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Institutia Prefectului - Judetul Cluj a organizat în cooperare cu
Divizia 4 Infanterie "Gemina", marţi, 9 mai
7, ora : , în Piaţa Avram Iancu în faţa Catedralei Mitropolitane din municipiul Cluj-Napoca,
o ceremonie publica cu prilejul sarbatoririi Zilei Independenţei de Stat a
Romaniei, Zilei Europei şi Zilei Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel
de-al Doilea Razboi Mondial.
Ceremonia a cuprins urmatoarele momente: prezentarea onorului
şi salutul drapelului de lupta, intonarea Imnului Naţional al Romaniei,
oficierea serviciului religios, mesajul prefectului judeţului Cluj, Gheorghe
Ioan Vuşcan, defilarea garzii de onoare şi a Muzicii Militare.
De asemenea, în cadrul ceremoniei, Muzica Militara a Diviziei 4
Infanterie „Gemina”, dirijor plutonier adjutant principal Daniel Mocanu,
corurile reunite ale elevilor Colegiului de Muzica „Sigismund Toduţa”,
dirijor Ioana Gabriela Gadalean, şi ai Seminarului Teologic Ortodox ClujNapoca, dirijor pr. prof. dr. Petru Stanciu, precum şi elevi ai Liceului de
Coregrafie si Arta Dramatica „Octavian Stroia” Cluj-Napoca, coordonator
prof. Daniela Moisuc, vor susţine un moment artistic care va cuprinde
interpretarea unor cunoscute cantece, marşuri militare şi poezii patriotice specifice momentului.
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Co trolul Legalităţii A telor si Co te ios Ad i istrati :
Acte administrative – hot râri ale consiliilor locale/Consiliului jude ean şi dispozi ii ale primarilor/preşedintelui Consiliului jude ean – asupra c rora a fost
exercitat controlul de legalitate:
Total : 8089 din care:
- 94 hot râri adoptat de Consiliul jude ean
- 122 dispozi ii emise de preşedintele consiliului jude ean
-2423 hot râri ale consiliilor locale
- 5450 dispozi ii ale primarilor
Proceduri prealabile formulate ca urmare a exercitării controlului de legalitate de
către Prefect : 88 din care 54 pentru hotarâri şi 34 pentru dispoziţii, având ca
obiect:
- aprobare contract asistentă juridică;
-închiriere păşune;
-acordare premii/cadouri necuvenite;
-administrarea domeniului public/privat( închiriere fără licitaţie publică);
- reactualizare dr. personal pt. situaţii de urgenţă;
- adoptare HCl fără majoritatea cerută de lege,
-introducere teren in domeniul privat al comunei,
-stabilire salarii, alocare fonduri asociatii sportive,
- depăsire competente consiliu local
Dosare fond funciar:
276 acţiuni judecătoreşti noi înregistrate
Dosare premise/înmatricul ri:
9 dosare având ca obiect transcrieri/radieri de
vehicule;
Documente apostilate:
Nr. cereri: 471
Nr. acte apostilate: 791
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Ur ărirea Apli ării A telor u Cara ter Reparatoriu
În ceea ce priveşte activitatea desfăşurată în baza prevederilor Legii nr. 10/2001:
- a fost exercitat controlul de legalitate al Prefectului într-un număr de 66 de dosare
constituite în baza Legii nr. 10/2001, fiind emis avizul de legalitate într-un număr de 55 de
dosare; 2 dosare au fost returnate entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor în vederea
refacerii şi completării, iar în 9 dosare s-au întocmit adrese în vederea completării acestora în
conformitate cu prevederile legale;

25 de dosare constituite în baza Legii nr. 10/2001 au fost transmise la Autoritatea
Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor.

În ceea ce priveşte activitatea Comisiei judeţene de fond funciar Cluj:

- în şedinţa de lucru din data de 27.04.2017 au fost adoptate un număr de 101 hotărâri,
după cum urmează: 38 de hotărâri privind validarea anexelor întocmite de către comisiile locale
de fond funciar; 8 hotărâri privind modificarea unor anexe validate anterior; 23 de hotărâri
privind anularea unui număr de 27 de titluri de proprietate dintre care 23 de titluri de proprietate
în baza unor hotărâri judecătoreşti şi 4 titluri de proprietate pe cale administrativă; 21 de hotărâri
privind modificarea unui număr de 22 titluri de proprietate dintre care 16 titluri de proprietate pe
cale administrativă şi 6 titluri de proprietate în baza unor hotărâri judecătoreşti; 6 hotărâri privind
soluţionarea contestaţiilor formulate de către persoanele nemulţumite de măsurile adoptate de
către comisiile locale cu privire la cererile formulate în temeiul legilor fondului funciar; 4
hotărâri privind eliberări de duplicate ale unor titluri de proprietate pierdute; o hotărâre privind
îndreptarea erorii materiale strecurate într-o hotărâre anterioară a comisiei judeţene;
- în şedinţa de lucru din data de 09.06.2017 au fost adoptate un număr de 116 hotărâri,
după cum urmează: 39 de hotărâri privind validarea anexelor întocmite de către comisiile locale
de fond funciar; 9 hotărâri privind modificarea unor anexe validate anterior; 12 hotărâri privind
anularea unui număr de 12 titluri de proprietate dintre care 9 titluri de proprietate în baza unor
hotărâri judecătoreşti şi 3 titluri de proprietate pe cale administrativă; 53 de hotărâri privind
modificarea unui număr de 53 de titluri de proprietate dintre care 48 de titluri de proprietate pe
cale administrativă şi 5 titluri de proprietate în baza unor hotărâri judecătoreşti; 3 hotărâri privind
soluţionarea contestaţiilor formulate de către persoanele nemulţumite de măsurile adoptate de
către comisiile locale cu privire la cererile formulate în temeiul legilor fondului funciar.
De asemenea, au fost emise 17 ordine ale prefectului dintre care 4 ordine privind
modificarea componenţei unor comisii locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor şi 13 ordine privind atribuirea în proprietate privată a terenurilor proprietate de
stat, în condiţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Totodată, au fost verificate un număr de 208 dosare transmise de comisiile locale de fond
funciar cuprinzând propuneri de validări de anexe, modificări de anexe, anulări titluri de
proprietate, modificări titluri de proprietate şi contestaţii formulate de către persoanele
nemulţumite de măsurile adoptate de comisiile locale.
La nivelul serviciului, în perioada de referinţă au fost soluţionate sau au fost întreprinse
demersuri în vederea soluţionării unui număr de 123 de petiţii având ca obiect aplicarea actelor
cu caracter reparatoriu şi s-a acordat asistenţă de specialitate în domeniul aplicării actelor cu
caracter reparatoriu unui număr de 223 de persoane/petenţi care s-au prezentat în audienţă.
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Co du erea Ser i ilor Pu li e De o e trate:
COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDE ULUI CLUJ – 3 ŞEDIN E
Tematici abordate :
Prezentarea măsurilor/acţiunilor pentru implemetarea la nivelul judeţului Cluj a măsurilor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020 de către Direcţia de Sănătate Publică Cluj şi Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj
Prezentarea măsurilor/acţiunilor pentru implemetarea la nivelul judeţului Cluj a măsurilor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020 de către de către Agenţia pentru Protecţia Mediului
Cluj şi Comisariatul Judeţean Cluj al Gărzii Naţionale de Mediu.

Prezentarea măsurilor/acţiunilor pentru implementarea la nivelul judeţului Cluj a măsurilor cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020 de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Cluj. Modalităţi de antrenare a tinerilor în proiecte de voluntariat.
Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2016 de către Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor
Naţionale
Hot râri ale Colegiului Prefectural : 6
COMISIA DE DIALOG SOCIAL CLUJ – 2 ŞEDIN E
TEMATICI:

Problemele cu care se confruntă angajaţii Oficiului Judeţean de Poştă Cluj, în contextul
politicilor manageriale privind reducerile de normă ale salariaţilor din mediul rural.

Prezentarea nemulţumirilor cercetătorilor şi oamenilor de ştiinţă privind finanţarea acestui
sector de activitate.

Problemele cu care se confruntă angajaţii Comisariatului Judeţean Cluj al Gărzii Naţionale
de Mediu.
GRUPUL DE LUCRU MIXT PENTRU INCLUZIUNEA CET ENILOR ROMÂNI DE
ETNIE ROM – 2 ŞEDIN E (conform ROF sunt stabilite întâlniri semestriale)
TEMATICI:
Prezentarea semnificaţiei Zilei Internaţionale a Romilor
Iniţiative privind incluziunea romilor:

Prezentare rezultate Proiect SocioRoMap

Prezentare rezultate Program ROMACT - incluziunea romilor la nivel local

Prezentare rezultate Proiect Pata Cluj

Prezentarea şi adoptarea Raportului judeţean de progres pe anul 2016
Analiza stadiului de implementare a H.G. nr. 18/ 2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului
Românie de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 20152020, la nivel local/ judeţean, în special cu privire la monitorizarea, evaluarea şi clarificarea
situaţiei în domeniul locuirii şi mica infrastructură din zona comunităţilor de romi din zona PataRât, ClujNapoca.
Informare cu privire la planurile de dezvoltare a zonelor dezavantajate din Pata- Rât şi implicaţiile acestora asupra familiilor de romi, care locuiesc în aceste comunităţi compacte.
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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CLUJ

VERIFIC RI ÎN TEREN
Verificarea modului de salubrizare a cursurilor de ap şi a realiz rii/întreţinerii şanţurilor şi rigolelor
la nivelul unit ţilor administrativ-teritoriale din judeţul Cluj pentru asigurarea secţiunii de scurgere a
apelor mari
Acţiunile de control s-au desfăşurat în perioada 27 martie-28 aprilie 2017, au vizat în principal:
 Existenţa depozitelor de deşeurilor şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă,
precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor;
 Existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuite;
 Modul în care au fost realizate/întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi.
Unit ţi administrativ-teritoriale verificate: 27 unitati administrativ teritoriale in bazinul hidrografic
Somes-Tisa, 15 in bazinul hidrografic Mures şi 6 in bazinul hidrografic Crişuri (total: 48 u.a.t.)
Num r cursuri de ap verificate: 54 in b.h. Somes, 36 in b.h. Mures şi 17 în b.h. Crişuri (total: 107 c.a.)
Au fost demarate acţiuni de salubrizare in majoritatea unităţilor administrativ-teritoriale
verificate, dar acestea trebuie sa fie continuate avand in vedere că inca există depozitari de deseuri pe
malurile si in albiile cursurilor de apa, în zona podurilor şi podeţelor (menajere, vegetatie, materiale de
constructii, PET-uri).

ŞEDIN E ale C.J.S.U. Cluj
07.04.2017 – extraordinară - Hot rârea nr. 5/07.04.2017 pentru aprobarea Notei de constatare nr.
5607/9362/05.04.2017 privind alunecările de teren de pe amplasamentul Centrului de Management
Integrat al Deşeurilor din judeţul Cluj (potrivit anexei), conform căreia alunecarea de teren produsă în
anul 2013 este într-o continuă evoluţie, punându-se în pericol stabilitatea întregului versant şi lucrările
executate până în prezent, precum şi faptul că există alunecări de teren active şi în alte două locaţii (în
zona drumului perimetral al Platformei de compost din cadrul Staţiei de tratare mecano-biologică şi în
zona digului de nord).
Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de titular al proiectului, va respecta soluţiile tehnice stabilite de
expertiză în vederea stopării fenomenului de destabilizare a terenului.

• 18.04.2017 – extraordinară – reuniune în contextul prognozării de precipitaţii abundente, ninsori şi
strat de zăpadă în zona de munte şi intensificări ale vântului, pentru perioada 19-21.04.2017 (COD
GALBEN) - analiza capacităţilor de intervenţie a instituţiilor cu responsabilităţi directe în prevenirea
producerii unor situaţii de urgenţă generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase specifice şi
implicate în intervenţii în cazul generării unor evenimente deosebite
• 28.06.2017 – extraordinară – reuniune în contextul atenţionărilor meteorologice COD GALBEN de
caniculă şi disconfort termic pentru intervalul 28-29 iunie 2017 - Hot rârea nr. 6/28.06.2017 pentru
aprobarea măsurilor necesare în vederea atenuării efectelor temperaturilor ridicate (caniculă) aupra
populaţiei

.prefe tura luj.ro |

.fa e ook. o /Prefe turaCluj
5

COMITETUL CONSULTATIV DE DIALOG CIVIC PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE AL JUDEŢULUI
CLUJ
Nr. sedin e: 2
Tematici abordate:
Informare privind modalităţile de acordare a biletelor de tratament, probleme şi soluţii
identificate.
Aprobarea Listei cu propuneri pentru modificarea şi completarea H.G.nr.499/2004, privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru
problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor, în scopul eficientizării activităţii
acestor comitete.

Aprobarea Listei cu propuneri pentru modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare
şi Funcţionare a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice al judeţului CLUJ.

Grupul de lu ru pri i d a aliza odului î are este asigurată prote ția u ităților de
î ăță â t î u itățile ad i istrati -teritoriale di județul Cluj.

Nr. sedin e: 2

Tematici abordate :
Analiza modului în care este asigurată protecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar din
unităţile administrativ-teritoriale ale Judeţului Cluj, la sfârşitul anului şcolar 2016-2017,
elaborarea şi derularea, după caz, a unor programe sau proiecte de prevenire a violenţei în
mediul şcolar şi îmbunătăţirea climatului de siguranţă,
Analiza oportunităţii încheierii unui Protocol de colaborare, între Biserică, Şcoală, Poliţie, UATuri, care va reglementa modalităţile prin care părţile semnatare vor coopera în vederea Creşterii
ratei de participare la educaţie a copiilor prin activităţi de prevenire a absenteismului şi
abandonului şi conştientizarea drepturilor şi obligaţiilor precum şi, conştientizarea consecinţelor
propriilor fapte,
Prezentarea propunerilor de măsuri şi acţiuni pe care le poate susţine pentru îndeplinirea
obiectivului stabilit.
În parteneriat cu Facultatea de horticultur Cluj-Napoca, Direc ia Silvic Cluj, Garda
Forestier Cluj şi Agen ia pentru Protec ia Mediului Cluj are loc edi ia a II-a 2017 a
Campaniei de mobilizare civic pentru ecologizarea şi înfrumuseţarea localit ţilor, în
perioada 20.03.2017-14.04.2017, cu scopul de a pune în valoare bog ia natural şi turistic
de care dispune jude ul Cluj. Prin aceast ac iune cet enii vor ac iona împreun pentru
interesul lor comun.
1 aprilie 2017 - ZIUA VOLUNTARULUI MIC!- sprijin acţiune derulată de Asociaţia
Tăsuleasa Social Cluj, prin care 5.333 elevi din 24 de U.A.T-uri au primit cadouri, în perioada
28.12.2017-29.12.2017, urmând ca aceştia să se implice în
probleme sociale şi de mediu prin acţiuni de voluntariat, şi anume,
plantarea împreună cu reprezentanţii asociaţiei a unui arbore sau
doi pentru fiecare cadou primit. Acţiunea umanitară
s-a
transformat în luna aprilie 2017, într-o acţiune educativă.
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COMITETUL LOCAL DE DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI SOCIAL (CLDPS)
Nr şedin e :6

Tematici abordate:

Dezbatere privind Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional DUAL
aprobată prin OMEN nr.3554/29.03.2017 prin care se reglementează organizarea şi funcţionarea
învăţământului profesional şi tehnic dual, denumit în continuare învăţământ dual, pentru calificări
profesionale de nivel 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor, în condiţiile legii.
Participanţi: membrii CLDPS, agenţi economici interesaţi de această formă de pregătire a
absolvenţilor de şcoală gimnazială, directori de unităţi de învăţământ profesional şi tehnic.
Evaluarea situaţiei existente la nivelul Clubului sportiv „Universitatea” Cluj-Napoca precum şi a
perspectivelor de progres ale acestei prestigioase entităţi sportive.
Participanţi: (Managerii de secţii Sportive ale Clubului „Universitatea” Cluj-Napoca,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică
Cluj-Napoca, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca,
Universitatea „BABEŞ BOLYAI” Cluj-Napoca, Consiliul Judeţean Cluj, Primăria municipiului
Cluj-Napoca).
Stabilirea măsurilor organizatorice pentru desfăşurarea în bune condiţii şi prevenirea eventualelor
situaţii de risc în planul ordinii şi siguranţei publice a jocului retur al Finalei Challenge Cup la
handbal, între Potaissa Turda şi Sporting Clube de Portugal.
Evaluarea modalităţilor de informare a fermierilor crescători de bovine din judeţul Cluj, cu
privire la reglementările în vigoare din domeniul mediului respectiv gospodăririi apelor precum şi
a modalităţilor de implementare a acestora.
Organizarea şi demararea procesului de operaţionalizare a sistemelor de evidenţă electronică
pentru completarea şi ţinerea la zi a registrelor agricole prin implementarea celor 2 proiecte ale
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară respectiv:

Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturii Stradale (RENNS)

Modernizarea modalităţilor de culegere, evaluare, analizare şi raportare a datelor din
Registrul Agricol Naţional prin utilizarea tehnologiei informaţiei (RAN)
Stabilirea măsurilor organizatorice pentru desfăşurarea în bune condiţii şi prevenirea eventualelor
situaţii de risc în planul ordinii şi siguranţei publice a ediţiei din anul 2018, a Olimpiadei
Internaţionale de Matematică (IMO)- 03.07.2018-14.07.2018.
Manifestarea va fi una de amploare, având în vedere numărul mare de participanţi, peste
1300 participanţi din 120 de ţări .
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Progra e Europe e
ACTIVIT TI DERULATE ÎN CALITATE DE MEMBRI ÎN CADRUL GRUPULUI DE LUCRU
PENTRU DERULAREA POAD LA NIVELUL JUDE ULUI CLUJ:
centralizarea documentelor scanate aferente derulării POAD 2015/2016 de la nivelul fiecărui primării
din judeţ şi transmiterea acestora către Unitatyea de Implementare a Programului din cadrul
Ministerului pentru Fonduri Europene
AC IUNI DE DISEMINARE A INFORMA IEI EUROPENE:
C tre UAT-uri:
Informare Proiect Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi. Comunicare persoană de contact pentru
întocmirea documentaţiilor;
Informare lansări submăsuri PNDR 2014-2020;
Informare lansare apel Informare lansare primul apel de subproiecte aferent Programului de Finanţare
Investiţii la nivelul comunităţilor locale pentru reducerea poluării cu nutrienţi;
Informare publicare consultare a Ghidului Solicitantului POR 2014-2020 P.I.10.1, obiectiv 10.2,
Învăţământ profesional şi tehnic;
Informare Memorandum privind adoptarea acordului de parteneriat între UAT-uri şi instituţii publice
30 martie - 25 aprilie 2017: Campanie de informare în mediul rural din jude ul Cluj (8 sesiuni de
prezentare)
Organizator:Instituţia Prefectului judeţul Cluj
Parteneri: Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Cluj, Direcţia pentru Agricultură
a Judeţului Cluj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Cluj; Direcţia Judeţeană Sanitar
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj.
Obiective: Prezentarea oportunităţilor de finanţare destinate mediului rural din fonduri europene
pentru perioada de programare 2014-2020; Prezentarea subvenţiilor din sectorul vegetal şi
zootehnic; Oferirea de consultanţă pentru diferite tipuri de investiţii; Familiarizarea grupului ţintă
cu activităţile sprecifice ale instituţiilor partenere; Diseminarea informaţiilor relevante pentru
depunerea cererii de finanţare; Identificarea principalelor dificultăţi în accesarea fondurilor
destinate mediului rural.
Grupuri ţintă: Fermieri, proprietari/membri ai unei gospodării agricole; Cooperative, asociaţii de
producători/crescători de animale; Microîntreprinderi şi întreprinderi mici existente sau nou
înfiinţate în zona rurală; Administraţia publică locală- primari, viceprimari, secretari, specialişti de
la nivelul UAT urilor; Beneficiari de fonduri nerambursabile care derulează proiecte.
Arie de acoperire: 76 de UAT-uri de la nivelul judeţului Cluj; Număr întâlniri- 8
17 mai 2017 Eveniment de prezentare a oportunit ilor destinate înv mântului profesional şi
tehnic.
Participan i: reprezentanţi ai primăriilor municipiilor şi oraşului Huedin din judeţul Cluj, Inspectoratul
Şcolar Judeţean, agenţi economici care au încheiat contracte cu şcolile profesionale pentru înfiinţarea de
clase în sistem dual, reprezentanţi ai Clubului Francofon de Afaceri din Cluj şi ai Clubului Oamenilor de
Afaceri de limbă germană din Transilvania de Nord.
Postarea pe contul de facebook al Institu iei Prefectului de informări perodice privind finanţările
active din fonduri europene, alte fonduri externe, precum şi fonduri guvernamentale.- aprox. 15 post ri
în perioada 1 aprilie- 30 iunie 2017.
Demersuri pentru întocmirea Planului judeţean de acţiuni privind realizarea în judeţ a politicilor
naţionale, a politicilor de integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe pentru anul 2017,
semestrul II:
 Prezentare propuneri de acţiuni din partea Instituţiei Prefectului, pentru a fi intrudise în Plan
 Transmitere solicitare către toate primăriile din judeţ, Consiliul Judeţean Cluj şi serviciile puiblice
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Ser i iile pu li e o u itare di su ordi e
Paşapoarte:
CERERI PRIMITE:
Cereri pasapoarte temporare primite:
3977 pentru pasapoarte simple
Cereri pasapoarte electronice:
10.348 pasapoarte simple,
TOTAL CERERI PRIMITE SI APROBATE -14.325
PASAPOARTE PROCESATE ELIBERATE LA TITULARI:
Pasapoarte electronice=9000
Pasapoarte temporare=3801
Dovezi privind limitarea dreptului la libera circulatie=404
Mentiuni privind suspendarea dreptului la libera circulatie=271

I for are si Relații Pu li e
Petiţii :
AUDIENŢE :

persoa e

Pro le ati ă: re la aţii adresate repreze ta ţilor ad i i straţiilor pu li e lo ale,
sesizari de atură fo d fu iar Legea r.

/

, Legea

/

, re la aţii de atură

ad i istrativă la adresa u or u ităţi ad i istrativ- teritoriale/ i stituţii pu li e
Co sulta ță s-a a ordat asiste ţă de spe ialitate u ui u ăr de
de persoa e/pete ți
are s-au preze tat î audie ţă la ivelul servi iilor di adrul i stituţiei
Soli itări de i for ații î
i teres pu li ,

aza Legii

/

privi d li erul a es la i for atiile de

A ti itate î dru are stude ţi: u
u ăr de stude ţi de la Fa ultatea de Drept ,
Fa ultatea de Ştii ţe Politi e şi Ad i istraţie Pu li ă di adrul U iversităţii” Ba eşBolyai.”
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RELA II INTERNA IONALE:
Elaborarea planului anual de relaţii internaţionale al Instituţiei Prefectului-judeţul Cluj, cuprinzând
date referitoare la deplasări în străinătate şi primiri delegaţii externe pentru anul 2018.
5 mai 2017: întrevedere cu E.S. Dl François SAINT-PAUL, Ambasador Extraordinar şi
Plenipoten iar al Fran ei în România

La întâlnire a participat şi dl Christophe GIGAUDAUT, directorul Institutului
Francez din România, dl Pascal FESNEAU, Consul onorific al Republicii
Franceze la Cluj-Napoca, precum şi dl Benoît BAVOUSET, director al Direcţiei
Regionale Cluj a Institutului Francez din România. Aflat la sfârşitul mandatului
în România, Excelenţa Sa a ţinut să mulţumească dlui Prefect pentru sprijinul
acordat în asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică pentru
comunitatea mare de studenţi francezi din Cluj-Napoca.
Discuţiile au vizat şi organizarea în bune condiţii a votului pentru alegerile
prezidenţiale franceze în secţiile de votare din oraş, precum şi dinamizarea
relaţiilor economice bilaterale. Colaborarea cu autorităţile şi instituţiile publice
din judeţul Cluj reprezintă, în opinia dlui Ambasador, un model de succes care ar
trebui preluat şi în relaţia cu alte judeţe.
La final, ambele părţi şi-au arătat disponibilitatea de a continua dialogul
bilateral în vederea îmbunătăţirii colaborării, în special prin implicarea companiilor cu capital francez în dezvoltarea
învăţământului profesional dual la nivelul judeţului.

8 mai, 2017: Întrevedere cu E.S., doamna Tamar SAMASH, Ambasador al Statului Israel în
România
Excelenţa Sa a fost însoţită de către dna Tania BERG-RAFAELI, şef adjunct misiune, precum şi de dna
Eva BELU, ofiţer relaţii publice;
În cursul întrevederii un punct important al discuţiei l-a constituit intenţia
Excelenţei Sale, dna ambasador, de a iniţia şi dezvolta relaţii de
colaborare în domeniul învăţământului, în special în învăţământul
preuniversitar, prin stabilirea unor parteneriate între licee din judeţul Cluj
şi licee din Israel; Alte subiecte abordate în cadrul discuţiilor au vizat
importanţa creşterii capitalului israelian în judeţul Cluj, mai ales în
domeniile: energie şi infrastructură în transportul rutier;
La final, ambele părţi şi-au arătat disponibilitatea de a rămâne deschişi
dialogului în vederea relansării relaţiilor economice, culturale şi
educaţionale între judeţul Cluj şi Statul Israel.
6 iunie 2017: Întrevederea cu E.S. dl Kisaburo Ishii, ambasador al
Japoniei in România
Întrevederea a avut loc în prezenţa dlui Zoltán Györke, subprefect;
Dl ambasador a fost însoţit de către dlul Tomotaka Yoshimura, secretar I, şef Secţie Afaceri Economice
din cadrul ambasadei;Excelenţa Sa s-a aflat pentru prima dată în vizită de lucru
la Cluj-Napoca, cu ocazia deschiderii unui centru cultural japonez în cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai,un punct important al discuţiei l-a constituit
extinderea pe noi direcţii a relaţiilor bilaterale culturale şi economice;Excelenţa
sa a precizat că prioritatea misiunii sale este aceea de a promova cunoaşterea
faţă de Japonia, începând cu politica ei externă şi, de asemenea, de a veni în
spijinul activităţii companiilor japoneze din România.
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