvat toate problemele apărute în urma exploatării 
sistemului informatic, a tuturor neclarită ilor în limita competenţelor, s-a colaborat cu succes la 
instruirea lucrătorilor.  

În ceea ce priveşte audien a organizată la nivelul serviciului, au fost primite şi rezolvate pe loc 
cererile a unui număr de 4.167 de persoane fizice sau juridice.  
Lunar, în ultima zi de vineri, a fost organizată cu cele 2 grupe, activitatea de pregătire continuă, cu 
minim două teme lunare, prezentate prin rota ie de lucrători. Lunar a fost invitat un lucrător fie de la 
SIIPI Cluj, fie de la biroul teritorial Cluj al DGA. În acest an, au fost prezentate teme legate de 
subiectul anticorup iei, alegerilor, situa iilor de urgen ă, corectitudinii, deontologiei profesionale şi 
morale. 

Propuneri înaintate de Institu ia Prefectului  c tre Ministerul Afacerilor Interne  
- Propunere de modificarea procedurii/circuitului pentru înmatricularea autovehiculelor. 

Încheierea de noi protocoale între: 
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 Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Transporturilor pentru numerele de 
înmatriculare. 

 Ministerul Transporturilor şi Regia Autonomă Administra ia Patrimoniului 
Protocolului de Stat pentru taxa certificatului de înmatriculare  

- Propunere privind oportunitatea şi necesitatea încheierii unui Protocol interinstitu ional între 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor şi administra iile publice locale care 
să permită debirocratizarea opera iunilor de înmatriculare a autovehiculelor prin transferul – în 
sistem informatic-a bazelor de date necesare între institu iile men ionate  
  

V. SUPORT DECIZIONAL  

Raportul privind controlul intern managerial pe anul 2017 prezintă stadiul  implementării şi 
dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Institu iei Prefectului – Jude ul Cluj. 
În anul 2017 a  fost actualizată prin ordin al prefectului structura cu atribu ii de monitorizare.                           
A fost elaborat,  reconfigurat şi aprobat Programul propriu de dezvoltare a sistemului de control 
intern/managerial pentru anul 2017.Au fost elaborate proceduri formalizate la nivelul Institu iei  
Prefectului astfel că în anul 2017 au fost inventariate un număr de 63 de activită i procedurabile 
astfel că în registru de proceduri sunt revizuite sau elaborate un număr de 63 de proceduri 
formalizate. 

Au fost elabora i indicatori de performan ă sau de rezultat asocia i obiectivelor  specifice la nivelul 
Institu iei Prefectului.  
În conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entită ilor publice emis de Secretariatul General 
al Guvernului, completate cu prevederile O.M.A.I  nr. 84 /2017 privind sistemul de control intern 
managerial în Ministerul Afacerilor Interne, inând cont, în acelaşi timp, de Planul de măsuri aferent 
raportului Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne nr.476514/07.08.2017 privind 
reconfigurarea segmentului de activitate aferent implementării Standardului 8-Managementul 
Riscului, la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Cluj au fost revizuite Ordinele de Prefect pentru 
actualizarea Echipei de Gestionare a Riscurilor, a fost desemnată persoana responsabilă cu 
întocmirea şi actualizarea Registrului de Riscuri, au fost desemnate responsabilii de risc la nivelul 
serviciilor.  

Au fost reevaluate riscurile la nivelul serviciilor, cele pentru care s-a aplicat strategia de tolerare sau 
terminare, au fost eliminate din Registrul de Riscuri. S-au identificat riscuri noi, urmare a 
confruntării cu diferite situa ii în decursul anului. Unele riscuri şi-au schimbat valorile de 
probabilitate şi impact.  
Ultima variantă a Registrului de Riscuri a fost aprobată în data 19.12.2017, cu 51 de riscuri 
identificate şi actualizate la nivelul Institu iei Prefectului Jude ul Cluj, adăugându-se cele 23 riscuri 
de corup ie, însumând astfel 74 riscuri. 
Riscurile sunt monitorizate prin măsurarea rezultatelor provenind din ac iunilor de prevenire şi 
combatere a riscurilor. Strategiile adoptate pentru tratarea cauzelor riscurilor sau reducerea 
intensită ii efectelor lor, au fost eficiente în propor ie de 80 %. 
Cu sprijinul acordat de către Corpul de Control al Ministrului Afacerilor Interne am reuşit să 
identificăm şi să reevaluăm activită ile procedurabile şi, implicit să procedurăm şi să revizuim acele 
proceduri care lipseau sau care necesitau revizii. Astfel că la finele anului 2017 avem înregistrate în 
registru de eviden ă a procedurilor formalizate un număr de 64 de proceduri formalizate.  
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Există  un cod de conduită la nivelul institu iei noastre aprobat prin  Ordin de Prefect. 

A fost realizată securitatea sistemelor informatice şi de transmitere a informa iilor clasificate. 

S-a procedat la inventarierea documentelor clasificate pentru anul 2017, în urma căreia s-au 
identificat un  număr de 111 documente clasificate, din care: 59 documente primite şi 52 documente 
emise. 

Conducerea şi personalul Institu iei Prefectului Jude ul-Cluj asigură accesul neîngrădit la 
informa iile de interes public, transparen a procesului decizional şi consultarea societă ii civile în 
cadrul acestui proces, în conformitate cu art. 6 (alin. 1) din Hotărârea  nr. 583 din 10 august 2016 
privind aprobarea Strategiei na ionale anticorup ie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori 
de performan ă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, 
a inventarului măsurilor de transparen ă institu ională şi de prevenire a corup iei, a indicatorilor de 
evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informa iilor de interes public.  

inând cont de reglementările 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 au fost realizate un set de activită i 
specifice activită ilor de prevenire a corup iei în cadrul Insitu iei Prefectului Jude ul Cluj. 
A fost constituit şi actualizat grupul de persoane care asigură gestionarea problematicii privind 
prevenirea şi combaterea corup iei la nivelul Institu iei Prefectului-Jude ul Cluj, aprobat prin  Ordin 
de Prefect.  

În cursul anului 2017, consilierul de integritate a realizat, împreună cu personalul specializat din 
cadrul Direc iei Generale Anticorup ie – Serviciul Jude ean Cluj,  un set de activită 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. 
Au fost organizate, de asemenea,  cu sprijinul consilierului de integritate, un număr de 5 sesiuni de 
informare/instruire de prevenire a corup iei cu serviciile/birourile din cadrul institu iei noastre 
realizate de către personalul specializat din cadrul Direc iei Generale Anticorup ie – Serviciul 
Jude ean Cluj cu întreg personalul institu iei. 
Activitatea de monitorizare a riscurilor de corup ie se realizează în scopul de a asigura eficacitatea 
procesului de management al riscurilor de corup ie, respectiv pentru a formula recomandări de 
măsuri de prevenire/control. 
În concluzie, toate activită ile de informare şi instruire desfăşurate în anul 2016 corespund  
cerin elor  structurii de control  intern/managerial, respectiv cele ale Standardului I - Etică şi 
integritate şi Standardului VIII – Managementul Riscului, conducerea institu iei noastre sprijină şi 
promovează, prin deciziile sale şi prin puterea exemplului personal, valorile etice, integritatea personală şi 
profesională a salaria ilor. 

VI.  COOPERARE INTERINSTITU IONAL  ŞI RELA II INTERNA IONALE  

 Cooperare interinstitu ional   
Elaborarea Planului anual jude ean pentru realizarea politicilor de integrare europeană şi 
intensificarea rela iilor externe, pentru anul 2017, semestrul II: 
- Planul a fost întocmit în conlucrare cu serviciile publice deconcentrate de la nivelul jude ului 

Cluj, precum şi cu autorită ile publice locale, respectiv Consiliul Jude ean Cluj şi Primăriile de 
municipii, oraş şi comune din jude ul Cluj; 
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- Planul cuprinde: ac iunile semestriale care sunt prevăzute a fi realizate, cu privire la politicile 
de integrare europeană şi la cele de intensificare a rela iilor externe, perioada de desfăşurare a 
acestora, locul de desfăşurare, grupul- intă vizat prin ac iunile desfăşurate, precum şi 
responsabilii din partea institu iei/unită ii administrativ teritoriale implicate; 

- Planul jude ean a fost aprobat prin Ordin al prefectului. 
- S-a efectuat o centralizare la nivelul unită ilor administrativ- teritoriale din jude ul Cluj şi a 

Institu iei Prefectului, a propunerilor de proiecte/ac iuni pentru anul 2018 aferente programului 
Na ional de Aniversare a Centenarului Romåniei 

- S-a efectuat centralizarea informa iilor din teritroiu şi s-a transmis situa ia centralizată la 
nivelul jude ului către Departamentul Centernar din cadrul Ministerului Clulturii Si Identită ii 
Na ionale 

Rela ii  interna ionale 
- pe parcursul anului 2017, au avut loc 12 întâlniri oficiale cu reprezentan i ai misiunilor 

diplomatice în România a ărilor: Federa ia Rusă, Republica Federală Germană (2), Republica 
Franceză (3), Israel, Japonia, Republica Italiană, Republica Belarus, Regatul ărilor de Jos, 
Republica Kazahstan; 

- pentru anul 2017, s-a întocmit un Plan Anual de Rela ii Interna ionale al Institu iei Prefectului-
jude ul Cluj, cuprinzând date referitoare la deplasări în străinătate şi primiri delega ii externe 
estimate pentru anul în curs; 

- pentru toate întâlnirile oficiale au fost pregătite materiale depre ara de provenien ă a delega iei 
străine (Fişă de ară), informa ii legate de participan ii la întâlnire, o scurtă prezentare a 
rela iilor bilaterale (diplomatice, politice, economice, sociale şi culturale); 

- s-a asigurat traducerea în cadrul întâlnirilor care nu s-au desfăşurat în limba română (unde a 
fost cazul); 

- au fost solicitate avize de la MAI pentru întrevederile oficiale, în conformitate cu OMAI nr. 
143/2015 privind activită ile de rela ii interna ionale şi afaceri europene la nivelul Ministerului 
Afacerilor Interne, cu modificările şi completările aduse prin OMAI nr. 20/2016; de asemenea, 
după fiecare întrevedere au fost transmise note către MAI privind respectivele întrevederi; 

- s-au întocmit situa ii centralizate privind nr. de studen i străini înscrişi în cadrul Universită ilor 
clujene; 

- pentru pregătirea fiecărei întålniri, s-au realizat situa ii privind numărul de agen i economici cu 
capital străin care îşi desfăşoară activitatea pe raza jude ului Cluj, precum şi domeniile de 
activitate ale acestora şi top zece firme cu capital străin; 

- transmiterea către primăriile din jude ul Cluj a unor informa ii de interes din sfera rela iilor 
interna ionale, supuse aten iei Ministerului Afacerilor Interne de către Ministerul Afacerilor 
Externe; 

- Demers pentru ob inerea unor informa ii solicitate de către Ambasada Republicii Macedonia la 
Bucureşti. 

 Scurt  prezentare a întâlnirilor: 

3 ianuarie: Întrevedere cu ambasadorul Federa iei Ruse în România, E.S. Valery I. KUZMIN, 
Ambasador Extraordinar şi Plenipoten iar, la sediul Institu iei Prefectului 
- Întrevederea a avut loc la sediul Institu iei Prefectului Jude ul Cluj, în prezen a dlui Subprefect; 

acesta a precizat că România sus ine dezvoltarea graduală a rela iilor bilaterale româno-ruse, în 
domenii precum rela iile comerciale, cultură, educa ie, în măsura în care acestea nu intră sub 
inciden a regimului de sanc iuni impuse Rusiei ca urmare a anexării ilegale a Peninsulei 
Crimeea; 
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- Ambasadorul rus a men ionat că, în ultimul timp, există nişte schimbări pozitive în ceea ce 
priveşte restaurarea rela iilor bilaterale, precizând că mandatul cu care vine este acela de reluare 
a dialogului şi schimburilor comerciale, precum şi a  altor forme tradi ionale de cooperare între 
cele două na iuni vecine, legate puternic prin istorie; a reiterat inten ia de a crea un cadru 
adecvat pentru organizarea de evenimente pentru oamenii de afaceri. 

19 ianuarie: Întrevedere cu Excelen a Sa domnul Cord MEIER-KLODT, Ambasador al 
Republicii Federale Germania în România, la sediul Institu iei Prefectului 
- Excelen a Sa a fost înso ită de către dl Sebastian Gromig, şeful serviciului economic din cadrul 

Ambasadei; 
- un punct important al discu iei l-a constituit dezvoltarea învă ământului profesional în sistem 

dual şi valoarea socială pe care acest proiect l-ar avea la nivelul jude ului nostru; 
- Excelen a Sa a subliniat că acest tip de învă ământ este principalul pilon al dezvoltării 

economiei germane şi, totodată, şi-a reiterat sprijinul direct în legătură cu dezvoltarea unui 
astfel de sistem în jude ul Cluj.  

21 martie: R spuns la solicitarea unor informa ii din partea Ambasadei Republicii 
Macedonia la Bucureşti privind: 
- Numărul persoanelor cu cetă enie macedoneană şi pozi ionarea geografică a acestora pe 

teritoriul jude ului/ Numărul persoanelor care s-au declarat drept apar inători ai minorită ii 
macedonene (etnici macedoneni, nu armani-machedoni) şi pozi ionarea geografică a acestora 
pe teritoriul jude ului; 

- Demersuri către Direc ia Jude eană de Statistică şi Biroul de Imigrări Cluj. 
5 mai: întrevedere cu Eminen a Sa Domnul François SAINT-PAUL , Ambasador 
Extraordinar şi Plenipoten iar al Fran ei în România, la sediul Institu iei Prefectului: 
- din delega ia franceză a făcut parte şi directorul Institutului Francez din România, Consul 

onorific al Republicii Franceze la Cluj-Napoca, precum şi directorul Direc iei Regionale Cluj a 
Institutului Francez din România; 

- aflat la sfârşitul mandatului în România, Excelen a Sa a inut să mul umească dlui Prefect 
pentru sprijinul acordat în asigurarea unui climat de ordine şi siguran ă publică pentru 
comunitatea mare de studen i francezi din Cluj-Napoca; 

- discu iile au vizat şi organizarea în bune condi ii a votului pentru alegerile preziden iale 
franceze în sec iile de votare din oraş, precum şi dinamizarea rela iilor economice bilaterale. 
Colaborarea cu autorită ile şi institu iile publice din jude ul Cluj reprezintă, în opinia dlui 
Ambasador, un model de succes care ar trebui preluat şi în rela ia cu alte jude e.  

8 mai:  Întrevedere cu E.S., doamna Tamar SAMASH, Ambasador al Statului Israel în 
România, la sediul Institu iei Prefectului: 
- Excelen a Sa a fost  înso ită de către dna Tania BERG-RAFAELI, şef adjunct misiune; 
- în cursul întrevederii un punct important al discu iei l-a constituit inten ia Excelen ei Sale, dna 

ambasador, de a ini ia şi dezvolta rela ii de colaborare în domeniul învă ământului, în special în 
învă ământul preuniversitar, prin stabilirea unor parteneriate între licee din jude ul Cluj şi licee 
din Israel; 

25 mai: Transmitere către toate Primăriile din jude  a unei Note a MAE prin care se semnalează o 
situa ie de încălcare a rela iilor diplomatice cu statul chinez de către reprezentan ii autorită ilor 
publice locale din Covasna. 

30 mai: Transmitere către toate Primăriile din jude  a unei Note a MAE prin care se semnalează o 
situa ie de încălcare a rela iilor diplomatice cu statul chinez de către reprezentan ii autorită ilor 
publice locale din Sibiu. 
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6 iunie: Întrevedere cu Excelen a Sa dl Kisaburo Ishii, Ambasador al Japoniei în România, la sediul 
Institu iei Prefectului 
- întrevederea a avut loc în prezen a Subprefectului jude ului; 
- dl Ambasador a fost  înso it de către dlul Tomotaka Yoshimura, secretar I, şef Sec ie Afaceri 

Economice din cadrul ambasadei; Excelen a Sa s-a aflat pentru prima dată în vizită de lucru la 
Cluj-Napoca, cu ocazia deschiderii unui centru cultural japonez în cadrul Universită ii Babeş-
Bolyai; un punct important al discu iei l-a constituit extinderea pe noi direc ii a rela iilor 
bilaterale culturale şi economice; 

- Excelen a sa a precizat că prioritatea misiunii sale este aceea de a promova cunoaşterea fa ă de 
Japonia, începând cu politica ei externă şi, de asemenea, de a veni în spijinul activită ii 
companiilor japoneze din România; 

3 iulie: Vizita E.S. dl Marco GIUNGI, Ambasador al Republicii Italiene în România, la sediul 
Institu iei Prefectului Jude ul Cluj 
- Din delega ia italiană au făcut parte reprezentan i ai Ambasadei, directorul Institutului Italian 

de Cultură, directorul Agen iei pentru promovare în străinătate şi interna ionalizarea societă ilor 
italiene, directorul general Confindustria Romania, directorul adjunct Confindustria Romania, 
preşedintele Asocia iei Întreprinzătorilor Italieni din Cluj; 

- având în vedere prezen a unei importante comunită i de oameni de afaceri italieni în jude ul 
Cluj, discu iile au vizat în principal sectorul investi ional/ economic, cu accent pe oportunită ile 
de investi ii din domeniile: energie, infrastructură, agricultură. Prefectul jude ului a propus 
organizarea unei întâlniri a oamenilor de afaceri italieni din municipiile clujene cu autorită ile 
locale şi jude ene, într-un efort de creare a unui dialog deschis. 

23 septembrie: Intrevedere cu PASCAL FESNEAU, Consulul Onorific al Fran ei la Cluj-Napoca, 
la sediul Institu iei Prefectului jude ul Cluj 
- dl Fesneau şi-a prezentat activită ile pe care le desfăşoară în calitate de Consul; 
- discu ii privind studen ii francezi afla i la studiu la universită ile din Cluj-Napoca; principalele 

probleme cu care aceştia se confruntă în perioada studiilor; 
- abordarea de către ambele păr i a importan ei revigorării învă ămåntului profesional;  
- prezentarea succintă a evenimentelor pe care urmează să le organizeze la Cluj-Napoca: Tårgul 

Meseriilor pe data de 28 septembrie a.c. în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Jude ean Cluj, 
respective Forumul Francofon al ONG-urilor pe data de 26 octombrie, eveniment aflat la a3a 
edi ie. 

25 septembrie: Întrevedere cu Excelen a Sa dna Michèle RAMIS, Ambasadoarea Fran ei în 
România, la sediul Institu iei Prefectului jude ul Cluj 
Delega ia franceză: 
- din delega ia franceză au făcut parte şi  directorul Institutului Francez din România si 

consilierul de cooperare şi ac iune culturală, Consulul Ambasadei Fran ei în Romånia, Consulul 
onorific al Fran ei la Cluj, directorul Institutului Francez Cluj-Napoca, responsabilul de 
cooperare universitară din cadrul Institutului Francez Cluj-Napoca şi responsabilul de 
cooperare universitară di cadrul Institutului Francez Bucureşti; 

- Excelen a Sa se află într-o scurtă vizită la Cluj-Napoca, prima de la preluarea mandatului în 
Romånia; 

- Dl Prefect a felicitat-o pe Excelen a Sa pentru preluarea mandatului de Ambasador al 
Republicii Franceze în România, dorindu-i succes în activitatea pe care o va desfăşura în ara 
noastră; de asemenea, a subliniat faptul că autorită ile clujene asigură un climat de ordine şi 
siguran ă pentru francezii afla i la studii în universită ile clujene, manifeståndu-şi 
disponibilitatea pentru solu ionarea problemelor cu care aceştia se confruntă; în acest sens, a 
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lansat propunerea organizării unui workshop cu studen ii francezi şi reprezentan ii 
autorită ilor/institu iilor clujene pentru furnizarea de informatii de interes pentru aceştia; 

9 octombrie: Întrevedere cu E.S. dl Andrei GRINKEVITCH, Ambasador al Republicii Belarus în 
România, la sediul Institu iei Prefectului 
- discu ii asupra perspectivelor de dezvoltare a rela iilor bilaterale în domeniile economic, 

academic, cultural, medical, precum şi în ceea ce priveşte posibilitatea organizării unei misiuni 
economice a jude ului Cluj în Republica Belarus, în sectoare cu poten ial de dezvoltare: 
produc ia de maşini-agricole, componente maşini, construc ie de maşini, tehnologia 
informa iei, etc. 

16 octombrie: Întrevedere cu dl Hans Erich TISCHLER, Consul al Republicii Federale Germania 
la Sibiu, la sediul Institu iei Prefectului 
- subiectele abordate în cadrul vizitei, prima vizită a dlui Tischler de la numirea sa în func ie, au 

vizat consolidarea rela iilor bilaterale în dezvoltarea sistemului de învă ămånt profesional dual, 
în domenii economice de interes, precum tehnologia informa iei, energie regenerabilă, 
procesare produse agro-alimentare, turism şi crearea unor incubatoare de afaceri pentru strat-up 
uri; 

- Consulul Germaniei la Sibiu şi-a arătat disponibilitatea de a pune la dispozi ia autorită ilor 
romåne consultan i/exper i germani pentru transfer de cunoştin e. 

23 noiembrie: Participarea Prefectului jude ului Cluj la Deschiderea oficială a Consulatului 
Onorific al Republicii Kazahstan în Cluj-Napoca 
- oficialită i prezente: Ambasadorul Kazahstanului în România, noul Consul Onorific al 

Kazahstanului in Romånia, Prefectul jude ului Cluj, Primarul municipiului Cluj-Napoca, 
Vicepreşedintele Consiliului Jude ean Cluj şi Rectorul Universită ii “Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca; 

- omul de afaceri clujean Ştefan Gadola a preluat mandatul de Consul Onorific al Republicii 
Kazahstan în Cluj-Napoca, declarånd că această ară are în acest moment un poten ial imens de 
dezvoltare şi precizånd că va depune un efort considerabil pentru ca rela iile României cu 
Kazahstan să se îmbunătă ească semnificativ; 

- oficialitătile prezente la ceremonie au participat şi la inaugurarea sediului noului Consulat 
Onorific. 

28 noiembrie: Întrevedere cu dl Wouter REIJERS, Consul Onorific al Regatului ărilor de Jos în 
Cluj-Napoca, la sediul Institu iei Prefectului jude ul Cluj 
- Consulul Onorific l-a prezentat pe noul ataşat economic al Ambasadei Regatului Tărilor de Jos 

în Romånia, dl Wijnand Marchal, aflat pentru prima dată la Cluj-Napoca, de la numirea sa în 
func ie; 

- tema discu iei: dezvoltarea economică a jude ului Cluj şi oportunită i pentru noi investi ii; 
- au fost men ionate principalele companii olandeze care dezvoltă afaceri în Cluj-Napoca, dar şi 

problemele cu care aceştia se confruntă pe plan local;  
- noul ataşat economic şi-a manifestat interesul pentru sus inerea investi iilor olandeze în 

Romånia, men ionånd ca principale sectoare cu poten ial: dezvoltarea inteligentă a oraşelor 
(smart cities), producere de biocumbustibili, managementul deşeurilor, agricultură, etc. 

VII.  DIFICULT I IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/ PROPUNERI DE 
EFICIENTIZARE A ACTIVIT II  

- Deficit de personal la nivelul Institu iei Prefectului-Jude ul Cluj şi a celor 2 servicii publice 
comunitare subordonate, în condi iile creşteriii semnificative a volumului de muncă.  

- Creşterea volumului de muncă, ca urmare a :  
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 volumului mare de acte administrative verificate raportat la numărul consilierilor juridici 
existent;  

 volumului foarte mare de lucru referitor la activitatea Comisiei jude ene de fond funciar, 
respectiv numărul mare de propuneri înaintate de comisiile locale de fond funciar cu privire la: 
validarea cererilor, modificarea/rectificarea/anularea titlurilor de proprietate, modificarea 
anexelor validate;  

 volumului mare de dosare de fond funciar raportat la numărul consilierilor juridici existent;  
 complexită ii unor dosare ( de ex. dosare având ca obiect penalită i pe zi de întârziere);  
 numărul mare de peti ii adresate institu iei noastre cu privire la reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor; 

 eliminării unor taxe în ceea ce priveşte înmatricularea vehiculelor, eliberarea paşapoartelor 
simple. 

- Dificultă ile întâmpinate cu privirea la scrierea titlurilor de proprietate de către Oficiul Jude ean 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, motivat de lipsa planurilor parcelare întocmite în 
format digital, precum şi de lipsa specialiştilor în măsurători topografice la nivelul comisiilor 
locale de fond funciar şi a fondurilor necesare angajării acestora;   

- Comunicarea greoaie cu autorită ile administra iei publice locale şi prin prisma deficitului de 
personal de specialitate în cadrul primăriilor; 

- Existen a unor situa ii de depăşire a termenelor de răspuns la peti iile cetă enilor, conform OG 
nr. 27/2002, republicată, respectiv Legea 544/2001, din cauza întârzierii răspunsurilor din 
partea institu iilor publice centrale sau autorită ilor publice locale, către care Institu ia 
Prefectului Jude ul Cluj a efectuat demersuri în vederea documentării de specialitate. 

- Lipsă logistică -echipamente tehnice şi programe informatice performante- pentru 
eficientizarea şi buna organizare a activită ii curente (ex. personalul din cadrul 
compartimentelor  înmatriculări, programări examen);  

- Inexistena unei nominalizări clare, unitare şi legale a institu iilor statului care au calitatea de 
servicii publice deconcentrate, 

- Disfunc ionalită i în comunicarea inter-institu ională cauzată de volumul mare de muncă; 
- Aprobarea (validarea) cu dificultate a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra 

terenurilor, dosarele transmise de către comisiile locale fiind incomplete sau greşit întocmite. 
- Numărul foarte mare de titluri de proprietate emise greşit ( de ex. date referitoare la 

identificarea terenurilor, numele/prenumele persoanelor îndreptă ite şa.) 
- Lipsa calită ii serviciilor de instruire/pregătire auto pentru ob inerea permisului de conducere 

de către şcolile de şoferi, 
- Dificultă i întâmpinate în rela ia cu primăriile din jude : nu răspund în termenul solicitat şi 

oferă adesea date eronate care necesită clarificări ulterioare. 
- Lipsa organizării unor cursuri de perfec ionare profesională adecvată domeniilor de competen ă 

ale angaja iilor Institu iei Prefectului-Jude ul Cluj.  

VIII.   OBIECTIVE 2018 

- Creşterea eficien ei activită ii privind controlul de legalitate asupra actelor administrative prin 
îmbunată irea rela iilor de colaborare cu autorită ile administra iei publice locale din jude  
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- Îmbunătă irea colaborării cu secretarii unită ilor administrativ teritoriale şi acordarea de 
consultan ă în ceea ce priveşte  adoptarea/emiterea de acte administrative. 

- Intensificarea aciunii de monitorizare a Serviciilor Publice Deconcentrate de sub autoritatea 
Prefectului jude ului Cluj, in special in ceea ce priveşte aplicarea politicilor guvernamentale 
aferente anului 2018 pentru jude ul Cluj. 

- Creşterea gradului de atragere a fondurilor structurale alocate României în exerci iul financiar 
2016-2020 

- Creşterea calită ii deciziilor în administra ia publică de la nivelul jude ului Cluj, prin 
dezvoltarea competen elor în planificare strategică, implementarea sistemului de control intern 
managerial, managementul documentelor şi dezvoltare de parteneriate interinstitu ionale. 

- Creşterea competitivită ii economice a jude ului Cluj prin atragerea de investi ii străine şi 
dezvoltarea de noi oportunită i de afaceri în jude ul nostru şi crearea de noi locuri de muncă. 

- Eliminarea deficien elor din sistemul de comunicare institu ională în special cu primăriile din 
jude  astfel încât informarea bilaterală să fie făcută în timp real şi eficient (comunicarea este 
esen ială în gestionarea situa iilor de criză). 

- Cooperarea cu structura abilitată din Direc ia Generală de Paşapoarte pe linia minorilor afla i în 
străinătate în situa ii dificile.  

- Actualizarea Legii nr. 340/2004 privind Prefectul şi Institu ia Prefectului; sunt necesare 
modificări la nivelul atribu iilor ce in de gestionarea afacerilor europene la nivelul Institu iei; 

- Modernizarea sistemelor informatice ale Institu iei Prefectului în scopul furnizării de servicii 
calitative în timp real- crearea unei platforme centralizate care să permită un flux de date între 
Institu ia Perfectului, serviciile comunitare din subordine, serviciile publice deconcentrate şi 
autorită ile publice locale (zonă de Cloud privat) şi furnizarea de servicii electronice cetă enilor 
la standarde europene (zonă de Cloud public) 

IX.  CONCLUZII  

- Creşterea eficien ei activită ii privind controlul de legalitate asupra actelor administrative prin 
îmbunată irea rela iilor de colaborare cu autorită ile administra iei publice locale din jude . 

- Îmbunătă irea colaborării cu secretarii unită ilor administrativ teritoriale şi acordarea de 
consultan ă în ceea ce priveşte adoptarea/emiterea de acte administrative. 

- Creşterea gradului de atragere a fondurilor structurale alocate României în exerci iul financiar 
2016-2020. 

- Cooperarea cu structura abilitată din Direc ia Generală de Paşapoarte pe linia minorilor afla i în 
străinătate în situa ii dificile.  

- Modernizarea sistemelor informatice ale Institu iei Prefectului-Jude ul Cluj în scopul furnizării 
de servicii calitative în timp real- crearea unei platforme centralizate care să permită un flux de 
date între Institu ia Perfectului, serviciile comunitare din subordine, serviciile publice 
deconcentrate şi autorită ile publice locale (zonă de Cloud privat) şi furnizarea de servicii 
electronice cetă enilor la standarde europene (zonă de Cloud public). 
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3. Activitatea Comisiei de Dialog Social a judeţului  30 
4. Acţiuni protest 31 
5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice al judeţului  31 

H. Servicii comunitare de utilită i publice  32 

I. Managementul Situa iilor de Urgen ă  32 

J. Monitorizarea activită ii desfăşurate în jude  pentru asigurarea ordinii publice  44 

K. Activită i pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative  45 

Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ, cu modificările ulterioare 47 

Comisia de monitorizare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea 
de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial 
de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore, cu modificările şi completările ulterioare  48 

Aplicarea dispoziţiilor H.G. nr 799/2014 privind implementarea Programului 
Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, cu modificările şi completările 
ulterioare 48 

L. Alte activită i  49 
1. Participarea la efectuarea acţiunilor de control în domeniul situaţiilor de urgenţă  49 
2. Rezolvarea solicitărilor adresate instituţiei de către alte entităţi 49 
3. Activităţi desfăşurate pentru buna organizare a alegerilor  59 

M. Activitatea financiar-contabilă, resurse umane, achizi ii publice şi administrativ 59 

N. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden ă a Paşapoartelor Simple   60 

O. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 
şi Înmatriculare a Vehiculelor 61 
1. Activitatea desfăşurată pe linie de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor  62 
2. Activitatea desfăşurtă pe linie de permise de conducere şi examinări auto 64 

V. SUPORT DECIZIONAL  66 

VI. COOPERARE INTERINSTITU IONAL  ŞI RELA II INTERNA IONALE  67 

VII. DIFICULT I IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI DE 
EFICIENTIZARE A ACTIVIT II  71 

VIII. OBIECTIVE 2018 72 

IX. CONCLUZII  73 

 


