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I. INTRODUCERE 
 
 Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local şi conduce serviciile publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale. Îndrumarea şi controlul ierarhic de specialitate asupra 
activităţii prefectului, subprefectului şi a instituţiei prefectului se asigură de către Ministerul 
Afacerilor Interne. 
 Prefectul asigură monitorizarea aplicării unitare și respectării Constituţiei, a legilor, a 
ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului şi a celorlalte acte normative. El este garantul 
respectării legii şi a ordinii publice în judeţul Braşov şi exercită controlul de legalitate asupra 
actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile publice locale organizate la nivelul 
judeţului. 
 Pentru exercitarea de către prefect a prerogativelor care îi revin potrivit Constituţiei şi 
altor legi, la nivelul judeţului Braşov este organizată şi funcţionează Instituţia Prefectului 
Judeţul Braşov, sub conducerea prefectului, în temeiul OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ şi al prevederilor Hotărârii Guvenului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a 
unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 
 
 
1. Legislație de bază 
 

i. Constituția României; 
ii. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
iii. HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
iv. Legea nr.554/2004, a contenciosului administrativ, actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
v. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
vi. Legea nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România, cu modificările și completările ulterioare; 

vii. HG nr. 401/2013, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 
imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; 

viii. Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare; 

ix. Legea nr. 290/2003, privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor 
români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în 
Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 
februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare; 

x. Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile 
trecute în proprietatea statului bulgar  în urma aplicării Tratatului dintre România și 
Bulgaria, semnat la Craiova  la 7 septembrie 1940; 

xi. OUG nr. 81/2007, pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente 
imobilelor preluate în mod abuziv; 
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xii. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă; 
xiii. OG nr. 28/2008, privind registrul agricol; 
xiv. H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea 

birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul; 
xv. Legea nr. 544/2001, privind accesul la informațiile de interes public; 
xvi. HG nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
xvii. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată , 

cu modificările și completările ulterioare; 
xviii. Legea nr. 350/2001, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările și completările ulterioare; 
xix. Codul de procedura civilă - Procedura contencioasă, Căile de atac; 
xx. Codul civil- Titlul I Bunuri și drepturi reale în general , Titlul II Proprietatea privată, 

Titlul III Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată,  Titlul VI- Proprietatea 
publică; 

xxi. O.U.G nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificările și completările ulterioare; 

xxii. Codul fiscal - cu modificările și completările ulterioare; 
xxiii. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare 
xxiv. OG nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri. 
 
 
2. Structură organizatorică 
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Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov este formată din 
conducere (prefect şi doi subprefecți) şi următoarele compartimente și servicii: Cancelaria 
Prefectului; Audit Intern; Corpul de Control al Prefectului; Structura de Securitate; Serviciul 
Verificarea Legalităţii şi Contencios Administrativ, de Aplicarea Actelor Normative şi Urmărirea 
Actelor cu Caracter Reparatoriu, Arhivă; Serviciul Economic; Serviciul Afaceri Europene şi 
Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate; Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte. 

Între conducerea fiecărei structuri de specialitate şi propriile compartimente relaţiile 
interne sunt ierarhice, iar relaţiile între compartimentele fiecărei structuri de specialitate sunt 
funcţionale şi de cooperare. 

În cadrul Instituției Prefectului Județul Brașov îşi desfăşoară activitatea următoarele 
categorii de personal: funcţionari publici şi personal contractual și funcţionari publici cu statut 
special (ofiţeri de poliţie, agenţi de poliţie) în serviciile publice comunitare. 

La finele anului 2020, Instituţia Prefectului Judeţul Braşov avea prevăzute un număr de 
95 posturi, iar specializările resurselor umane sunt, în principal, în domeniile ştiinţelor juridice, 
poliţieneşti, economice şi umaniste, după cum urmează: 

 Număr de posturi aprobate – 95 posturi; 
 Număr de posturi angajate/ocupate – 86 posturi; 
 Număr de posturi vacante – 9 

 
Referitor la competenţele şi abilităţile resurselor umane se pot observa următoarele 

caracteristici generale: capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele 
dispuse în scopul realizării obiectivelor, implicarea activă în realizarea obiectivelor atât în mod 
independent, cât şi prin munca în echipă, atitudinea proactivă în soluţionarea problemelor, 
atitudinea pozitivă faţă de idei noi, cunoaşterea aprofundată a legislaţiei în domeniu şi 
respectarea normelor de disciplină şi de etică prevăzute de codul de conduită al poliţiştilor şi 
de codul de conduită al funcţionarilor publici. 
 

II. OBIECTIVE STRATEGICE  
 
 În cursul anului 2020, activitatea Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov s-a derulat în 
spiritul viziunii, valorilor şi misiunii asumate în cuprinsul „Strategiei de eficientizare a activităţii 
Instituţiei Prefectului-Judeţul Braşov 2019-2020 nr. 543/21.01.2019”. Transpunerea acestora în practică 
s-a făcut prin intermediul obiectivelor generale ale instituţiei, prezentate la pct. II al prezentului document 
şi descrise pe larg în documentul programatic centralizator al instituiţiei. 

Viziunea Instituţiei Prefectului-Judeţul Braşov este de a deveni partenerul de încredere 
al cetăţenilor, instituţiilor şi structurilor locale, judeţene şi europene pentru îndeplinirea 
atribuţiilor legale. 

Valorile Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov 
 Orientarea către cetăţean 
 Respectul  
 Cooperarea  
 Egalitatea de şanse  
 Transparenţa  
 Promptitudinea  
 Obiectivitatea  
 Profesionalismul  
 Performanţa  
 Integritatea  
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 Misiunea Instituţiei Prefectului-Judeţul Braşov este de a garanta respectarea legii, a 
ordinii publice, precum şi a realizării politicii Guvernului la nivelul judeţului. 

Obiectivele strategice ale Instituției Prefectului Județul Brașov propuse pentru 
intervalul programatic 2019-2020 au fost următoarele: 

1.Garantarea aplicării și respectării legii, a ordinii publice, precum şi a realizării politicii 
Guvernului la nivelul judeţului; 

2.Consolidarea capacității instituționale a Instituției Prefectului Județul Brașov. 
 

 

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 
 

1. Eficientizare structurală 
 

În cursul anului 2020 s-a urmărit eficientizarea structurală prin:  
- Eliminarea dificultăților întâmpinate la îndeplinirea atribuțiilor;  
- Promovarea angajațiilor; 
- Activitate, structură și personal; 
- Evitarea angajării necorespunzătoare a fondurilor alocate. 
 

2. Gestionarea resurselor umane 
 

 Prefectul Județului Brașov prin sprijinul aparatului propriu de specialitate a gestionat 
resursele umane la nivelul instituției respectând structura și urmărind îndeplinirea și 
eficientizarea activitățiilor. 

În cadrul instituţiei au fost aprobate un număr de 95 posturi, din care 35 de funcţii 
publice, 13 ofiţeri de poliţie, 29 de agenţi de poliţie, 9 funcţii contractuale, posturi vacante 9. 
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 Vârsta medie a personalului din aparatul propriu al instituţiei este 41 de ani; 
 Ocuparea funcţiilor publice de conducere este în proporție de 100 %. 

  
Distribuţia personalului din Instituţia Prefectului Judeţul Braşov pe sexe, în 2020:  
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În anul 2020 nu au avut loc abateri disciplinare şi/sau infracțiuni, în rândul 
funcționarilor publici; 

Un număr total de 3 funcționari publici au beneficiat de perfecționări 
profesionale/instruiri organizate de Ministerul Afacerilor Interne, sau de alte unități acreditate 
în acest scop. 

Planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici din cadrul 
instituţiei pentru anul 2021 vizează: 

 participarea unui număr cât mai mare de funcţionari la cursuri de perfecţionare în 
domeniul de activitate; 

 alocarea de resurse financiare suficiente acoperirii costurilor de perfecţionare, 
pregătire de specialitate; 

 implementarea planului de perfecţionare stabilit pentru anul 2021; 
 creşterea nivelului de încredere al angajaţilor şi motivarea lor prin toate mijloacele 

posibile, astfel încât să crească randamentul muncii; 
 evaluarea activităţilor şi a necesarului de pregătire profesională pentru funcţionarii 

publici din instituţie, la un interval de minim 6 luni, pentru a identifica eventuale 
probleme şi a le remedia în timp util; 

 stabilirea unor tematici de perfecționare aflate în corelație cu activitățile curente din 
cadrul instituției; 

 modificarea cadrului legal cu privire la perfecționarea funcționarilor pubici, evaluarea 
necesarului de pregătire profesională a acestora. 

 
3.Utilizarea resurselor financiare  

        
Instituţia Prefectului Judeţul Braşov a beneficiat de resurse bugetare în sumă totală de 

27.578.000 lei, din care s-a utilizat suma de 26.071.905 lei.  
Sumele alocate se împart astfel: 

 4.555.000 lei – Autorități publice și acțiuni externe – Activitate curentă 
 11.928.000 lei – Alegeri locale 
 6.758.000 lei – Alegeri generale 
 4.337.000 lei – Ordine publică și siguranță națională  

   
Sumele alocate pentru activitatea celor două capitole bugetare au fost utilizate pentru 

cheltuieli materiale, servicii și reparații curente, astfel creându-se un confort minim a 
angajațiilor pentru a-și desfășura activitatea, bugetul alocat la titlul cheltuieli de personal a 
fost utilizat pentru plata drepturilor salariale și plata timpului lucrat în afara orelor de 
program și în zilele în care nu se lucrează, răsplătind efortul depus de către personal pentru 
a-și duce la îndeplinire activitățiile și rezolvând în timp util solicitările cetățenilor. 

În anul 2020 s-au efectuat operaţiuni de încasări în valoare de 9.742.659 lei din 
activitatea de valorificare a plăcuţelor de înmatriculare  și a pașapoartelor.        
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         Eficienţa utilizării fondurilor publice a fost asigurată de compartimentul financiar - 
contabilitate împreună cu Prefectul Județului Brașov prin buna gestionare şi utilizare a 
fondurilor alocate prin buget, dar şi prin reducerea unor cheltuieli generale, cu respectarea 
riguroasă a prevederilor legale, instituţia încheind anul financiar fără arierate. 

 
4.Activitatea de achiziții publice  

 
Pentru îndeplinirea obiectivelor din domeniul achiziţiilor publice, Instituţia Prefectului – 

Județul Brașov, prin intermediul Compartimentului de Achizitii Publice, Logistice și Patrimoniu 
a acționat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind achizițiile publice, și cu 
respectarea atribuțiilor și sarcinilor aprobate prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
pentru achiziţionarea produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare bunei desfăşurări a activităţii 
instituției în perioada raportată. 

Activităţile efectuate în cadrul compartimentului, în anul 2020 sunt structurate în 
achiziţii publice necesare pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei, achiziţii pentru 
alegerile locale, alegeri generale, și alte activități specifice.  

Achiziţiile publice necesare bunei desfăşurări a activităţii Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Braşov s-au făcut cu respectarea legislației în vigoare. Achiziţiile necesare bunei 
desfăşurări a alegerilor din anul 2020 s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare privind achiziţiile publice şi a actelor normative specifice emise de Guvernul 
României.  

Compartimentul specializat a urmărit ca achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări 
necesare să se facă în limita fondurilor disponibile respectându-se prevederile legale în 
vigoare. Indicatorii pentru anul 2020 sunt:  

 nr. contracte încheiate în anul 2020 -21  
 valoarea contractelor încheiate –aproximativ 345.337,99 lei 

Activităţile de bază efectuate în cadrul compartimentului, în anul 2020, sunt cele 
privind achiziţiile publice necesare pentru buna desfășurare a activităţii instituţiei și a 
structurilor din minister asigurate logistic de către instituția prefectului,  activități specifice 
compartimentului logistic și alte activităţi.  
 

5. Asigurarea resurselor logistice, IT si comunicații 
 
Compartimentul de securitate pentru tehnologia informației şi comunicațiilor din cadrul 

Structurii de Securitate a urmărit permanent buna funcționare a rețelei de calculatoare din 
cadrul instituției. În acest sens, s-au desfășurat următoarele activități:  

 modernizarea structurii și a sistemelor de transmitere a informațiilor, prin 
achiziționarea de noi echipamente; 

 implementarea, dezvoltarea și adaptarea la noile tehnologii; 
 remedierea operativă a defecțiunilor survenite; 
 consilierea angajaților instituției pe probleme de T.I.C.; 
 întreținerea în stare de funcționare a echipamentelor din dotare: calculatoare, 

laptopuri, imprimante; 
Pentru îmbunătățirea comunicării inter-instituționale, cu sprijinul Serviciului de 

Telecomunicații Speciale, s-au implementat sisteme de comunicare de tip video-conferințe. 
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IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ 
 

A. Cancelaria Prefectului  
 Anul 2020 a însemnat pentru Instituția Prefectului - Județul Brașov un an complex, 
plin de provocări, marcat de apariția pandemiei de COVID-19 – criză ce a necesitat  eforturi 
uriașe pentru gestionarea, mobilizarea și coordonarea tuturor instituțiilor implicate în 
prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. 

Totodată, a fost anul în care s-au organizat și desfășurat alegerile locale și cele 
parlamentare, în condiții speciale, care au impus măsuri pentru asigurarea protecției sanitare 
a personalului implicat în procesul electoral și a electoratului. Organizarea acestor alegeri a 
însemnat un efort considerabil și susținut, dar a fost încă un examen care, în județul nostru, 
a fost trecut cu brio, fapt certificat, printre altele de scrisoarea de mulțumire adresată 
prefectului județului Brașov de președintele Autorității Electorale Permanente, dl. Constantin-
Florin Mitulețu-Buică. Atât alegerile locale, cât și cele parlamentare s-au desfășurat în mod 
corect, cu respectarea tuturor reglementărilor legale, în condiții de ordine și de siguranță 
publică și sanitară.    
 Activitatea Cancelariei prefectului județului Brașov a fost structurată pe două paliere 
importante: agenda prefectului (activități care țin de buna funcționare a instituției, 
coordonarea serviciilor deconcentrate, activitatea Comitetului Județean pentru Situații de 
Urgență, primiri ale delegațiilor guvernamentale și externe, participarea la evenimente locale 
ș.a.) și partea de comunicare publică și relația cu mass-media (prezența în mediul on-
line, interviuri și declarații date presei, alocuțiuni cu prilejul evenimentelor desfășurate de-a 
lungul anului 2020). 
 

1. Agenda prefectului 
Un element important în activitatea Cancelariei prefectului în anul 2020 l-a reprezentat 

colaborarea cu autoritățile administrației publice locale.  
Astfel, chiar în prima decadă a lunii ianuarie, prefectul județului Brașov a avut o 

întâlnire de lucru cu secretarii unităților administrativ-teritoriale din județ. Aceasta a fost 
urmată, după izbucnirea pandemiei de COVID-19, de întâlniri periodice cu primarii și cu 
reprezentanții forțelor de ordine din județ în scopul asigurării tuturor măsurilor necesare 
pentru menținerea ordinii și siguranței publice în contextul stării de urgență și de alertă, 
precum și pentru sprijinirea persoanelor defavorizate și a celor care se aflau în autoizolare la 
domiciliu, fără a avea aparținători.  

În acest context este de menționat și colaborarea excelentă, continuă pe tot parcursul 
anului 2020 cu Direcția de Sănătate Publică a județului, cu Inspectoratul de Poliție Județean, 
Inspectoratul de Jandarmi Județean, Gruparea Mobilă de Jandarmi „Burebista”.   

De asemenea, au fost organizate întâlniri cu reprezentanții societăților comerciale de 
mare suprafață care operează în județul Brașov, precum și cu reprezentanții sectorului 
HoReCa, atât pentru a fi discutate problemele și propunerile acestora, în contextul restricțiilor 
impuse de pandemie, cât și pentru asigurarea respectării măsurilor de protecție sanitară în 
aceste spații.  

O altă activitate care a necesitat un efort deosebit din partea Instituției Prefectului a 
constituit-o identificarea spațiilor de carantinare, urmată de întreprinderea tuturor măsurilor 
necesare pentru asigurarea unor condiții bune de ședere în acestea, precum și preluarea și 
cazarea persoanelor care urmau a fi plasate în carantină. 

În anul 2020, Instituția Prefectului - Județul Brașov s-a implicat activ în diverse 
campanii de susținere sau promovare, alături de alte instituții locale sau parteneri din 
societatea civilă, printre acestea numărându-se: a) campania de informare a populației cu 
privire la noul coronavirus, în cadrul căreia au fost distribuite și materiale de protecție 
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sanitară (substanțe dezinfectante, săpun solid și lichid, măști de protecție), activitate derulată 
de Societatea Națională de Cruce Roșie în parteneriat cu Guvernul României, precum și b) 
campanii de informare referitoare la alegerile locale și parlamentare.  

De asemenea, Instituția Prefectului - Județul Brașov a inițiat și desfășurat, în 
parteneriat cu Filiala Brașov a Crucii Roșii, campania „EU AJUT!” care a vizat colectarea de 
fonduri și de produse alimentare neperisabile pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile din 
județ: vârstnici fără aparținători, persoane cu dizabilități, familii monoparentale, familii cu 
mulți copii ș.a., care nu au avut surse de venit în această perioadă.  

În cadrul campaniei „EU AJUT!”: 
 73 de familii beneficiare ale Direcției de Asistență Socială Brașov; 
 138 de vârstnici beneficiari ai Direcției de Asistență Socială Brașov; 
 32 de familii beneficiare ale Crucii Roșii Filiala Brașov; 
 335 de persoane vulnerabile care au avut venituri insuficiente pentru asigurarea 

traiului zilnic; 
 200 de copii din județul Brașov; 
 11 beneficiari ai Asociației Raza de Speranță ; 
 15 familii beneficiare ale Asociației Start Voluntar. 

Protecția mediului a fost, în 2020, un alt domeniu căruia Instituția Prefectului i-a 
acordat o atenție sporită. Prefectul județului Brașov a convocat ședințe ale grupului informal 
de lucru pentru problematica protecției mediului, pe teme precum: impactul activităților 
agricole asupra mediului, analiza posibilelor surse de poluare a mediului în Zona 
Metropolitană Brașov, monitorizarea calității aerului, impactul poluării mediului asupra 
sănătății publice, necesitatea salubrizării și decolmatării canalelor de desecare gestionate de 
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și dificultățile menținerii zonelor de protecție și a 
accesului la aceste canale, propuneri privind modificarea legislației de mediu. 

Totodată, prefectul județului Brașov a mediat întâlniri între reprezentanții instituțiilor 
de mediu, ISU Brașov, SGA Brașov și ai unor agenți economici (Compania Națională a 
Uraniului, Fin-Eco Brașov, DS Smith Paper Zărnești), vizând identificarea de soluții pentru 
asumarea și îndeplinirea obligațiilor de mediu pentru funcționarea unor capacități de 
producție sau de depozitare.    

Instituția Prefectului a colaborat cu reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor Brașov, precum și cu ceilalți membri ai Centrului Local de 
Combatere a Bolilor la Animale pentru neutralizarea focarelor de pestă porcină africană din 
județ, un exemplu în acest sens fiind focarul descoperit în luna iunie 2020 la o fermă din 
Codlea, care a fost imediat izolată, sub controlul echipelor de polițiști și jandarmi. Cele 2.500 
de exemplare de porcine din fermă au fost sacrificate și s-au efectuat controale în 
gospodăriile populației din zonă. În acest sens, toate primăriile și toate fermele zootehnice au 
fost anunțate în legătură cu măsurile de prevenție/protecție necesare a fi luate.    

Un moment cu valoare de simbol l-a constituit sosirea la sediul Brigăzii 2 Vânători de 
Munte „Sarmizegetusa” Brașov a „Ștafetei Veteranilor”. Prefectul județului Brașov a transmis 
ștafeta plutonierului adjutant Matei Irinel, militar rănit în teatrul de operații din Afganistan în 
anul 2008. Ulterior, militari din cadrul Brigăzii 2 Vânători de Munte “Sarmizegetusa”, 
Academiei Forțelor Aeriene “Henri Coandă” și Școlii de Aplicație a Forțelor pentru Operații 
Speciale “Burebista”, alături de alți voluntari INVICTUS România au purtat ștafeta, în 
alergare, de la Brașov la Făgăraș.  

În luna decembrie 2020, Instituția Prefectului s-a implicat în acțiuni de identificare și 
operaționalizare a centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, în colaborare cu Direcția de 
Sănătate Publică Brașov și cu autoritățile locale din cele 12 localități unde au fost amenajate 
aceste centre.  
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Tot în luna decembrie a avut loc un eveniment marcant pentru Brașov, și anume 
inaugurarea și darea în trafic, cu 8 luni înainte de termenul prevăzut în programul de 
execuție, a primei porțiuni de autostradă din județ, segmentul Râșnov-Cristian. La eveniment 
au participat ministrul Transporturilor, președintele Consiliului Județean, prefectul județului 
Brașov, parlamentari și primari din zonă.  
 

Vizite oficiale în Județul Brașov 
În anul 2020, județul Brașov și Instituția Prefectului au făcut obiectul vizitelor unor 

înalți oficiali guvernamentali și ai altor state. 
 
Delegații străine 
În 28 ianuarie 2020, prefectul Mihai Cătălin VĂSII, l-a avut ca oaspete pe dl. Hans 

Erich TISCHLER, consulul Republicii Federale Germania la Sibiu, la solicitarea acestuia.  
În cursul întrevederii, consulul Republicii Federale Germania s-a interesat de  stadiul realizării 
Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, exprimându-și totodată preocuparea pentru 
domeniul colectării selective a deșeurilor și problema tăierii pădurilor.           

Un alt subiect al atenției oaspetelui l-a constituit situația Cetățuii de pe Dealul Straja, 
prefectul județului Brașov informându-l că există o dispută legală între Primăria Brașov și 
societatea comercială care a preluat, după 1990, acest obiectiv. Prefectul a menționat că, în 
ceea ce privește turnurile și bastioanele vechiului burg al Brașovului, autoritățile județene și 
cele locale au găsit o soluție pentru reglementarea situației acestora, astfel încât să poată fi 
restaurate și redate circuitului turistic. În acest context, consulul Republicii Federale 
Germania la Sibiu și-a manifestat disponibilitatea de a intermedia o legătură cu specialiști 
germani care pot oferi consiliere în chestiunea punerii în valoare a monumentelor istorice. 

În 30 ianuarie 2020, prefectul județului Brașov a primit o delegație de la Ankara, 
condusă de dl. Murat SARIGUZEL, șeful Centrului Național de Monitorizare a Drogurilor din 
Turcia (TUBIM). Vizita la Brașov a fost ocazionată de derularea Proiectului de Înfrățire 
Instituțională „Consolidarea capacității de colectare a datelor la nivelul Centrului Național de 
Monitorizare a Drogurilor din Turcia (TUBIM)”. 

În 14 octombrie 2020, prefectul județului Brașov s-a întâlnit cu Excelența Sa dl. David 
SARANGA, ambasadorul Statului Israel în România. La această întrevedere a fost prezent și 
președintele Consiliului Județean Brașov, dl. Adrian Ioan VEȘTEA. Întâlnirea a avut loc la 
Bastionul Țesătorilor, monument de care înaltul oaspete s-a declarat impresionat. Discuțiile 
au abordat teme precum: turismul, având în vedere că Israelul ocupă primul loc ca număr de 
turiști care au vizitat județul Brașov în 2019, stadiul lucrărilor la Aeroportul Internațional 
Brașov-Ghimbav - obiectiv pe care ambasadorul Statului Israel și-a manifestat dorința de a-l 
vizita - precum și organizarea unui schimb de experiență, prin intermediul unei platforme 
digitale, între medicii brașoveni care lucrează cu bolnavi de COVID-19 și experți israelieni. 

Aceasta a fost a doua întâlnire dintre cei doi oficiali, după cea de la ceremonia din 
satul Șimon, comuna Bran, din 24 iulie, când a avut loc comemorarea a 10 ani de la 
accidentul de elicopter din munții Bucegi, în urma căruia au murit 6 militari israelieni și unul 
român. 

În 12 noiembrie 2020, Instituția Prefectului a fost  gazda unei delegații conduse de 
E.S. d-na Laurence AUER, ambasadorul Republicii Franceze în România, alături de care s-au 
aflat d-nii Pierre LIGNOT, consilier economic al ambasadei, col. Daniel PARPAILLON, atașat 
militar al Franței în România, Ion CIOLACU, consulul onorific al Franței la Brașov, și d-na 
Daniela MOAȘA, director al Alianței Franceze Brașov.  

Oaspeții au fost întâmpinați de prefectul Mihai Cătălin VĂSII, de vicepreședintele 
Consiliului Județean, Constantin Todorică ȘERBAN, și de primarul municipiului Brașov, Allen 
COLIBAN.  
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Discuțiile au vizat, în principal, susținerea prezenței în continuare a grupului Airbus la 
Brașov, acesta fiind unul dintre cei mai mari investitori din județ, iar evoluția sa, prin 
producerea de elicoptere noi la Ghimbav, reprezintă o oportunitate de dezvoltare pentru 
întreaga regiune și un semnal pentru alți potențiali investitori. S-a discutat, de asemenea, 
despre posibilitățile de colaborare în domenii precum: gestionarea urbană, descentralizare, 
protecția mediului. 

 
Delegații guvernamentale 
 
În 21 februarie, aflat în vizită de lucru în județul nostru, ministrul Mediului, Apelor și 

Pădurilor, Costel ALEXE, s-a întâlnit, la sediul Instituției Prefectului, cu prefectul și conducerile 
serviciilor deconcentrate din județul Brașov aflate în subordinea ministerului. Reprezentanții 
Direcției Silvice, Agenției de Mediu, Serviciului Teritorial de Arii Protejate, Gărzii Forestiere, 
Gărzii de Mediu i-au prezentat ministrului problemele cu care se confruntă și i-au sesizat 
unele neconcordanțe legislative și prevederi care le afectează negativ activitatea. Ministrul 
Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat că se lucrează la modificarea legii privind 
contravențiile silvice, în vederea introducerii unor sancțiuni mai drastice, precum și a Codului 
Silvic. De asemenea, a cerut o mai bună colaborare interinstituțională, atât în teritoriu, cât și 
în privința propunerilor de îmbunătățire a cadrului legislativ în domeniu.  

În 21 mai prefectul județului Brașov l-a avut ca oaspete pe dl. Gheorghe SORESCU, 
secretar de stat pentru relația cu instituțiile prefectului în Ministerul Afacerilor Interne, aflat 
într-o misiune de evaluare în mai multe județe din țară. 

În 9 iunie, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel ALEXE, însoțit de secretarul de 
stat Gelu PUIU au participat la dezbaterea organizată la Universitatea Transilvania Brașov pe 
tema identificării și implementării unor mecanisme financiare de susținere pentru industria 
lemnului din România în viitorul exercițiu financiar european 2021-2027. 

În 19 iunie, premierul Ludovic ORBAN și ministrul Transporturilor, Lucian BODE, au 
vizitat amplasamentul Aeroportului international Brașov-Ghimbav și șantierul Autostrăzii 
Comarnic–Brașov, lot 2, sector Predeal–Cristian, însoțiți de președintele Consiliului Județean, 
prefect și primarul municipiului Brașov.  

În 3 iulie, ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel BOLOȘ, a efectuat o vizită în 
județul Brașov, având printre obiective: proiectele de infrastructură mare aflate în derulare 
sau în stadiu de proiect, dezvoltarea învățământului dual tehnic/profesional, distribuția 
pachetelor alimentare și de igienă în cadrul Programului Operațional pentru Persoane 
Dezavantajate, susținerea mediului de afaceri și a sectorului de cercetare-dezvoltare prin 
accesarea fondurilor europene. De asemenea, ministrul Ioan Marcel BOLOȘ s-a întâlnit cu 
primarii din județ, pentru discuții și informări cu privire la posibilitățile de finanțare a 
investițiilor publice din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2021-2027. 
Din delegație au mai făcut parte: Carmen MORARU - secretar de stat în Ministerul Fondurilor 
Europene, Mihail VEȘTEA - secretar de stat în Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, Cristian MĂRIȘTEANU - director general al Autorității de Management pentru 
Programul Operațional Infrastructură Mare și Vladimir ROVINȚESCU - director general al 
Programului Operațional Capital Uman. Delegația a fost întâmpinată de prefectul județului 
Brașov, de președintele Consiliului Județean și de primarul municipiului Brașov, George 
SCRIPCARU.  

Instituția Prefectului a fost apoi gazda unei întâlniri tehnice la care, alături de cei 
anterior nominalizați, au participat reprezentanți ai conducerilor Companiei Apa Brașov și ai 
Companiei Apă-Canal Brașov, precum și experți tehnici. Ulterior, delegația condusă de 
ministrul Fondurilor Europene s-a deplasat la Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și 
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Incubator de Afaceri (CATTIA), unde, alături de gazdele lor, au susținut o conferință de 
presă.  

După întâlnirea cu presa, delegația s-a deplasat în comuna Cristian, pentru a verifica 
distribuția pachetelor alimentare și de igienă în cadrul Programului Operațional pentru 
Persoane Dezavantajate, Instituția Prefectului fiind apreciată de cei prezenți pentru implicare. 

În 16 iulie, ministrul Sănătăţii, Nelu TĂTARU, președintele Consiliului Județean Brașov, 
subprefectul județului și primarul municipiului Brașov au avut o întâlnire de lucru cu 
conducerea DSP Brașov și a ISU Brașov, precum și cu managerii spitalelor de stat brașovene. 
Printre subiectele abordate s-au numărat: situația epidemiologică la nivel județean și modul 
în care este gestionată, alocările din bugetul județean și național destinate sistemului sanitar 
brașovean, proiectele de investiții derulate de Consiliul Județean la spitalele din subordine.  

Ministrul Sănătății a avut cuvinte de apreciere față de modul în care au acționat 
spitalele și instituțiile brașovene implicate în prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19. 
Vizita a continuat la Spitalul Clinic Județean de Urgență, unde ministrul a verificat stadiul 
lucrărilor de extindere a Unității de Primiri Urgențe, proiect finanțat de Ministerul Sănătății, 
prin Banca Mondială, iar apoi a vizitat șantierul spitalului modular. 

În 27 august, premierul Ludovic ORBAN, ministrul Sănătății, Nelu TĂTARU, ministrul 
Transporturilor, Lucian BODE, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ion 
ȘTEFAN, secretarul de stat în MAI și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. 
Raed ARAFAT au fost oaspeții Brașovului, fiind întâmpinați de prefect, președintele Consiliului 
Județean și de primarul municipiului Brașov. Primul obiectiv pe agenda vizitei a fost Spitalul 
modular, construit ca secţie exterioară cu paturi ATI a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă 
(SCJU) Braşov. Vizita delegației guvernamentale conduse de premierul Ludovic ORBAN a 
continuat pe șantierul Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav. 

 
2. Comunicarea publică și relația cu presa 

În ceea ce privește comunicarea publică și relația cu mass-media, Instituția Prefectului 
- Județul Brașov, la fel ca majoritatea instituțiilor publice, s-a confruntat pe parcursul anului 
2020, cu dificultățile și restricțiile generate de pandemia de COVID-19. În scopul depășirii 
acestor dificultăți, a fost intensificată comunicarea la distanță și prin intermediul spațiului 
virtual.  

Astfel, încă de la începutul anului 2020, a fost creat un grup de comunicare cu presa 
prin intermediul aplicației Whatsapp (grup care a cuprins 49 de membri); în acest mod 
mesajele și informările Instituției Prefectului, precum și răspunsurile la solicitările mass-media 
au putut fi transmise cu o mai mare promptitudine.  

Pe tot parcursul anului 2020, reprezentantul Cancelariei Prefectului pe partea de 
comunicare și relația cu mass-media a ținut permanent legătura cu Grupul de Comunicare 
Strategică înființat la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.  

De asemenea, site-ul Instituției Prefectului - Județul Brașov a fost folosit pentru 
postarea celor mai importante comunicate de presă și a altor informații de interes public. 

Un instrument foarte important pentru comunicarea publică l-a reprezentat, pe tot 
parcursul anului 2020, profilul oficial de Facebook al instituției, care a avut o contribuție 
esențială la creșterea vizibilității Instituției Prefectului în comunitatea brașoveană. Astfel, în 
anul 2020, pe pagina de Facebook a instituției au fost făcute peste 1.400 de postări pe 
diverse teme (texte, fotografii și materiale video), dar în primul rând cuprinzând informații 
despre pandemia de COVID-19 și despre măsurile luate pe plan național și local pentru 
limitarea și combaterea răspândirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus. De asemenea, li 
s-au oferit răspunsuri celor care au transmis întrebări instituției prin intermediul acestei rețele 
de socializare.  
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Urmare a acestei abordări, numărul de urmăritori ai paginii de Facebook a Instituției 
Prefectului – Județul Brașov a crescut, în decursul anului 2020, cu aproximativ 615% față de 
perioada anterioară (2018-2019), iar numărul de aprecieri cu peste 430%.  

Reprezentanților din mass-media locală și națională le-au fost transmise, în anul 2020 
peste 700 de comunicate, buletine, informări și declarații de presă, atât în format text, cât și 
audio-video.     

La alegerile locale și parlamentare din anul 2020, reprezentantul Cancelariei 
Prefectului a participat la activitățile grupei de comunicare organizate la nivelul structurilor 
MAI din județul Brașov.  

De asemenea, au fost valorificate din punct de vedere mediatic vizitele oficialităților în 
județul Brașov - premier, miniștri, reprezentanți diplomatici ai altor state, precum și 
evenimentele la care a fost prezent prefectul județului Brașov. 

În ultima parte a anului, reprezentantul Cancelariei Prefectului pe partea de 
comunicare și relația cu presa a fost implicat în campania de promovare a vaccinării 
împotriva COVID-19.  
 
 
 
 
B. Corpul de control al prefectului 
Acțiuni de control dispuse de Prefect (număr de acțiuni). Tematica abordată. 
Principalele deficiențe constatate. Măsuri propuse. 
 

Compartimentul Corpul de control al prefectului desfăşoară, în condiţiile legii, 
activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă a 
prefectului, căruia i se subordonează direct. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, corpul de 
control al prefectului colaborează cu serviciile și compartimentele din cadrul instituției 
prefectului, cu autorităţile adminstraţiei publice centrale și locale şi alte instituţii publice. 

Corpul de control al prefectului îndeplineşte următoarele atribuții principale: 
desfăşoară activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte sfera de 
competenţă a prefectului, efectuează, conform prevederilor OMAI 138/2016 privind 
organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, controale la nivelul 
Instituției Prefectului Județul Brașov, cât și la structurile aflate în subordonarea, coordonarea 
sau controlul metodologic al instituției prefectului, participă alături de reprezentanţi ai 
serviciilor publice deconcentrate, în cadrul unor comisii mixte constituite prin ordin al 
prefectului, la acţiuni de monitorizare la nivelul întregului judeţ, cu privire la aplicarea unitară 
şi respectarea Constituției și a actelor normative. Totodată, soluţionează petiţiile în care este 
reclamată activitatea profesională sau conduita personalului care ocupă funcţii de conducere, 
din competenţa de numire a prefectului, a personalului cu funcţii de execuţie din Instituția 
Prefectului Județul Brașov sau care conţin nemulţumiri privind rezultatul verificărilor efectuate 
ca urmare a unor petiţii soluţionate anterior de către structurile de specialitate ale Instituției 
Prefectului Județul Brașov. Ca urmare a activităților de verificare desfășurate, întocmeşte 
rapoarte pe care le supune aprobării prefectului. 

În anul 2020, Corpul de control al prefectului a efectuat 8 acțiuni de control – 2 la 
nivelul primăriilor unităților administrativ-teritoriale  și 6 acțiuni de verificare interne și a 
soluționat un număr de 15 petiții.  Reprezentantul Corpului de control al prefectului a fost 
membru în comisia mixtă de verificare a unităților de învățământ preuniversitar din județul 
Brașov, în vederea asigurării condițiilor necesare pentru deschiderea în bune condiții a anului 
școlar 2020/2021 prilej cu care au fost efectuate un număr de 24 de acțiuni de verificare. 
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 Tematica abordată în cadrul activității de control desfășurate de către Corpul de 
Control al Prefectului a vizat următoarele domenii: 

 Respectarea prevederilor și termenelor prevăzute de OG 27/2002 privind 
reglementarea activității de soluționare a petițiilor; 

 Respectarea prevederilor legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea 
funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. 

 Respectarea prevederilor OG 57/2019 privind Codul administrativ: verificarea 
modului de îndeplinire a atribuțiilor de către secretarul general al unității 
administrativ-teritoriale; 

 Verificarea modului de aplicare a prevederilor legii – cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu HG 935/2019 
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată  în ceea ce 
privește stabilirea salariior de bază ale funcționarilor publici și personalului 
contractual; 

 Verificarea modului de aplicare a prevederilor HG 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 

 Aplicarea principiilor transparenţei decizionale conform Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 

 Modul în care comisiile locale de fond funciar au pus în executare hotărâri 
definitive ale instanțelor judecătorești pronunțate în temeiul legilor fondului 
funciar;  

 Modul de îndeplinire a atribuției privind verificarea actelor administrative 
emise/adoptate de către autoritățile administrației publice locale din Județul 
Brașov la nivelul Instituției Prefectului Județul Brasov; 

 Modul de îndeplinire a atribuției de validare a dreptului de proprietate pentru 
terenurile aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și 
grădina din jurul acestora conform art. 23 din Legea nr. 18/1991 a fondului 
funciar la nivelul Instituției Prefectului Judetul Brasov; 

 Analiză și stabilirea unei eventuale responsabilități, cu privire la o obligație de 
plată  în sarcina Comisiei Județeane de aplicare a legilor fondului funciar Brașov;  

 Modul de îndeplinire a atribuției referitoare la emiterea, aprobarea și comunicarea 
ordinelor prefectului la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov; 

 Stadiul implementării măsurilor sanitare și de protecție în unitățile de învățământ 
în perioada pandemiei COVID -19; 

 Stadiul pregătirii localurilor pentru deschiderea anului şcolar 2020/2021 privind 
finalizarea lucrărilor de reabilitare, reparare/renovare, modernizare, termen 
estimat pentru finalizare; 

 Stadiul igienizării spaţiilor de învăţământ, igienizarea grupurilor sanitare,  
igienizarea spaţiilor de depozitare a produselor lactate şi de panificaţie, distribuite 
în cadrul programului “lapte-corn”; 

În urma acțiunilor de verificare și control efectuate la nivelul Primăriilor unităților 
administrativ-teritoriale, principalele deficiențe constatate au vizat:  

 Nerespectarea normelor legale și/sau a normelor interne în procesul de inițiere, 
elaborare, avizare, prezentare și adoptare a unor acte administrative; 

 Nerespectarea termenelor de soluționare a petițiilor; 
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 Nerespectarea termenului de comunicare al actelor administrative de către 
secretarul general al unității administrativ-teritoriale; 

 Nerespectarea prevederilor art. 197, alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ referitor la publicarea actelor administrative. Deși marea majoritate a 
unităților administrativ-teritoriale au realizat pe site-ul propriu secțiuni speciale 
dedicate Monitorului Oficial local, informațiile postate nu sunt actualizate sau 
lipsesc. Există cazuri în care dispozițiile încărcate în Monitorul Oficial Local nu 
respectă cerința anonimizării datelor cu caracter personal, fiind astfel încălcate 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 Întârzierea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive în domeniul 
fondului funciar;  

Ca urmare a desfăşurării acţiunilor de control, au fost dispuse măsuri pentru 
remedierea deficienţelor şi au fost stabilite termene de realizare a măsurilor dispuse. 
Principalele măsuri dispuse au vizat:  

 Sesizarea Comisiei de disciplină a secretarilor, în cazul constatării săvârșirii unor 
abateri disciplinare; 

 Sesizarea instituțiilor publice competente pentru verificarea și dispunerea 
măsurilor legale (Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Inspectoratul Teritorial 
de Muncă, Inspectoratul Județean de Poliție); 

 Luarea măsurilor urgente în vederea respectării cadrului legislativ în materia 
aplicării legilor fondului funciar; 

 Solicitarea adresată conducătorilor entităților publice de a dispune măsurile 
necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern 
managerial, şi a procedurilor formalizate pe procese sau activităţi. 

Acțiunile de verificare și control desfășurate la nivelul Instituției Prefectului Județul 
Brașov au avut ca scop creşterea eficacităţii activităţii Instituției Prefectului Județul Brașov, 
identificarea neregulilor și soluționarea problemelor, precum și stabilirea măsurilor optime 
pentru prevenirea deficiențelor. Obiectivele generale vizate în anul 2020, au fost: 
organizarea şi executarea activităţii juridice și modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în 
strategii şi planuri de acţiuni, modul de aplicarea Legii–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, organizarea 
activității de emitere a actelor administrative.  

În urma desfășurării activităților de control la nivelul Instituției Prefectului Județul 
Brașov au fost dispuse următoarele măsuri:  

 Pentru îmbunătățirea activității derulate în cadrul instituției se vor derula acțiuni de 
prelucrare a prevederilor IMAI 1000/2005 privind redactarea, gestionarea 
documentelor neclasificate și activitatea de secretariat în MAI și a Procedurii interne 
privind circuitul documentelor neclasificate la nivelul Instituției Prefectului Județul 
Brașov.  

 Analiza periodică a respectării termenelor legale de comunicare a actelor 
administrative de către secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale conform 
art. 197 alin. 1 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ și dispunerea de măsuri 
urgente, inclusiv sesizarea  Comisiei de disciplină a secretarilor din județul Brașov, în 
cazul unor abateri repetate și a refuzului de a răspunde solicitărilor scrise din partea 
Instituției Prefectului.  

 Actualizarea procedurilor operaționale în conformitate cu Procedura de sistem privind 
elaborarea procedurilor la nivelul entităților publice MAI, Cod: PS –MAI-CCM-44 
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elaborată în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităților publice și în acord cu modificările 
legislative intervenite, respectiv OG 57/2019 privind Codul administrativ și HG 
906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Elaborarea unui plan privind îndrumarea metodologică a secretarilor generali ai 
unităților administrative-teritoriale pentru prelucrarea deficiențelor constatate cu 
ocazia verificării legalității actelor administrative, inclusiv pentru prezentarea unor 
modele de bună practică. În funcție de evoluția contextului epidemiologic, se va lua în 
considerare utilizarea unor sisteme de comunicare la distanță. (e-mail, 
videoconferință). 

 În limita fondurilor bugetare aprobate se vor efectua demersurile necesare pentru 
participarea angajaților instituției la cursuri de formare/perfecționare profesională 
având tematici privind: aplicarea legilor fondului funciar, aplicarea Codului civil și a 
Codului de procedură civilă, aplicarea Codului administrativ.   

 Monitorizarea măsurilor dispuse de autoritățile administrației publice locale ca urmare 
a  transmiterii circularelor prin care s-a solicitat punerea în aplicare a prevederilor 
OUG 57/2019 privind Codul administrativ: respectarea normelor de tehnică legislativă, 
adoptarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale consiliilor locale, modul de 
redactare a proceselor-verbale de ședință ale consiliului local, aducerea la cunoștință 
publică a proiectului ordinii de zi a ședinței de consiliu local și a proiectelor de acte 
normative, comunicarea în termen a actelor administrative, respectarea art. 136, alin. 
8 lit. a-d, operaționalizarea Monitorului oficial local, întocmirea inventarului bunurilor 
din domeniul public.  

 Întocmirea unei circulare către toate unitățile administrativ-teritoriale prin care se va 
solicita analizarea informațiilor prezentate pe site-urile proprii, în vederea eliminării 
/anonimizării datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecţia datelor). 
Pentru soluționarea unui număr de 2 petiții s-a dispus constituirea unor comisii de 

control și deplasarea la sediul entităților publice reclamate, în vederea desfășurării unor 
verificări și dispunerii de măsuri pentru respectarea cadrului legal. 

Reprezentantul Corpului de control al prefectului este desemnat consilier pentru 
integritate la nivelul instituției și este secretar al Grupului de lucru pentru prevenirea 
corupţiei. În această calitate, asigură diseminarea materialelor transmise de către DGA cu 
privire la activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei din MAI, ţine evidenţa nominală a 
personalului care participă la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate 
de către DGA, propune şefului structurii organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de 
instruire realizate de către personalul specializat al DGA, asigură secretariatul grupului de 
lucru pentru prevenirea corupţiei, constituit în conformitate cu procedura de sistem privind 
managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor MAI, sprijină personalul DGA în 
realizarea activităţilor de monitorizare, reevaluare a riscurilor ori de realizare a evaluărilor 
privind reacţia instituţională la incidentele de integritate și întocmește Raportul privind 
implementarea măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Ministerului Afacerilor Interne, 
Raportul privind implementarea inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de 
prevenire a corupţiei, Raportul privind implementarea standardului general publicare a 
informaţiilor de interes public, Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate 
produse, Raportul de evaluare cantitativ şi calitativ privind implementarea măsurilor de 
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prevenire / control al riscurilor de corupţie  Totodată, coordonează elaborarea Registrului 
revizuit al riscurilor de corupție în cadrul aplicației informatice MARC.  

Reprezentantul Corpului de control al prefectului este membru în  Grupul de lucru 
pentru derularea POAD, Comisia paritară, Comisia pentru elaborarea proiectelor de acte 
normative, membru supleant în cadrul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social 
și persoană de contact pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de 
persoane. 
 
 
C. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administativ 

1. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de 
aplicare a actelor normative în acțiuni planificate. Tematica abordată. Principalele  
deficiențe constatate. Măsuri propuse 

În anul 2020 au fost supuse verificării legalității în conformitate cu prevederile art.200, 
art.249 alin 4 și art.255 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ de către consilierii 
juridici din cadrul  Serviciului de Verificare a Legalității Actelor, Aplicarea Actelor Normative, 
Urmărirea Actelor cu Caracter Reparatoriu, Contencios Administativ, Arhivă un număr de:  
29 961 acte administrative, adoptate/emise de către autoritățile publice locale și Consiliul 
Județean Brașov. 

Sintetic situația se prezintă astfel: 
 Hotărâri ale Consiliului Județean Brașov: 438 
 Hotărâri ale Consiliilor locale: 6255 
 Dispoziții primar:  23268 

Au fost supuse procedurii de reanalizare un număr de 25 acte administrative din 
care: hotărâri- 19, dispoziții-6. 
     Au fost atacate la instanța de Contencios administrativ: 

 4   Hotărâri adoptate de către Consiliile locale 
 3   Dispoziții emise  de către  primarii autorităților publice locale 
 9   Autorizații de construire 

Actele normative încălcate de către autoritățile publice locale cu prilejul 
adoptării/emiterii actelor administrative, au constat în : 
 nerespectarea prevederilor art.108, art.284 , art.363, art.364 din Codul administrativ 

cu privire la vânzarea /concesionarea unor bunuri imobile din domeniul public sau 
privat al localității; 

 nerespectarea prevederilor art.518 din Codul administrativ cu privire la reorganizarea 
unor autorități publice; 

 nerespectarea prevederilor art.5 alin 7 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, coroborat cu prevederile art.4 din HG nr.1391/2006 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, cu privire la închiderea unor 
căi de acces publice;  

 nerespectarea documentațiilor de urbanism privind regimul de înălțime al clădirilor, a 
procentului de ocupare a terenurilor ori lipsa unor avize conforme cerute de legislația 
specială. 

Obiectul actelor administrative supuse procedurii de atenționare a constat în: 
 vânzarea de imobile din domeniul public/privat al uat  
 vânzări terenuri proprietatea Statului Român 
 modificare organigramă și stat de funcții  
 limitarea accesului la drum public de către anumite categorii de transportatori, 

interzicere eliberare permis de liberă trecere pentru transportul de masă lemnoasă 
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2. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la 
Instituția Prefectului Județului Brașov care au necesitat verificarea aspectelor 
sesizate la fața locului 

 Prin Ordinul Prefectului nr. 537/4.08.2020 s-a constituit o comisie de verificare a 
aspectelor  sesizate prin petiția, adresată Ministrului Afacerilor Interne și înregistrată 
sub nr. 624622/24.07.2020; 

 Prin Ordinul Prefectului nr. 609/27.08.2020 s-a constituit o comisie de verificare a 
aspectelor sesizate prin petițiile înregistrate la Instituția Prefectului Județului Brașov 
sub nr. 13127/24.08.2020, respectiv nr. 13120/24.08.2020; 

 Prin Ordinul Prefectului nr.446/30.06.2020 s-a dispus constituirea unei comisii de 
control pentru verificarea aspectelor sesizate prin petiția nr.9403/23.06.2020; 

 Prin Ordinul Prefectului nr.169/18.02.2020 s-a dispus efectuarea unui control in cadrul 
Primăriei Comunei Augustin referitor la  verificarea aspectelor sesizate prin petiția nr. 
2285/12.02.2020 ; 

 Prin Ordinului Prefectului nr. 584/17.08.2020 s-a procedat la verificarea aspectelor 
semnalate prin petiția nr. 12709/11.08.2020; 

 Prin Ordinul Prefectului nr. 221/2020 s-a dispus inventarierea arborilor periculoși 
pentru siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora de pe raza Comunei Poiana 
Mărului, control dispus în urma adresei nr. 1372/27.02.2020, transmisă de Primăria 
Comunei Poiana Mărului și înregistrată la Instituția Prefectului Județul Brașov cu nr. 
3179/28.02.2020, cu privire la prezența pe raza comunei Poiana Mărului a unor arbori 
potențial periculoși, care pot afecta siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora. 
Instituții publice implicate: Garda Forestieră Brașov;Primăria Comunei Poiana 
Mărului;Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov;Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă “Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov;Direcția Silvică Brașov - Ocolul Silvic 
Brașov;Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA Zărnești. Data/perioada și 
locul verificării: 9 martie 2020/Poiana Mărului. Deficiențe constatate:existența unor 
arbori cu potențial risc asupra liniilor electrice, circulației publice și construcțiilor aflate 
în imediata apropiere. Măsuri dispuse: RPLP Zărnești și Ocolul Silvic Brașov vor marca 
și tăia arborii periculoși. 

 Prin Ordinul Prefectului nr. 448/2020 s-a dispus inventarierea arborilor periculoși 
pentru siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora de pe raza Orașului Zărnești   
control dispus în urma adresei nr. 5130/18.06.2020, transmisă de Primăria Orașului 
Zărnești și înregistrată la Instituția Prefectului Județul Brașov cu nr. 9466/24.06.2020, 
cu privire la prezența pe raza orașului Zărnești a unor arbori potențial periculoși, care 
pot afecta siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora. Instituții publice implicate: 
Garda Forestieră Brașov; Primăria Orașului Zărnești; Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă “Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov; Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra 
Craiului RA Zărnești. Data/perioada și locul verificării:6 iulie 2020/Zărnești. Deficiențe 
constatate: existența a 6 arbori de mari dimensiuni din specia Pin Silvestru cu 
potențial risc asupra construcțiilor aflate în imediata apropiere. Măsuri dispuse:RPLP 
Zărnești va marca și tăia arborii periculoși. 

 Prin Ordinul Prefectului nr. 557/2020 s-a dispus inventarierea arborilor periculoși 
pentru siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora de pe raza Orașului Predeal, 
control dispus în urma adresei nr. 8828/4.08.2020, transmisă de Primăria Orașului 
Predeal și înregistrată la Instituția Prefectului Județul Brașov cu nr. 11989/5.08.2020, 
cu privire la prezența pe raza orașului Predeal a unor arbori potențial periculoși, care 
pot afecta siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora.Instituții publice 
implicate:.Garda Forestieră Brașov;.Primăria Orașului Predeal;.Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov;.Ocolul Silvic al Orașului Râșnov 
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RA.Data/perioada și locul verificării:13 august 2020/Predeal. Deficiențe constatate: 
existența a 29 arbori cu potențial risc asupra construcțiilor aflate în imediata 
apropiere. Măsuri dispuse: Ocolul Silvic al Orașului Râșnov și Ocolul Silvic al Orașului 
Azuga vor marca și tăia arborii periculoși.  

 Prin Ordinul Prefectului nr. 465/2020 s-a dispus verificarea activităților derulate în 
stânele de la nivelul județului Brașov, control efectuat în urma adresei nr. 
2234/2.07.2020 emisă de Asociația pentru Siguranța Urbană și Mediere (ASUM), 
înregistrată la Instituția Prefectului Județul Brașov cu nr. 9861/2.07.2020, privind un 
incident, de o cruzime ieșită din comun, căreia i-a căzut victimă un minor ce lucra într-
o stână de pe raza comunei Crizbav. Instituții publice implicate: Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov; Inspectoratul Teritorial de Muncă al 
Județului Brașov; Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov; 
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Brașov; 
Inspectoratul de Poliție Județean Brașov; Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Braşov; 
Gruparea de Jandarmi Mobilă ”Burebista” Brașov. Data/perioada și locul verificării: 13 
iulie – 13 august 2020/stânele din județul Brașov. Rezultatele și măsurile dispuse: 
DGASPC Brașov a identificat 15 minori care se aflau la stânele controlate, pentru care 
au fost inițiate demersuri specifice în vederea verificării situației acestora, fiind trimise 
către primării adrese în acest sens, inclusiv pentru a se stabili modul în care părinții își 
îndeplinesc obligațiile părintești, ITM Brașov s-a acordat o amendă contravențională 
proprietarilor unei stâne de pe raza comunei Bunești. S-au dispus: măsuri de 
supraveghere minori, derularea unei acțiuni preventive la nivelul tuturor stânelor din 
județ, prin prelucrarea cu proprietarii așezărilor păstorești a unui material care să 
conțină aspecte legate de respectarea legislației aplicabile acestui domeniu de 
activitate. 

 
3. Instruirea secretarilor unităților  administrativ teritoriale. Tematică. 

Numărul întâlnirilor organizate. 
In anul 2020 s-au desfășurat 2 ședințe la sediul Instituției Prefectului, la care au fost 

invitați să participe secretarii generali:  
 Ședința cu secretarii generali ai uat-rilor din Județul Brașov, din data de 10.01.2020, 

cu următoarea ordine de zi: întocmirea și ținerea evidenței registrului agricol, conform 
prevederilor OG nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Ședința cu secretarii generali  și primarii uat-rilor din Județul Brașov din data de 
12.02.2020, cu următoarea ordine de zi: modul de aplicare a unor prevederi din Codul 
administrativ (convocarea ședințelor consiliului local, comunicarea către prefect a 
actelor administrative), organizare pășunat 2020 (termene, posibile conflicte de 
interese aleși locali, modul de emitere a adeverințelor APIA), extindere rețea 
canalizare, demararea acțiunii de verificare a modului de aplicare a prevederilor 
actelor normative- respectarea prevederilor OG nr.28/2008 privind registrul agricol, 
respectiv a prevederilor OMADR nr.289/2017 privind Normele tehnice  cu privire la 
modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019 
Numărul circularelor transmise în județ cu instrucțiuni/măsuri pentru 

aplicarea actelor normative: 19  
 Circulara nr.4332/17.03.2020, privind punerea în aplicare a prevederilor art.3 din 

Legea nr.101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, coroborat cu prevederile 
art.30 alin (1 ) și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu privire 
la instituirea de măsuri speciale de exonerare de la plata taxei de 
salubritate/salubrizare  pentru imobilele nelocuite; 
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 Circulara nr.4332/17.03.2020, privind punerea în aplicare a prevederilor  art.50 din 
Decretul nr.195/16.03.2020 emis de Președintele României, privind instituirea stării de 
urgență pe teritoriu României; 

 Circulara nr.4731/25.03.2020, cu privire la punerea în aplicare a Procedurii de 
organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ teritoriale, în 
aplicarea art.197-198 Cod administrativ, respectiv cu privire la comunicare către 
prefect în vederea exercitării controlului de legalitate a actelor normative 
emise/adoptate de către autoritățile administrației publice locale, în format electronic, 
pe toată perioadă existenței situației de urgență; 

 Circulara nr.5187/6.04.2020, privind modul de redactare al actelor administrative prin 
care se nasc, modifică și sting raporturi de serviciu-funcții publice; 

 Circulara nr.7348/20.05.2020, respectarea Normelor de tehnică legislativă în procesul 
de elaborare a actelor administrative, în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000; 

 Circulara nr.9382/23.06.2020, atribuire în proprietate a terenurilor aferente casei de 
locuit, în aplicarea art.23 din Legea nr.18/1991, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Circulara nr.9828/1.07.2020 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 
nr.87/2020, prin care se modifică și completează Legea nr.18/1991, privind fondul 
funciar; 

 Circulara nr.14335/14.09.2020 privind calendar orientativ, cu termene și 
responsabilități în limita de competență a secretarilor generali; 

 Circulara nr.14798/21.09.2020 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru 
Senat și Camera deputaților; 

 Circulara nr.15396/2.10.2020 privind respectarea termenului de comunicare a 
documentelor doveditoare în vederea validării mandatelor de consilieri locali; 

 Circulara nr.15540/6.10.2020 privind Ghidul orientativ privind constituirea consiliilor 
locale/județene  și intrarea în exercițiu de drept al mandatului de primar/președinte 
CJ; 

 Circulara nr.16257/15.10.2020 privind asigurarea măsurilor de protecție sanitară la 
ședința de constituire a consiliului județean/consiliilor locale; 

 Circulara nr.17332/2.11.2020 privind  punerea în aplicare a prevederilor OUG 
nr.190/2020, privind unele măsuri de asigurare a condițiilor de constituire și depunere 
a jurământului de către autoritățile administrației publice locale; 

 Circulara nr.19140/24.11.2020 privind aducerea la cunoștință a prevederilor Deciziei 
nr.36/4.05.2020, pronunțată de către Înalta Curte de Casație și Justiție, obligatorie, 
potrivit prevederilor art.521 alin 3 din Codul de procedură civilă; 

 Circulara nr.18913/20.11.2020, privind punerea în aplicare a prevederilor Ordinului 
comun nr. 2.009/166//2020, al MS/MAI, privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de 
sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului 
electoral din ţară la alegerile  pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, 
publicat în MOF al României 1108/19.11.2020; 

 Circulara nr.19410/27.11.2020, privind respectarea procedurilor de arborare a 
drapelului României, de intonare a imnului național și folosire a sigiliilor cu stema 
României de către autoritățile publice locale; 

 Circulara nr.19419/27.11.2020, privind punerea în aplicare a prevederilor Ordinului 
3.494 din 27 iulie 2020, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de 
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 233/2016, 
referitoare la măsurile de identificare și gestionare a așezărilor informale; 
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 Circulara nr.19682/4.12.2020 privind ducerea la îndeplinire a responsabilităților ce 
revin autorităților publice locale în aplicarea OUG nr.203/2020, privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan; 

 Circulara nr.19693/4.12.2020 privind obligațiile ce revin autorităților publice locale, 
instituțiilor publice, operatorilor economici  și persoanelor fizice și juridice pentru buna 
gospodărire a localităților , pentru instaurarea unui climat de ordine și curățenie pe 
teritoriul acestora. 
 
 
4. Reprezentarea institutiei prefectului la instantele judecătorești 

 La nivelul Instituţiei Prefectului judeţul Braşov, sunt înregistrate în anul 2020 un 
număr de   387 dosare  aflate în diferite faze procesuale, din care: 

 143 dosare pentru acţiuni ce implică Instituţia Prefectului şi Comisia Judeţeană de 
aplicare a legilor fondului funciar ,  Comisia Judeţeană de Aplicare a Legii nr. 
290/2003, Comisia Județeană de aplicare a Legii nr.9 /1998 privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar 
în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 
septembrie 1940 

 12 sunt dosare au ca obiect obligarea instituției noastre  prin Serviciul Public 
Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor la 
transcriere/radiere auto/anulare permise.  

 232 dosare din anii anteriori aflate în diferite faze procesuale în anul 2020.   
Raportat la cele 387 de dosare, menţionate la primele două puncte, acţiunile 

promovate au ca obiect principal: 
 acţiuni în reconstituirea dreptului de proprietate, conform legilor fondului funciar 
 acţiuni în contencios administrativ 
 aplicarea Legii nr.10/2001 
 acțiuni în aplicarea Legii nr.9 /1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor 

români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 

 acţiuni în revendicare  imobiliară 
 acţiuni în partaj succesoral 
 rectificări carte funciară 
 acţiuni în revizuire 
 acţiuni în constatare 
 obligaţia de a face  
 litigii funcționari publici 

 
În cadrul Serviciului de Verificare a Legalității Actelor, Aplicarea Actelor 

Normative, Urmărirea Actelor cu Caracter Reparatoriu, Contencios Administativ, 
Arhivă  se instrumentează pentru fiecare dosar ce are ca părţi procesuale instituţia 
prefectului sau comisia judeţeană, apărări corespunzătoare obiectului fiecărui litigiu,  prin 
formularea de întâmpinări indiferent de faza procesuală a cauzei sau realizarea de căi de atac 
constând în recursuri sau apeluri atunci când soluţiile pronunţate de către instanţele investite 
sunt nefavorabile celor două instituţii. În măsura în care se apreciază ca oportună formularea 
unei căi extraordinare de atac în conformitate cu dispozițiile din Codul de procedură civilă,  
aceasta se formulează doar cu acordul expres al prefectului.  
 Repartizarea pe instanțe a dosarelor aflate pe rol în anul 2020 : 

 Judecătoria Braşov                127 cauze 
 Judecătoria Zărneşti                   31 cauze  
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 Judecătoria Făgăraş                 131 cauze 
 Judecătoria Rupea                   10  cauze   
 Judecătoria Brăila                                1 cauză 
 Judecătoria Pucioasa                            1 cauză 
 Judecătoria București                            3 cauze 
 Tribunalul Braşov              52 cauze 
 Tribunalul Prahova                                1 cauză 
 Tribunalul București                             11 cauze 
 Curtea de Apel Braşov             7 cauze 
 Curtea de Apel București                         1 cauză 
 Inalta Curte de Casație și Justiție              5 cauze 
 Camera Exec. Judecatoresti                     6 somații 

  
                                                           

5. Activitatea de emitere a ordinelor  de către Prefectul judeţului Braşov  
Actul administrativ prin care prefectul judeţului îşi desfăşoară activitatea aşa cum 

prevede în mod explicit art.275 din Codul administrativ este ordinul. 
Astfel, în conformitate cu prevederile legale și a Procedurii interne privind elaborarea 

și semnarea ordinelor prefectului nr.1038/25.01.2017 COD:PI/SVL/03, în anul 2020 s-au emis 
un număr de 1048 ordine. 

 Ordine cu caracter individual: 907 
 Ordine cu caracter normativ: 141 
 Ordine cu caracter tehnic și /sau specialitate: 1015 
 Ordine emise de prefect în calitate de președinte al comitetului pentru situații de 

urgență: 12 
 Ordine prin care s-au constituit comisii mixte de verificare: 21 

 
 
   6.  Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină 

La nivelul Comisiei de disciplină din cadrul instituției nu au fost înregistrate în anul 
2020 plângeri sau sesizări privind activitatea funcționarilor publici. 

La nivelul Comisiei de disciplină pentru secretarii generali ai unităților administrativ- 
teritoriale din județul Brașov au fost înregistrate în anul 2020 trei plângeri, din care două au 
fost clasate iar una a fost soluționată,  dispunându-se  în sarcina conducătorului instituției 
aplicarea sancțiunii ,, mustrare” pentru funcțonarul public cercetat. 

 
 

7. Activitatea desfășurată de către Comisia de atribuire denumiri 
În anul 2020, Comisia Județeană de atribuire sau schimbare denumiri a avut două 

întâlniri de lucru , prilej cu care au fost emise un număr de 11 avize , după cum urmează: 
 Aviz favorabil nr.1/6.02.2020 - privind atribuire denumiri străzi nou create în Orașul 

Râșnov, respectiv str.Fermei , str.Nucului 
 Aviz favorabil  nr.2/6.02.2020 - privind atribuire denumiri străzi nou create  în com 

Sânpetru,  respectiv str.Libertății 
 Aviz favorabil nr.3/6.02.2020 - privind schimbarea denumirii  unei stații publice pentru 

mijloacele de transport în ,, Colegiul Nicolae Titulesu” 
 Aviz nefavorabil  nr.4/6.02.2020 - privind atribuire denumire școală în Tohanul Vechi 

în ,, Academician Nicolae Zamfir” 
 Aviz favorabil  nr.5/6.02.2020 - privind atribuire denumire stradă nou creată în com 

Bod, respectiv str.Galaxiei și str.Jupiter  
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 Aviz favorabil  nr.6/6.02.2020 - privind atribuire denumiri strazi nou create în or 
Râșnov, respectiv str.Calea Diham 

 Aviz favorabil  nr.7/6.02.2020 - privind atribuire denumiri străzi nou create,  în mun 
Făgăraș , respectiv str.Racoviței 

 Aviz favorabil  nr.8/6.02.2020 - privind atribuire denumiri străzi nou create în com 
Hărman , respectiv str.Mărului, , str.Gheorghe Șincai, str.Ion Barbu, str.Brândușelor 

 Aviz nefavorabil  nr.9/23.06.2020 - privind atribuire denumiri  străzi nou create în 
localitatea Sânpetru, respectiv  str.Stelelor 

 Aviz favorabil  nr.10/23.06.2020 privind atribuire denumiri străzi nou create, în 
localitatea Cristian respectiv str.Făgăraș, str.Titu Maiorescu, str.Mircea Eliade, 
str.Nicolae Labiș, str.Oltului, str.Ion Creangă, str.Lucian Blaga, str.Ioan Slavici, 
str.Camil Petrescu, str.Dr Victor Babeș, str.Retezat. 

 Aviz favorabil  nr.11/23.06.2020 - privind denumirea  stradă nou creată , în localitatea 
Hărman , respectiv str.Veronica Micle 

 
8. Activitatea de contencios administrativ  
Legea 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, statorniceşte faptul că 

prefectul poate ataca direct în faţa instanţei de contencios administrativ actele autorităţilor 
publice locale dacă le consideră nelegale, în termen de 6 luni, termen ce curge de la data 
comunicării actului. 
 Pentru definirea clară a acţiunii prefectului în exercitarea controlului de legalitate sunt 
necesare unele elemente de detaliu în ce priveşte contenciosul administrativ. 
 Astfel, noţiunea de contencios administrativ este folosită pentru individualizarea 
actelor şi procedurilor judiciare care implică dezbateri contradictorii în faţa instanţelor de 
judecată, părţile urmărind să convingă instanţa cu privire la dreptul pe care îl au, combătând 
susţinerile celorlalte părţi. Prin fenomen contencios, se înţelege acţiunea de contestare a 
dreptului, care se manifestă sub forma unui conflict de interese, ce nu poate fi soluţionat pe 
cale amiabilă. 
 De reţinut este faptul că, instituţia contenciosului administrativ are două laturi, 
respectiv un contencios subiectiv, care are în vedere numai persoanele lezate într-un drept al 
lor şi totodată un contencios cu deplină jurisdicţie în sensul că tribunalele au putere deplină 
de a anula actele administrative nelegale şi de a acorda despăgubiri celor lezaţi. 

În ceea ce priveşte legalitatea actului administrativ, acesta nu poate exista fără o 
condiţie legislativă aplicabilă situaţiei ce este gestionată de autoritatea publică locală. Orice 
act administrativ are la bază un suport legal, faţă de care produce efecte sub dreptul comun 
sau special. 

Prefectul exercită dreptul de tutelă administrativă numai în privința actelor 
administrative emise de autoritățile administrației publice locale, intrucat numai aceste acte 
sunt emise „în regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes legitim public”, în 
sensul art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 554/2004, prin realizarea competentei 
administrative (ca suma de atributii conferite unei entități in organizarea executarii si 
executarea în concret a legii) ce revine autoritații publice plasate, în cadrul raportului juridic 
de drept administrativ, pe o pozitie exorbitantă în raport cu particularii. Spre deosebire de 
raporturile juridice de drept administrativ, în cadrul carora sunt emise sau încheiate actele 
administrative, este de retinut faptul ca actele încheiate sau emise de autoritatile 
administratiei publice locale în cadrul unor raporturi juridice civile se caracterizeaza prin 
pozitia de egalitate juridica pe care se situeaza subiectele de drept. (ICCJ nr.11/11.05.2015) 
       În conformitate cu prevederile art .123 alin 5 din Constituția României, prefectul poate 
ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui local 
sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept. 
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Acte administrative atacate la instanța de Contencios Administrativ în anul 2020 
 
NR. 
CRT. 

ACT 
ADMINISTRATIV 

OBIECTUL 
ACTULUI EMITENT NR. DOSAR  SOLUȚIE 

1. HCL nr. 59/2019 
Vânzare 
păstrăvărie 

Consiliul Local 
Sâmbăta de 
Sus 

1132/62/2020 
Respinge 
cererea 

2. 
Autorizație 
Construire 
nr.24/2019 

Anulare AC 
I.S.C. Brașov 
Comuna 
Crizbav 

2426/62/2020 Pe rol 

3. HCL nr. 3/2020 
Aprobare stat de 
funcții și număr 
personal 

Consiliul Local 
Codlea 

1522/62/2020 Pe /rol 

4. Disp.  
Nr. 162/2020 

Punere în aplicare 
HCL nr.3/2020 

Primarul mun. 
Codlea 1480/62/2020 Pe rol 

5. 
Disp.  
Nr. 209/2020 

Interzicere 
eliberare permis 
de liberă trecere 
pentru transport 
masă lemnoasă 

Primarul mun. 
Codlea 993/62/2020 Pe rol 

6. HCL nr. 15/202 

Mandatare primar 
pentru încheiere 
contract vânzare-
cumpărare 

Consiliul Local 
Recea 990/62/2020 Admite 

actiunea 

7. 

Autorizație 
Construire 
nr.13/2019 și 
nr.15/2019 

Anulare AC I.S.C. Brașov 
Oraș Râșnov 1153/62/2020 Pe rol 

8. 
Autorizație 
Construire 
nr.9/2019 

Anulare AC 
I.S.C. Brașov 
Oraș Râșnov 1555/62/2020 Pe rol 

9. 

Autorizație 
Construire 
nr.5/2017 și 
Autorizație 
Desființare nr. 
14/2018 

Anulare AC 
Anulare AD 

I.S.C. Brașov 
Comuna 
Prejmer 

1133/62/2020 Pe rol 

10. 
Autorizație 
Construire 
nr.105/2019 

Anulare AC I.S.C. Brașov 
Mun. Codlea 

3991/62/2020 Pe rol 

11. 
Autorizație 
Construire  
nr. 76/2020 

Anulare AC 
I.S.C. Brașov 
Oraș Râșnov 3254/62/2020 Pe rol 

12. 
Disp. 
 Nr. 42/2020 

Delegarea unor 
atribuții de către 
viceprimarul cu 
atribuții de primar 
al comunei Bran 

Primarul com. 
Bran 2506/62/2020 Pe rol 

13. Autorizație 
Construire 

Anulare AC Consiliul Local 
Oraș Zărnești 

1249/62/2020 Pe rol 
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NR.83/2020 

14 HCL 
nr.32/29.06.2020  Consiliul local 

Oraș Ghimbav 2701/62/2020 Pe rol 

 
 
 
D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 
 
Aplicarea legilor fondului funciar 
 În anul 2020, Comisia judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar s-a întrunit în 21 
ședințe și a emis un număr de 382 hotărâri, astfel: 

 pentru categoria de terenuri agricole        87  hotărâri 
 pentru categoria de terenuri forestiere       6  hotărâri 
 pentru categoria intravilan                       167  hotărâri 
 validări planuri parcelare                        122  hotărâri 

 
 Hotărârile adoptate de către comisia judeţeană pe domeniul terenuri agricole sunt 

structurate astfel: 
 4 validare propunere terenuri agricole 
 14 aplicări sentinţe judecătoreşti definitive 
 5 soluționări contestații față de decizii de respingere ale comisiilor locale de aplicare a 

legilor fondului funciar 
 3 echivalări terenuri agricole/fânețe solicitate de comisiile locale de aplicare a legilor 

fondului funciar 
 61 corectări/modificări anexe validate prin hotărâri ale comisiei judeţene 

Hotărârile adoptate de către comisia judeţeană pe domeniul terenuri forestiere sunt 
structurate astfel: 
 2 validări propuneri comisii locale 
 4 modificări ale unor validări anterioare 

 
Pentru categoria intravilan, în aplicarea prevederilor art. 23 și ale art. 27 din Legea 

nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, comisia judeţeană a adoptat, în anul 
2020, un număr de 167 hotărâri, din care aplicare art. 23 - 69 hotărâri și aplicare art. 27 - 
98 hotărâri, nr. ordine emise de prefect pentru atribuire în proprietate conform art. 36 din 
legea 18/1991 – 425 ordine. 
 În decursul anului 2020, în aplicarea legilor fondului funciar, au fost emise de către 
Comisia județeană Brașov un număr de 3253 titluri de proprietate. 
 În ceea ce privește activitatea de îndrumare și control a comisiilor locale de fond 
funciar, în decursul anului 2020 au fost verificate/îndrumate șapte comisii locale, respectiv 
Dumbrăvița, Beclean, Bran, Părău, Ungra, Predeal, Râșnov, fiind dezbătute atât probleme 
punctuale cât și soluții de finalizare a procesului de retrocedare a terenurilor agricole și 
forestiere. 
 În cursul anului 2020, compartimentul fond funciar a soluționat un număr de 328  
petiții, adrese, solicitări. 
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E. Activitatea serviciilor publice deconcentrate 
 
a.  Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate 

Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate (SPD) s-a realizat în cursul 
anului 2020 prin colectarea și prelucrarea informațiilor incluse în rapoartele de activitate 
lunare comunicate de SPD-urile de la nivelul județului. De asemenea, s-a realizat prin 
organizarea de ședințe de lucru pe diferite teme de interes local și național, convocate de 
conducerea instituției la solicitarea SPD-urilor sau ori de câte ori s-a impus. 
 Angajații SAEMSPD au prezentat rapoarte și analize care au inclus și date privind 
activitatea SPD-urilor. Documentele rezultate, înaintate spre informare prefectului, au inclus și 
aspecte privind deficiențele constatate în activitatea SPD-urilor și măsuri de soluționare a 
acestora. 
 Un domeniu important de activitate căruia conducerea instituției i-a acordat o atenție 
deosebită este cel al protecției mediului. Printre activitățile derulate împreună cu serviciile 
publice deconcentrate din acest domeniu se numără astfel: 

 La inițiativa domnului prefect Mihai Cătălin Văsii la începutul anului 2020 s-a constituit 
Grupul de lucru informal privind problemele de protecția mediului de la nivelul 
județului Brașov. În acest grup au fost incluse toate serviciile publice deconcentrate și 
autoritățile cu atribuții în domeniul protecției mediului. Grupul de lucru a activat 
săptămânal până la momentul declanșării pandemiei COVID 19, moment de la care 
ședințele au fost suspendate, problematica de mediu fiind însă monitorizată în 
continuare de către Instituția Prefectului Județul Brașov. 
Printre subiectele abordate la nivelul grupului de lucru s-au numărat: 

 modificarea legislației care reglementează acest domeniu, membrii 
Grupului înaintând către ministerul de profil propuneri de îmbunătățire a 
cadrului legislativ privind monitorizarea poluării aerului, prevenirea 
situațiilor de urgență generate de animalele sălbatice, modul de avizare al 
proiectelor; 

 impactul agriculturii asupra calității aerului; 
 avizarea proiectelor cu impact asupra mediului de către Direcția de 

Sănătate Publică Brașov; 
 impactul traficului auto asupra calității aerului; 
 impactul serviciilor regulate speciale de transport călători asupra calității 

aerului; 
 urgentarea lucrărilor de închidere a celulelor epuizate de la nivelul haldei 

ecologice de deșeuri, administrată de SC Fin Eco SA și avizarea lucrărilor 
de deschidere a unei noi celule 

 Participarea unui angajat al instituției la ședințele CAT (Comisiei de Analiză Tehnică – 
comisie ce urmăreşte procedurile de autorizare de mediu de la nivelul judeţului) şi CSC 
(Comitetul Special Constituit – comisie ce urmăreşte etapa de încadrare – PUZ, PUD - 
a proiectelor din punct de vedere al legislaţiei de mediu), foruri ce activează la nivelul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Braşov, în calitate de membru permanent. În 
vederea asigurării funcționalității acestor structuri, Instituția Prefectului Județul Brașov 
a monitorizat participarea SPD-urilor la ședințele CAT, în condițiie în care legislația în 
vigoare impune participarea obligatorie la dezbateri. În plus, reprezentantul Instituţiei 
Prefectului Judeţul Braşov în CAT a monitorizat dezbaterile publice organizate de APM 
Braşov. Din cauza pandemiei de COVID-19 din luna martie 2020, ședințele CAT au fost 
susținute numai în sistem on-line; 
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 În vederea prevenirii producerii poluării cursurilor de apă din zona Victoria, Instituția 
Prefectului Județul Brașov a supravegheat atent activitatea SPD-urilor cu atribuții în 
domeniul protecției mediului și UAT-urilor din zonă legată de procedurile de avizare și 
autorizare a soluției tehnice de epurare a apelor uzate rezultate la nivelul SC Purolite SA, 
în condițiile în care au fost identificate și lucrări fără forme legale. Astfel s-a organizat o 
întâlnire de lucru în luna august a anului trecut cu scopul informării cu privire la situația 
acestei societăți, ocazie cu care s-a verificat stadiul măsurilor dipuse de organele de 
control pentru remedierea deficiențelor constatate; 

 S-a monitorizat activitatea SPD-urilor cu atribuții privind protecția mediului privind 
situația SC Fincodrum SA, firmă de construcții care trebuie să își schimbe 
amplasamentul de pe raza municipiului Brașov dat fiind disconfortul produs de praful 
generat în zonele de locuit adiacente, fiind organizată și o ședință cu această temă în 
luna octombrie a anului 2020; 

 O altă investiție care a făcut subiectul unei analize la nivelul Instituției Prefectului Județul 
Brașov este SC DS Smith Zărnești SRL, în data de 5.11.2020 având loc o dezbatere cu 
toate serviciile publice deconcentrate cu atribuții în domeniul protecției mediului, la care 
au fost invitate și autoritățile publice locale și conducerea societății, cu scopul reducerii 
disconfortului provocat populației (miros). 

 
b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare 
privind execuția bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate  
 Potrivit art. 254 lit. b) din OUG nr. 57/2018 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare ”Prefectul, avizează proiectele bugetelor şi situaţiile financiare 
privind execuţia bugetară ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi le transmite 
conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.” 
 În examinarea proiectelor de buget pe anul 2020 şi a situaţiilor financiare pe anul 
2020, s-a avut în vedere respectarea prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale 
Legii bugetului de stat şi precizările Scrisorii Cadru a Ministerului Finanţelor Publice, privind 
contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020, 
precum şi limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite. În vederea 
realizării unui buget racordat la contextul macroeconomic, s-a urmărit ca politicile publice 
sectoriale propuse pentru finanţare din fonduri bugetare să fie:  

 clar definite, evaluate şi stabilite pe elemente de fundamentare certe, solide 
predictibile şi realiste;  

 instrument de politică economică, în sensul de a avea corespondenţă în 
programe/proiecte/activităţi;  

 În urma centralizării și verificării documentațiilor transmise de serviciile publice 
deconcentrate au reieșit următoarele:  

 29 situații financiare trimestriale/anuale înaintate, avizate favorabil;  
 2 proiecte de buget pentru anul 2020 înaintate, avizate favorabil. 

 
 
1. Activitatea Colegiului prefectural al județului Brașov  

La ședințele Colegiului prefectural din anul 2020 au participat reprezentanții 
prefecturii, 28 reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate, precum și 20 reprezentanți ai 
instituțiilor publice de importanță deosebită de la nivelul județului Brașov. 

Începând cu luna mai 2020, ca urmare a adresei Ministerului Afacerilor Interne nr. 
12905/27.04.2020, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Brașov cu nr. 
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6128/27.04.2020, privind activitatea Colegiului Prefectural la nivel teritorial, reglementată de 
prevederile art. 267 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în vederea stabilirii unui sistem unitar 
a modului în care sunt reprezentate serviciile publice deconcentrate și celelalte organe ale 
administrației publice centrale la nivelul acestor entități, componența Colegiului Prefectural al 
Județului Brașov s–a modificat prin emiterea ordinului de prefect nr. 346/05.05.2020 
privind stabilirea componenței Colegiului Prefectural și a secretariatului tehnic, 
astfel: 11 membri de drept și 19 persoane cu statut de invitat permanent. 

Pe parcursul anului 2020, din cauza situației generată de pandemia de COVID-19, au 
fost organizate 2 ședințe de Colegiu Prefectural în cadrul cărora două instituții publice au 
prezentat raportul de activitate și, de asemenea, au fost prezentate rapoartele 
Comandamentului Județean pentru asigurarea stării de sănătate a populaţiei în perioada 
Sărbătorilor de Iarnă 2019. Nu au fost adoptate hotărâri. 

Ca urmare a suspendării ședințelor Colegiului Prefectural odată cu intrarea în starea 
de urgență, s–a continuat monitorizarea serviciilor publice deconcentrate prin intermediul 
raportelor lunare de activitate. 
 
3. Activitatea Comisiei de dialog social a județului Brașov 

 În conformitate cu Regulamentul-cadru privind constituirea și funcționarea comisiilor 
de dialog social la nivelul administrației locale, prevăzut în anexa 4 a Legii nr.62/2011 
republicată, a dialogului social, în anul 2020, în cadrul Institiției Prefectului Județul Brașov, a 
avut loc o ședință a Comisiei de Dialog Social.  

Astfel, la solicitarea Instituției Prefctului Județul Brașov, în data de 5 martie 2020, a 
fost convocată ședința Comisiei de Dialog Social la nivelul județului Brașov, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Consultarea partenerilor sociali cu privire la problemele specifice de natură 
sindicală la nivelul județului Brașov. 

În cadrul ședinței au avut loc dezbateri libere, iar reprezentanții confedrațiilor 
sindicale, precum și cei ai confederațiilor patronale, au adus în discuție diferite probleme de 
natură sindicală cu care se confruntă acestea. 
  Președinții comisiei de dialog social, respectiv domnul Mihai Cătălin Văsii, prefectul 
Județului Brașov și domnul Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov, au luat 
act de toate solicitările efectuate de către membrii comisiei, arătându-și întreaga 
disponibilitatea și tot sprijinul, în rezolvarea cât mai urgentă a problemelor ridicate de 
reprezentanții confederațiilor sindicale și/sau patronale.  

Prefectul Județului Brașov, domnul Mihai Cătălin Văsii, a subliniat necesitatea implicării 
tuturor factorilor de decizie în rezolvarea cât mai urgentă a aspectelor prezentate, precum și 
importanța unui dialog continuu, constructiv între partenerii sociali. 

De asemenea, domnul Mihai Cătălin Văsii, a asigurat membrii Comisiei de Dialog 
Social, că toate doleanțele argumentate, efectuate în cadrul comisiei, precum și memoriile 
depuse, vor fi înaintate către forurile superioare de resort. 

 

4. Acțiuni de protest 
 În cursul anului 2020 nu au avut loc acțiuni autorizate de protest/pichetare, la nivelul 
județului Brașov.  
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5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice al județului Brașov 
 În conformitate cu  art. 3 alin. (4) din H.G. nr.499/2004 privind înființarea, organizarea 
și funcționarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor 
vârstnice, în anul 2020, în cadrul Institiției Prefectului Județul Brașov, au avut loc două 
ședințe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. 
 Având în vedere că persoanele vârstnice din judeţul Braşov sunt membre ale unei 
societăţi active, ale unui mediu comunitar responsabil şi solidar, apt să dezvolte măsuri de 
protecţie eficientă, temele dezbătute în anul 2020, în cadrul ședințelor Comitetului 
Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice la nivelul județului 
Brașov, au fost următoarele: 

a. Informare privind activitățile și evenimentele culturale organizate la nivelul județului 
Brașov, de către Primăria Municipiului Brașov și Consiliul Județean Brașov, în semestrul II 
2019. A prezentat  Primăria Municipiului Brașov și Consiliul Județean Brașov în ședința din 
luna ianuarie 2020 

b. Informare privind subiectele ce urmează a fi dezbătute în anul 2020, în cadrul 
ședințelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. A 
prezentat  Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Brașov în ședința din luna ianuarie 
2020 

c. Măsuri de implementare în județul Brașov a Programului național de prevenire a 
infracțiunilor îndreptate împotriva persoanelor vârstnice. Acțiuni desfășurate de Inspectoratul 
de Poliție Județean Brașov și Poliția Locală Brașov, privind securitatea cetățenilor, a 
persoanelor vârstnice din municipiul Brașov. A prezentat  Inspectoratul de Poliție Județean 
Brașov și Poliția Locală Brașov în ședința din luna februarie 2020 

d. Informare privind epidemia de gripă declarată la nivel național. Recomandări și 
măsuri de prevenire și combatere a gripei. A prezentat Direcția de Sănătate Publică Brașov în 
ședința din luna februarie 2020. 
 Potrivit Ordinului Prefectului privind componența Comitetului Consultativ de Dialog 
Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, emis în conformitate cu prevederile OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ și ținând cont de prevederile H.G.  nr.  499/2004 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea comitetelor consultative de dialog civic pentru 
problemele persoanelor vârstnice, la nivelul județului Brașov, din Comitetul Consultativ de 
Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice fac parte reprezentanți ai unui număr 
de 11 entități care au ca obiect principal îmbunănătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, 
respectiv diverse asociații și uniuni județene ale pensionarilor, asociații ale cadrelor militare în 
rezervă etc., precum și reprezentanți ai  unui număr de 10 servicii publice deconcentrate. 
 

F. Servicii comunitare de utilități publice 
Instituția Prefectului Județul Brașov desfășoară, prin compartimentele de specialitate, 

activitatea de monitorizare a serviciilor comunitare de utilități publice, în sensul inventarierii 
proiectelor de investiţii derulate în acest domeniu cu scopul sprijinirii autorităților publice 
locale și operatorilor în vederea bunei derulări a proiectelor și depășirii eventualelor blocaje. 
Această activitate se derulează având în vedere obiectivele asumate de România prin 
semnarea Tratatului de aderare la UE, conform HG nr. 246/2006. 

O atenție deosebită a fost acordată serviciilor publice comunitare de salubritate și de 
apă-canal de la nivelul județului, în contextul obligațiilor asumate prin Tratatul de aderare la UE 
și a iminenței lansării procedurilor de infringement din cauza depășirii termenelor.  

Astfel, în data de 8 ianuarie 2020 s-a organizat o ședință de lucru privind activitatea SC 
Hidro-Sal Com SRL privind respectarea normelor de mediu la nivelul acestei societăți de 
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salubrizare. S-a stabilit astfel reducerea în regim de urgență a cantităților de deșeuri 
depozitate la nivelul stației de transfer și achitarea debitelor către firma care administrează 
halda ecologică de la Săcele. 

Tot în domeniul managementului deșeurilor a fost formulată o atenționare către 
Primăria Comunei Șercaia pe tema depozitării ilegale de deșeuri la nivelul UAT-ului, aspecte 
care ne-au fost aduse la cunoștință de Biroul Teritorial Brașov al Avocatului Poporului. 

De asemenea, Instituția Prefectului Județul Brașov a monitorizat în cursul anului 2020 
modul de derulare a procedurilor efectuate de SPD-uri cu scopul emiterii actelor de 
reglementare privind protecția mediului pentru SC Fin Eco SA, societate care administrează 
halda ecologică de la Săcele. Pe lângă informarea permanentă a conducerii instituției cu 
privire la acest subiect în cadrul ședințelor operative, în cursul anului trecut la sediul 
Instituției Prefectului Județul Brașov a fost convocată și o ședință în cadrul căreia s-a analizat 
modul de funcționare a depozitului ecologic, în condițiile în care în ultimii doi ani au fost 
înregistrate reclamații din partea populației privind probleme de miros în aria metropolitană. 
La această reuniune au participat toate instituțiile cu atribuții în domeniul protecției mediului 
și sănătății publice din județ (SPD-uri), precum și reprezentanții SC Fin Eco SA. 

În domeniul serviciilor de apă-canal, IPBV a monitorizat stadiul problemelor semnalate 
de Primăria Orașului Zărnești privind presiunea apei potabile la nivelul localității, ceea ce 
punea în pericol funcționarea centralelor termice și asigurarea necesarului consumului zilnic, 
fiind efectuate demersuri în vederea urgentării remedierii acestora. 
 
 
G. Managementul situațiilor de urgență 
 Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov în anul 2020 a vizat 
în principal eficientizarea acţiunilor de prevenire şi de creşterea capacităţii de reacţie în 
situaţii de urgenţă a tuturor structurilor cu atribuţii din cadrul sistemului judeţean de 
management al situaţiilor de urgenţă.  
  

1. Numărul ședințelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  
 În perioada analizată, Instituția Prefectului Județul Brașov alături de Secretariatul 
Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov au pregătit 18 
şedinţe extraordinare şi 6 videoconferinţe, după cum urmează: 

 În data de 05.01.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență,  privind 
relocarea urșilor din Predeal. 

 În data de 06.01.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
aprobarea protocolului ,,Animale sălbatice periculoase’’. 

 În data de 08.01.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
aprobarea protocolului ,,Animale sălbatice periculoase’’. 

 În data de 05.02.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în sistem videoconferință Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
fenomenele meteorologice periculoase. 

 În data de 10.02.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în sistem videoconferință Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
fenomenele meteorologice periculoase. 

 În data de 21.02.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în sistem videoconferință Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
bilanțul Departamentului pentru Situații de Urgență. 
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 În data de 22.02.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în sistem videoconferință Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
fenomenele meteorologice periculoase. 

 În data de 23.02.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
identificare spații carantinare pentru persoanele infectate cu visurul SARS-CoV-2. 

 În data de 24.02.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în sistem videoconferință Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
bilanțul Ministerului Afacerilor Interne. 

 În data de 26.02.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 

 În data de 29.02.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 

 În data de 05.03.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în sistem videoconferință Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 

 În data de 09.03.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 

 În data de 12.03.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 

 În data de 31.08.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 

 În data de 09.09.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 

 În data de 16.09.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 

 În data de 17.09.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 

 În data de 24.09.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 
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 În data de 01.10.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 

 În data de 05.10.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 

 În data de 07.10.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 

 În data de 08.10.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 

 În data de 12.10.2020, la ordinul domnului prefect, Mihai-Cătălin Văsii, a fost convocat 
în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență privind 
adopatarea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu 
noul coronavirus (COVID – 19) la nivelul județului Brașov. 

Având în vedere situația epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2 
majoritatea întâlnirilor/ședințelor s-au desfășurat în mediul on-line. 
 

2. Numărul hotărârilor adoptate, aspecte referitoare la măsurile stabilite 
         Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a emis un număr de 77 hotărâri, după 
cum urmează: 

 Hotărârea nr. 1 din 08.01.2020 privind aprobarea Procedurii privind modul de acţiune 
a instituţiilor responsabile cu gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de animalele 
sălbatice periculoase, la nivelul județului Brașov; 

 Hotărârea nr. 2 din 26.02.2020 privind completarea listei spațiilor care să poată fi 
destinate carantinării persoanelor și a măsurilor specifice pentru factorul de risc 
epidemiologic actual cauzat de virusul Sars-Cov-2; 

 Hotărârea nr.3 din 06.03.2020 privind masurile adoptate in cadrul sedintei 
extraordinare de lucru;  

 Hotărârea nr.4 din 08.03.2020 privind masurile adoptate in cadrul sedintei 
extraordinare de lucru; 

 Hotărârea nr.5 din 09.03.2020 privind modificarea art. 1 – alin. 3 si art.2 a Hotararii nr 
4 din 08.03.2020; 

 Hotărârea nr.6 din 12.03.2020 privind masurile aprobate in cadrul sedintei 
extraordinara; 

 Hotărârea nr.7 din 15.03.2020 privind instituirea CJCCI la nivelul judetului Brasov; 
 Hotărârea nr.8 din 24.03.2020 privind constituirea Comisiei de Coordonare Medicală 

pentru Situatii de Urgență COVID-19 a judetului Brasov; 
 Hotărârea nr. 9 din 27.03.2020 privind modul de gestionare a deseurilor municipale 

generate de la centrele de carantina din judetul Brasov; 
 Hotărârea nr. 10 din 27.03.2020 privind unele măsuri obligatorii pentru reducerea 

riscului de contaminare cu COVID – 19 la nivelul unităţilor de vânzare cu amănuntul 
din județul Brașov, înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în 
incinta cărora au acces consumatorii, precum şi la nivelul pieţelor agroalimentare și 
fermelor comerciale; 
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 Hotărârea nr. 11 din 31.03.2020 privind completarea art. 1 din Hotararea. nr 2  
referitoare la lista spatiilor de carantina din judetul Brasov; 

 Hotărârea nr.12 din 03.04.2020 privind aprobarea unor masuri de organizare a 
unitatilor spitalicesti, la nivelul Judetului Brasov; 

 Hotărârea nr.13 din 06.04.2020 privind completarea art. 1 din Hot. nr.11 din 
30.03.2020 referitoare la lista spatiilor de carantina din judetul Brasov; 

 Hotărârea nr.14 din 06.04.2020 privind modificarea Hot. nr.12 din 03.04.2020 
referitoare la aprobarea unor masuri de organizare a unitatilor spitalicesti, la nivelul 
Judetului Brasov; 

 Hotărârea nr.15 din 01.07.2020 privind aprobarea raportului sinteză privind pagubele 
înregistrate în județul Brașov în urma fenomenelor hidrometeorologice extreme din 
luna iunie 2020; 

 Hotărârea nr.16 din 20.06.2020 privind masuri suplimentare pentru reducerea riscului 
de contaminare cu COVID – 19 la nivelul judetului Brasov; 

 Hotărârea nr. 17 din  20.07.2020 pentru aprobarea raportului sinteză privind pagubele 
înregistrate în județul Brașov în urma fenomenelor hidrometeorologice extreme din 
perioada 03 – 08.07.2020; 

 Hotărârea nr.18 din 29.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii 
infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de 
infectare; 

 Hotărârea nr.19 din 09.09.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare a 
unităților de învățământ preuniversitar la nivelul județului Brașov; 

 Hotărârea nr. 20 din 16.09.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare a Scolii 
Gimnaziale Soars și Gradiniței cu Program Prelungit, “Micul Prinț”, nr. 22 Brașov; 

 Hotărârea nr. 21 din 17.09.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare a Scolii 
Gimnaziale Ghimbav; 

 Hotărârea nr. 22 din 24.09.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare a 
Gradiniței cu Program Prelungit nr. 9, Mun Brasov; 

 Hotărârea nr. 23 din 05.10.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare a 
Gradinitei cu Program Normal, sat Lunca Calnicului, Comuna Prejmer si a Scolii 
Gimnaziale Tarlungeni; 

 Hotărârea nr. 24 din 07.10.2020 privind instituirea unor masuri suplimentare pentru 
reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus (COVID-19) la nivelul judetului 
Brasov; 

 Hotărârea nr. 25 din 08.10.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare a 
Colegiului National “Radu Negru”, Fagaras, jud Brasov; 

 Hotărârea nr. 26 din 12.10.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare a 
Colegiului National “Aprily Lajos”, Brasov, jud Brasov; 

 Hotărârea nr. 27 din 15.10.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare a Scolii 
Gimnaziale nr.8 Brasov; 

 Hotărârea nr. 28 din 20.10.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare a Scolii 
Gimnaziale nr.2 Brasov si a Gradinitei cu Program Prelungit nr.35 Brasov , jud Brasov; 

 Hotărârea nr. 29 din 21.10.2020 privind aprobarea scenariului de funcționare al 
Liceului ”Șt.O.Iosif” Rupea și al Școlii Gimnaziale Cristian; 

 Hotărârea nr. 30 din 21.10.2020 privind instituirea unor masuri suplimentare pentru 
reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus (COVID-19) la nivelul judetului 
Brasov; 

 Hotărârea nr. 31 din 22.10.2020 privind constatarea depășirii incidenței cumulate de 
3/1000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, 
în unele localități din județul Brașov; 
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 Hotărârea nr. 32 din 22.10.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare a Scolii 
Gimnaziale nr.11 Brasov; 

 Hotărârea nr. 33 din 26.10.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare a 
Colegiului National “Andrei Saguna”, Brașov și al Colegiului Tehnic de Transport, 
Brașov, jud Brașov; 

 Hotărârea nr. 34 din 27.10.2020 privind constatarea depășirii incidenței cumulate de 
3/1000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, 
în unele localități din județul Brașov; 

 Hotărârea nr. 35 din 28.10.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare a 
unitățiilor de învățămănt preuniversitar de pe raza UAT Ucea, jud Brasov; 

 Hotărârea nr. 36 din 29.10.2020 privind aprobarea scenariilor de funcționare a 
Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva, Fagaras, jud Brașov; 

 Hotărârea nr. 37 din 29.10.2020 privind constatarea depășirii incidenței cumulate de 
3/1000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, 
în unele localități din județul Brașov; 

 Hotărârea nr. 38 din 04.11.2020 privind aprobarea scenariului de funcționare a Școlii 
Gimnaziale Bod; 

 Hotărârea nr. 39 din 05.11.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr.40 din 10.11.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr.41 din 12.11.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr.42 din 13.11.2020 privind recomandarea suspendării activității didactice 
în regim “față în față” în cadrul Academiei Forțelor Aeriene “Henri Coandă”, Brașov; 

 Hotărârea nr.43 din 13.11.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr.44 din 15.11.2020 privind instituirea carantinei în unitatea administrativ-
teritoriala Sâmbăta de Sus, din județul Brașov; 

 Hotărârea nr.45 din 15.11.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 46 din 16.11.2020 privind constatarea depășirii incidenței cumulate de 
3/1000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, 
în unitatea administrativ-teritoriala Bunesti din județul Brașov; 

 Hotărârea nr. 47 din 17.11.2020 privind constatarea depășirii incidenței cumulate de 
3/1000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, 
în unitatile administrativ-teritoriale Sercaia si Voila din județul Brașov; 

 Hotărârea nr. 48 din 18.11.2020 privind recomandari pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, în centrele comerciale si salile de fitnes din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 49 din 18.11.2020 privind recomandari pentru stabilirea unor masuri si 
responsabilitati in aplicarea Ordinului nr.46599504 din 16.11.2020 a Sefului 
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă; 
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 Hotărârea nr.50 din 19.11.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr.51 din 24.11.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 52 din 25.11.2020 privind constatarea depășirii incidenței a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr.53 din 26.11.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr.54 din 27.11.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 55 din 29.11.2020 privind constatarea depășirii incidenței a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 56 din 30.11.2020 privind incetarea aplicabilitatii Ordinul nr.4659950 din 
16.11.2020 a Sefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, privind instituirea 
carantinei zonale în unitatea administrativ-teritoriala Sâmbăta de Sus, din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 57 din 30.11.2020 privind constatarea depășirii incidenței a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unitatea administrativ-teritoriala 
Bunesti si Vama Buzaului din județul Brașov; 

 Hotărârea nr. 58 din 01.12.2020 privind constatarea depășirii incidenței a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 59 din 03.12.2020 privind constatarea depășirii incidenței a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 60 din 08.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 61 din 09.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 62 din 10.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 63 din 11.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 64 din 13.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 65 din 14.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 
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 Hotărârea nr. 66 din 15.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 67 din 15.12.2020 privind unele masuri referitoare la activitatea unor 
institutii publice din județul Brașov; 

 Hotărârea nr. 68 din 17.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 69 din 18.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 70 din 22.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 71 din 23.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 72 din 23.12.2020 privind distibuirea catre toate unitatile administrativ 
teritoriale, din judetul Brasov a afiselor aferente campaniei de vaccinare destinate 
actiunilor de prevenire in combaterea infectiilor cu virusul SARS-COV-2; 

 Hotărârea nr. 73 din 24.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 74 din 25.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 75 din 27.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 76 din 29.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov; 

 Hotărârea nr. 77 din 31.12.2020 privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de 
infectare cu virusul SARS-COV-2 în ultimele 14 zile, în unele localități din județul 
Brașov. 

 
Şedinţele au fost convocate de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă Braşov, ca urmare a necesităţii analizării situaţiei şi stabilirii unor măsuri pentru 
desfăşurarea normală a activităţii economice şi sociale pe raza judeţului, în condiţiile emiterii  
prognozelor meteorologice de vreme nefavorabilă, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă 
pe teritoriul judeţului sau în vederea identificării unor măsuri suplimentare privind reducerea 
riscului de contaminare cu COVID-19. 
 

3. Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării situațiilor de 
urgență 

Acţiunile post-eveniment s-au concretizat în acţiuni de inventariere a pagubelor 
produse urmare a inundaţiilor din lunile iunie-august 2020, când s-au înregistrat precipitaţii 
însemnate cantitativ, care în combinaţie cu cedarea apei din stratul de zăpadă existent în 
zona montană au generat creşteri de debite pe cursurile de apă din judeţ şi scurgeri pe 
versanţi.  
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 În perioada menționată anterior, activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă a înglobat şi acţiunile desfăşurate de comisii mixte, constituite prin ordine ale 
prefectului, după cum urmează: 

 Ordinul Prefectului Județul Brașov nr. 375 din 18.05.2021 privind numirea Comisiei de 
constatare și evaluare la culturile agricole afectate de seceta pedologică la nivelul 
unității administrativ-teritoriale Dumbrăvița; 

 Ordinul Prefectului Județul Brașov nr. 441 din 25.06.2020 pentru pagubele înregistrate 
în unitățile administrativ-teritoriale: Feldioara, Mândra, Șoarș, Cața, Poiana Mărului, 
Părău și Budila; 

 Ordinul Prefectului Județul Brașov nr. 479 din 10.07.2020 pentru pagubele înregistrate 
în unitățile administrativ-teritoriale: Jibert, Măieruș, Sânpetru și Ucea; 

 Ordinul Prefectului Județul Brașov nr. 496 din 16.07.2020 pentru pagubele înregistrate 
în unitățile administrativ-teritoriale: Tărlungeni și Comăna; 

 Ordinul Prefectului Județul Brașov nr. 595 din 24.08.2020 pentru pagubele înregistrate 
în unitatea administrativ-teritorială Șoarș; 

 
 Totodată, în cursul anului 2020 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a fost notificat despre iminenţa producerii unor 
fenomene meteorologice periculoase, înregistrând 253 avertizări hidro-meteorologice din care 
4 avertizări  „Cod Roşu”, 59 avertizări „Cod Portocaliu”, 177 avertizări „Cod Galben” şi 13 
„informări hidro-meteorologice” referitoare la prognozele, avertizările şi observaţiile privind 
producerea fenomenelor hidrometeorologice periculoase. 
 Pe lângă ordinele prefectului privind evaluarea pagubelor produse de fenomene 
hidrometeorologice periculoase s-au mai adoptat următoarele: 

 Ordinul Prefectului Județul Brașov nr. 72 din 30.01.2020 privind modificarea 
componenței CJSU Brașov; 

 Ordinul Prefectului Județul Brașov nr. 232 din 10.03.2020 privind modificarea 
componenței CJSU Brașov; 

 Ordinul Prefectului Județul Brașov nr. 313 din 07.04.2020 privind modificarea 
componenței CJSU Brașov; 

 Ordinul Prefectului Județul Brașov nr. 371 din 15.04.2020, privind numirea Grupului de 
Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene 
meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice la nivelul 
județului Brașov; 

 Ordinul Prefectului Județul Brașov nr. 414 din 12.07.2020 privind constituirea comisiei 
de evaluare a pgubelor produse la SC Sergiana Prod Impex SRL; 

 Ordinul Prefectului Județul Brașov nr. 432 din 24.06.2020 privind modificarea 
componenței CJSU Brașov; 

 Ordinul Prefectului Județul Brașov nr. 452 din 03.07.2020 privind constituirea 
comisiilor mixte de control în vederea prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19; 

 
 
 

4. Planuri aprobate 
Pentru a se crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea 

riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi pentru asigurarea unui răspuns optim în caz de 
urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat în judeţul Braşov, la nivelul Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au fost actualizate/întocmite următoarele documente: 
 Planul cu principalele activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov 

pentru anul 2020; 
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 Planul de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei prelungite 
pe perioada sezonului estival 2020 la nivelul judeţului Braşov; 

 Planul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor meteorologice 
periculoase specifice sezonului rece 2020-2021, al judeţului Braşov; 

 Planul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov pentru asigurarea 
resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe 
anul 2020.  
 

 
5. Acțiuni întreprinse și măsuri dispuse în contextul gestionării pandemiei 

generate de noul Coronavirus –SARS – COV-2  
 

În contextul declarării pandemiei de Covid -19 provocată de noul Coronavirus 
–SARS – COV-2 la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov s-au derulat 
următoarele activități: 

 în data de 26.02.2020 au fost identificate la nivelul județului Brașov locațiile 
destinate carantinării persoanelor infectate/suspecte (contacți direct) cu virusul 
SARS-Cov-2, sens în care a fost adoptată Hotărârea CJSU Brașov nr.2; 

 având în vedere numărul mare de persoane ce urmează a fi carantinate, Instituția 
Prefectului Județul Brașov împreună cu factorii de decizie au identificat noi locații, 
completându-se astfel, Hotărârea CJSU nr. 2 cu Hotărârea CJSU nr.11/31.03.2020; 

 în data de 06.03.2021 s-a constituit Grupul de suport tehnico-științific privind 
gestionarea bolilor înalt contagioase la nivelul județului Brașov având componența 
prevăzută în Hotărârea CJSU Brașov nr. 3; 

 în data de 15.03.2020 s-a operaționalizat Centrul Județean de Conducere și 
Coordonare a Intervenției la nivelul județului Brașov, cu reprezentanții tuturor 
instituțiilor care au atribuții în gestionarea epidemiilor, sens în care a fost adoptată 
Hotărârea CJSU Brașov nr.7; 

 s-au desfășurat întâlniri, cu caracter permanent, între conducerea Instituției 
Prefectului Județul Brașov și reprezentanți ai instituțiilor implicate în gestionarea 
pandemiei cu COVID-19; 

 în data de 24.03.2020 s-a constituit în cadrul CJSU Brașov, Comisia de Coordonare 
Medicală COVID-19, formată din experți în gestionarea medicală a situațiilor de 
urgență având suportul unui grup de lucru și în conformitate cu datele furnizate de 
către D.S.P. Brașov, sens în care a fost adoptată Hotărârea CJSU Brașov nr.8; 

 în perioada martie – mai 2020, angajați ai Instituției Prefectului Județul Brașov au 
coordonat acțiunile de carantinare a persoanelor ce au intrat pe teritoriul României, 
conform legislației în vigoare. Această acțiune a avut un caracter permanent. 
Totodată, persoanele carantinate au primit sprijin permanent din partea tuturor 
instituțiilor implicate; 

 începând cu data de 07.04.2020 au avut loc întâlniri de lucru zilnice între Prefectul 
Județului Brașov și conducerea D.S.P. Brașov în vederea adoptării de măsuri cu 
privire la gestionarea pandemiei cu COVID-19;  

 zilnic au fost transmise către instituțiile de utilitate publică listele cu persoanele 
afalate în izolare/carantină la domiciliu;  

 s-a constituit echipa mixtă de control în vederea prevenirii răspândirii infecției cu 
COVID-19 prin Ordinul Prefectului Județul Brașov nr. 452 din 03.07.2020, sens în 
care s-au defășurat acțiuni de verificare a modului în care sunt respectate regulile 
impuse prin acte normative specifice combaterii pandemiei cu COVID-19; 
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 informarea atât a publicului larg, cât și a unităților administrativ-teritoriale cu privire 
la operaționalizarea numărului de telefon de tip TEL VERDE dedicat sesizării 
neregulilor privind nerespectarea măsurilor stabilite în contextul COVID-19 . Acțiune 
desfășurată în contextul prevederilor H.G. nr. 394/2020 și H.G. nr. 476/2020.  

 pentru informarea publicului larg, ordonanțele militare/hotărârile/ordinele/actele 
emise de către autoritățile publice centrale și locale, referitoare la gestionarea și 
combaterea pandemiei cu COVID-19 au fost postate și actualizate, zilnic sau ori de 
câte ori a fost nevoie, pe site-ul oficial al Instituției Prefectului Județul Brașov, 
secțiunea “activități”, subsecțiunea “situații de urgență”; 

 s-au desfășurat întâlniri de lucru cu reprezentanții unităților spitalicești din județul 
Brașov, atunci când situația s-a impus. La aceste întâlniri a participat și conducerea 
Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov; 

 s-au desfășurat acțiuni de monitorizare a modului privind detașarea personalului 
medical de specialitate; 

 s-au desfășurat acțiuni de verificare a unităților de alimentație publică ce deservesc 
și au încheiate contracte cu autoritățile publice locate/unități de cazare care 
participă la procesul de carantinare a persoanelor, ca măsură de prevenire a 
răspândirii COVID-19; 

 
Personalul Serviciului Economic din Instituția Prefectului Județul Brașov asigură măsuri 

pentru a nu a fi afectată starea de sănătate a întregului personal al instituției și a cetățenilor 
cu care aceștia intră în contact direct. 

Cele mai importante acțiuni întreprinse și măsuri luate de la inceputul declarării stării 
de urgență pe teritoriul României și ulterior a stării de alertă, sunt:  

 distribuirea  produselor și a materialelor de protecție către angajați; 
 verificarea și asigurarea sistematică ca întreg personalul Instituției Prefectului să 

dispună de produse și material de protecție pentru prevenirea și combaterea 
virusului COVID -19; 

 documentarea cu privire la componența produselor și a materialelor de protecție 
folosite pentru combaterea și protejarea împotriva virusului SARS-COV-2; 

 cercetarea pieței pentru achiziția de produse și materiale de protecție conform 
precizărilor;  

 solicitarea ofertelor, centralizarea și achiziția produselor și a materialelor de 
protecție necesare desfășurării activității; 

 gestiunea produselor și a materialelor de protecție; 
 distribuirea de materiale informative cetățenilor, atunci când situația o impune; 
 informarea de către personalul Serviciului Economic ce are contact zilnic cu 

cetățenii cu privire la protejarea și folosirea corectă a materialelor de protecție în 
vederea prevenirii îmbolnăvirii cu virusul SARS-COV-2; 

 instruirea pesonalului cu privire la protejarea și folosirea corectă a materialelor de 
protecție în vederea prevenirii îmbolnăvirii cu virusul SARS-COV-2; 

 asigurarea deplasării de urgență a personalului pentru situații de prevenire și 
combatere a efectelor pandemiei de COVID-19;  

 urmărirea și raportarea de urgență a cazurilor de îmbolnăvire a personalului cu 
virusul SARS-COV-2 și evidența persoanelor carantinate. 

 
H. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii 
publice 
 Un element important în ceea ce privește asigurarea în județ a ordinii publice îl 
constitue cooperarea tuturor factorilor care participă la executarea misiunilor de ordine 
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publică. La nivelul județului Brașov, cooperarea se realizează la nivel interinstituțional și are 
ca obiectiv conjugarea efortului pentru prevenirea și combaterea acțiunilor de destabilizare a 
ordinii publice, atât în mediul rural, cât și în cel urban.  
 
Relația cu minoritățile naționale 
 
1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a 
situației cetățenilor români aparținând minorității rome. 

Biroul Judeţean pentru Romi işi desfăşoară activitatea in domeniul organizării, 
planificării şi coordonării activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Planul 
Judeţean de Măsuri, precum şi de monitorizare a politicilor publice destinate minorităţii 
romilor şi a proiectelor implementate la nivel judeţean, avand grup ţintă persoane ce aparţin 
minorităţii rome. 

La nivelul județului Brașov, conform ordinului prefectului nr. 550/05.06.2020 s-a 
modificat componența  Biroului Judeţean pentru Romi.  

În data de 21 februarie 2020, la sediul Instituției Prefectului Județul Brașov a avut loc 
ședința Grupului de Lucru Mixt în cadrul căreia, conform ordinii de zi, au fost 
discutate/dezbătute următoarele teme: 

 Starea de sănătate a populației în comunitățile de romi din județul Brașov în 
contextul focarului de gripă și de Hepatita A de la nivelul județului Brașov; 

 Situația juridică a locuințelor în comunitățile de romi din județul Brașov; 
 Diverse 

Pe parcursul anului 2020 expertul pe problemele romilor din Instituția Prefectului 
Județul Brașov a participat la toate videoconferințele organizate de Agenția Națională pentru 
Romi cu Birourile Județene pentru Romi din țară. 
  Biroul Județean pentru Romi a menținut permanent contact cu resursele umane rome 
de la nivel local și cu reprezentanții Asociației Partida Romilor Pro-Europa Brașov.  

Instituția Prefectului Județul Brașov a sprijinit grupurile defavorizate de cetățeni 
români aparținând minorității rome prin mai multe acțiuni: 

 Încheierea unui protocol de colaborare între Instituția Prefectului Județul Brașov și S.N 
Crucea Roșie Filiala Brașov având ca obiect Campania ”Eu ajut!” și Campania inițiată 
de Guvernul României în colaborare cu SNCRR de informare și prevenire împotriva 
COVID-19. Ca urmare a protocolului încheiat, Domnul Prefect Mihai-Cătălin Văsii, a 
participat alături S.N Crucea Roșie Filiala Brașov, în perioada stării de urgență la 
următoarele acțiuni: 

 În data de 27 martie 2020 s-a aflat alături de 40 de voluntari ai Filialei Brașov ai 
Crucii Roșii, care au distribuit pachete cu alimente pentru persoanele izolate la 
domiciliu din localitățile Racoș și Budila; 

 În data de 13 aprilie 2020 au fost cumpărate 80 de pachete din banii donați în 
Campania Eu ajut! ce au fost distribuite la familiile care nu au nici o forma de 
venit din comunele Teliu și Tărlungeni;  

 În data de 4 mai 2020, în cadrul campaniei „Eu ajut!” lansate în 15 Aprilie 2020 
de Crucea Roșie Filiala Brașov, în parteneriat cu Instituția Prefectului Județul 
Brașov, din donațiile primite în alimente și bani au fost ajutate: 

 73 de familii beneficiare ale Direcției de Asistență Socială Brașov; 
 138 de vârstnici beneficiari ai Direcției de Asistență Socială Brașov; 
 32 de familii beneficiare ale Crucii Roșii Filiala Brașov; 
 335 de persoane vulnerabile care au venituri insuficiente pentru 

asigurarea traiului zilnic; 
 200 de copii din județul Brașov; 
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 11 beneficiari ai Asociației Raza de Speranță; 
 15 familii beneficiare ale Asociației Start Voluntar. 

 În data de 7 aprilie 2020 Prefectul județului Brașov, domnul Mihai-Cătălin 
Văsii, s-a deplasat împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție 
Județean Brașov - în comuna Teliu, unde a discutat cu primarul Dorinel 
Blendica și viceprimarul Marius Constantin Bălan despre situația persoanelor 
defavorizate din localitate, a celor care nu obțin venituri în această perioadă, 
în special a celor aflate în autoizolare la domiciliu. Astfel, s-a stabilit că, în 
primă instanță, familiile cele mai nevoiașe vor primi pachete cu alimente, 
provenite din donații către Primăria Teliu, precum și de la Crucea Roșie. În 
discuțiile cu primarul și viceprimarul din Teliu s-a abordat și chestiunea 
menținerii ordinii și siguranței publice în contextul stării de urgență și a 
ordonanțelor militare. 

 În data de 16 aprilie 2020 Prefectul județului Brașov, domnul Mihai-Cătălin 
Văsii, a fost prezent la Săcele, la sediul Asociației Banca Regională pentru 
Alimente Brașov, unde au fost pregătite 500 pachete alimentare și săpunuri, 
pentru a fi distribuite primăriilor comunelor Bod, Prejmer și Teliu – pentru 
persoanele vulnerabile din respectivele comunități. 

 Solicitare transmisă tuturor unităților administrative teritoriale din județul Brașov 
privind măsuri de prevenire și diminuare a risipei alimentare; 

 Monitorizarea situației privind epidemia Covid-19 în comunitățile de romi din județ, 
solicitarea de la experții locali a informațiilor săptămânale privind evoluția epidemiei și 
centralizarea/transmiterea machetei completate către Agenția Națională pentru Romi; 

 Contact cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov în vederea întocmirii situației 
solicitate de Agenția Națională pentru Romi privind rata de cuprindere a copiilor romi 
în învățământul preșcolar, primar, gimnazial precum și a numărului de copii romi care 
nu au acces la platformele educaționale on-line; 

 Transmiterea unei adrese către toate unitățile administrativ teritoriale din județ prin 
care se solicită comunicarea către Instituția Prefectului Județul Brașov a tuturor 
măsurilor specifice implementate la nivel local în această perioadă de pandemie; 

 Circulară transmisă tuturor primăriilor din județ privind relansarea schemei granturi 
mici ”Acces la finanțare-2020” pentru programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei 
și creșterea incluziunii romilor”; 

 Transmiterea unei adrese către primăriile din județul Brașov privind măsurile de 
prevenire a răspândirii Covid-19, prin care se solicită comunicarea situației privind 
rețeaua de apă curentă și canalizare din localitate; 

 Colectarea de date de la nivelul județului, centralizarea și transmiterea acestora către 
Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului și către Agenția Națională 
pentru Romi, în vederea Evaluării Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor 
români aparținând minorității rome; 

 Informare transmisă către toate primăriile, către ONG-uri precum și în comunitățile de 
romi din județ cu privire la faptul că Ministerul Fondurilor Europene, prin Punctul 
Național de Contact pentru Romi, invită reprezentanții autorităților publice, ONG-urilor 
și membrii comunității rome să se înscrie în calitatea de grup țintă al proiectului 
”Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”, în cadrul căruia vor fi selectate 20 
de persoane ce vor participa la două serii de ateliere tematice în perioada 
februarie/martie 2020, respectiv iunie/iulie 2020 în municipiul Alba Iulia. 

 Informare transmisă către toate primăriile privind selecția participanților la programul 
”Promovarea Nediscriminării în Domeniul Locuirii Sociale  și la Locul de Muncă pentru 
Romi (HOPE) 
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2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea 
problemelor și implicarea în rezolvarea acestora. 
 Pe parcursul anului 2020, din cauza pandemiei COVID-19 nu au putut fi efectuate 
vizite de monitorizare în teritoriu privind aplicarea prevederilor H.G. 18/2015 pentru 
aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității rome, dar a fost menținută permanent legătura cu resursele umane rome de la 
nivel local, identificate problemele, înregistrate și rezolvate petițiile. 
 Monitorizarea situației privind epidemia Covid-19 în comunitățile de romi din județ a 
fost realizată, în perioada stării de urgență, prin solicitarea de la experții locali a informațiilor 
săptămânale privind evoluția epidemiei și centralizarea/transmiterea machetei completate 
către Agenția Națională pentru Romi. 
 În cursul anului 2020 Biroul Județean pentru Romi a monitorizat soluționarea 
incidentelor deosebite în care au fost implicați cetățeni români aparținând minorității rome, 
prezentate în mass-media și în mediul online, solicitând informări detaliate cu privire la 
aceste evenimente, instituțiilor competente. 
 Ca urmare a protocolului de colaborare încheiat între Instituția Prefectului Județul 
Brașov și Consiliul Superior al Magistraturii „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație 
juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 
454/ cod MySMIS 2014+118765,  privind drepturile grupurilor vulnerabile, la nivelul județului 
Brașov a fost finalizată  distribuirea celor 2000 de exemplare de pachete informative către 
beneficiarii finali în baza unei liste nominale de semnături. 

Persoanele aflate în izolare la domiciliu au fost sprijinite în vederea aprovizionării celor 
necesare pe perioada izolării, prin autoritățile publice locale și prin acțiuni de voluntariat. 

A fost transmis către membrii Grupului de Lucru Mixt, Inspectoratul Școlar, Direcția de 
Sănătate Publică și către toate primăriile din județ a solicitării Agenției Naționale pentru Romi 
privind diseminarea informațiilor referitoare la măsurile guvernamentale de prevenire și 
extindere a epidemiei de coronavirus COVID-19 către resursele umane rome: experți locali, 
lideri locali, mediatorii sanitari, mediatorii școlari. 

S-au transmis recomandările privind conduita de prevenție în perioada sărbătorilor 
pascale și cu ocazia Paștelui Blajinilor. 

În data de 05 mai 2020 la sediul Instituției Prefectului Județul Brașov a fost organizată 
ședința de lucru privind siguranța și ordinea publică, prezidată de domnul Prefect Văsii Mihai 
Cătălin la care au participat: reprezentanți ai BJR, ai forțelor de ordine din județ și ai 
Asociației Partida Romilor Pro-Europa. Reprezentantul Asociației Partida Romilor Pro-Europa a 
transmis că întreaga echipă a asociației din județ vine în sprijinul autorităților în scopul 
implementării măsurilor de informare și a prevenirii unor conflicte în comunitățile de romi.  
 

 
I. Activități pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative 

 
1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile 
de învăţământ 
 
 În semestrul I al anului școlar 2019/2020, au fost organizate 2 întâlniri de lucru în 
vederea analizării gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic din unitățile de 
învățământ preuniversitar având ca obiect implementarea unitară la nivelul județului Brașov a 
Planului Național Comun de Acțiune, siguranța în unitățile de învățământ preuniversitar de 
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stat. Acțiunile de monitorizare au avut ca scop principal sprijinirea autorităților publice locale 
pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu pentru unitățile de învățământ. 
 Prin Ordinul Prefectului nr. 601/26.08.2020, s-a aprobat constituirea comisiilor mixte 
de verificare a unităților de învățământ preuniversitar din județul Brașov, în vederea asigurării 
condițiilor necesare pentru deschiderea în bune condiții a anului școlar 2020/2021. Acțiunea 
de  verificare s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr.35/2007 privind creșterea 
siguranței în unitățile de învățământ și art.6 pct.1 lit.b din H.G. 460/2006 privind aplicarea 
unor prevederi ale Legii nr.340/2004, actualizată, art.253 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, prevederile Planului Național Comun de Acțiune pentru creşterea 
gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în 
incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, nr.M.A.I. 
94859/23.06.2016, M.E.N.C.Ş. nr. 560/MCA/13.07.2016 şi M.D.R.A.P. nr. 66774 /19.07.2016. 
         Acțiunea de control a fost planificată, conform pct. 16 din Planul unic de control 
pentru anul 2020 nr. 521/15.01.2020, aprobat la nivelul Instituției Prefectului Județul 
Brașov. Comisiile mixte au fost formate din reprezentanţi ai Inspectoratului Școlar Județean 
Brașov și ai Instituției Prefectului Județul Brașov, care alături de reprezentanți ai autorității 
administrației publice locale au efectuat controale, prin sondaj,  la unitățile de învățământ 
preuniversitar, în vederea asigurării condițiilor necesare pentru deschiderea în bune condiții 
a anului școlar 2020/2021. Comisiile mixte de control și-au desfăşurat activitatea în 
perioada 27.08.2020- 11.09.2020. 
   Obiectivele specifice ale controlului au vizat: 

 stadiul implementării măsurilor sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în 
perioada pandemiei COVID -19; 

 stadiul pregătirii localurilor pentru deschiderea anului şcolar 2020/2021 privind 
finalizarea lucrărilor de reabilitare, reparare/renovare, modernizare, termen estimat 
pentru finalizare; 

 stadiul igienizării spaţiilor de învăţământ, igienizarea grupurilor sanitare,  igienizarea 
spaţiilor de depozitare a produselor lactate şi de panificaţie, distribuite în cadrul 
programului “lapte-corn”; 

Comisiile mixte de verificare formate din reprezentanți ai Instituției Prefectului și ai 
Inspectoratului Școlar Județean au vizitat un număr de 42 unități administrativ-teritoriale, 
fiind verificate un număr de 107 de unități de învățământ preuniversitar, dintre care: 37 
gradinițe, 50 de școli gimnaziale și 20 licee. 
 

J. Alte activități 
 
1. Participarea la efectuarea acțiunilor de control ce i-au fost solicitate prefectului 
de către ministere sau alte instituții ale administrației centrale. 

 Verificarea modului în care au fost salubrizate localitățile - existenţa 
depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile 
cursurilor de apă, precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi 
podeţelor și realizarea si întreţinerea şanţurile şi rigolele de scurgere a 
apelor pluviale (control efectuat în baza Ordinului MAP și MAI nr. 459/78/2019 
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate 
de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții 
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona 
costieră, precum și Programul principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru 
Situații de Urgență pentru anul 2020) 

Instituții publice implicate 
o Instituţia Prefectului Judeţul Braşov,  
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o Administrația Bazinală de Apă Olt - Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov,  
o Comisariatul Judeţean Braşov al Gărzii Naţionale de Mediu,  
o Garda Forestieră Brașov,  
o Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov 

Data/perioada și locul verificării 
8 aprilie – 15 mai 2020/pe raza județului Brașov 
Au fost verificate - prin sondaj - sectoare ale cursurilor de apă (71) de pe raza 
a 41 unități administrativ teritoriale (3 municipii, 4 orașe și 34 comune), 
respectiv:  
-municipiile Codlea, Făgăraș, Săcele; 
-orașele Ghimbav, Râșnov, Rupea, Zărnești; 
-comunele Apața, Augustin, Beclean, Bod, Bran, Bunești, Cincu, Comăna, 
Cristian, Crizbav, Drăguș, Feldioara, Fundata, Hălchiu, Măieruș, Mândra, 
Moieciu, Ormeniș, Părău, Prejmer, Racoș, Sâmbăta de Sus, Sânpetru, Șercaia, 
Șinca, Șinca Nouă, Șoarș, Tărlungeni, Teliu, Ticușu, Ucea, Ungra, Viștea, 
Vulcan 
Rezultatele și măsurile dispuse 
Deficiențe constatate: 
În localităţile verificate au fost identificate în teren rigole colmatate, albii 
neigienizate în intravilan, depozitări ilegale de deşeuri amestecate, menajere, 
resturi vegetale, material plastic, etc., conform PV final nr. 4018/21.05.2020 
transmis către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. 
Măsuri dispuse: 
1.Salubrizarea zonelor unde au fost identificate depozitări accidentale de 
deşeuri urmând si notificarea G.N.M.-C.J. Brasov şi S.G.A. Braşov cu privire la 
realizarea măsurii. 
2.Notificarea agentilor economici si a proprietarilor de terenuri private cu 
privire la obligatia de a salubriza suprafetele administrate/detinute mentionate 
în notele de constatare si luarea tuturor măsurilor legale pentru igienizarea 
acestor zone. 
3.Supravegherea zonelor expuse depozitărilor neautorizate de deşeuri şi 
montarea de plăcuţe avertizoare, după caz. 
4.Îndepartarea materialului lemnos rezultat în urma toaletării vegetatiei 
lemnoase care poate impiedica scurgerea liberă a apelor. 
După expirarea termenelor stabilite pentru remedierea situaţiilor constatate în 
teren, s-au derulat acțiuni de control de către G.N.M.-C.J. Brasov şi S.G.A. 
Braşov cu privire la realizarea măsurilor 

 
 Verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol 

de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare din judeţul 
Braşov (control efectuat în baza Ordinului MAP și MAI nr. 459/78/2019 pentru 
aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de 
inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, 
poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, precum și 
Programul principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență 
pentru anul 2020) 

Instituții publice implicate 
o Instituţia Prefectului Județul Braşov 
o Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
o Administraţia Naţională „Apele Române” 
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o Administrația Bazinală de Apă Olt 
o Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Jud. Brașov 
o Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov 
o Garda Forestieră Brașov 
o Consiliul Județean Brașov 

Data/perioada și locul verificării 
19-23 octombrie 2020/cursuri de apă de pe raza județului Brașov 
Rezultatele și măsurile dispuse 
Au fost verificate 13 linii de apărare împotriva inundaţiilor, 5 acumulări de apă, 
8 lucrări de regularizare a cursurilor de apă, situaţia stocurilor de materiale şi 
mijloace de apărare existente, stadiul reactualizării planurilor locale de apărare 
împotriva inundaţiilor şi a planurilor de acţiune în caz de accident de baraj, 
existența depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe malurile și în albiile 
cursurilor de apă, precul și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor, 
care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii, precum și modul de 
gestionare al hărților de risc la inundații. Au fost identificate 9 puncte critice 
pe cursurile de apă pentru care s-a decis supravegherea permanentă și 
promovarea de investiții pentru remedierea acestora. De asemenea, s-a 
stabilit demararea procedurii de avizare a Planului de acțiune în caz de 
accident de baraj pentru barajul Săcele, completarea stocurilor de materiale și 
mijloace de apărare în conformitate cu normativele tehnice, reactualizarea 
programului de exploatare al acumularii Hamaradea-Holboșel, efectuarea de 
lucrări de decolmatare în zona digurilor de pe Pr. Homorodu Mare de pe raza 
comunelor Homorod și Cața, efectuarea de lucrări de tăieri de vegetație în 
zona digurilor de pe Pr. Cincu, sat Cincșor și igienizarea și interzicerea 
depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe malurile și în albiile cursurilor 
de apă. 

 
2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării Programului de Guvernare la nivelul 
județului 

În ceea ce privește modul de aplicare a Programului de Guvernare stabilit în anexa 
nr.2 la Hotărârea Parlamentului nr.1/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului, precizăm 
faptul că la nivelul județului Brașov, un număr de 25 servicii publice deconcentrate au fost 
implicate, în anul 2020, în realizarea măsurilor cuprinse în Programul de Guvernare. Astfel, 
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, în anul 2020, la nivelul 
județului Brașov, autoritățiile competente, au efectuat un număr de 464 acțiuni, în domeniile:  

Ordinea publică și siguranța cetățeanului. Acțiunile realizate în acest domeniu au 
avut un caracter permanent și au urmărit, ca și obiective : 

 Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni; 
 Asigurarea climatului de legalitate al mediului de afaceri; 
 Consolidarea capacităţii instituţionale. 

 Administrația publică. La nivelul județului Brașov, acțiunile realizate în acest 
domeniu, au avut în vedere deblocarea procesului de înregistrare a proprietăţilor imobiliare în 
sistemul de cadastru şi carte funciară. 
 Bugetul și fiscalitatea. Autoritățile competente în domeniul”Bugetul și Fiscalitatea”, 
au desfășurat în anul 2020 acțiuni pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute în Programul de 
Guvernare, respectiv pentru creșterea calității serviciilor oferite contribuabililor și creșterea 
gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat.  

Economia. Activitățile desfășurate de autoritățile competente din domeniu au vizat: 
 Mediul de afaceri, comerț.  
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 IMM-uri. Implementarea eficientă  a programelor. 
Acțiunile, care au și un caracter permanent, au urmărit în special sprijinirea sectorului 

IMM, precum și informarea mediului de afaceri despre continuarea programului România 
Start-up Nation și a altor programe similare, precum și asigurarea climatului de legalitate 
pentru consumatori și mediul de afaceri. 

Transporturi, Infrastructură și Comunicații. ”Accelerarea implementării și 
finalizarea investițiilor în scopul dezvoltării și modernizării rețelei terestre de transport (A 3 
Râșnov-Cristian)” și ”Realizarea programului de întreținere curentă și periodică a rețelei 
rutiere naționale”, au fost măsurile vizate de acțiunile desfășurate de autoritățile competente 
din județul Brașov, în anul 2020.  

Agricultură și dezvoltarea rurală. Autoritățile competente în domeniul ”Agricultură 
și dezvoltare rurală”, au desfășurat în anul 2020, acțiuni  pentru îndeplinirea măsurilor 
prevăzute în Programul de Guvernare, respectiv ”Continuarea programelor naționale de 
sprijin pentru agricultori aflate în derulare” și ”Revalorizarea cercetării stiințifice agricole”.  

Fonduri europene. ”Implicarea structurilor de consultanță, extensie și formare 
profesională pentru creșterea absorbției fondurilor europene” a fost obiectivul urmărit de 
către acțiunile desfășurate de autoritățile competente în acest domeniu.  

Muncă și protecția socială. Majoritatea acțiunilor realizate în acest domeniu, au 
avut un caracter permanent și au urmărit îndeplinirea  următoarelor obiective, măsuri : 

 Monitorizarea indeplinirii obligatiilor, la nivelul institutiilor publice, pentru 
respectarea drepturilor persoanelor abuzate, si pentru incurajarea implicarii 
organizatiilor neguvernamentale in activitatile specifice 

 Dezvoltarea de servicii integrate pentru grupurile vulnerabile 
 Reducerea poverii birocratice pentru beneficiarii serviciilor de asistenta sociala 
 Eficientizarea activităţii AJOFM pentru a oferi servicii competitive beneficiarilor - 

persoane în căutarea unui loc de muncă  
 Creşterea eficienţei Inspecţiei Muncii pentru combaterea muncii la negru/gri în 

vederea respectării drepturilor angajaţilor 
 Eficientizarea modului de lucru din casele de pensii pentru reducerea timpilor de 

aşteptare a deciziilor de calculare/recalculare pentru pensionari.  
 Educaţie, cercetare, inovare. Măsurile vizate de activitățile desfășurate de autoritățile 

competente din domeniu au fost: 
 Promovarea programelor de învăţământ profesional - dual şi extinderea acestora 

prin adecvarea cadrului instituţional existent şi stimularea parteneriatului cu mediul 
privat 

 Monitorizarea asigurării normelor de igienă în cadrul unităţilor de învăţământ  
 Promovarea măsurilor care sprijină digitalizarea sistemului de educaţie şi 

focalizarea pe utilizarea tehnologiilor IT pentru procesul de predare-învăţare şi 
pentru managementul educaţional. 

Tineret și sport. În acest domeniu, autoritățile competente au desfășurat în anul 
2020, acțiuni care să ducă la realizarea obiectivelor asumate, repectiv acțiuni pentru 
îndeplinirea următoarelor măsuri, obiective:  

 Realizarea programelor de tineret cu specific local 
 Promovarea sportului de masă și dezvoltarea de infrastructură sportivă accesibilă 

pentru toți cetățenii țării.  
Sănătatea. ”Implementarea Planului strategic de prevenire şi combatere a infecţiilor 

nosocomiale la nivelul tuturor spitalelor publice şi private” a fost principala măsură urmărită a 
fi îndeplinită de către actiunile desfășurate de autoritățile competente din județul Brașov, în 
anul 2020. 
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Mediul și resursele naturale. Pentru îndeplinirea măsurii, obiectivului privind 
”Creşterea suprafeţei ocupate cu păduri în România, prin înfiinţarea perdelelor forestiere de 
protecţie a căilor de comunicaţie, a terenurilor agricole şi împădurirea terenurilor degradate”, 
la nivelul județului Brașov, acțiunile desfășurate în anul 2020, au dus la creșterea cu 571 ha a  
suprafeței împădurite.  

De asemenea, la nivelul județului Brașov, în anul 2020, autoritățile competente au 
desfășurat și acțiuni care au privit ”Derularea programului de investiții pentru apărarea 
împotriva inundațiilor”, precum și ”Actualizarea şi îmbunătăţirea reţelei de monitorizare a 
calităţii aerului şi asigurarea raportării prompte a datelor privind calitatea aerului”. 
 

3. Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate 
Ȋn conformitate cu prevederile H.G. nr.784/2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin Ordinul prefectului judeţului Brașov nr. 1188/2019 a fost constituit Grupul de 
lucru pentru monitorizarea activităţii desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
din judeţul Brașov ȋn cadrul POAD. Ȋn componenţa Grupului, conform prevederilor legale, au 
intrat atȃt reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, cȃt şi ai instituţiilor cu responsabilităţi ȋn 
derularea activităţilor specifice, respectiv Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
Brașov, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brașov, Direcţia Generală 
pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov și Inspectoratul de Poliție al județului 
Brașov. 

Livrarea pachetelor cu produse de igienă, tranșa I, din cadrul POAD 2018/2021 s-a 
realizat în intervalul 21 – 23 decembrie 2019. La nivelul celor 58 de unităţi administrativ-
teritoriale din judeţ au fost livrată ȋntreaga cantitate, respectiv 24.503 pachete cu produse de 
igienă, urmând ca pachetele să fie distribuite către beneficiarii finali la începutul anului 2020. 
Pe parcursul livrării produselor de igienă nu au fost înregistrate lipsuri în gestiune și nici cutii 
depreciate. În perioada ianuarie – aprilie 2020 a fost distribuită întreaga cantitate de pachete 
către: 18.469 persoane aflate pe listele inițiale, 4.502 persoane aflate pe listele suplimentare, 
iar odată cu intrarea în vigoare a OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin 
decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe 
perioada stării de urgenţă, către 1.532 persoane aflate în carantină, izolare sau autoizolare ca 
urmare a aplicării măsurilor dispuse prin ordonanţele militare privind instituirea stării de 
urgenţă pe teritoriul României sau persoanelor vârstnice din cămine pentru persoane 
vârstnice. De asemenea 13.946 de beneficiari au fost consiliați de către personalul specializat 
din cadrul compartimentelor de asistență socială din primării cu privire la: asigurarea igienei 
corporale şi a locuinţei proprii; accesul la serviciile medicale; sprijin în căutarea unui loc de 
muncă; recomandări culinare și sfaturi privind echilibrul nutrițional. 

Începând cu luna iunie 2020 derularea programului POAD 2018/2021 s-a realizat 
conform OUG nr. 84/2020. Prin Ordinul prefectului judeţului Brașov nr. 395/2020, modificat 
prin Ordinul nr. 399/2020 a fost constituit Grupul de lucru pentru derularea POAD, iar prin 
Ordinul nr. 419/2020 au fost desemnate persoanele responsabile cu distribuirea pachetelor 
cu produse de igienă/alimentare în cadrul programului POAD 2020-2021 la nivelul UAT-urior 
din județ. 

În intervalul 09 – 10 iunie 2020 s-au livrat pachetele cu produse de igienă, tranșa II, 
către toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ. Pe parcursul livrării produselor de 
igienă nu au fost înregistrate lipsuri în gestiune și nici cutii depreciate. În perioada iunie – 
octombrie 2020 a fost distribuită întreaga cantitate de pachete către: 17.875 persoane aflate 
pe listele inițiale, 5.942 persoane aflate pe listele suplimentare, iar excedentul de 686 
pachete a fost distribuit prin compensare către alte județe (Covasna, Iași, Olt, Teleorman, 
Vâlcea) care au înregistrat deficit de pachete. De asemenea 11.398 de beneficiari au fost 
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consiliați de către personalul specializat din cadrul compartimentelor de asistență socială din 
primării cu privire la: asigurarea igienei corporale şi a locuinţei proprii; accesul la serviciile 
medicale; sprijin în căutarea unui loc de muncă; recomandări culinare și sfaturi privind 
echilibrul nutrițional. 

În intervalul 01 – 07 iulie 2020 au fost livrate pachetele alimentare, tranșa I, către 
toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ. Pe parcursul livrării pachetelor alimentare nu 
au fost înregistrate lipsuri în gestiune și nici cutii depreciate. În perioada iunie – octombrie 
2020 a fost distribuită întreaga cantitate de pachete către: 18.032 persoane aflate pe listele 
inițiale, 5.766 persoane aflate pe listele suplimentare, iar excedentul de 705 pachete a fost 
distribuit prin compensare către alte județe (Covasna, Iași, Olt, Teleorman, Vâlcea) care au 
înregistrat deficit de pachete. De asemenea 10.542 de beneficiari au fost consiliați de către 
personalul specializat din cadrul compartimentelor de asistență socială din primării cu privire 
la: asigurarea igienei corporale şi a locuinţei proprii; accesul la serviciile medicale; sprijin în 
căutarea unui loc de muncă; recomandări culinare și sfaturi privind echilibrul nutrițional. 
 
 Începând cu luna iulie a anului 2020 membrii Grupului de lucru POAD de la nivelul 
Județului Brașov au început activitatea și în baza OUG nr. 115/2020 privind unele măsuri 
pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese 
calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri 
externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.  
 Acest program social, cu fonduri europene, se adresează următoarelor categorii de 
beneficiari: 

a) persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care 
beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu 
caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii; 

b) persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate, 
familiile cu copii care nu au domiciliu stabil și familii monoparentale. 

Activitatea privind implementarea acestui program a fost una extrem de laborioasă și 
plină de provocări în condițiile în care este vorba de o linie de finanțare nouă care a impus 
adaptarea rapidă a procedurilor de lucru. Membrii Grupului de lucru POAD s-au aflat în dialog 
permanent cu reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene și cu firma abilitată să emită 
cardurile pentru beneficiarii din județul Brașov și să constituie rețeaua de alimentație publică 
unde pot fi utilizate cardurile sociale de mese calde, SC SODEXO PASS ROMÂNIA SRL. 

După faza de inventariere a beneficiarilor și de organizare a licitațiilor pentru 
desemnarea emitenților de carduri, în luna noiembrie 2020 cardurile au fost livrate Instituției 
Prefectului Județul Brașov. Per total au fost recepționate și distribuite către UAT-uri, în doar 
trei zile calendaristice, 3101 carduri sociale de mese calde, dintre care 3000 pentru 
pensionari și 101 pentru persoane fără adăpost. 

În condiițiile excepționale impuse de pandemia de COVID 19, până în luna decembrie 
2020, reprezentanții serviciilor de asistență socială de la nivelul UAT-urilor, coordonați 
permanent de Instituția Prefectului Județul Brașov, au distribuit 2329 carduri către 
beneficiari. Cardurile rămase nedistribuite aparțin în fapt beneficiarilor care au decedat 
ulterior emiterii tichetelor electronice, persoanelor instituționalizate, care nu mai sunt astfel 
eligibile, beneficiarilor care nu au putut fi identificați la adresa poștală din baza de date a 
Casei Naționale de Pensii. 

În luna decembrie 2020 cardurile distribuite au fost alimentate cu fonduri, iar 
beneficiarii au putut să utilizeze banii alocați. 

Instituția Prefectului Județul Brașov a făcut numeroase demersuri pentru extinderea 
rețelei de unități de alimentație publică unde pot fi folosite aceste carduri, pentru a veni în 
sprijinul beneficiarilor, oferind consultanță investitorilor interesați și sprijinind firma abilitată 
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să constituie rețeaua. În prezent pe raza județului Brașov există 80 de unități afiliate 
SODEXO, iar beneficiarii din localitățile limită de județ se pot adresa și societăților comerciale 
partenere din alte județe. Eforturile de extindere a rețelei vor fi continuate pe toată durata 
programului, astfel încât să se faciliteze accesul beneficirilor la serviciile gratuite oferite. 

O provocare deosebită a acestui program este impusă de volatilitatea permanentă a 
numărului de beneficiari, ceea ce impune o comunicare continuă între UAT-uri – Instituția 
Prefectului Județul Brașov – ministerul de resort – SODEXO, urmând ca în fiecare lună să fie 
emise și distribuite noi carduri pentru noii beneficiari deveniți eligibili și să fie blocate 
cardurile pentru persoanele care din varii motive au devenit neeligibile. 
 

În luna august 2020 a fost emisă OUG nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru 
sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe 
bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri 
externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora.  

Beneficiarii acestui program sunt: 
a) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar - copii preșcolari înscriși 

în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului 
educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind 
stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, cu modificările și completările ulterioare; 

b) copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat primar/gimnazial - copiii înscriși în 
învățământul de stat, primar și gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în 
Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 
privind acordarea de rechizite școlare în anul școlar 2001-2002, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al 
căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, 
este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară. 
Acest program se află în prezent în etapa de inventariere a beneficiarilor, la finele 

anului 2020 pe raza județului Brașov fiind identificați 9287 de copii care pot beneficia de 
carduri educaționale, pentru care părinții au depus cereri în acest sens. 
 
 

V. SUPORT DECIZIONAL 
 
1. Control intern managerial: registrul riscurilor; registrul procedurilor 
 
 La nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov funcţionează Comisia de Monitorizare 
(CM), conform prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităților publice. 

În cursul anului 2020 componenţa CM a fost modificată, prin Ordin al Prefectului, de 
trei ori, din cauza schimbării structurii de conducere a instituţiei. De asemenea s-a 
reactualizat lista responsabililor de risc de la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov. 
 Activitatea CM s-a derulat în cursul anului trecut în baza Programului de dezvoltare a 
sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov pentru 
anul 2020 nr. 7331/18.06.2020. Membrii CM s-au reunit în cadrul ședințelor CM, respectiv ale 
ședințelor operative, de 43 de ori, activitatea fiind consemnată în procese-verbale redactate 
de Secretariatul Tehnic al CM, și au fost emise 9 Hotărâri CM. În cadrul ședințelor au fost 
analizate toate activitățile derulate la nivelul instituției și s-au impus măsuri de eficientizare a 
activității și monitorizare a acesteia. Prin procesele-verbale redactate, Secretariatul Tehnic al 
CM a asimilat activitățile analizate standardelor de control intern managerial. 
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 În luna ianuarie 2020, secretarul CM a transmis către MAI Situaţia centralizatoare 
privind stadiul implementării a programului de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov  

Tot în luna ianuarie s-a realizat operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control 
intern managerial al instituţiei pentru anul 2019. Toate activităţile CM derulate în cursul 
anului 2019 au fost evaluate cu acest prilej, prin procedura de autoevaluare, iar în urma 
concluziilor centralizate în Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 
31 decembrie 2019, emis de prefect, a rezultat că sistemul este CONFORM cu standardele 
cuprinse în Codul controlului intern managerial. Evaluarea sistemului de control intern 
managerial pentru anul 2020 se va realiza până în data de 8.02.2021. 
 Alte acţiuni ale SCIM derulate în cursul anului trecut: 

 În cursul lunii februarie 2020 a fost realizată o evaluare cu privire la stadiul 
implementării la data de 31.12.2019 a activităților din programul propriu de 
dezvoltare a sistemului de control intern managerial, aplicat în anul 2019, la nivelul 
Instituției Prefectului Județul Brașov; 

 În luna mai a fost finalizat Inventarul activităților procedurale nr. 6991/13.05.2020 
și a fost reactualizat Registrul de Proceduri al instituției; 

 La sfârșitul anului 2020 a fost revizuită ”Strategia de eficientizare a activității 
Instituției Prefectului-Județul Brașov 2019-2020”, document care a fost adus la 
cunoștința angajaților prin Nota Internă nr. 19138/29.12.2020 

 Activitatea de monitorizare a performanțelor Instituției Prefectului Județul Brașov la 
nivelul anului 2019 s-a derulat în cursul anului 2020 în baza indicatorilor de 
performanță prevăzuți de Planul Strategic al instituției pentru intervalul 2019-2020, 
anexă la Strategia de eficientizare a activității Instituției Prefectului Județul Brașov 
pentru intervalul 2019-2020. Activitatea de monitorizare s-a materializat în 
rapoartele de activitate redactate la nivelul instituției și pe fiecare linie de muncă. 

 În luna decembrie 2020 a fost lansată activitatea de actualizare a Registrului de 
riscuri al Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov, conform PS-MAI-CCM-06 privind 
managementul riscurilor la nivelul structurilor MAI, a Inventarului funcțiilor 
sensibile și Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor 
sensibile, în baza PS-028-RU/2012 privind managementul funcţiilor sensibile și a 
Precizărilor nr. 476946/6.09.2017 referitoare la modalitatea de identificare a 
funcților sensibile și măsurilor de control pentru reducerea la un nivel acceptabil a 
riscurilor asociate acestora, emise de Corpul de Control al Ministrului Afacerilor 
Interne, a Inventarului situațiilor generatoare de întreruperi și a Planului de 
continuitate a activităţii și a Inventarului documentelor neclasificate și a fluxurilor 
de date și informații neclasificate de la nivelul instituției. Activitatea de actualizare 
a fost finalizată în luna ianuarie a anului 2021. 

 
Registrul de riscuri în data de 31 decembrie 2020 conținea un risc major și 29 riscuri 

de nivel mediu. Registrul de riscuri este însoțit de Planul de implementare al măsurilor de 
control. 

 
Referitor la funcțiile sensibile, în cadrul analizei efectuate la nivelul instituţiei au fost 

luate în calcul următoarele categorii de funcţii sensibile: 
 Funcții implicate în activitatea de achiziţie publică de bunuri/servicii/lucrări; 
 Funcții implicate în activitatea de gestionare a fondurilor externe, a programelor 

sau proiectelor, a bunurilor materiale; 
 Funcții implicate în activitatea de constatare a conformităţii cu prevederile 

legale; 
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 Funcții cu impactul major al deciziilor/acţiunilor sau inacţiunilor; 
 Funcții implicate în activităţi care se exercită în condiţii de monopol, drepturi 

exclusive sau speciale; 
 Funcții care presupun competenţa decizională exclusivă; 
 Funcții implicate în activitatea de evaluarea şi consilierea (cu consecinţe majore 

în raport cu obiectivele instituţiei); 
 Funcții implicate care implică accesul la informaţii confidenţiale/clasificate; 
 Funcții implicate în activitatea de garantare a drepturilor/puterilor (personalului 

sau cetăţenilor); 
 Funcții implicate în activităţile cu influenţă directă asupra beneficiarilor 

serviciilor, cetăţenilor sau a operatorilor economici; 
 Funcții implicate în activitatea de recrutare şi selecţie de personal; 
 Funcţia ocupată de superiorul ierarhic al unei funcţii sensibile. 

Astfel, toți angajații de la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov se încadrează în 
aceste categorii, având un grad de sensibilitate ce variază de la ”CRITIC” la ”MINOR”. 

Din cauza specificului activităţii instituţiei s-a constatat că rotaţia pe post nu se poate 
aplica la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov, întrucât aceasta ar fi în contradicţie cu 
prevederile actelor normative în vigoare referitoare la statutul personalului, datorită unicităţii 
sau specializării funcţiei, etc. În această situaţie s-au propus alte măsuri de diminuare a 
riscurilor asociate funcţiilor sensibile, respectiv: 

 separarea atribuţiilor de coordonare de cele de control/inspecţie (în cazul 
funcţiilor de execuţie) (persoanele care coordonează unele structuri nu vor 
putea să exercite activităţi de control de fond în acestea, dacă în compartiment 
sunt încadrate cel puţin două persoane cu atribuţii similare); 

 solicitarea prelungirii accesului la informaţii clasificate, conform termenelor 
prevăzute în actele normative şi procedurile interne în vigoare; 

 întocmirea unei proceduri formalizate care să vizeze diminuarea riscului concret 
legat de desfăşurarea activităţii pe post; 

 participarea la programe de formare profesională punctuale, care să vizeze 
domeniul de activitate identificat cu risc; 

 respectarea procedurilor formalizate de la nivelul compartimentului. 
 
La finele anului 2020 în registrul de proceduri active al instituției figurau 147 activități 

procedurale și implicit 147 proceduri. Dintre acestea 61 erau procedurate prin proceduri de 
sistem. Prin urmare, s-au raportat 86 activități procedurale proprii. Variațiile numerice față de 
raportarea din 2019 au fost provocate de finalizarea în luna mai 2020 a noului Inventar al 
activităților procedurale nr. 6991/13.05.2020, de reactualizarea Registrului de Proceduri al 
instituției și de comunicarea unor proceduri de sistem noi. 

În cursul anului 2020 a continuat activitatea de revizuire a procedurilor operaționale. 
Toți angajații Instituției Prefectului Județul Brașov care au elaborat proceduri noi/revizuite au 
fost consiliați de către Secretariatul Tehnic al CM, iar documentele astfel rezultate au fost 
vizate pentru conformitate cu prevederile Ordinului SGG nr. 600/2018 de către Secretariatul 
Tehnic CM și aprobate de conducerea CM. 

În plus, pentru a veni în sprijinul anagajaților, Secretariatul Tehnic CM a constituit o 
bibliotecă a procedurilor aplicabile mai multor compartimente din instituție, care poate fi 
consultată operativ pe SERVER-ul IPBV. 

Activitatea de consiliere a Secretariatului Tehnic CM s-a materializat în cursul anului 
trecut prin participarea la ședințele CM la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov.  

De asemenea, secretarul CM a monitorizat toate activitățile din domeniul controlului 
intern managerial derulate la nivelul instituției și a verificat documentele emise de 
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compartimente din acest domeniu. În plus, a emis o notă internă privind includerea în fișele 
de post a atribuțiilor privind SCIM. 

Secretarul CM a reactualizat Procedura privind soluționarea petițiilor depuse la nivelul 
Instituției Prefectului Județul Brașov și cea privind circuitul documentelor neclasificate, fiind 
organizate și două instructaje cu toți angajații pentru prelucrarea lor. 

Secretarul CM a oferit consultanță cu ocazia tuturor misiunilor de audit și acțiunilor de 
control desfășurate la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov în cursul anului 2020. 
 
2. Audit intern 

În vederea asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității 
de audit public intern, în cadrul Instituției Prefectului Județul Brașov este constituit 
Compartimentul Audit Intern, compartiment ce a funcționat în anul 2020 în subordinea 
directă a prefectului județului Brașov. 

În conformitate cu prevederile art. 13 lit. b) din Legea nr. 672/2002 privind auditul 
public intern, republicată, cu modificările ulterioare, și ale pct. 3.4.2. din Normele 
metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne, 
aprobate prin O.M.A.I. nr. 18/2015, în anul 2020, la nivelul Instituției Prefectului Județul 
Brașov, activitatea de audit public intern s-a desfășurat în baza Planului anual de audit 
public intern pentru anul 2020, în cadrul căruia au fost cuprinse un număr de 6 misiuni 
de audit public intern, dintre care 5 misiuni de audit public intern de asigurare (regularitate, 
sistem) și 1 misiune de audit public intern de verificare a modului de implementare a 
recomandărilor.  

Ca urmare a modificărilor intervenite în planificarea activității de audit public intern, la 
sfârșitul anului de raportare, în Planul anual de audit public intern pe anul 2020, modificat și 
aprobat, se regăsesc 4 misiuni de audit public intern de asigurare, tipul de audit public 
intern care a făcut obiectul acestora fiind auditul de regularitate. 

 
La data de 31.12.2020, gradul de realizare a Planului anual de audit public intern 

pentru anul 2020 este de 75%, din cauza vacantării postului de auditor începând cu data de 
02.11.2020. Astfel, în anul 2020, la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov, au fost 
desfășurate efectiv 3 misiuni de audit public intern de asigurare, domeniile auditabile 
vizate fiind:  

 operațiunile și procesele de administrare a patrimoniului;  
 celelalte plăți ale entității, care nu sunt de natura celor pentru personal; 
 gestionarea și valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare. 

În vederea îmbunătățirii activităților entității publice/ structurilor auditate, cu ocazia 
misiunilor de audit public intern desfășurate în anul 2020 au fost formulate un număr de 29 
recomandări.  

Cu ocazia misiunilor de audit intern derulate în anul de raportare, la nivelul Instituției 
Prefectului Județul Brașov nu au existat recomandări formulate și neînsușite de către 
conducerea entității publice/ structurii auditate. 

La nivelul Compartimentului Audit Intern au fost elaborate Programul de asigurare și 
îmbunătățire a calității activității de audit intern pentru anul 2020, precum și Planul de 
acțiune privind îmbunătățirea și asigurarea calității activității de audit intern, structurat pe 
obiective, acțiuni, indicatori, termene de implementare și responsabili.  

De asemenea, în cursul anului 2020, au fost elaborate/actualizate un număr de 7 
proceduri operaționale specifice activității de audit public intern, astfel încât la data de 
31.12.2020, gradul de procedurare a activității este de 100%. 
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3. Etică și conduită   

Codul de conduită se află afișat spre consultare în sistemul informatic al instituției și la 
avizierul acesteia, fiind adus și la cunoștința tuturor angajaților. 

În anul 2020 au fost completate și transmise rapoartele privind respectarea normelor 
de conduită de către funcționarii publici din cadrul instituției prefectului. 
 
4. Protecția informațiilor clasificate 
 La nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov, protecția informațiilor clasificate atât în 
format letric cât și în format electronic este asigurată de către Structura de Securitate,  
compartiment distict în subordinea subprefectului. Structura de Securitate este sprijinită în 
activitățile sale și de către alți angajați desemnați prin ordin de prefect, atribuțiile lor fiind 
stabilite prin acte administrative și norme interne.  

Activități specifice întreprinse pe parcursul anului 2020: 
 Întocmirea Programului de Prevenire a Scurgerilor de Informații Clasificate, avizarea și 

aprobarea finală a acestuia. 
 Actualizarea documentelor anexe Programului de Prevenire a Scurgerilor de Informații 

Clasificate; 
 Implementarea procedurilor specifice privind autorizarea personalului pentru acces la 

informații clasificate; 
 Implementarea și monitorizarea respectării măsurilor de protecție privind gestionarea 

informațiilor clasificate; 
 Reevaluarea/reorganizarea și adaptarea mediilor de securitate locală, în funcție de 

necesități; 
 Redimensionarea, operarea și monitorizarea sistemelor informatice; 
 Inventarierea anuală a documentelor clasificate; 
 Întocmirea/avizarea și aprobarea Planului de Pregătire pe linia P.I.C. și C.S.T.I.C. 

aferent anului 2020 respectiv instruirea personalului autorizat pentru acces la 
informații clasificate în conformitate cu acesta; 

 Analiza măsurilor de protecție procedurală în vederea obtimizării activităților pe linia 
protecției informațiilor clasificate; 

 Planificarea controalelor pe linia protecției informațiilor clasificate. 
 Reorganizarea activității privind corespondența clasificată; 

Compartimentul de securitate pentru tehnologia informației şi comunicațiilor din cadrul 
Structurii de Securitate a asigurat eficiența activităților managementului sistemelor 
informatice și de comunicații  clasificate, astfel: 

 au fost obținute acreditări pentru sistemele informatice pe care se vehiculează 
informații clasificate; 

 s-au dezvoltat și adaptat noile tehnologii de comunicații  implementate în camera de 
comunicare SIOCWEB; 

 s-au redus factorii de risc privind pierderea datelor în format electronic prin 
implementarea de noi politici de securitate. 

 
5. Prevenirea și combaterea corupției 
 În conformitate cu prevederile art. 19 din OMAI nr. 62/2018 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la 
nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov este constituit Grupul de lucru pentru prevenirea 
corupţiei.  

La nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov a fost implementată și este utilizată 
aplicația informatică Managementul Asistat al Riscurilor de Corupție – MARC. 
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În anul 2020, au fost elaborate următoarele documente: Raportul privind 
implementarea măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Ministerului Afacerilor Interne, 
aprobat prin OMAI 72/2017 (nr. 132/13.01.2020) cu anexele privind Raportul privind 
implementarea inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a 
corupţiei, pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 și Raportul privind implementarea 
standardului general publicare a informţiilor de interes public, pentru perioada 01.01.2019 - 
31.12.2019, Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate produse în anul 2019 
conform prevederilor art. 3.1. din Procedura de sistem PS-DGA-02 privind evaluarea 
incidentelor de integritate în cadrul structurilorMAI (nr. 989/21.02.2020), Raport de evaluare 
cantitativ şi calitativ privind implementarea măsurilor de prevenire / control al riscurilor de 
corupţie (nr. 3224/02.03.2020). Totodată, a fost elaborat în cadrul aplicatiei informatice 
MARC Registrul revizuit al riscurilor de corupție (nr. 14/02.03.2020). Lucrători ai Serviciului 
Județean Anticorupție Brașov, cu sprijinul consilierului de integritate, au desfășurat în anul 
2020 o activitate de instruire a unui număr de 13 angajați ai Instituției Prefectului Județul 
Brașov care nu au participat la o astfel de instruire în ultimii trei ani și a angajaților încadrați 
începând cu luna iunie 2019. Totodată, în anul 2020 a avut loc o ședință a Grupului de lucru 
pentru prevenirea corupţiei în vederea derulării activității de monitorizare și revizuire a 
riscurilor de corupție, în acord cu prevederile pct. 5.3.6 din PS- DGA-01 - Procedura de 
sistem privind managementul riscurilor de corupție în cadrul structurilor MAI, prin utilizarea 
versiunii revizuite a aplicației MARC.  

În vederea pregătirii activităților de perfecționare continuă a angajaților și pentru 
cunoașterea elementelor de noutate apărute în domneiul prevenirii/combaterii corupției s-au 
diseminat în rândul tuturor angajaților: publicația “Integritatea - Buletin documentar și de 
informare privind activitatea de prevenire și combatere a corupției” nr. 2(25)2019, realizat de 
MAI – Direcția Generală Anticorupție, Raportul anual privind evaluarea incidentelor de 
integritate înregistrate la nivelul MAI in anul 2019 și Date suplimentare privind evaluarea 
incidentelor de integritate produse la nivelul structurilor subordonate ale MAI. În cadrul 
proiectului POCA/IP7/2017 “Consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al 
SNA 2016/2020”, DGA a derulat o cercetare sociologică având ca obiectiv general 
cunoașterea percepției asupra nivelului integrității în instituțiile din administrația publică 
centrală și structurile aflate în coordonarea acestora. Potrivit metodologiei de eșantionare, la 
nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov, a fost selectat un număr de 13 angajați care au 
completat un chestionar. 

La nivelul instituției nu au fost înregistrate incidente de integritate, în anul 2020. 

 
VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

 
1. Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte 
 

1. Realizările în domeniul de competenţă din punct de vedere statistic, anul 2018, 
anul 2019 şi anul 2020 sunt: 
  

  ANUL  2018 ANUL  2019 ANUL 2020 
Total cereri  50057     55623 25158 

 Electronice 34458 40952 16824 
Temporare 7573 6082 2309 
MDOC 8026 8589 6025 

 Punct mobil 
Făgăraş 

1030 948 291 
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 Total paş. 
eliberate 

 42782 47925 20369 

 Electronice 35392 41865 18086 
Temporare 7390 6060 2283 

Total cereri 
refuzate 

 5 4 1 

Total 
infr.constatate 

 - - - 

Menţiuni Persoane decedate 35 308 135 
 Renunţări la    

cetăţenie 
21 17 25 

Restabiliri  495 403 272 
Petiţii  13 7 1 

Audienţe  279 30 473 
Adeverinţe şi 

dovezi 
 258 307 200 

Scanări 
electronice 

 65157 78081 32970 

Din analiza datelor prezentate se observă faptul că a fost înregistrată o scădere 
semnificativă a cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi simple temporare, 
primite la ghişeu - sediul SPCPS Braşov precum şi la Misiunile Diplomatice şi Oficiile 
Consulare ale României în străinătate, scădere regăsită în diferenţa de aproximativ 30465 de 
cereri.  
 

2. Situaţia activităţilor desfăşurate pe linia aplicării prevederilor legale privind   
suspendarea şi restrângerea dreptului la libera circulaţie se prezintă după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

ACTIVITĂŢILE ÎNTREPRINSE ÎN 
ANUL 2018,  ANUL 2019, ANUL 2020 

2018 2019 202
0 

1. Numărul persoanelor comunicate pentru instituirea măsurii de 
suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie “I”  

 
 854 

 
800 

 
924 

2. Situaţia numerică a persoanelor pentru care s-au întreprins 
demersuri în teren pentru retragerea paşaportului 

  47  31 
 

5 

3. Situaţia numerică a paşapoartelor retrase   38 27 31 
4. Situaţia numerică a persoanelor pentru care au fost întocmite  

procese verbale de constatare a absenţei de la domiciliu 
  40 

27 2 

5. Urmăriţi General instituiţi cu restricţie 65 59 58 
 

3. Situaţia activităţilor întreprinse pe linie de secretariat şi PSE livrate prin curier se 
prezintă după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Activităţile întreprinse pe linie de secretariat, PSE 
livrate prin curier 

în anul 2018, 2019, 2020 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

1. Lucrări de corespondenţă primite, înregistrate şi 
soluţionate 14885 18852 9987 

2. PSE livrate prin curier 994 1823 1019 
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Din analiza activităţilor desfăşurate pe linia cererilor de eliberare a paşapoartelor 
simple electronice şi temporare se constată o scădere semnificativă a solicitărilor de eliberare 
a documentelor de călătorie. 

Precizăm faptul că activitatea de paşapoarte este complexă presupunând activităţi de 
lucru pe mai multe linii de muncă, după cum urmează: emitere, arhivare, scanare 
electronică, clasare, gestiune, secretariat, resticţii, deplasări în teren, anunţarea familiilor 
persoanelor care au decedat în străinătate, arestaţi/reţinuţi, minorilor depistaţi neînsoţiţi în 
străinătate, adopţii, eliberări documente de călătorie, audienţe, petiţii, pregătire profesională 
comunicări de/la şi către instanţe de judecată/Parchet, comunicări CRDS  şi  RDR, instruiri 
SSM şi situaţii de urgenţă, raportări ale situaţiilor zilnice, trimestriale, semestriale, anuale, 
întocmirea procedurilor interne de lucru, planuri de muncă şi a altor documente specifice 
controlului intern managerial.  
Obiectivele principale ale acestui serviciu au fost şi rămân în continuare următoarele: 

 Diminuarea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, pentru a răspunde cât 
mai operativ şi eficient solicitărilor cetăţenilor; 

 Soluţionarea în termenul legal a cererilor de eliberare a paşapoartelor simple, 
temporare şi simple electronice;  

 Verificarea permanentă a stocului de materiale cu regim special aflat în gestiunea 
S.P.C.P. Braşov; 

 Eliberarea de paşapoarte pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate 
conform legislaţiei în vigoare prin  acordarea unei atenţii sporite în cazul cetăţenilor 
care nu fac dovada cetăţeniei române (în special pentru minorii care nu sunt 
înscrişi în certificatul constatator al părintelui care dobândeşte cetăţenia română) şi 
soluţionarea cererilor de aprobare a (re)stabilirii domiciliului în România; 

 Efectuarea cu promptitudine a activităţilor privind aplicarea măsurilor de limitare a 
dreptului la libera circulaţie în străinătate a cetăţenilor romani, în conformitate cu 
prevederile legale. 

Pentru soluţionarea în timp util a cererilor de eliberare a paşapoartelor pe parcursul 
perioadei analizate, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Braşov s-au 
întreprins următoarele măsuri: 

 Pentru activitatea de primiri cereri în vederea eliberării de PSE/PST au fost 
deschise: 
 2 ghişee - online;  

iar în vederea eliberării documentelor de călătorie a fost deschis 1 ghişeu. 
 În sala de aşteptare sunt afişate  în permanenţă următoarele:  

 Programul de lucru cu publicul; 
 Programul de audienţe; 
 Informaţii utile eliberării paşaportului simplu temporar şi electronic; 
 Ultimele modificări aduse Legii 248/2005;  

 Pentru fluidizarea activităţii de depunere a cererilor atunci când se impune este 
desemnat câte un lucrător în sala de lucru cu publicul pentru a efectua activităţi de 
preverificare a documentelor şi care oferă relaţiile necesare celor interesaţi; 

Pe linie de personal, statul de funcţii şi organizare al serviciului este actualmente 
prevăzut cu un număr de 20 posturi:  8 funcţii de ofiţer, şi 12 de agent, din care: funcţii de 
ofiţer 7 ocupate, 1 post vacant şi 12 funcţii de agent - ocupate.  

În perioada analizată lucrătorii serviciului au desfăşurat o activitate exemplară pe linia 
prevenirii şi combaterii corupţiei, neexistând suspiciuni cu privire la integritatea acestora, 
astfel că nu s-au înregistrat evenimente negative sau sesizări în legătură cu corupţia la 
adresa cadrelor Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Braşov.  
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Activitatea Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Braşov s-a desfăşurat în scopul 
soluţionării cu maximă operativitate şi cu respectarea întocmai a prevederilor legislaţiei şi 
normelor în vigoare, a tuturor solicitărilor cetăţenilor, acordându-se o atenţie deosebită 
creării unui climat de ordine şi disciplină şi a unei pregătiri profesionale corespunzătoare, 
acestea contribuind pe deplin la realizarea dezideratelor propuse la începutul anului 2020. 

 

2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și  Înmatriculare a  
Vehiculelor Brașov 
 

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 
denumit în continuare Serviciu, este organizat în cadrul Instituției Prefectului Județul Brașov 
și este înființat în temeiul art. 1, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001precum și 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1767/2004. 

În perioada analizată, activitatea desfăşurată de S.P.C.R.P.C.I.V. Brașov s-a realizat 
cu efortul depus de către toți lucrătorii Serviciului, în vederea creşterii calităţii actului de 
prestări de servicii către cetăţeni, personalul Serviciului desfăşurând multiple activităţi, care au 
avut la bază cadrul normativ specific, precum şi atribuţiile specifice detaliate în Regulamentul 
de Organizare și Funcționare a Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor Brașov.  

Astfel, în baza planurilor de măsuri aprobate de către conducerea Instituţiei Prefectului 
Județului Brașov s-au desfăşurat activităţi susţinute pentru realizarea tuturor sarcinilor 
stabilite, în termenele prevăzute.  

1. ACTIVITATEA  DE  MANAGEMENT: 
Serviciul este prevăzut cu un număr de 25 de funcții, dintre care 6 (şase) funcţii de 

ofiţer de poliţie, 17 de agent de poliţie și 2 de personal contractual. 
Structura organizatorică este următoarea: 

 Conducerea Serviciului; 
 Compartimentul Relații cu publicul, arhiva și gestiune; 
 Compartimentul Regim Permise de Conducere; 
 Compartimentul Examinări; 
 Compartiment Înmatriculare și Evidența Vehiculelor Rutiere; 
 Compartimentul Informatică; 

 Având în vedere evoluția pandemiei mondiale generate de virusul Sars Cov-2, Decretul 
nr. 195/2020 a instituit la data de 15.03.2020 la nivel național starea de urgență, pentru o 
perioadă de 2 luni. În urma acestei situații, activitatea Serviciului s-a modificat, reducându-și 
activitatea aproape în totalitate. Prin dispoziția Directorului D.R.P.C.I.V. un număr de 16 
lucrători din totalul de 25, au fost delegați la I.P.J. Brașov, 8 la Poliția Municipiului Brașov și 8 
la Serviciul Rutier Brașov.   

În conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 139/16.09.2020, a fost emis 
Ordinul Prefectului nr. 652/21.09.2020 cu privire la organizarea de activități de 
preluare/eliberare documente necesare operațiunilor de înmatriculare a vehiculelor, precum 
și de eliberare a plăcuțelor cu nr. de înmatriculare în municipiul Făgăraș, săptămânal, în zilele 
de marți și joi, activitate suspendată temporar în data de 19.11.2020 pe o perioadă de 60 de 
zile, din cauza lipsei de personal. 

De asemenea, în perioada 28.09-16.10.2020, activitatea serviciului a fost auditată de 
către structura autorizată din cadrul Instituției Prefectului Județul Brașov, activitate ce a vizat 
domeniul “Gestionarea și valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare”, în urma 
controlului, nefiind identificate deficiențe. 
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2. ACTIVITATEA  DE  ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR: 
În perioada analizată, lucrătorii acestui compartiment au avut ca obiectiv prioritar 

executarea sarcinilor specifice rezultate din documentele de organizare şi planificare ale 
activităţilor, întocmite în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu ordinele şi dispoziţiile 
conducerii Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, a Ministerului 
Afacerilor Interne, precum şi cu ordinele Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov, urmărind, în 
special, deservirea în condiţii optime a cetăţenilor, dar şi respectarea legalităţii, toate acestea 
în concordanță cu fișa postului și resursa umană și materială pusă la dispoziție de către 
factorii decizionali, pe fondul situației de alertă națională.  

Dacă în anul 2019 orizontul de aşteptare a fost de circa 3-4 săptămâni pentru a 
înmatricula un vehicul, azi timpul de aşteptare este de maxim 2 zile lucrătoare, în cele mai 
multe dintre situații eliberarea documentelor efecuându-se chiar în ziua depunerii 
documentelor. 

Activitățile prestate au fost următoarele: autorizări provizorii de circulație, înmatriculări 
temporare, înmatriculări definitive, eliberare de documente și plăci de înmatriculare, radieri, 
duplicate certificate de înmatriculare și tipărire de dovezi înlocuitoare ale certificatului de 
înmatriculare.  

O altă activitate nenormată, dar obligatorie, a fost și rămâne arhivarea documentelor, 
operațiunea efectuându-se cu lucrătorii care desfășoară activități de relaționare cu publicul.  

Activitatea compartimentului este distribuită pe următoarele  ghişee: 
 1 ghişeu destinat atribuirii de autorizații de circulaţie provizorii;  
 3-4 ghișee destinate primirii documentelor pentru efectuarea radierilor şi a 

înmatriculărilor, preschimbarea certificatelor de înmatriculare, operațiunile realizându-
se exclusiv prin programare online pe site-ul www.drpciv.ro.  

 1-2 ghişee destinate eliberării certificatelor de înmatriculare/dovezilor înlocuitoare ale 
acestora, a cărților de identitate a vehiculelor, a plăcuțelor de înmatriculare, precum și 
a documentelor returnate de la Poșta Română; 
Solicitanții sunt invitați în cel mult 24 de ore de la depunerea documentelor pentru 

eliberarea cărții de identitate a vehiculelor, a plăcilor cu numere de înmatriculare și a dovezii 
înlocuitoare a certificatului de înmatriculare.   

Transformând activitatea compartimentului în date statistice, avem următoarele cifre: 
 radieri efectuate  4.151;  
 înmatriculări/transcrierii/duplicate efectuate 36.708; 
 autorizaţii de circulaţie cu valabilitate de 90 de zile eliberate 16.306; 
 certificate de îmatriculare de probe 8; 
 total certificate de înmatriculare eliberate 40.208. 

Valorile înregistrate în intervalul analizat, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
trecut sunt mai mici din cauza faptului că la data de 15.03.2020 s-a instituit la nivel național, 
starea de urgență, pentru o perioadă de 2 luni.  În urma acestei situații activitatea Serviciului 
s-a modificat, reducându-și activitatea aproape în totalitate.  

Activitatea de introducere a datelor specifice operațiunilor efectuate de lucrătorii 
compartimentului se execută în majoritatea cazurilor în același timp cu primirea 
documentelor (alte județe având personal special destinat pentru introducerea datelor, 
lucrătorul din ghișeu doar primind și verificând documentele). 

Măsuri dispuse pentru eficientizarea activității compartimentului: 
 Stabilirea măsurilor de soluționare a cererilor de radiere prin programul Rabla 

(transmise și in sistem online), în funcție de volumul solicitărilor de radiere 
(deschiderea unor ghișee special destinate acestei operațiuni), ținând cont și de 
termenul impus pentru cetățeni de a finaliza procedura impusă de acest program; 
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 Postarea informațiilor (comunicate de presă) actualizate pe site-ul Instituției 
Prefectului – Judetul Brașov; 

 Actualizarea mijloacelor de informare/afișelor din sala de așteptare cu publicul; 
 Solicitarea sprijinului jandarmeriei pentru asigurarea accesului în sediu în condiții 

de ordine și siguranță 
 

 
 
 
3. RELAŢIA CU ATELIERUL DE CONFECŢIONAT PLĂCI CU NUMERE DE 

ÎNMATRICULARE 
Atelierul de confecţionat plăci cu numere de înmatriculare este în subordinea directă a 

D.R.P.C.I.V. și este situat în incinta serviciului, lucru care este în avantajul cetățeanului. Atât 
pe linia preluării comenzilor de lucru, producţiei cât şi a predării plăcilor nu au fost şi nu sunt 
probleme, produsele fiind furnizate în timp util. În ceea ce priveşte partea de documentaţie, 
aceasta este întocmită corect şi la timp.  Verificările periodice ale factorilor de control au 
reliefat corectitudinea conducerii evidențelor financiar contabile atât din partea gestionarului 
serviciului nostru, cât și din partea lucrătorilor atelierului de plăci. 

Pentru o mai bună imagine a activităţii desfăşurate de lucrătorii compartimentului de 
înmatriculare, a compartimentului informatic şi a lucrătorilor atelierului de confecţionat plăci 
cu numere de înmatriculare, mai jos sunt prezentate sumele rezultate din valorificarea 
plăcilor şi operaţiunilor de înmatriculare în perioada analizată: 

a). Plăci permanente  –    A=56.787 buc, în valoare de 1.135.740 lei; 
                                         B=272 buc, în valoare de 6.256 lei; 
                                         C=1.050 buc, în valoare de 17.850 lei; 
b). Plăci temporare  -       A=1.580 buc, în valoare de 1.560 lei; 
                                        
c). Plăci de probe  -         A=16 buc, în valoare de 320 lei; 
d). Plăci provizorii -        A=31.790 buc, în valoare de 635.800 lei; 
                                        C=288 buc, în valoare de 4.896 lei; 
Păstrări de numere:   4.631 în valoare de 138.930 lei; 
Atribuiri de numere preferențiale: 20.824 în valoare de 937.080 lei. 

 
Totalul încasărilor se ridică la cifra de 2.870.228 lei,  
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4. ACTIVITATEA   DE   EXAMINARE: 
În perioada analizată, conform activităţilor planificate în documentele de organizare a 

muncii, precum şi a unor dispoziţii emise de Instituţia Prefectului Judeţului Brașov şi de 
Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, 
compartimentul de examinare auto, compartimentul a beneficiat de un număr de 12 
examinatori atestați. Au fost implicați 4 lucrători atestați ca examinatori, din cadrul 
compartimentului de înmatriculare și 3 lucrători de la compartimentul regim permise auto. În 
cadrul compartimentului de examinări auto, se desfășoară activități specifice în vederea 
obținerii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, drept conferit prin 
obținerea permisului de conducere auto. 

Programarea la proba practică se realizează în conformitate cu următoarele principii 
instituite de conducerea serviciului: posibilitatea cetățenilor de a alege data de examen, 
derularea programării după principiul primul venit primul servit, precum și, în funcție de 
locurile disponibile, persoanelor prezentate în audiență. Conform acestor principii și ținând 
seama de capacitatea de încărcare pe examinatori se generează numărul de locuri, locațiile și 
ora de plecare la proba practică.  
 Cea mai importantă activitate a acestui compartiment a fost cea de examinare a 
candidaţilor în vederea obţinerii permisului de conducere auto. Pe perioada analizată, 
activitatea de examinare practică a fost materializată în 202 comisii de examinare la 
proba practică în municipiile Brașov și Făgăraș.  

 A fost fixat un calendar al deplasărilor în zilele de joi în municipiul Făgăraș.  
În urma planificării au susținut examenul teoretic în perioada analizată, un număr de 

15.260 persoane din care 7.922 persoane au fost admise pentru susținerea probei practice, 
într-un procentaj de promovabilitate la examenul teoretic de 51,9%. În cele 202 de comisii 
ale examenului practic, au fost declaraţi admişi, din cei 15.889 examinați, un număr de 
6.080 candidați. Au fost declaraţi respinşi un număr de 9.809 candidați. A fost atins un 
procentaj de promovabilitate final, de 38,26%, conform rapoartelor statistice oferite de 
sistemul informatic. 

 
 

 
 
Au fost soluționate in cursul perioadei analizate un număr de 319 dosare de 

redobândire a permisului de conducere auto. 
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5. ACTIVITATEA   DE   EMITERE  A  PERMISELOR: 
În perioada supusă analizei, colectivul compartimentului regim permise de conducere, 

a depus o activitate susţinută, având ca principal obiectiv reducerea timpului de așteptare 
privind programarea în vederea emiterii permisului de conducere.  

Începând cu data de 01.11.2008, emiterea permisului de conducere preschimbat se 
realizează de către D.R.P.C.I.V., fiind livrat printr-un serviciu de curierat la domiciliul 
solicitantului. În cadrul compartimentului regim permise, la depunerea documentelor se 
obține o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, cu valabilitate de 15 zile. Activitatea 
compartimentului a fost și este îngreunată de faptul că trebuie să se răspundă și la telefonul 
public, deși toate informațiile pot fi găsite pe site. Trei lucrători din acest compartiment au 
fost utilizați în mod frecvent pentru susținerea activităților de examinare practică, în vederea 
scăderii timpului general de așteptare al cetățenilor. 

Activitatea compartimentului, a fost destul de intensă, în anul 2020, reuşindu-se 
atingerea următorilor parametri: au fost emise un număr total de 26.656 permise de 
conducere, din care pentru cetățenii județului Brașov un număr de 25.787 permise de 
conducere. Din acest număr, 5.908 permise de conducere au fost noi obținute prin examen. 

 

 
Un număr de 869 permise de conducere au fost preschimbate la solicitarea cetățenilor 

din alte județe. Circa 4% din activitatea compartimentului a fost cumva ocupată de cetățenii 
altor județe, în defavoarea cetățenilor județului Brașov. Astfel pentru județul PH au fost 
preschimbate un număr de 311 permise de conducere, pentru București 65 permise, pentru 
BZ 60 de permise, pentru AG 55 permise, pentru GL 32 permise de conducere. Pentru 
celelalte județe a fost înregistrat un număr mai mic de 20 de preschimbări. 

 

 
 
Din evidența pasivă, manuală au fost preschimbate un număr de 39 permise de 

conducere. În perioada analizată, au fost preschimbate un număr de 1.963 permise 
străine (care necesită un volum foarte mare de activități-Note verbale ambasade, 
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verificări suplimentare mail, Resper, adrese instituții, etc). Cu toate aceste rezultate, 
lucrătorii compartimentului au dat dovadă de profesionalism şi au rezolvat toate sarcinile 
date, achitându-se onorabil atât în faţa publicului cât şi a şefilor ierarhici.  

Măsuri dispuse pentru eficientizarea activității compartimentului: 
 Afișarea în mai multe medii de informare a situației unităților medicale autorizate cu 

efectuarea vizelor medicale necesare în vederea obținerii/preschimbării permisului de 
conducere; 

 S-a trecut doar la programarea online în vederea preschimbării permiselor de 
conducere atât străine cât și a permiselor de conducere românești. 

 
 

6. ACTIVITATEA DE SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL: 
În perioada analizată, au fost înregistrate și soluționate un număr de 5.214 lucrări cu 

caracter general și un număr de 558 petiții din partea cetățenilor, însumând cifra de 5.772 
documente, majoritatea fiind transmise prin mail, fapt ce a dus la prelungirea tipului de 
alocare a soluționării lucrărilor (printare, înregistrare, rezoluționare, soluționare, semnare, 
scanare, transmitere, clasare și arhivare). De asemenea până la data de 15.03.2020 au fost 
primite în audiență un număr de 83 de persoane. După această dată au fost suspendate la 
nivel național toate audiențele. Au fost consemnate în registrul de consiliere telefonică 
începând cu data de 27.04.2020, un număr de 1.496 persoane cărora le-a fost acordat 
sprijin în vederea rezolvării unor probleme conexe activității noastre. 

 
 
 

VII. COOPERAREA INTER INSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 
 

În cursul anului 2020 Instituția Prefectului Județul Brașov a avut numeroase colaborări 
cu instituții de la nivel central sau local, care au vizat rezolvarea unor probleme stringente 
pentru comunitate. 

Astfel, Instituția Prefectului Județul Brașov a sprijinit conducerea CNU-Feldioara în 
procedurile de redresare a uzinei și de autorizare de mediu, prin organizarea a două ședințe de 
lucru la care au participat toate autoritățile locale implicate în acest domeniu, alături de 
reprezentanții Ministerului Economiei și cei ai Companiei Naționale a Uraniului. 

Un alt domeniu al colaborării interinstituționale s-a referit la potejarea monumentelor 
istorice, instituția noastră sprijinind Institutul Național al Patrimoniului, în luna ianuarie 2020, 
în soluționarea unui dosar privind efectuarea unor lucrări ilegale la nivelul unui imobil din 
Scheii Brașovului, și Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, pentru reabilitarea 
Monumentului Închinat Eroilor din Primul Război Mondial din apropierea Cabanei Diham, în 
luna iulie a aceluiași an. 

Tot în ianuarie 2020 Instituția Prefectului Județul Brașov a colaborat cu Primăria 
Municipiului Brașov în domeniul implementării proiectului vizând stațiile de încărcare pentru 
autobuzele electrice și sistemul necesar troleibuzelor, fiind derulate demersuri la nivelul 
Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud SA – Sucursala de Distribuție a 
Energiei Electrice Brașov pentru urgentarea investițiilor. 

În luna iulie Instituția Prefectului Județul Brașov a sprijinit Secretariatul General al 
Guvernului – Direcția Generală Guvernare Deschisă, Relații Publice și Cooperare prin 
promovarea și diseminarea ”Raportului privind bunele practici din administrația publică 
centrală și locală în transmiterea de informații publice și în cooperarea cu organizațiile 
neguvernamentale pentru combaterea COVID-19” și ”Tabloului național al implicării 
organizațiilor neguvernamentale și grupurilor de voluntari în combaterea efectelor COVID-
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19”. 
De asemenea, în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost 

diseminat ”Ghidul autorităților publice pentru accesul publicului la informația de mediu” în 
luna august 2020. 

Instituția Prefectului Județul Brașov a sprijinit Primăria Comunei Ticușu pentru 
remedierea unei neconcordanțe între denumirea UAT-ului care apărea în Legea nr. 2/1968, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și OUG nr. 9/4.02.2020 privind 
aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii 
din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Prin demersurile efectuate de 
Instituția Prefectului Județul Brașov la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, numele 
comunei a fost corectat în actul normativ privind programul social.  

Comisia Naţională de Strategie și Prognoză în calitate de organ de specialitate al 
administrației publice centrale din subordinea Secretariatului General al Guvernului, 
realizează trimestrial o anchetă economică de conjunctură în sectorul industrial, prin care, pe 
baza răspunsurilor agenţilor economici intervievaţi referitor la nivelul producţiei industriale, a 
comenzilor, stocurilor şi preţurilor, pot fi elaborate prognoze pe termen scurt. Ancheta se 
bazează pe un eşantion de agenţi economici şi pe un chestionar, ambele fiind elaborate în 
cadrul Comisiei Naţionale de Strategie și Prognoză. Având în vedere că această metodă de 
analiză reprezintă o unică posibilitate de sondare directă a tendințelor pentru prognozele pe 
termen scurt, la solicitarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, Instituția Prefectului 
Județul Brașov a colaborat cu eșantionul de agenți economici stabilit de către aceasta din 
județul Brașov, pentru distribuirea, respectiv colectarea și transmiterea chestionarelor privind 
întocmirea „Anchetelor economice de conjunctură în sectorul industrial”. 
  În conformitate cu prevederile  legale în vigoare, Instituția Prefectului - Județul 
Brașov,  a întocmit și transmis, semestrial, în cursul anului 2020, în forma și structura 
solicitată de către D.G.R.I.P. din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, atât situația privind 
”Stadiul îndeplinirii în județul Brașov a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare”, 
precum și ”Raportul anual privind starea economico-socială a judeţului Braşov pentru anul 
2019 comparativ cu anul 2018”.  

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
modificată și completată, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin  H.G. nr. 38/2011, şi a 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011, la solicitarea 
Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, Instituția Prefectului Județul 
Brașov a avizat, în cursul anului 2020, un număr 9 anchete sociale. 

În anul 2020, datorită unei foarte bune colaborări inter-instituționale au fost 
organizate în condiții optime procesele electorale la nivelul județului. 

Potrivit atribuțiilor legale ce revin prefectului în vederea bunei organizări a alegerilor 
pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, respectiv alegerile pentru Senat 
şi Camera Deputaţilor din anul 2020, au fost desfășurate următoarele activități/acțiuni:  

 realizat secțiune dedicată, pentru alegerile organizate în anul 2020, pe site-ul 
Instituției Prefectului Județul Brașov; 

 stabilirea prin ordin al prefectului a numărului membrilor fiecărui consiliu local 
al comunelor, orașelor și municipiilor din județul Brașov și numărul membrilor 
Consiliului Județean Brașov pentru alegerile locale; 

 aprobarea modelelor ștampilelor electorale ce vor fi folosite la alegeri 
(ștampilele de control pentru Biroul Electoral de Circumscripție 
Județean/Birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească şi 
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municipală/Biroul Electoral Județean, respectiv ștampilele de control ale secțiilor 
de votare); 

 achiziționarea ștampilelor ce vor fi folosite la alegeri; 
 informarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale Braşov cu privire la 

funcționarea Birourilor Electorale Județene în vederea instalării liniilor telefonice 
şi de fax necesare desfăşurării activităţilor specifice; 

 informarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Braşov cu privire la 
asigurarea protecţiei sediului Birourilor Electorale Județene, pe toată perioada 
funcţionării acestora; 

 achiziționat materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional necesare 
desfăşurării activităţilor specifice; 

 organizat sesiunile de instruire a primarilor și secretarilor generali ai UAT-urilor 
cu privire la sarcinile ce vă revin în vederea organizării şi desfăşurării în bune 
condiţii a alegerilor; 

 întâlnire cu conducerea structurilor de ordine și siguranță publică județene în 
vederea punerii în aplicare a Calendarului principalelor activități ce revin în 
responsabilitatea instituției noastre și a structurilor MAI în scopul organizării și 
desfășurării alegerilor în cele mai bune condiții; 

 aducere la cunoștință publică a sediului și a programului de funcționare a 
Birourilor Electorale Județene; 

 confecționarea ștampilelor de control pentru secțiile de votare; 
 recepția ștampilelor de control pentru secțiile de votare; 
 preluarea, transportul şi depozitarea buletinelor de vot, sub paza asigurată de 

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Brașov; 
 preluarea, transportul şi depozitarea timbrelor autocolante, ștampilelor cu 

mențiunea ”VOTAT”, sub paza asigurată de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi 
Brașov; 

 predarea buletinelor de vot anulate către preşedinții birourilor electorale de 
circumscripţie comunală, orăşenească şi municipală/birourilor electorale ale 
secțiilor de votare în vederea afișării; 

 activități de pregătire a sacilor cu materialele necesare votării pentru secțiile de 
votare; 

 predarea către primari şi preşedinții birourilor electorale de circumscripţie 
comunală, orăşenească şi municipală/birourilor electorale ale secțiilor de votare 
a buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării alegerilor; 

 sprijinirea Birourilor Electorale Județene la activitățile specifice după încheierea 
votării; 

 organizat transportul membrilor Birourilor Electorale Județene la București – 
Biroul Electoral Central cu rezultatele alegerilor; 

 organizat transportul, în vederea arhivării, a materialelor electorale la alegerile 
locale, respectiv arhivarea materialelor electorale la alegerile pentru Senat şi 
Camera Deputaţilor, conform legislației în vigoare. 

 În perioada 01 – 15 noiembrie 2020 în Republica Moldova au avut loc alegeri 
prezidențiale. Pentru asigurarea dreptului la vot al cetățenilor Republicii Moldova aflați peste 
hotare, instituția noastră împreună cu primăria municipiului Brașov și Universitatea 
Transilvania Brașov, au pus la dispoziția autorităților din Republica Moldova spațiile și dotările 
necesare desfășurării scrutinului electoral în cele mai bune condiții. 
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VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 
 

În privinţa activităţilor de informare şi comunicare pe subiecte legate de procesul de 
integrare a României în Uniunea Europeană au fost distribuite materiale informative 
provenind de la: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice şi Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru.  
 În anul 2020 Instituţia Prefectului Judeţul Brașov a continuat promovarea Programelor 
Operaţionale din România, mizând pe conceperea unor campanii de informare adresate 
următoarelor grupuri ţintă: fermieri, asociaţii agricole, societăţi comerciale din spaţiul rural, 
unităţi administrativ-teritoriale din spaţiul rural, unităţi administrativ-teritoriale din spaţiu 
urban, agenţi economici, ONG-uri din mediul social, cultural, tineret, sport, învăţământ.  
 În vederea monitorizării proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile ale Uniunii 
Europene, Guvernului României sau al altor entităţi financiare internaţionale s-a constituit o 
bază de date cu aceste proiecte care este actualizată periodic.  
 La nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov, în cursul anului 2020, nu au fost 
implementate și nu se află în implementare proiecte cu finanțare externă nerambursabilă. 
 Ca urmare a protocolului de colaborare încheiat între Instituția Prefectului Județul 
Brașov și Consiliul Superior al Magistraturii „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație 
juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 
454/ cod MySMIS 2014+ 118765,  privind drepturile grupurilor vulnerabile, la nivelul 
județului Brașov a fost finalizată  distribuirea celor 2000 de exemplare de pachete informative 
către beneficiarii finali în baza unei liste nominale de semnături. 
 

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 
 
1. Informare și relații publice 
 Conform Raportului anual privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public din anul 2020, în registrul special au fost înregistrate un număr 
de 60 de solicitări din care: pentru 28 a fost declinată competența către alte instituții publice, 
(în special autorități publice locale fiind vorba despre solicitarea informațiilor referitoare la 
imobile), iar 32 au fost soluționate de către Instituția Prefectului Județul Brașov.  
         Nu au fost înregistrate reclamații administrative. 
         Nu au fost înregistrate litigii în contencios administrativ pentru aplicarea legii privind 
informațiile de interes public. 
 
 
2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor  

Referitor la organizarea și desfășurarea activităților de primire, evidență, examinare si 
soluționare a petițiilor, precum și de primire a cetățenilor în audiență, în anul 2020 s-au 
primit un număr total de 678 petiții din care: 

Petițiile au fost soluționate astfel:  
 136 pozitiv sau parțial pozitiv;  
 24 negativ; 
 249 de cazuri a fost declinată competența către alte instituții; 
 59 sunt în curs de soluționare; 
 111 au fost clasate direct.  
 13 petenți au fost primiți audiență de către conducerea institutiei, 4 au fost 

reîndrumați către alte instituții / structuri MAI pentru competență soluționare. Din 
totalul de petiții depuse cu ocazia audientelor, au fost soluționate: 3 pozitiv sau partial 
pozitiv, iar în 6 cazuri s-a declinat competența către alte instituții. 
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Raportul cuprinde principalele concluzii reieșite din analiza activității desfășurate pe 
această linie, realizările în vederea îndeplinirii programului de măsuri pentru combaterea 
birocrației în activitatea de relații cu publicul, precum și propuneri privind îmbunătățirea 
continuă a calității muncii și managementului în domeniu. 
 
3. Apostilarea documentelor 

 În anul 2020 au fost apostilate de către Instituția Prefectului Județului Brașov  1479 
documente . 

Din data de 1 februarie 2017  nu se mai percep taxe aferente apostilării actelor în 
conformitate cu Legea nr.1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative. 

Precizăm că programul de desfăşurare a apostilei, este zilnic, între orele 900 – 1100, cu 
restituirea documentelor după orele 1300,  excepţie făcând ziua de vineri când restituirea 
documentelor se face începând cu ora 1200 De menționat este faptul că actele supuse 
apostilării, mai puțin actele de stare civilă, sunt supuse avizării de către instituțiile abilitate, 
inexistența avizului ducând la imposibilitatea efectuării procedurii de aplicare a apostilei. 
Instituțiile și persoanele împuternicite să acorde avizul prealabil sunt desemnate de către 
structura de specialitate a MAI, care ne comunică periodic specimenele de semnătură ale  
persoanelor desemnate în acest sens pe fiecare minister în parte. 
 Având în vedere că 105 state semnatare ale Convenţiei de la Haga folosesc apostila, 
ea atestă originea actului oficial în vederea folosirii sale în afara graniţelor ţării. În anul 2015 
s-a implementat SISTEMUL INTEROPERABIL CENTRALIZAT PENTRU EVIDENȚA APOSTILEI 
ELIBERATE DE CĂTRE INSTITUȚIILE PREFECTULUI PENTRU ACTELE OFICIALE 
ADMINISTRATIVE. 

Acest proiect elimină riscul crescut de folosirea unei apostile falsificate, punând la 
dispoziţia autorităţilor şi altor persoane interesate, un mod eficient de verificare a datelor din 
cuprinsul actului apostilat. 

În cursul anului 2015 s-a finalizat implementarea proiectului menţionat mai sus, 
consilierii juridici responsabili cu aplicarea apostilei participând la cursurile de instruire. 
Totodată, M.A.I. a pus la dispoziţia biroului apostilă aparatura adecvată, fiind conectaţi la 
serverul securizat al ministerului. 

 

 

X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICARE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI  

DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII 
 
  
  Dificultăți identificate în activitate: 

 Din cauza fondurilor insuficiente alocate prin buget la nivelul Instituției Prefectului 
Județul Brașov, nu sunt îndeplinite obiectivele propuse în anul bugetar, aceste fiind de 
multe ori amânate;  

 Existența unor discrepanțe salariale între angajații administrației publice locale și cei ai 
instituției prefectului, ca urmare a aplicării legii 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice; 

 Migrația funcționarilor publici către alte autorități și instituții publice, generată de 
discrepanțele salariale, așa cum rezultă din aplicarea Legii nr. 153/2017.  
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Propuneri de eficientizare a activității: 
 creșterea nivelului de salarizare, astfel încât remunerarea personalului să fie raportată 

la importanța și complexitatea atribuțiilor legale îndeplinite; 
 alocarea de fonduri pentru cursuri de pregătire și perfecționare profesională. 

 
 

 
 

XI. OBIECTIVE 2021 
 
 Obiectivele strategice ale Instituției Prefectului Județul Brașov propuse pentru 
intervalul programatic 2021 sunt următoarele: 

1.Garantarea aplicării și respectării legii, a ordinii publice, precum şi a realizării politicii 
Guvernului la nivelul judeţului; 

2.Consolidarea capacității instituționale a Instituției Prefectului Județul Brașov. 
Aceste obiective strategice sunt operaționalizate la nivel de obiective specifice astfel: 

1. Garantarea aplicării și respectării legii, a ordinii publice, precum şi a 
realizării politicii Guvernului la nivelul judeţului 
1.1. Asigurarea verificării legalităţii actelor emise sau adoptate de autorităţile 
administraţiei publice locale 
1.2. Garantarea dreptului de proprietate 
1.3. Menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu 
toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii 
tensiunilor sociale 
1.4. Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă 
1.5. Protejarea mediului înconjurător 
1.6. Realizarea la nivelul județului a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare la 
termenele prevăzute în Programul de guvernare 
1.7. Întărirea capacității de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale care au sediul în 
județul Brașov 
1.8. Creșterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local prin 
supravegherea respectării cadrului normativ la nivelul județului  
1.9. Sporirea gradului de implicare a Instituției Prefectului Județul Brașov în procesul 
de informare privind fondurile nerambursabile/implementare proiecte cu finanțare 
europeană 
1.10. Coordonarea activităților în vederea bunei organizări și desfășurări a proceselor 
electorale 

2. Consolidarea capacității instituționale a Instituției Prefectului Județul 
Brașov 
2.1. Întărirea capacității de coordonare și de verificare a activității serviciilor publice 

desfășurate în cadrul Instituției Prefectului 
2.2. Aplicarea principiilor managementului performant al resurselor umane 
2.3. Planificarea şi gestionarea raţională a resurselor financiare şi materiale 
2.4. Implementarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor 
2.5. Îmbunătăţirea sistemului de control intern managerial 
2.6. Creşterea rolului activităţii de audit intern 
2.7. Prevenirea faptelor de corupţie la nivelul instituţiei 
2.8. Sporirea gradului de transparență a activității Instituției Prefectului, prin 

informarea continuă cu privire la activitatea instituției și furnizarea unui 
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spectru larg de informații de interes public 
2.9. Dezvoltarea culturii de securitate prin includerea tuturor angajaților în 

Programul anual de pregătire profesională pe linia PIC și INFOSEC 
2.10. Îmbunătățirea comunicării interne în cadrul Instituției Prefectului și creșterea 

nivelului de promovare a valorilor, standardelor și bunelor practici în 
administrația publică 

 
 

XII. CONCLUZII 
 
 Anul 2020 a însemnat pentru Instituția Prefectului județul Brașov, un an plin de 
provocări, complex, marcat de apariția pandemiei de COVID-19, care a necesitat  eforturi 
uriașe pentru gestionarea acestei crize, mobilizarea și coordonarea tuturor instituțiilor 
implicate în prevenirea și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. 

De asemenea, a fost anul în care s-au desfășurat alegerile locale și cele parlamentare, 
în condiții speciale, care au impus măsuri pentru asigurarea protecției sanitare a personalului 
implicat în procesul electoral și a electoratului. Organizarea acestor alegeri a însemnat un 
efort considerabil și susținut, dar a fost încă un examen care, în județul nostru, a fost trecut 
cu brio. 

În urma analizei activității derulate în cursul anului 2020, apreciem activitatea derulată 
de Instituția Prefectului Județul Brașov în colaborare cu instituțiile publice de la nivelul central 
și de la nivel local, precum și cu reprezentanții societății civile ca fiind una eficientă, care a 
condus la deblocarea a numeroase probleme ale comunităților locale și la promovarea unor 
exemple de bună practică la nivel administrativ. 

Ne propunem ca în anul 2021 să menținem și eventual să îmbunătățim bunele practici 
și să asigurăm derularea în condiţii optime a tuturor activităților, cu îndeplinirea atribuţiilor 
prevăzute de lege şi gestionarea corespunzătoare a resurselor. 


