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MISIUNE

Misiunea Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj este aceea de
a garanta respectarea legii, de a oferi cetăţenilor servicii de
calitate, cu promptitudine şi profesionalism, în deplină
transparenţă, politici publice care să răspundă nevoilor reale ale
acestora pentru o dezvoltare durabilă şi echilibrată a judeţului
Cluj.
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OBIECTIVE STRATEGICE 

 Exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative
emise de autorităţile administraţiei publice locale şi accelerarea
procesului de aplicare a actelor normative cu caracter reparatoriu;

 Eficientizarea conducerii serviciilor publice deconcentrate şi a altor
structuri guvernamentale şi corelarea priorităţilor acestora cu
Programul de Guvernare;

 Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă;

 Gestionarea raţională a resurselor financiare şi a resurselor umane din
cadrul instituţiei.
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Aparatul de specialitate este organizat în 6 servicii:

o Serviciul Controlul Legalităţii Actelor, Contencios Administrativ, Apostilă

o Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, Programe
Europene, Relaţii Publice

o Serviciul Economic, Resurse Umane şi IT

o Serviciul pentru Urmărirea Aplicării Actelor cu Caracter Reparatoriu

o Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor
Simple Cluj

o Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare
a Vehiculelor Cluj

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ (I)
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Serviciile totalizează 112 posturi:
o 45 de funcţionari publici
o 52 de funcţionari publici  cu statut special - poliţişti
o 15 posturi pentru personal contractual
o 11,6 % posturi vacante

Nr. posturi în 

organigramă

Nr. total 

angajaţi

Posturi 

vacante

Funcționari 

publici

Funcţionari publici cu 

statut special

Personal 

contractual

Aparat 

tehnic
54 45 9 45 0 9

SPCEEPS 25 23 2 0 22 3

SPCRPCIV 33 31 2 0 30 3

TOTAL 112 99 13 45 52 15

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ (II)
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MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE
Utilizarea resurselor financiare 

Bugetul alocat instituţiei în anul 2018 pentru cele trei capitole bugetare, a fost
în sumă totală de 10.643 mii lei faţă de 7.125 mii lei în anul 2017.
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NOTĂ: În anul 2018 bugetul instituţiei a fost suplimentat cu 1.919 mii lei, 
sumă alocată pentru organizarea referendumului.
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REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ

Cancelaria Prefectului 

Agenda prefectului: 45 de reuniuni

Comunicate de presă: 66

Alocuţiuni: 85

Corespondenţă: 17.040
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Implicarea pentru implementarea Strategiei 

guvernamentale de îmbunătăţire a situaţiei romilor

Structuri responsabile:

o Grupul de lucru mixt al judeţului Cluj

o Biroul Judeţean pentru Romi

În cursul anului 2018, au avut loc 7 reuniuni ale Grupului de lucru mixt de

romi cu tematici specifice implementării Strategiei guvernamentale de

îmbunătăţire a situaţiei romilor.

La nivelul judeţului Cluj au fost derulate, în cursul anului 2018, un număr  

de 11 proiecte având ca ţintă exclusiv comunităţile de romi şi care au  vizat: 

o ocuparea forţei de muncă pentru comunităţile de romi, 

o orientare şcolară şi asistenţă educaţională, 

o prevenirea separării copilului de familie în comunităţile de romi etc.

Alte acţiuni desfăşurate pentru comunităţile de romi: 13
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Corpul de control al Prefectului

Activitatea Corpului de Control al Prefectului a constat în acţiuni de verificare dispuse
prin Ordine ale Prefectului Judeţului Cluj

Au fost întreprinse 13 acţiuni de verificare, control şi îndrumare.

Unităţile administrativ –teritoriale verificate: Câmpia Turzii, Bonţida, Cojocna, 
Feleacu, Gîrbǎu, Poieni (2), Sînmărtin, Sǎcuieu, Sǎvǎdisla, Tritenii de Jos, Tureni, 
Ţaga.

Constatările efectuate pe timpul controlului cu privire la modul de îndeplinire a
atribuţiilor ce revin primarului şi secretarului au fost consemnate într-o Notǎ de
constatare, iar concluziile şi măsurile propuse de comisia de control s-au
materializat într-un Raport de control. Urmare a constatǎrii deficienţelor
identificate au fost acordate termene pentru remedierea acestora şi îndeplinirea
obligaţiilor în conformitate cu prevederile legale.



12

Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative şi a modului de
aplicare a actelor normative în acţiuni planificate

TOTAL acte administrative supuse controlului de legalitate:

34.568 de acte înregistrate în anul 2018, faţă de 39040 de acte înregistrate în anul 2017

acte administrative, adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice locale (consilii

locale, Consiliul Judeţean Cluj, primari, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj), după cum

urmează:

Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi
contencios administrativ 

Hotărâri Dispoziţii

TOTAL

acte administrative verificate

Consilii locale 7.231 -

34.568
Primari - 25.865

Consiliul Judeţean Cluj 261 -

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj - 1.211
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Proceduri prealabile formulate
pentru 208 acte administrative:

 133 de hotărâri consilii locale
 75 de dispoziţii primari

151 au fost revocate/modificate, în urma
formulării procedurii prealabile
restabilindu-se starea de legalitate.

Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi
contencios administrativ 

57 de acte administrative pentru care s-au formulat acţiuni în contencios
administrativ şi se află pe rolul instanțelor judecătoreşti
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Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi
contencios administrativ 

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

acordare de drepturi salariale cu nerespectarea prevederilor legale;

acordare premii/cadouri angajaţi, copii ai angajaţilor;

administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale (închiriere,
concesiune, dare în folosinţă gratuită);

valorificare masă lemnoasă;

stabilire taxe şi impozite locale, taxe speciale;

acordare facilităţi fiscale - amânări, scutiri, eşalonări la plată;

finanţare culte religioase;

documentaţii Plan urbanistic zonal şi Plan urbanistic de detaliu, modificare PUG;

administrare/închiriere pășuni;

nerespectarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională;

adoptare de hotărâri fără raportul compartimentului de resort şi fără avizul comisiei de
specialitate;

adoptarea hotărârilor fără majoritatea cerută de lege.
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Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi
contencios administrativ 

Instruirea secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale cu privire

la aplicarea actelor normative nou apărute

11 acţiuni de îndrumare

7 circulare de îndrumare

2 şedinţe unde s-au dezbătut aspectele legate de controlul de legalitate, comunicarea
actelor administrative către Prefect, precum şi aplicarea unor acte normative nou
apărute.

Consilierii juridici acordă permanent asistenţă de specialitate primarilor şi
secretarilor din judeţ, în vederea aplicării corecte a actelor normative care
reglementează activitatea consiliilor locale şi a primarilor.

Şeful Serviciului controlul legalităţii actelor, contencios administrativ, apostilă are
stabilit un program de audienţe pentru secretarii unităţilor administrativ-teritoriale
din judeţ în fiecare zi de joi, între orele 13.00-16.00.
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Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi
contencios administrativ 

Controale dispuse în urma sesizărilor şi audienţelor înregistrate la
Instituţia Prefectului care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la
faţa locului

5 acţiuni de verificare şi control

Comunele: Cojocna, Feleacu, Poieni, Sǎvǎdisla, Ţaga 

Prin rapoartele de control întocmite au fost stabilite mǎsuri de remediere
a deficienţelor constatate şi intrarea în legalitate. În situaţia în care
verificarea aspectelor semnalate exced competenţele instituţiei
prefectului, au fost sesizate instituţiile abilitate.



Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi
contencios administrativ 

Reprezentarea Instituţiei Prefectului la instanţele judecătoreşti

Prefectul Judeţului Cluj a formulat 57 de acţiuni în contencios
administrativ având ca obiect 56 de acte administrative adoptate în cursul
anului 2018 de către autorităţile locale din judeţ, din care 1 vizează o
hotărâre adoptată de Consiliul Judeţean Cluj, fiind o acţiune fără
parcurgerea procedurii prealabile.

Prefectul a fost parte în 68 de dosare având ca obiect acţiuni în contencios 
administrativ, pentru acte administrative adoptate/emise în anii 2016-
2018.

Dosare având ca obiect înmatriculări/radieri de autoturisme, 
înmatriculări autoturisme fără plata taxei de poluare/emisii 
poluante/timbru de mediu, 100 de dosare din care: 

80 de cauze  pe rol 

20 de cauze soluţionate definitiv/irevocabil.



Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi
contencios administrativ 

Reprezentarea în instanţă a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului 
de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cluj:

Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor Cluj a avut, în cursul anului 2018, calitatea de parte în 2211 cauze
repartizate pe instanţele judecătoreşti, după cum urmează:

o Judecătoria Cluj-Napoca 1152

o Judecătoria Turda           490

o Judecătoria Dej              88

o Judecătoria Gherla          381

o Judecătoria Huedin        100

Din totalul de cauze : 

1822 de cauze se află pe rol    

389 de cauze au fost soluţionate definitiv/irevocabil în cursul anului 2018.



Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi
contencios administrativ 

Reprezentarea în instanţă a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului 
de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cluj

Din cele 389 de cauze soluţionate definitiv:

132 sunt câştigate,

257 sunt pierdute.

Din totalul cauzelor de fond funciar (2211):

- 1375 (62,18%) reprezintă cauzele având ca obiect obligaţia de a face,
respectiv obligarea comisiilor locale la soluţionarea cererilor, punerea în
posesie şi transmiterea documentaţiei către Comisia judeţeană, precum şi
obligarea Comisiei judeţene la emitere titluri de proprietate,

- 836 (37,82%) reprezintă cauzele având ca obiect anulări, rectificări,
modificări de titluri de proprietate, precum şi anulări de hotărâri adoptate
de Comisia judeţeană, respectiv ordine de prefect.
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Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual şi/sau normativ

Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi
contencios administrativ 

În exercitarea prerogativelor prevăzute de lege, Prefectul emite ordine

TOTAL ordine emise: 282

o Serviciul Economic, Resurse Umane şi IT: 70

o Serviciul Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, 
Programe Europene, Relaţii Publice: 64

o Serviciul  Controlul Legalităţii Actelor, Contencios 
Administrativ, Apostilă: 21 

o Serviciul pentru Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu: 76

o Diverse: 51
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Întocmirea proiectelor de hotărâri de guvern şi înaintarea acestora către 

Ministerul Afacerilor Interne

Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi
contencios administrativ 

Proiecte de Hotărâri de Guvern: 4

Domenii majore: alocarea unei sume din fondul de intrvenţie la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2018 pentru unele
unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Cluj, afectate de calamităţi
naturale (valoare: 23014,85 lei), transmiterea de imobile sau
construcţii şi terenuri, din domeniul public al Statului Român şi din
administrarea acestuia în administrarea altor instituţii publice centrale
sau locale.
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Activitatea desfăşurată de Comisia de disciplină

În cursul anului 2018, a fost înregistrată o sesizare pentru
abateri disciplinare săvârşite de secretarul din comuna
Cojocna, care se află în curs de soluţionare.

Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi
contencios administrativ 
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Activitatea desfăşurată de Comisia Judeţeană de atribuire denumiri

În 2018 au fost emise 10 acorduri privind atribuirea de denumiri
în temeiul dispoziţiilor art.39 alin. 4 din Legea 26/1990 privind
registrul comerţului, având la bază dovada privind
disponibilitatea şi rezervarea de denumiri ale firmelor nou

înfiinţate, emise de Registrul Comerţului Cluj.

Controlul legalităţii, al aplicării actelor normative şi
contencios administrativ 
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Aplicarea legilor fondului funciar (I)

Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor Cluj s-a întrunit într-un număr de 3 şedinţe de
lucru, ocazie cu care a adoptat un număr de 419 hotărâri prin care s-au
stabilit următoarele măsuri:

113 hotărâri prin care s-au validat un număr de 311 dosare de
retrocedare - însumând o suprafaţă totală de 972,4 ha teren,

18 hotărâri privind modificarea unor anexe validate anterior,

174 de hotărâri pentru modificarea unor titluri de proprietate, din care
un număr de 17 titluri în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi
157 de titluri pe cale administrativă.

Urmărirea aplicării  actelor normative cu caracter reparatoriu
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Aplicarea legilor fondului funciar (II)

o 79 de hotărâri privind anularea unor titluri de proprietate, din care 63
de titluri în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi 16 titluri pe
cale administrativă

o 8 hotărâri prin care au fost soluţionate contestaţiile formulate de
persoanele fizice nemulţumite de măsurile stabilite de comisiile locale
de fond funciar, din care au fost respinse 6 contestaţii, fiind admise în
parte sau în totalitate doar 2 contestaţii

o 22 de hotărâri prin care s-a dispus eliberarea unor duplicate de pe
titlurile de proprietate care au fost pierdute de către beneficiari

o 5 hotărâri prin care s-a dispus completarea/modificarea unor hotărâri
sau îndreptarea unor erori materiale din hotărârile adoptate anterior
de comisia judeţeană.

Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu
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Urmărirea aplicării  actelor normative cu caracter reparatoriu

Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 

în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

În cursul anului 2018, au fost înregistrate 36 de dosare noi soluţionate prin dispoziţiile
primarilor, având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru imobilele neretrocedate.

Au fost verificate un număr de 154 de dosare din care:
35 de dosare s-au întocmit adrese de returnare către primării,
19 dosare au fost întreprinse demersuri în vederea completării acestora cu actele 

menţionate în mod expres în adresele expediate,
100 de dosare au primit avizul de legalitate al prefectului şi au fost predate 

Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

În luna decembrie 2018 erau în evidenţa instituţiei un număr de 247 de dosare.

Instituţia Prefectului a fost citată, în calitate de pârâtă, în 10 dosare civile care se află în
curs de soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti.
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În cursul anului 2018, Comisia Judeţeană Cluj pentru aplicarea Legii nr.
290/2003 şi a Legii nr. 9/1998 a fost citată, în calitate de pârâtă, în 3 dosare
civile care s-au soluţionat în mod definitiv prin hotărâri judecătoreşti
pronunţate de Curtea de Apel Cluj (2 dosare), respectiv Curtea de Apel Alba
Iulia (1 dosar).

1 dosar constituit în baza Legii nr. 290/2003 a fost transmis de către ANRP
Comisiei Judeţene Cluj în vederea reanalizării acestuia.

Urmărirea aplicării  actelor normative cu caracter reparatoriu

Aplicarea prevederilor Legii nr. 290/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare
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Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate 

Activitatea Colegiului Prefectural  al Judeţului Cluj 

Numărul şedinţelor de lucru: 12 
Numărul hotărârilor adoptate: 10 
Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în Colegiul Prefectural: 27 
Numărul serviciilor publice deconcentrate care au prezentat rapoarte de 

activitate în cadrul şedinţelor de lucru ale Colegiului Prefectural: 19

Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor şi a situaţiilor financiare
privind execuţia bugetară întocmite de serviciile publice deconcentrate

4 bugete de venituri şi cheltuieli
13 situaţii economico-financiare trimestriale/anuale

În cadrul şedinţelor Colegiului Prefectural al judeţului Cluj au fost evaluate
acţiunile şi activităţile desfăşurate de serviciile publice deconcentrate pentru
atingerea obiectivelor stabilite prin Programul de guvernare. Hotărârile
adoptate în acest sens reflectă rezultatele evaluărilor menţionate anterior şi
stabilirea de măsuri în consecinţă pentru activitatea serviciilor publice
deconcentrate.
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Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate 

Activitatea Comisiei de Dialog Social a judeţului Cluj

Numărul şedinţelor de lucru: 5
Teme prioritare:

- Încurajarea antreprenoriatului şi a ocupării pe cont propriu prin susţinerea înfiinţării de

întreprinderi în industriile creative în zona urbană a regiunii NV, prin implementarea
programului Creative START, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-
2020, iniţiativă a Consiliului Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România în
parteneriat cu Blocul Naţional Sindical,
- Analiza situaţiilor de comasare a unităţilor de învăţământ pentru anul şcolar 2018-2019,
- Prezentarea proiectului Legii privind sistemul public de pensii, Consideraţii privind activitatea
Comisiei de Dialog Social Cluj din anul 2018.

De menţionat este faptul că au fost consultaţi partenerii sociali în vederea stabilirii
temelor de interes pentru şedinţele Comisiei, precum şi a întâlnirilor de lucru; nefiind un
an problematic din punct de vedere social (acţiuni de protest intense,modificări
legislative, iniţieri de proiecte), numărul şedinţelor a fost dimensionat în consecinţă.
Considerăm această situaţie un aspect pozitiv în ceea ce priveşte dialogul social la
nivelul judeţului Cluj.
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Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate 

Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice al judeţului Cluj

Exemplificare:

stabilirea de noi măsuri privind dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele
vârstnice şi a unor obiective care privesc îmbunătăţirea nivelului de trai a acestei
categorii a populaţiei;
prezentarea şi analizarea modului în care sunt asigurate serviciile sociale pentru
persoanele vârstnice; prezentarea modificărilor survenite în calendarul de plată
a pensiilor/ indemnizaţiilor şi de distribuire a taloanelor mov;
noutăţi legislative în domeniul pensiilor începând cu data de 01.07.2018;

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice s-a întrunit în 5 şedinţe, fiind stabilite şi dezbătute 9
tematici.
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Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate 

Modul de aplicare la nivelul judeţului a Programului de Guvernare 

2018-2020 stabilit în anexa nr. 2 a Hotărârii nr. 1/2018 pentru acordarea 
încrederii Guvernului

Pentru asigurarea conformării integrate la obiectivele din Programul de
Guvernare stabilit pentru perioada 2018-2020, la nivelul judeţului a fost
elaborat un Plan de măsuri şi acţiuni aferent anului 2018, monitorizarea
semestrială a gradului de realizare a acestuia fiind realizată cu
implicarea directă şi responsabilă a următoarelor instituţii ale statului:

a) Serviciile publice deconcentrate ale statului - din subordinea directă a prefectului,

b) Entităţi/ Structuri aflate în subordinea, autoritatea sau coordonarea organelor
publice centrale, cu reprezentare la nivelul judeţului,

c) Companii naţionale, regii autonome şi societăţi naţionale cu filiale, sucursale,
reprezentanţe din judeţ
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MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

O activitate deosebit de importantă o reprezintă evaluările în teren
de către echipe de specialitate privind pagubele cauzate de fenomene
meteorologice periculoase. În decursul anului 2018, au fost efectuate
evaluări în 35 de localităţi. Aceste evaluări au stat la baza
fundamentării unui proiect de hotărâre de guvern pentru sprijinirea
financiară a comunităţilor afectate.

Participarea la efectuarea acţiunilor de control în domeniul situaţiilor de urgenţă 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj

13 reuniuni, din care 1 ordinară şi 12 extraordinare

13 Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj

43 de Ordine ale Prefectului judeţului Cluj în domeniul situaţiilor de urgenţă
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Participarea la efectuarea acţiunilor de control în domeniul situaţiilor de urgenţă 

MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ



MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

28 aprilie 2018 – Operaţiunea de căutare, Comuna Ciurila
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MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

#SEISM 2018 – 15 octombrie

...în acţiune
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Monitorizarea activităţii desfăşurate în judeţ pentru
asigurarea ordinii publice 

Colaborarea permanentă cu structurile Ministerului Afacerilor Interne din judeţ
pentru asigurarea conformării la respectarea prevederilor legale privind asigurarea
ordinii publice.

La toate evenimentele, manifestările publice de o anumită anvergură, apreciată ca
atare de structurile de jandarmi din judeţ, Prefectul sau reprezentantul legal desemnat
de acesta asigură comunicarea/informarea interinstituţională permanentă cu aceste
structuri, pentru ca toate aceste evenimente–acţiuni de protest, activităţi culturale,
sportive etc. să se desfăşoare în condiţiile respectării stricte a prevederilor legale în
materie.

În anul 2018 a fost asigurată ordinea şi liniştea publică la 78 de manifestări.

Evenimente majore culturale, sportive organizate în anul 2018:

Festivalul „Electric Castle”, Festivalul UNTOLD, sărbătorirea Hramului Adormirea

Maicii Domnului -Mănăstirea Nicula, evenimente sportive naţionale şi internaţionale
etc.
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Activităţi pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 

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

Grupul special de lucru a analizat modul în care este asigurată protecţia unităţilor de
învăţământ preuniversitar din unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Cluj.

Au fost organizate 3 şedinţe, în cadrul cărora au fost dezbătute 6 tematici.

Comisia de monitorizare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 96/2002 privind
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevi.

Comisia de monitorizare a aplicării Programului privind acordarea de produse şi panificaţie
pentru elevi s-a întrunit, în anul 2018 în 3 şedinţe pentru a analiza modul în care sunt aplicate
prevederile legale specifice.
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SUPORT DECIZIONAL

Au fost elaborate proceduri formalizate la nivelul Instituţiei Prefectului-Judeţul Cluj
şi inventariate 63 de activităţi procedurabile astfel că în registrul de proceduri sunt
revizuite sau elaborate 63 de proceduri formalizate.

Registrul de riscuri cuprinde 51 de riscuri identificate şi actualizate la nivelul
Instituţiei Prefectului - Judeţul Cluj, adăugându-se 23 de riscuri de corupţie,
însumând 74 riscuri.

S-a procedat la inventarierea documentelor clasificate pentru anul 2018, în urma
căreia s-au identificat 70 de documente clasificate, din care 53 de documente primite
şi 17 documente emise.

Au fost organizate, cu sprijinul consilierului de integritate, un număr de 2 sesiuni de
informare/instruire de prevenire a corupţiei cu serviciile/birourile din cadrul
instituţiei noastre, realizate de către personalul specializat din cadrul Direcţiei
Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Cluj, cu întreg personalul instituţiei.
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Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple 

Au fost eliberate 54.213 paşapoarte, cu 10.303 mai mult faţă de anul 2017
o 9.964 de cereri privind eliberarea paşapoartelor simple temporare;
o 44.249 de cereri privind eliberarea paşapoartelor simple electronice.

984 de cereri pentru emiterea paşapoartelor pentru cetăţenii români cu
domiciliul în străinătate:

753 de cereri pentru emiterea paşaportului electronic cu menţiunea stabilirii
domiciliului in străinătate,

140 de cereri pentru paşapoartele temporare cu domiciliul în străinătate.

Au fost sancţionate cu amendă contravenţională 353 de persoane ca urmare a
declarării pierderii sau deteriorării paşapoartelor.
Valoarea amenzilor: 12.800 de lei.
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Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 
şi Înmatriculare a Vehiculelor

o radieri efectuate - 39.650

(cu 9.949 mai mult decât în anul 2017); 

o înmatriculări efectuate - 63.245, 

(cu 7.616 mai mult decât în anul 2017, cu o pondere mare fiind vehiculele 
achiziţionate la mâna a doua);

o autorizaţii de circulaţie cu valabilitate de 90 de zile eliberate - 34.712,

o certificate de îmatriculare de probe - 34,

o Total certificate de înmatriculare eliberate 63.279, faţă de 52.657 emise în 

2017.

Activitatea desfăşurată pe linie de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor
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Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere 
şi Înmatriculare a Vehiculelor

Activitatea desfăşurată pe linie de permise de conducere şi examinări auto

Cea mai importantă activitate a acestui compartiment a fost cea de examinare a
candidaţilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto

273 de comisii de examinare practică în municipiile Cluj-Napoca, Turda, Dej.

Compartimentul regim permise de conducere: au fost emise 39.477 de permise
de conducere, din care 30.498 au constituit preschimbări de permise.



COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ

EVENIMENTE ORGANIZATE DE  INSTITUŢIA  PREFECTULUI  ÎN 
COLABORARE CU ALTE STRUCTURI ŞI AUTORITĂŢI LOCALE:

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane;
9 mai – Ziua Europei

13 iunie - Ziua Eroilor sarbatorita la Cluj-Napoca
26 iunie - Ziua Drapelului National
29 iulie - Ziua Imnului
11 octombrie -Ziua Eliberarii Clujului
25 octombrie - Ziua Armatei Romaniei
1 Decembrie – Ziua Naţională a României 
21 decembrie - Comemorarea Revolutiei române din decembrie 1989

Anul 2018 a fost anul împlinirii unui secol de la Marea Unire. Astfel, la nivelul
judeţului Cluj au fost promovate şi susţinute evenimente, acţiuni şi proiecte
încadrate conceptual şi tematic în Strategia Aniversării Anului Centenar.
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2018- ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI

19 martie 2018, comuna Bobâlna - ceremonie publică de
omagiere a lui Alexandru Vaida-Voevod, unul dintre
artizanii Marii Uniri de la 1918 și întâiul prim-ministru al
României Mari;

27 martie 2018, Cluj-Napoca - activitate de omagiere a
marelui pedagog, academician ṣi om politic Onisifor Ghibu,
cu ocazia aniversării a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu
România;

29 iulie 2018, Cluj-Napoca - ceremonie publică dedicată
„centenarilor” clujeni, în cadrul proiectului „O viață cât un
Centenar” inițiat de Ministerul Afacerilor Interne;

1 septembrie 2018, comuna Așchileu - ceremonie publică de
dezvelire și sfințire a monumentului dedicat Voievodului
Gelu Românul;

30 septembrie 2018, localitatea Gilău - ceremonie militară și
religioasă cu ocazia inaugurării Monumentului dedicat
aniversării Centenarului României, în cadrul proiectului
cultural „Noi, contemporani cu Anul Centenar” – finanțat de
Ministerul Culturii și Identității Naționale.
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2018- ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI

21 octombrie 2018, localitatea Someșu Rece -
inaugurarea Monumentului și plăcii
comemorative dedicate Marii Uniri, în cadrul
proiectului cultural „Noi, contemporani cu
Anul Centenar” – finanțat de Ministerul
Culturii și Identității Naționale;

28 octombrie 2018, localitatea Berindu -
inaugurarea Monumentului dedicat lui Vasile
Ladislau Pop;

4 noiembrie 2018, localitatea Iclod
inaugurarea Monumentului „Unirea – 1918”;

2 decembrie 2018, localitatea Jucu - ceremonie
militară și religioasă la Monumentul Eroilor
din localitate.
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COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ

Plantăm cu Tăşuleasa social 

Let’s DO IT !
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AFACERI EUROPENE

Organizarea şi participarea la 13 evenimente/acţiuni pentru promovarea
fondurilor europene potenţialilor beneficiari de la nivelul judeţului

Monitorizarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă având ca
beneficiari autorităţile publice locale şi alte instituţii publice

Derularea la nivel de judeţ a Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor
Defavorizate (POAD 2014- 2020), prin Grupul de lucru pentru derularea POAD
la nivelul judeţului Cluj - preluare de date pentru viitorul Program, sprijin în
activitatea de verificare și audit pe POAD 2015/2016

Elaborarea și monitorizarea Planului anual judeţean pentru realizarea
politicilor de integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe pentru anul
2018, semestrul I și II
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AFACERI EUROPENE

16.03.2018- Seminar Regional 

Împreună pentru dezvoltare durabilă

26.03.2018 -Inaugurare sediu Centru de Inginerie 
Bosch,Cluj-Napoca

9 mai 2018-Stand informativ de 
Ziua Europei
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AFACERI EUROPENE

Consiliere furnizată pentru 31 de beneficiari ai fondurilor europene-principalele
domenii: dezvoltare de afaceri în spaţiul urban/rural; modernizare exploataţii
agricole; înfiinţare/modernizare/dotare spaţiu IMM-uri; investiţii în dezvoltarea
resurselor umane; infrastructură educaţională

Informări periodice către toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Cluj
cu privire la lansarea de sesiuni de depunere de proiecte pe diferite programe cu
finanţare europeană sau guvernamentală
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RELAŢII  INTERNAŢIONALE

12 întâlniri oficiale cu reprezentanţi ai
misiunilor diplomatice în România a
următoarelor ţări: Regatul Ţărilor de Jos,
Africa de Sud, Statele Unite ale Mexicului,
Republica Cehă, Republica Federală Germană
(2), Republica Turcia, Republica Belarus,
Ucraina (2), Austria și Statul Vatican

Discutiile au vizat: oportunităţile de investiţii
din judeţul Cluj, îmbunătăţirea/consolidarea
relaţiilor bilaterale în domeniile economic,
universitar, cultural și turistic, sprijinirea
învățământului profesional dual la nivelul
județului
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RELAŢII  INTERNAŢIONALE

Organizarea unei misiuni economice în
Republica Belarus, Regiunea Mogilev

(29-30 iunie 2018)

Sprijin în organizarea de către M.A.E. a unei
vizite de documentare a Corpului Diplomatic
străin acreditat în România (18 octombrie 2018)

Participare la sărbătorirea la Cluj-Napoca a
Zilelor Naţionale a Franţei şi a Statelor Unite ale
Americii

Întâlnire cu membrii Clubului Oamenilor de
Afaceri Vorbitori de Limbă Germană din
Transilvania de Nord



51

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
Informare şi relaţii publice

Informări periodice privind finanţările active din fonduri europene/alte fonduri externe,
precum şi din fonduri guvernamentale prin intermediul paginii oficiale de Facebook a
Instituţiei Prefectului şi portalului Instituţiei, la secţiunea Comunicate de presă,
Evenimente, Informări: 28 de informări

Conţinut încărcat pe pagina de internet cj.prefectura.mai.gov.ro: 50 de seturi de informaţii

Conţinut încărcat pe platforma Facebook:

234 postări

2226 fotografii

29 videoclipuri

Conţinut încărcat pe platforma YouTube: 7 videoclipuri

Conţinut încărcat pe platforma Flickr:

56 de albume foto

1411 fotografii
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Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi organizarea audienţelor 

Au fost înregistrate la Instituţia Prefectului - Judeţul Cluj un număr de

17.040 de acte în anul 2018, comparativ cu 22.078 de acte înregistrate
în 2017

897 au fost petiţii, faţă de 1.085 de petiţii în 2017

80 de solicitări de informaţii de interes public în 2018, față de

32 de solicitări de informaţii de interes public în 2017

128 de persoane au fost primite în audienţă 2018,față de

122 de persoane în 2017
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Apostilarea documentelor

acte oficiale administrative, întocmite pe teritoriul României şi care urmează să

producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al convenţiei de la Haga

Categorii de documente: acte de studii (învăţământ superior, învăţământ liceal,
certificate de competenţă profesională), acte de stare civilă, certificate de sănătate,
atestate privind diverse profesii, acte medicale, caziere fiscale/judiciare).

Total acte apostilate 2018 Total acte apostilate 2017 

3.919 3.794 

Numărul statelor pentru pentru care cetăţenii români solicită aplicarea
apostilei: 17 state (Andorra, Elveţia, Finlanda, Federaţia Rusă, Noua
Zeelandă, Oman, Spania, Italia, Germania, Belgia, Statele Unite ale Americii,
Grecia, Olanda, Marea Britanie, Franţa, Portugalia, Suedia).

Noi state pentru care cetăţeni romani solicită aplicarea apostilei:
Tunisia, Maroc, Chile, China, Brazilia, Bolivia, Guatemala.
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CONCLUZII

Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj a stabilit ca priorităţi în activitatea anului 2018
implementarea de măsuri de eficentizare a activităţilor specifice competenţelor
conferite de cadrul legal.

Instituţia Prefectului – Judeţul Cluj va continua şi în anul 2019 să se implice activ în
dezvoltarea comunităţii clujene, atât prin sprijinul oferit autorităţilor publice
locale, dar mai ales prin activităţi specifice pentru îndeplinirea atribuţiilor
prevăzute de lege şi gestionarea corespunzătoare a resurselor, în vederea
implementării eficiente a Programului de Guvernare.


