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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 cu modificările și completările ulterioare; 

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; 
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xi. OUG nr. 81/2007, pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor 
preluate în mod abuziv; 

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 

 
  

Structura organizatorică a Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov este formată din următoarele 
structuri:  

- Prefect; 
- Subprefecți; 
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- Secretar General; 
- Cancelaria Prefectului;   
- Corpul de Control al Prefectului;  
- Structura de Securitate;  
- Serviciul Afaceri Europene şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate; 
- Serviciul Juridic și Contencios Administrativ; 
- Serviciul Economic;  
- Compartimentul Relații cu Publicul și Arhivă;  
- Serviciul Public de Paşapoarte; 
- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. 
 
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, personal contractual și funcţionari publici cu statut special (ofiţeri de 
poliţie, agenţi de poliţie în cadrul serviciilor publice comunitare). 

La finele anului 2022, Instituţia Prefectului judeţul Braşov avea prevăzute un număr de 105 
posturi, iar specializările resurselor umane sunt, în principal, în domeniile ştiinţelor juridice, poliţieneşti, 
economice şi umaniste, după cum urmează: 

a. Număr de posturi aprobate – 105 posturi; 
b. Număr de posturi angajate/ocupate – 89 posturi; 
c. Număr de posturi vacante – 16 posturi. 
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 2022, 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 2021-2022 nr. 939/19.01.2021”. 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 
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  
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 Integritatea  
 

MISIUNEA INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV 
 

 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 INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV 
Obiectivele strategice ale Instituției Prefectului Județul Brașov propuse pentru anul 2023 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 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 
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2.10. Îmbunătățirea comunicării interne în cadrul Instituției Prefectului și creșterea nivelului de 
promovare a valorilor, standardelor și bunelor practici în administrația publică 

 
III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

 
1. Eficientizare structurală 

În cursul anului 2022 s-a urmărit eficientizarea structurală prin:  
- Eliminarea dificultăților întâmpinate la îndeplinirea atribuțiilor;  
- Promovarea angajațiilor; 
- Activitate, structură și personal; 
- Urmărire permanentă în identificarea nevoilor angajațiilor/cetățenilor și rezolvarea acestora ; 
- 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 105 posturi, din care ocupate : 3 de demnitate 
publică, un înalt funcționar public, 33 de funcţii publice, 14 ofiţeri de poliţie, 29 de agenţi de poliţie, 9 
funcţii contractuale și 16 posturi vacante. 

 
 
- Vârsta medie a personalului din aparatul propriu al instituţiei este 42 de ani; 
- Ocuparea funcţiilor publice de conducere este în proporție de 100 %. 
  
Distribuţia personalului din Instituţia Prefectului Judeţul Braşov pe sexe, în 2022:  

 
 

- În anul 2022 nu au avut loc abateri disciplinare şi/sau infracțiuni, în rândul funcționarilor publici; 
- Un număr total de 10 funcționari publici au beneficiat de perfecționări profesionale/instruiri 

organizate de Ministerul Afacerilor Interne, sau de alte unități acreditate în acest scop. 

0

5

10

15

20

25

30

35

Funcții 
demnitate 

publică

Funcții 
publice

Ofițeri de 
poliție

Agenți de 
poliție

Personal
Contractu

al

Posturi
vacante

resurse umane 2022 3 34 14 29 9 16

41

42

43

44

45

46

Femei Bărbați

2022



9 

 

Planul de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei pentru 
anul 2023 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 unui procent de minim 20% a planului de perfecţionare stabilit pentru anul 2023; 
- 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 12 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 9.995.000 lei, 
din care s-a utilizat suma de 9.939.457 lei.  

Sumele alocate se împart astfel: 
- 5.254.000 lei – Autorități publice și acțiuni externe – Activitate curentă 
-     67.000 lei   – Recensământul populației și locuințelor 
- 4.764.000 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 2022 s-au efectuat operaţiuni de încasări în valoare de 2.631.250 lei din activitatea de 
valorificare a plăcuţelor de înmatriculare. 
         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 
încheînd anul financiar fără arierate. 
 

4.Activitatea de achiziții publice și asigurarea resurselor logistice  
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 2022 sunt structurate în achiziţii publice 
necesare pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei, achiziţii pentru recensământul populației și 
locuințelor , și alte activități specifice.  

Achiziţiile publice necesare bunei desfăşurări a activităţii Instituţiei Prefectului – judeţul Braşov 
s-au făcut cu respectarea legislației în vigoare. 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. 

- Număr contracte achiziții publice încheiate în anul 2022 – 38 
- Valoarea contractelor încheiate 888.815,66 lei 
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Activităţile de bază efectuate în cadrul compartimentului, în anul 2022, sunt cele privind 
achiziţiile publice necesare pentru buna desfășurare a activităţii instituţiei și a structurilor 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. 
 
 

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ 
 

A. Cancelaria Prefectului    
Anul 2022 a însemnat pentru Instituția Prefectului Județul Brașov un an în care a continuat să 

gestioneze la nivel local criza generată de pandemia de COVID-19 și să coordoneze campania de 
vaccinare împotriva acestei maladii, cu precizarea că activitatea în aceste direcții a fost mai intensă în 
prima jumătate a anului. 

De asemenea, au fost întreprinse măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de 
fenomenele meteorologice periculoase și pentru evaluarea pagubelor pe care aceste fenomene le-au 
produs în zonele afectate. 

Începând din luna martie a anului trecut, Instituția Prefectului Județul Brașov a trebuit să 
gestioneze la nivel local și situația generată de criza refugiaților din zona conflictului armat din Ucraina, 
județul Brașov fiind una dintre cele mai importante destinații ale acestora din România.   

Instituția Prefectului Județul Brașov a fost implicată și în organizarea și promovarea, prin 
intermediul mass-media, precum și în mediul online (pe site-ul și pe pagina de Facebook ale instituției), 
a Recensământului Populației și Locuințelor, care s-a desfășurat în perioada februarie-iulie 2022.  

 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, a Centrului Local 
de Combatere a Bolilor (animale) a Comisiei de Dialog Social ș.a., primiri ale delegațiilor 
guvernamentale și externe, participarea la evenimente locale etc.) și partea de comunicare publică și 
relația cu mass-media (prezența în mediul online, interviuri și declarații date presei, comunicate și 
buletine de presă, alocuțiuni cu prilejul evenimentelor desfășurate de-a lungul anului 2022). 
 
1. Agenda prefectului 

Asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale și respectării ordinii publice, 
coordonarea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte structuri ale administrației 
publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și colaborarea cu autoritățile 
administrației publice locale au reprezentat și în anul 2022 puncte-cheie în activitatea prefectului 
județului Brașov și a Cancelariei prefectului. 

Astfel, au avut loc întâlniri periodice cu reprezentanți ai conducerilor serviciilor publice 
deconcentrate, cu primari și secretari ai unităților administrativ-teritoriale din județ, precum și cu 
reprezentanți ai mediului de afaceri, în scopul asigurării tuturor măsurilor necesare pentru menținerea 
ordinii și siguranței publice, respectării măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii virusului SARS-
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CoV-2, funcționării în condiții de maximă siguranță a unităților de învățământ de pe raza județului 
Brașov, gestionării situațiilor de urgență generate de animalele sălbatice periculoase și de fenomenele 
meteorologice, protecției mediului ș.a.m.d.   

Dintre acțiunile desfășurate în cursul anului 2022, menționăm: 
- Întâlnirea de lucru cu primarii și secretarii unităților administrativ-teritoriale din județ, organizată în 
luna februarie de prefectul județului Brașov, împreună cu conducerea Direcției Județene de Statistică, 
pe tema Recensământului populației și locuințelor.   
- Medierea, în luna februarie 2022, de către prefectul Mihai Cătălin Văsii între reprezentanții comunității 
din satul Podu Oltului, autoritățile locale din UAT Hărman și reprezentanții Companiei Naționale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere pe tema traseului viitoarei autostrăzi Brașov-Bacău, în condițiile 
în care 662 de locuitori ai satului Podu Oltului au semnat o petiție împotriva trecerii traseului autostrăzii 
pe teritoriul satului. 
- Participarea, în luna mai, la ceremonia de comemorare organizată de Contingentului polonez din cadrul 
Brigăzii Multinaționale NATO la monumentul „Altarul de campanie al refugiaților polonezi 1940” situat 
la Tabăra Asociației Creștine a Tinerilor YMCA de la Timișul de Sus, împreună cu E.S. dl Maciej Lang, 
Ambasadorul Republicii Polone în România, și cu dl. Janusz Wiesław Szaliński, consulului onorific al 
Republicii Polone la Brașov. 
 
- Întâlnire de lucru pe tema acordării de sprijin material pentru persoanele aflate în situații de risc de 
deprivare materială sau risc de sărăcie extremă, organizată în luna iunie cu șefii 
direcțiilor/compartimentelor de asistență socială și/sau a responsabililor cu atribuții de asistență socială 
din cadrul unităților administrativ-teritoriale din județ.  
- Organizarea, în luna iunie, a unei ample acțiuni  de ecologizare a fondului forestier național limitrof 
DN 73A, pe tronsonul Predeal-Râșnov. Au participat peste 100 de persoane, care au colectat peste 1.000 
de saci de deșeuri diverse.  
- Organizarea, în luna august, a unei reuniuni de lucru având ca temă calitatea aerului (mai precis, 
problemele generate de mirosul dezagreabil) la nivelul orașului Zărnești. Au participat reprezentanți ai 
conducerilor Comisariatului Județean Brașov al Gărzii Naționale de Mediu, Agenției pentru Protecția 
Mediului Brașov, Direcției de Sănătate Publică Brașov, Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov, 
Primăriei Zărnești și SC DS Smith Paper Zărnești SRL, care operează fabrica de hârtie din localitate. 
- Organizarea a două întâlniri de lucru prima în luna martie, având ca temă accesibilitatea spre și dinspre 
municipiul Brașov, cu accent pe problemele de trafic existente în zonele de nord și est ale reședinței de 
județ, iar cea de-a doua în luna august, pe tema mobilității pe relația Sânpetru-Brașov, în contextul 
dezvoltărilor imobiliare din zonă.  
- Organizarea, în luna august, a unei întâlniri de lucru cu reprezentanții sistemului sanitar din județul 
Brașov pentru actualizarea Planului județean de reziliență a rețelei sanitare, discutarea unor aspecte 
privind structura unităților spitalicești de stat din județ, precum pentru problematica legată de finanțarea 
sistemului sanitar brașovean prin Casa de Asigurări de Sănătate. 
- Organizarea, în luna august, a unei întâlniri de lucru cu primarii din județ și cu o echipă a Direcției de 
Sănătate Publică Brașov, având în vedere că s-au depistat probleme privind calitatea apei în unele 
localități din județ.  
- Organizarea, în luna octombrie, a unei ședințe pe tema creșterii gradului de siguranță a elevilor și 
personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile 
- Organizarea, în lunile noiembrie și decembrie, a unor reuniuni de lucru cu reprezentanți ai Casei 
Asigurărilor de Sănătate a Județului Brașov, Patronatului Medicilor de Fmilie Brașov,  
Asociaţia Profesională a Medicilor de Familie Braşov 2008 și primarii sau reprezentanți ai acestora, 
vizând identificarea unor soluții la criza medicilor de familie din unele localități ale județului. 
- Organizarea unei ședințe de lucru, în luna noiembrie, pe tema clarificării unor aspecte în ceea ce 
privește implementarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, 
exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, aprobate 
prin Hotărârea de Guvern nr. 714/2022. 
- Organizarea, în luna noiembrie, a unei întâlniri privind promovarea pe piața poloneză a a produselor 
lactate din zona Brașov-Covasna, la care au participat consulul onorific al Republicii Polone la Brașov, 
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directorul executiv al APIA Brașov și mici producători de produse lactate din județele Brașov și 
Covasna. 
- Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a lansat în luna octombrie proiectul-pilot pe care l-a 
inițiat, vizând derularea unie campanii de conștientizare în rândul elevilor a pericolului reprezentat de 
consumul și comercializarea drogurilor. Proiectul se adresează în primul an unui număr de aproximativ 
15.000 de elevi din județul Brașov și se desfășoară în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, 
Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, Inspectoratul de Poliție Județean 
– Biroul Siguranță Școlară, Consiliul Județean al Elevilor și Comitetul Județean al Părinților. 
- De asemenea, prefectul județului Brașov a continuat să participe și în anul 2022 la webinarul pentru 
elevii de liceu intitulat „De vorbă cu tinerii” și organizat de Inspectoratul Școlar al Județului Brașov, în 
parteneriat cu Instituția Prefectului Județul Brașov, Direcția de Săntate Publică Brașov, Centrul Județean 
de Resurse și Asistență Educațională, Inspectoratul de Poliție Județean, Centrul Regional Brașov al 
Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog Brașov, Biroul Local Brașov al Organizației Salvați Copiii și Aspire Teachers.  
- Un alt proiect susținut de prefectul județului Brașov este cel vizând prevenirea traficului de minori și a 
pornografiei infantile, derulat, în parteneriat, de Instituția Prefectului, Centrul Regional Brașov al 
Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul Școlar Județean și Fundația Micu 
Bogdan. Proiectul are două componente, una adresată părinților, iar cealaltă cadrelor didactice, ambele 
vizând conștientizarea și informarea cu privire la traficul de minori și la pornografia infantilă, dat fiind 
că minorii reprezintă categoria cea mai expusă acestui fenomen. Au fost elaborate două ghiduri care vor 
fi diseminate părinților și cadrelor didactice și care cuprind informații despre tipurile de trafic de 
persoane, indicatori de recunoaștere a semnelor că un copil este exploatat astfel, precum și măsuri de 
prevenire. 
- Prefectul județului Brașov a rostit alocuțiuni la ceremoniile oficiale care au avut loc în Brașov (de Ziua 
Unirii Principatelor Române, Ziua Europei, Ziua Independenței României, Ziua Drapelului, Ziua 
Imnului Național al României, comemorarea Revoltei anticomuniste din 15 Noiembrie 1987 Ziua 
Victoriei Revoluţiei Române şi a Libertăţii), și a transmis mesaje cu ocazia altor sărbători.  

 
Vizite oficiale în Județul Brașov 
În anul 2022, județul Brașov și Instituția Prefectului au primit vizite ale unor delegații străine 

conduse de:  
 

 E.S. dr. Peer Gebauer, Ambasadorul Republicii Federale Germania în România (3 februarie) 
 E.S. dl Paul McGarry, Ambasadorul Irlandei în România (18 februarie) 
 Timothy Shawn Bradberry, ofițer din cadrul comenzii U.S. Army Europe and Africa, și Theodore 

Sean Schulze, consilier civil în cadrul U.S. Forces Liaison Office for Baden Württemberg and 
Thuringia (21 februarie) 

 E.S. dl Seyed Hossein Sadat Meidani, Ambasadorul Republicii Islamice Iran în România (18 
mai) 

 E.S. dl Maciej Lang, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Polone în România 
(20 septembrie) 

 E.S. dl Osama Yousef Abdullah Alqaradawi, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al 
Statului Qatar în România (10 noiembrie) 

 
2. Comunicarea publică și relația cu presa 

Reprezentantul Cancelariei Prefectului pe partea de comunicare și relația cu mass-media a fost 
implicat în diseminarea informațiilor privitoare la situația cazurilor de COVID-19 din județul Brașov și 
la cele referitoare la activitatea de vaccinare împotriva acestei maladii.  

De asemenea, a fost implicat în promovarea Recensământului populației și locuințelor.      
Site-ul Instituției Prefectului-județul Brașov au fost folosit pentru postarea celor mai importante 

comunicate de presă și a altor informații de interes public.  
Au fost valorificate din punct de vedere mediatic vizitele oficialităților naționale și ale altor state 

în județul Brașov, precum și evenimentele la care a fost prezent prefectul județului Brașov. 
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În anul 2022, reprezentanților mass-media locală și națională le-au fost transmise peste 500 de 
comunicate, buletine, informări și declarații de presă, atât în format text, cât și audio-video.      

În anul 2022, pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului Județul Brașov au fost făcute 
aproximativ 1.000 de postări pe diverse teme (texte, fotografii și materiale video). De asemenea, s-au 
oferit răspunsuri celor care au transmis întrebări instituției prin intermediul acestei rețele de socializare.  

Reprezentantul Cancelariei Prefectului pe partea de comunicare și relația cu mass-media a 
actualizat zilnic agenda prefectului pe site-ul instituției, a monitorizat presa, a sprijinit secretariatul 
tehnic al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în elaborarea proiectelor de hotărâri și a 
întocmit notele de discuții după vizitele delegațiilor străine.  

 
 
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, în 
condiţiile legii, 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 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 conformitate cu prevederile art. 27, alin. 1 din OMAI 138/2016 privind organizarea şi 
executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, au fost elaborate:  
 Raportul privind situația acțiunilor de control efectuate în anul 2021 (nr. 503/11.01.2022); 
 Planul unic de controale planificate pentru anul 2022 (nr. 502/11.01.2022).  

În anul 2022, Corpul de control al prefectului a efectuat 13 acțiuni de control la nivelul unităților 
administrativ-teritoriale  și a soluționat un număr de 55 de 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 2022/ 2023. Cu acest prilej au fost vizitate un număr de 9 de unități administrativ-teritoriale, fiind 
verificate, prin sondaj, un număr de 27 de unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică 
și 22 de unități de învățământ preuniversitar arondate, dintre care:  26 de grădinițe, 17 de școli primare 
și gimnaziale și  6 colegii și licee.  
 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, 
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organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative. 

 Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 Modul de îndeplinire a atribuției privind verificarea actelor administrative emise/adoptate 

de către autoritățile administrației publice locale din Județul Brașov la nivelul Instituției 
Prefectului Judetul Brasov; 

 Verificarea respectării normelor legale prevăzute de O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare și 
funcționare a poliției locale, O.M.A.I. nr. 92/2011 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a 
planului de ordine și sigurnață publică al poliției locale; 

 verificarea autorităților publice locale care înregistrează notificări nesoluționate în baza 
Legii nr.10/2001 

 verificarea modului de ducere la îndeplinire  ale prevederilor art. 243 din O.U.G 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor  art.2 
alin.(1) lit. c), art.7 alin.(2) din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si 
functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a 
modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a 
proprietarilor, aprobat prin HG nr.890/2005, cu modificările și completările ulterioare și ale altor 
prevederi legale,   

 stadiul pregătirilor pentru deschiderea anului şcolar 2022/2023 în ceea ce privește 
finalizarea lucrărilor de reabilitare, reparare/renovare, modernizare, termen estimat pentru 
finalizare, sume alocate, organizarea activităţii didactice în spaţii improvizate (dacă este cazul); 

 stadiul igienizării spaţiilor de învăţământ, spațiilor de cazare și de servit masa (dacă este 
cazul), igienizarea grupurilor sanitare,  igienizarea spaţiilor de depozitare a produselor distribuite 
în cadrul Programului pentru școli al României; 

 verificarea existenței și valabilității autorizațiilor de funcționare; 
 verificarea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 
 verificarea modului de asigurarea a transportului elevilor cu microbuze/autobuze școlare; 
 verificarea măsurilor dispuse pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ și în 

zonele adiacente (gard împrejmuitor, camere de supraveghere, sisteme de alarmare, asigurarea 
pazei, etc); 
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; 
 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.  
 Întârzierea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive în domeniul fondului 

funciar;  
 Nerespectarea cadrului legal specific. 

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

Pentru soluționarea unui număr de 2 petiții s-a dispus constituirea unor comisii de control în 
vederea deplasării 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 informţiilor de interes public, Raportul anual de evaluare 
a incidentelor de integritate produse, Raportul de evaluare cantitativ şi calitativ privind implementarea 
măsurilor de prevenire / control al riscurilor de corupţie  Totodată, coordonează elaborarea Registrului 
revizuit al riscurilor de corupție în cadrul aplicatiei informatice MARC.  

Reprezentantul Corpului de control al prefectului este membru în Grupul de lucru pentru derularea 
POAD, Unitatea de implementare a proiectelor pentru gestionarea PNRR 2021-2026, Grupul de 
autoevaluare CAF și Grupul de instruire BSC (în cadrul proiectului „Management Performant la nivelul 
DGRIP, DGCTI, DSG și Instituțiile Prefectului”, cod SIPOCA 591/cod MySMIS2014:127548, co-
finanţat prin Fondul Social European (FSE)), Comisia pentru elaborarea proiectelor de acte normative, 
membru supleant în cadrul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social, Grupul Județean 
interinstituțional antitrafic pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane, 
Comisia mixtă de implementare și adaptare la nivelul județului Brașov a Planului Național Comun de 
Acțiune (PNCA) pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea 
delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, Comisia 
de monitorizare, Comisia Județeană pentru aplicarea prevederilor Legii 146/2002. 

În vederea unei corecte informări și îmbunătățirii calității serviciilor oferite cetățenilor reprezentantul 
Corpului de control al prefectului a desfășurat în anul 2022 un număr de 86 de activități de informare a 
tuturor angajaților instituției cu privire la adoptarea, modificarea și completarea actelor normative din 
domeniul de competență, fiind transmise și un număr de 3 circulare către autoritățile administrației 
publice locale. 

În contextul modificării și completării în anul 2022 a actelor normative ce reglementează activitatea 
instituției prefectului, reprezentantul Corpului de control al prefectului a coordonat activitatea de 
elaboarare Raportului de activitate al instituției aferent anului 2021 și a asigurat prelucrarea prin 
intermediul notelor interne a informărilor transmise de către Direcția Generală pentru Relația cu 
Instituțiile Prefectului privind deficiențele și măsurile dispuse de către Direcția de Audit Public Intern, 
Corpul de Control al Ministrului sau Curtea de Conturi a României ca urmare a verificărilor efectuate la 
nivelul structurilor MAI. În anul 2022 au fost elaborate cinci puncte de vedere ca urmare a solicitărilor 
de îndrumare primite de la autoritățile administrației publice locale, în temeiul prevederilor art. 256 din 
Codul administrativ 

În anul 2022 au fost înaintate către Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice un număr de 2 propuneri privind modificarea sau completarea cadrului normativ existent. Aceste 
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propuneri au vizat: 
 organizarea referendumurilor locale pentru demiterea primarului prin completarea art. 162 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și completarea și modificarea Legii nr. 
3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului; 

 O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu 
destinaţia de locuinţe, în sensul actualizării în funcție de rata anuală a inflației a tarifului de 
bază lunar  (lei/mp) care se ia în considerare la calculul chiriilor pentru locuințele care aparțin 
domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, precum și 
reglementarea unor criterii suplimentare pentru modul de calcul al chiriilor, care să aibă în 
vedere respectarea principiilor autonomiei, proporționalității, constrângerii bugetare și 
descentralizării activității administrației publice locale. 

 
 

C. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administativ 
1. Controale dispuse în urma sesizărilor și audiențelor înregistrate la Instituția Prefectului care 
au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului 

 Inventarierea arborilor periculoși pentru siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora de 
pe raza Municipiului Brașov (Ordinul Prefectului nr. 159/2022) – control dispus în urma 
petițiilor nr. 2347/11.02.2022 depusă de domnul Adrian Miria, administratorul SC Agria Green 
Spring SRL, și nr. 2290/10.02.2022 depusă de reprezentanții legali ai SC Două Ha Project SRL, SC 
Cityjoy Properties SRL și SC Ruia CB Development SRL și domnii Rareș-Codrin O. Lache PFA 
și Mihnea Daniel Năstase, cu privire la prezența pe raza Municipiului Brașov – Poiana Brașov, 
în perimetrul Restaurnatului ”Coliba Haiducilor”, a unor arbori potențial periculoși, care pot 
afecta siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora 
Instituții publice implicate 

1. Garda Forestieră Brașov; 
2. Primăria Municipiului Brașov; 
3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov; 
4. Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului RA Zărnești. 

Data/perioada și locul verificării 
17 februarie 2022/Brașov-Poiana Brașov 
Rezultatele și măsurile dispuse 
Deficiențe constatate: 
La controlul din data de 17.02.2022 au fost identificați 180 arbori potențial periculoși. 
Măsuri dispuse: 
S-au stabilit măsuri de marcare și întocmire a actelor de punere în valoare în vederea înlăturării 
riscului reprezentat de aceștia. În cazul a 7 arbori care se aflau pe domeniul public al Municipiului 
Brașov s-a solicitat Primăriei Brașov extragerea arborilor în regim de urgență. 

 Inventarierea arborilor periculoși pentru siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora de 
pe raza Comunei Hărman (Ordinul Prefectului nr. 228/2022) – control dispus în urma adresei 
nr. 3332/7.03.2022 emisă de Primăria Comunei Hărman, înregistrată la Instituția Prefectului Județul 
Brașov cu nr. 3639/7.03.2022, cu privire la prezența pe raza Comunei Hărman a unor arbori 
potențial periculoși, care pot afecta siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora 
Instituții publice implicate 

1. Garda Forestieră Brașov; 
2. Primăria Comunei Hărman; 
3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov; 
4. Ocolul Silvic Teliu. 

Data/perioada și locul verificării 
15 martie 2022/Hărman 
Rezultatele și măsurile dispuse 
Deficiențe constatate: 



17 

 

La controlul din data de 14.03.2022 au fost identificați numeroși arbori potențial periculoși. 
Măsuri dispuse: 
S-au stabilit măsuri de marcare și întocmire a actelor de punere în valoare în vederea înlăturării 
riscului reprezentat de aceștia. 

2. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de aplicare a actelor 
normative în acțiuni planificate, tematica abordată, principalele deciențe constatate, măsuri 
dispuse. 
În anul 2022 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 și ale PROCEDURII OPERAȚIONALE 
nr.18234/22.11.2022 , COD:PO- IPBV- SJCA- 049 privind verificarea legalității actelor administrative 
adoptate sau emise de către autoritățile publice locale și contenciosul administrativ un număr de 46 727 
acte administrative , adoptate/emise de către autoritățile publice locale și Consiliul Județean 
Brașov. Verificarea legalității de realizează de către consilierii juridici din cadrul SJCA, arondați pe 
localități  în baza Ordinului prefectului nr.471/2022 . 

 Sintetic situația verificării legalității asupra actelor administrative adoptate și emise de 
către autoritățile publice locale se prezintă astfel: 

 Hotărâri ale Consiliului Județean Brașov : 481 
 Hotărâri ale Consiliilor locale : 8831 
 Dispoziții primar :  37 415 
 Au fost supuse procedurii de reanalizare un număr de 55 acte administrative din care, 52 hotărâri 

ale consiliilor locale și 3 dispoziții emise de către primari. 
 Urmarea procedurii de reanalizare 50 de hotărâri ale consiliilor locale au fost reapreciate de 

către consiliile locale, fiind după caz revocate/modificate. 
 Au fost atacate la instanța de Contencios administrativ 2 hotărâri adoptate de către consiliile 

locale, pentru care autoritățile publice locale nu au dat curs solicitărilor de reanalizare. 
 Au fost reapreciate de către primari , în urma procedurii de reanalizare 3 dispoziții, din care 1 

revocată iar 2 modificate. 
 Au fost întocmite de către consilierii juridici 145 adrese prin care s-au adus observații în atenția 

secretarilor generali ai uat-rilor referitoare la respectarea Legii nr.24/2000 privind Normele de 
tehnică legislativă în procesul de elaborare a actelor administrative , dar și cu privire la punerea 
în aplicare a prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ și punerea în acord a 
acestora cu prevederile din legile speciale de nivel superior actelor administative, astfel încât să 
fie respectate condițiile de fond și de formă la elaboarea actelor administrative adoptate și emise 
la nivel local. 

 Actele normative încălcate de către autoritățile publice locale în procesul 
adoptării/emiterii, au constat în : 

- nerespectarea prevederilor  O.U.G. nr.40/1999 privind protecția chiriasilor și stabilirea chiriei 
pentru spatiile cu destinatia de locuinte, cu modificările și completările ulterioare, actualizată 
prin H.G. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spatiile 
cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor 
administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de 
interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, 
societatilor nationale si regiilor autonome 

- nerespectarea prevederilor  Legii nr. 114/1996, republicată, privind locuințele, cu modificările 
și completările ulterioare 

- nerespectarea art. 78, art. 79  din Legea nr. 24/2000, privind Normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative , ”Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale, nu pot 
contraveni Constituţiei României şi reglementărilor din actele normative de nivel superior” 

- 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 

- depășirea competenței materiale a consiliului local în procesul de adoptare al hotărârilor  
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- nerespectarea procedurilor de transparență și consultare publică , prealabil adoptării unor acte 
administrative cu caracter normativ 

- nerespectarea prevederilor art. 867 din Codul civil , cu privire la constituirea dreptului de 
administrare  

- nerespectarea prevederilor art.85 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ și ale art.80-
81 din Legea nr.24/2000, privind Normele de tehnică legislativă- raporturile dintre autorități 

- nerespectarea principiului echilibrului bugetar prevăzut de Legea nr.273/2006, privind finanțele 
publice locale 

- nerespectarea prevederilor OUG nr.63/2010, în ceea ce privește numărul maxim de posturi 
pentru organigrama aparatului de specialitate al primarului 

- nerespectarea art.1-5, art.128 din OUG nr.195/2002, privind circulația pe drumurile publice, și 
adoptarea unor acte administrative fară avizul prealabil al IPJ Brașov 

- nerespectarea prevederilor art.157 și art.438 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
în ceea ce privește delegarea unor atribuții 

- nerespectarea prevederilor art.32 lit d și art.63 alin 2 și alin 4 din Legea nr.350/2001- lipsa 
avizului prealabil al Consiliului județean  

- nerespectarea prevederilor art.18 din Legea nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare 
în ceea ce privește trecerea în domeniul privat al uat al unor imobile terenuri afectate 
reconstituirii dreptului de proprietate 

- nerespectarea prevederilor art.139 alin 2 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, în 
ceea privește adoptarea unor hotarâri fără majoritatea calificată prevăzută la art.5, lit.dd din 
același act normativ 

- nerespectarea prevederilor art.358 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ în ceea ce 
privește trecerea unui bun din domeniul privat al statului în domeniul privat al uat , cu depășirea 
competenței materiale a consiliului local 

- nerespectarea prevederilor art.10 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, 
referitoare la unicitatea monetara și stabilirea taxelor și impozitelor locale în moneda națională 

3. Instruirea secretarilor generali ai unităților  administrativ teritoriale. Tematică. 
 Ședința cu secretarii generali ai  uat-rilor din Județul Brașov, din data de 05.04.2022, cu 

următoarea ordine de zi: 
- prorogarea  termenului  pentru obligativitatea aplicării amenajamentului pastoral prevăzut de 

art.10 alin 1 din OUG nr.34/2013  
- aprobarea amenajamentelor pastorale 
- respectarea regimului juridic al conflictelor de interese ca urmare a inițierii procedurii de 

atribuire, aprobare și încheiere a contractelor având ca obiect  punerea in valoare a pajiștilor 
aflate în domeniul privat al comunelor , orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea 
eficientă a acestora 

- diverse  
 Ședința cu secretarii generali ai  uat-rilor din Județul Brașov, din data de 20.05.2022, cu 

următoarea ordine de zi: 
- Conflictul de interese pentru aleșii locali. 
- Punerea în aplicare a prevedrilor Ordinului nr. 25 din 14 ianuarie 2021, pentru aprobarea 

modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului 
orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local emis de către 
MDLPA.  

- Respectarea termenului de comunicare către prefect a actelor  administrative  
- Punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparența decizională  
- Domeniul public și domeniul privat al UAT-ului 
- Prezentarea consilierilor juridici din cadrul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ 

responsabili cu exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative emise/adoptate 
de către autoritățile publice locale. 
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- Alegerea din rândul secretarilor generali ai u.a.t-urilor din județul Brașov a membrului titular și 
a membrului supleant care va face parte din Comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea 
modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-
teritoriale sesizate ca abateri disciplinare. 

 Numărul circularelor transmise în județ cu instrucțiuni/măsuri pentru aplicarea actelor 
normative: 14 

1.Circulara nr.1073/25.01.2022, privind Registrul Agricol Național  
2. Circulara nr.1072/25.01.2022, privind Registru Electronic Național-Nomenclatură Stardală 
3. Circulara nr.4958/29.03.2022, prorogare termene Amenajamet pastoral  
4. Circulara nr.6547/26.04.2022, respectarea prevederilor art.255 din OUG nr.57/2019, privind Codul 
administrativ, referitoare la rapoartele de activitate ale aleșilor locali 
 5. Circulara nr.6445/21.04.2022, somații către comisiile locale de fond funciar care nu au finalizat 
procedura de inventariere prevăzută de Legea nr.165/2013 
6. Circulara nr.6297/20.04.2022, privind procedura de lucru a Comisiei județene Brașov de aplicare a 
legilor fondului funciar cu comisiile locale din județ 
7. Circulara nr.5110/08.04.2022, privind atribuirea în proprietate a terenurilor aferente casei de locuit 
, în aplicarea prevederilor art.23 din Legea nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare 
8. Circulara nr.6297/20.04.2022, privind eleborarea stemelor unităților administrative teritoriale 
conform procedurii prevăzute de HG nr.25/2003 
9. Circulara nr.11381/09.08.2022, predarea către ADS a terenurilor nepuse în posesie ca urmare a unor 
protocoale de predare- primire, încheiate între ADS și comisiile locale de fond funciar  
10.Circulara nr.17652/28.11.2022, privind arborarea drapelului României  
11.Circulara nr.16540/08.11.2022, privind respectarea întocmai a prevederilor art.27 alin (4 ^1) din 
Legea nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare 
12.Circulara nr.16540/08.11.2022- privind revizuire Regulament de organizare și funcționare al 
consiliului local conform modelului orientativ prevăzut de Ordinul M.D.L.P.A nr.25/14.01.2021, 
publicitatea ședințelor consiliului local în acord cu prevederile  OUG  nr.57/2019, privind Codul 
administrativ și ale Legii nr.52/2003, privind transparența decizională 
13. Circulara nr.6297/20.04.2022, privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 
secretarilor generali , conform prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ 
14. Circulara nr.6297/20.04.2022, privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 
managerilor publici , conform prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ 

 Au fost întocmite 49 circulare având ca obiect publicare acte normative în Monitorul 
Oficial al României , partea I, de importanță în activitatea curentă a administrației publice 
locale:  

31/03.01.2022, 3699/08.03.2022, 4609/23.03.2022, 4610/23.03.2022,  
4574/26.03.2022, 4923/29.03.2022, 5903/14.04.2022, 6547/26.04.2022, 6578/27.04.2022, 
6989/05.05.2022, 7284/11.05.2022, 7275/11.05.2022, 7640/18.05.2022, 7964/24.05.2022, 
8098/26.05.2022, 8620/07.06.2022, 8934/14.06.2022, 9010/15.06.2022, 9163/20.06.2022, 
9718/04.07.2022, 9789/05.07.2022, 11030/27.07.2022, 10377/12.07.2022, 10623/08.08.2022, 
12238/18.08.2022, 12722/30.08.2022, 13903/22.09.2022, 14159/27.09.2022, 14492/30.09.2022, 
14656/05.10.2022, 14702/06.10.2022, 14958/11.10.2022, 15028/12.10.2022, 15700/25.10.2022, 
16013/31.10.2022, 16210/02.11.2022, 16455/07.11.2022, 16466/07.11.2022, 16638/09.11.2022, 
17652/28.11.2022, 18135/07.12.2022, 18163/08.12.2022, 18278/09.12.2022, 18437/13.12.2022, 
18822/19.12.2022, 19171/27.12.2022, 19277/29.12.2022 
4.Reprezentarea Institutiei Prefectului la instantele judecătorești 
      În cadrul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ repartizarea consilierilor juridici pe instanțe 
se face prin Ordinul prefectului.Întocmirea actelor de procedură ,evidența dosarelor de instanță, precum 
și urmărirea termenelor se realizează în conformitate cu PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 
nr.5888/14.04.2022, COD:PO- IPBV- SJCA- 055 privind  reprezentarea în instanțe în toate gradele de 
jurisdicție a Instituției Prefectului - Județul Brașov și a Comisiilor județene de aplicare a actelor 
normative cu caracter reparatoriu  
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  La nivelul Instituţiei Prefectului judeţul Braşov ,  sunt înregistrate în anul 2022 un număr de  389  
dosare  aflate în diferite faze procesuale, din care: 
a.- 133 dosare - 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 
b.- 16 sunt dosare au ca obiect obligarea Instituţiei Prefectului prin Serviciul Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor la transcriere/radiere auto/anulare permise.  
c.- 240 dosare din anii anteriori aflate în diferite faze procesuale în anul 2022.   

 
Litigiile au ca obiect principal: 
- acţiuni în reconstituirea dreptului de proprietate, conform legilor fondului funciar,  în care 

Comisia județeană Brașov de aplicare a legilor fondului funciar are calitate procesuală pasivă, 
fiind obligată la emiterea titlurilor de proprietate 

- anulare hotărâri adoptate de către Comisia județeană Brașov de aplicare a legilor fondului funciar 
- acţiuni în contencios administrativ, anulare acte administrative adoptate/emise cu nerespectarea 

prevederilor legale , urmarea exercitării tutelei administrative de către prefect, în care Instituția 
Prefectului , prin prefect  are calitate procesuală activă 

- emiterea de către autoritățile publice locale a dispozițiilor de retrocedare în aplicarea Legii 
nr.10/2001 

- obligația de ,, a face” 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 
- litigii funcționari publici 
- actiuni având ca obiect radieri /înmatruclări autovehicole în care Instituția Prefectului județul 

Brașov , prin SPCRPCIV are calitate procesuală pasivă  
Repartizarea pe instanțe a dosarelor aflate pe rol în anul 2022 : 

- Judecătoria Braşov                 110  cauze 
- Judecătoria Zărneşti                    35  cauze  
- Judecătoria Făgăraş                  130  cauze 
-  Judecătoria Rupea                    26  cauze   
- Judecătoria București                              3 cauze 
- Tribunalul Prahova                                  1 cauză  
- Tribunalul Braşov                   70 cauze 
- Tribunalul Covasna                                 1 cauză 
- Tribunalul București                                3 cauze 
- Curtea de Apel Braşov          8 cauze 
- Curtea de Apel București                        1 cauză 
- Inalta Curte de Casație și Justiție          1 cauză 
- 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 ale PROCEDURII DE SISTEM  
nr.10716/20.07.2022, COD:PS-IPBV-SJCA-006 ,privind elaborarea și avizarea ordinelor prefectului în 
anul 2022 s-au emis un număr de 1214 ordine. 
         Ordine cu caracter individual: 1207 
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         Ordine cu caracter normativ: 7 
         Ordine cu caracter tehnic și /sau specialitate: 372 
        Ordine emise de prefect în calitate de președinte al Comitetului pentru situații de urgență: 8 
        Ordine prin care s-au constituit/modificat diferite comisii :79 
        Ordine prin care s-a convocat Colegiul prefectural :12 
        Ordine prin care s-a constatat încetarea de drept a mandataului de primar:1 
        Ordine prin care s-a constatat încetarea de drept a mandataului de consilier local :3 
         Ordine emise în aplicarea prevederilor art.36 din Legea nr.18/1991:742 
 
 
6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină 

 La nivelul Comisiei de disciplină din cadrul instituției nu a fost înregistrată în anul 2022 nicio 
sesizare privind activitatea funcționarilor publici. 

 La nivelul Comisiei de disciplină pentru secretarii generali ai unităților administrativ- teritoriale 
din județul Brașov au fost înregistrate în anul 2022 două sesizări privind activitatea secretarului 
general al uat Făgăraș, repectiv uat Sânpetru, în cazul cărora în urma cercetării administrative s-
au dispus următoarele: 

          - pentru sesizarea ce viza activitatea secretarului general al uat Făgăraș s-a dispus clasare 
          - pentru sesizarea ce viza activitatea secretarului general al uat Sânpetru s-a propus aplicarea 
sancțiunii de mustrare scrisă 
7. Activitatea desfășurată de către Comisia de atribuire denumiri 
  La nivelul Județului Brașov , prin Ordin al prefectului a fost constituită Comisia Județeană Brașov de 
atribuire sau schimbare denumiri, care funcționează în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului 
nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și a Ordinului MIRA 
nr.564/2008.Secretariatul comisiei este asigurat de către funcționari din cadrul Serviciului Juridic și 
Contencios Administrativ, conform PROCEDURII INTERNE nr.1107/25.01.2017, COD:PI/SVL/04, 
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri conform OG nr.63/2002. 
  În anul 2022, Comisia Județeană de atribuire sau schimbare denumiri a avut 5 întâlniri de lucru , prilej 
cu care au fost emise un număr de 35 avize , din care 31 avize favorabile, 3 parțial favorabile și 1 aviz 
nefavorabil. 

DATA 
ŞEDINŢĂ LOCALITATEA AVIZ NR. DENUMIRE 

03.03.2022 Sânpetru 1 Denumire strada nouă 
03.03.2022 Sânpetru 2 Denumire strada nouă 
03.03.2022 Prejmer 3 Denumire strada nouă 
03.03.2022 Prejmer 4 Denumire strada nouă 
03.03.2022 Jibert 5 Denumire strada nouă 
03.03.2022 Hălchiu 6 Denumire strada nouă 
03.03.2022 Cristian 7 Denumire strada nouă 

03.03.2022 Recea 8 
Schimbare den. Școala Gimnaziala în Școala 
Gimnazială,,General Ioan Boeriu,, 

03.03.2022 Hărman 9 Denumire strada nouă 

      
Schimbare den. Din str. Sânpetrului în str. 
Nucului 

03.03.2022 Ucea 10 Denumire strada nouă 
03.03.2022 Bunești 11 Denumire strada nouă 
05.05.2022 Sânpetru 12 Denumire strada nouă 
05.05.2022 Sânpetru 13 Denumire strada nouă 
05.05.2022 Sânpetru 14 Denumire strada nouă 
05.05.2022 Sânpetru 15 Denumire strada nouă 
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05.05.2022 Hoghiz 16 Denumire strada nouă 
22.07.2022 Sânpetru 17 Denumire strada nouă 
22.07.2022 Sânpetru 18 Denumire strada nouă 
22.07.2022 Sânpetru 19 Denumire strada nouă 

22.07.2022 Zărnești 20 

Schimbare den. Din str. Musceluț în str. Pr. 
Bota George Laurențiu - AVIZ 
NEFAVORABIL 

22.07.2022 Beclean 21 Denumire strada nouă 
22.07.2022 Ticușu 22 Denumire strada nouă 
22.07.2022 Părău 23 Denumire strada nouă 
30.09.2022 Bod 24 Denumire strada nouă 
30.09.2022 Râșnov 25 Denumire strada nouă 
30.09.2022 Ghimbav 26 Denumire strada nouă 
30.09.2022 Ticușu 27 Denumire strada nouă 

      Denumire strada nouă 
30.09.2022 Beclean 28 Denumire strada nouă 
30.09.2022 Ungra 29 Denumire strada nouă 

      str. Românilor - NEFAVORABIL 
      str. C.A.P - NRFAVORABIL 

30.09.2022 Brașov 30 
Schimbare den. Din Aleea Spătarul Nicolae 
Milescu în Aleea Maria Petrașcu 

12.12.2022 Părău 31 Denumire strada nouă 
      str. Mihail Sadoveanu - NEFAVORABIL 
  Veneția de Jos   Denumire strada nouă 
      str. Alexandru cel Bun - NEFAVORABIL 
      str. Tudor Vladimirescu - NEFAVORABIL 

12.12.2022 Sâmbăta de Sus 32 Denumire strada nouă 

12.12.2022 Brașov 33 
Schimbare den. din Școala Gimnazială 
PREMS în Liceul Internațional PREMS 

12.12.2022 Ungra 34 Denumire strada nouă 
      str. Română - NEFAVORABIL 

12.12.2022 Jibert 35 Denumire strada nouă 
      str. Română - NEFAVORABIL 

 
 

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 
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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 exercita dreptul de tutela administrativă numai in privința actelor administrative emise 
de autoritatile administratiei 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. 
 Acte administrative atacate la instanța de Contencios Administrativ în anul 2022 
- HCL nr.767/2021, adoptată de către Consiliul local Brașov , privind aprobarea modalității de 

calcul a chiriilor ce vor fi practicate pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, a spaţiilor cu altă 
destinaţie şi garaje, proprietatea privată a Municipiului Braşov, date în administrarea Societăţii 
RIAL S.R.L., conform H.C.L. nr. 241 din 25.04.2005 și prin hotărâri ulterioare ale Consiliului 
Local al Municipiului Braşov -  litigiul ce face obiectul Dosarului nr.1430/62/2022 aflat în fază 
de judecată pe rolul Tribunalului Brașov 

-  HCL nr.88/2022, adoptată de către Consiliul local Făgăraș , privind stabilirea cuantumului 
taxei de salubritate pentru persoanele fizice , precum și modificarea unor tarife de S.C.Salcoserv 
SA pentru beneficiari pesoane juridice, înepând cu luna martie 2022-  litigiul ce face obiectul 
Dosarului nr.2107/62/2022 aflat în fază de judecată pe rolul Tribunalului Brașov 
 

D.Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu. 
1.  Aplicarea legilor speciale de restituire a proprietăţii 

 STADIUL APLICĂRII LEGII NR.10/2001,  privind regimul juridic al unor imobile preluate 
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

     La nivelul autorităților publice locale și județene din județul Brașov au fost înregistrate un număr de 
5744 notificări în baza Legii nr.10/2001, termenul de decădere pentru înregistrarea acestora fiind 14 
februarie 2002.Întrucât la începutul anului 2022 figurau nesoluționate un număr de 162 notificări , prin 
Ordinul prefectului nr.547/7.07.2022, s-a dispus  verificarea autorităților publice locale care 
înregistrează notificări nesoluționate în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 , cu următoarea tematică  : 

- Verificarea existenței la nivelul autorității publice locale a registrului special de evidență a 
notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001 

- Confruntarea evidenței din registrul special cu dosarele existente în lucru  
- Verificarea existenței și funcționalității comisiei interne de analiză a notificărilor, conform 

prevederilor CAP. III Măsuri instituţionale, pct.1.1., lit a, din HG  nr. 250 din 7 martie 2007, 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul 
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 

- Identificarea situațiilor care au generat tergiversarea soluționării notificărilor, având în vedere 
faptul că termenul de decădere pentru depunerea acestora conform art.22 alin 5 din Legea 
nr.10/2001, a fost 14 februarie 2002 

- Identificarea de soluții cu propuneri de recomandari în vederea soluționării dosarelor cuprinzând 
notificări formulate în baza Legii nr.10/2001 
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În urma activității de control la 12 uat-uri din județul Brașov , s-au întomit rapoarte de control de către 
consilierii juridici desemnați prin OP nr.547/2022, cu următoarele propuneri de măsuri : 

a) depunerea tuturor diligențelor necesare soluționării notificărilor aflate în lucru la comisiile 
interne de analiză. 

b)  acordare măsuri compensatorii, conform prevederilor  art.1 alin 3 , respectiv art.24 alin 2, 3, 4  
din Legea nr.165/2013, acolo unde obiectul norificării impune acordarea măsurii respective  

c) comunicarea către Instituția Prefectului- Județul Brașov, lunar a situației privind stadiul 
soluționării notificărilor în conformitate cu prevederile art. art.38^1 alin 3 din Legea nr.10/2001, 
cu modificările și completările ulterioare, atat prin posta cat si prin intermediul postei electronice 
la adresa de e-mail: legalitate@prefecturabrasov.ro; 

d) comunicarea directă către ANRP a dispozițiilor de soluționare a notificărilor formulate în baza 
Legii nr.10/2001, cu modificările și completările ulterioare , prin care s-a propus acordarea de 
măsuri compensatorii în baza unor sentințe judecătorești definitive și irevocabile unde  instanța 
s-a pronunțat și în ceea ce privește calitatea de persoană îndrepățită la despăgubire a 
notifcatorului-Decizia ICCJ nr.16/2019 

e) actualizarea componenței Comisiei interne de analiză a notificărilor 
 STADIUL APLICĂRII LEGILOR FONDULUI FUNCIAR 

     Punerea în aplicare a legilor fondului funciar la nivelul Serviciului Juridic și Contencios se realizează 
în conformitate cu prevederile PROCEDURII OPERAȚIONALE nr.9305/22.06.2020, COD:PO- IPBV-
SJCA-029, privind aplicarea legilor fondului funciar la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov. 
      Verificarea din punct de vedere al legalității și conformității, în raport cu legile speciale de reparație 
a documentațiilor ce urmează a fi supuse validării de către Comisia judeţeană de aplicare a legilor 
fondului funciar se realizează de către consilierii juridici din cadrul SJCA. Din punct de vedere tehnic, 
documentațiile sunt verificate de către specialiști în silvicultură și agricultură , funcționari publici în 
cadrul aceluiași serviciu, membrii ai secretariatului tehnic , care sprijină activitatea comisiei. 

În anul 2022 Comisia judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar s-a întrunit în 20 ședințe și 
a adoptat un număr de 554 hotărâri, astfel: 

- pentru categoria de terenuri agricole          70  hotărâri 
- pentru categoria de terenuri forestiere       10  hotărâri 
- pentru categoria intravilan                         280 hotărâri 
- validări planuri parcelare                         194  hotărâri 
 Hotărârile adoptate de către comisia judeţeană pe domeniul agricol (70 hotărâri) sunt 

structurate astfel: 
- 1 validări/invalidări propuneri comisii locale 
- 3 aplicări sentinţe judecătoreşti definitive 
- 25 anulări titluri de proprietate dublate/cu erori materiale privind amplasamentul/nume 
- 41 corectări/modificări anexe validate prin hotărâri ale comisiei judeţene 
Hotărârile adoptate de către comisia judeţeană pe domeniul forestier (10 hotărâri) sunt 

structurate astfel: 
- 1 validări propuneri comisii locale 
- 7 corectări/modificări anexe validate prin hotărâri ale comisiei județene 
- 2 soluționări contestații formulate împotriva propunerilor  de respingere ale comisiilor locale de 
aplicare a legilor fondului funciar 
  Totodată un număr de 17 documentații înaintate de comisiile locale au fost returnate, 16 pentru 

terenuri agricole și 1 terenuri forestiere, întrucât erau incomplete, nefiind conforme prevederilor legale. 
  Pentru categoria intravilan, în aplicarea prevederilor art. 23 și ale art. 27(2^3) din Legea nr. 

18/1991, cu modificările și completările ulterioare, comisia judeţeană a adoptat în anul 2022, un număr 
de 280 hotărâri, din care în aplicarea art. 23 - 73 hotărâri, iar în aplicarea art. 27(2^3) - 207 hotărâri. 

  În privința validărilor de planuri parcelare, în aplicarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 7/1996 
a cadastrului și publicității imobiliare, coroborat cu prevederile art. 6 din HG nr. 890/2005, la nivelul 
anului 2022 au fost înaintate de către OCPI Brașov un număr de 22 adrese cu documentații parcelare în 
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format electronic fiind întocmite tot atâtea referate în urma cărora au fost emise un număr de  194 
hotărâri de validare.  

 În decursul anului 2022, în aplicarea legilor fondului funciar, au fost emise de către Comisia 
județeană Brașov un număr de 2866 titluri de proprietate. 
 În ceea ce privește activitatea de îndrumare și control a comisiilor locale de fond funciar, în 
decursul anului 2022 au fost consiliate un număr de 11 comisii locale, fiind dezbătute atât probleme 
punctuale cât și soluții de finalizare a procesului de retrocedare a terenurilor agricole și forestiere. 

În decursul anului 2022 au fost convocate un număr de 7 comisii de conciliere în privința 
limitelor administrativ teritoriale. Au fost finalizate favorabil 2 dintre acestea (Brașov-Predeal, Zărnești-
Râșnov), nefavorabil 1 (Bod-Vâlcele), rămase în dezbatere 4. 
         În vederea accelerării procesului de eliberare a titlurilor de proprietate prin Ordinul prefectului 
nr.662/11.11.2022 s-a dispus constituirea unei comisii de îndrumare și control având ca obiect 
verificarea activității comisiilor locale de aplicare a legilor fondului funciar Brașov, Predeal, Budila, 
Cincu, Cristian, Ghimbav, Feldioara, Hălchiu, Ormeniș, Prejmer, Șercaia , Sânpetru, Sâmbăta de Sus, 
Ungra, Viștea, Vulcan, care înregistrează deficit de suprafață și au validate anexe de despăgubiri, precum 
și alte comisii locale de fond funciar unde s-au semnalat probleme. 
   Tematica de control: 

1. Verificarea cererilor nesoluționate , conform art.8 din Legea nr.165/2013 înregistrate la nivelul 
comisiei locale  

2. Confruntarea inventarului centralizat (anexa 1) al Legii nr.165/2013, raportat la rezerva comisiei 
locale și a necesarului de teren. 

3. Verificarea existenței și funcționalității Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar, 
constituită conform art.2 din HG nr.890/2005. 

4. Identificarea situațiilor care au generat tergiversarea soluționării dosarelor de despăgubiri sau a 
cererilor nesoluționate 

5. Menționarea suprafeței pentru care mai sunt de eliberat Titluri de proprietate 
6. Situația sentințelor definitive și irevocabile- stadiul punerii în aplicare a acestora 
7. Verificarea existenței contractului de măsurători topografice încheiat de către uat cu un expert 

topo autorizat (se va menționa suprafața pentru care sunt aplicabile prevederile Legii nr.7/1996-  
referitor implementare cadastru sistematic( câte sectoare/suprafață). 

8. Identificarea de soluții,  cu propuneri de recomandari în vederea soluționării dosarelor validate 
pe anexe de despăgubiri , soluționarea cerererilor  asupra cărora comisia locală nu s-a pronunțat,  
finalizarea planurilor parcelare, punerea în aplicare a sentințelor , invitarea persoanelor 
îndreptățite la discuții în comisia locală în vederea stingerii unor litigii sau preîntâmpinării de 
noi litigii, respectarea de către comisia locală a prevederilor procedurale impuse de Legea 
nr.18/1991, Legea nr.1/2000, Legea nr.247/2005, Legea nr.165/2013, precum și a prevederilor 
HG nr.890/2005 , respectiv HG nr.401/2013. 

 
 
E. Activitatea serviciilor publice deconcentrate 
 

1. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate.Activitatea de examinare  a 
proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind execuția bugetară, întocmite de serviciile 
publice deconcentrate. 

 
Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate (SPD) s-a realizat în cursul anului 

2022 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. 
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 Angajații SAEMSPD au prezentat rapoarte și analize care au inclus și date privind activitatea 
SPD-urilor. O atenție deosebită a fost acordată activității de control și verificare derulate de serviciile 
publice deconcentrate. 
 Un domeniu important de activitate este cel al protecției mediului. Printre activitățile derulate 
împreună cu serviciile publice deconcentrate din acest domeniu se numără astfel: 

 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. Din cauza pandemiei de COVID-19 până în luna martie 2022, 
ședințele CAT au fost susținute numai în sistem on-line, ulterior derulându-se cu prezență fizică. 
Reprezentantul IPBV în CAT a redactat rapoarte privind ședințele la care a participat. 

 Monitorizarea stadiului de realizare al PLAM (Planul Local de Acţiune pentru Mediu) 
 Monitorizarea stadiului realizării măsurilor din Planul Integrat de calitate a aerului în Municipiul 

Brașov, precum și analiza draft-ului caietului de sarcini privind achiziția publică de prestări servicii 
pentru Elaborarea studiului de calitate a aerului și realizarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în 
Municipiul Brașov pentru perioada programatică următoare 

 Completarea chestionarelor privind managementul forestier pentru de la nivelul a trei ocoale 
silvice din județ 

 Monitorizarea stadiului planurilor de măsuri pentru îndepărtarea arborilor periculoși pentru 
bunurile și imobilele cetățenilor 

 În vederea prevenirii producerii poluării aerului, o investiție care a făcut subiectul unei analize 
la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov este SC DS Smith Zărnești SRL, în datele de 3.02.2022 
și 4.08.2022 având loc dezbateri 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 
prezentării proiectelor de investiții pe care compania urmează să le dezvolte în județul Brașov pentru 
reducerea disconfortului provocat populației (miros). 

 În luna martie IPBV a organizat, la solicitarea Gărzii Naționale de Mediu, o ședință de lucru cu 
privire la situația depozitelor de deșeuri neconforme de la nivelul Județului Brașov, fiind verificat stadiul 
tuturor proiectelor de închidere a acestor depozite. 

 Tot în acest domeniu instituția noastră a monitorizat stadiul lucrărilor de închidere a depozitului 
de deșeuri menejare și industriale nepericuloase, clasa b, Uzina II-Zizin de pe raza municipiului Săcele, 
solicitând serviciilor publice deconcentrate ce activează în domeniul protecției mediului urgentarea 
demersurilor. 

 În luna aprilie județul Brașov a paticipat la Campania Națională privind ecologizarea zonelor 
afectate de deșeuri ”Curățăm România”, proiect derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și 
finanțat din Fondul de Mediu. Cu acest prilej s-a constituit Grupul de lucru care a monitorizat derularea 
campaniei, prin ordin de prefect. În cadrul campaniei s-au derulat și 29 acțiuni la care au participat 
serviciile publice deconcentrate brașovene. Campania a facilitat îndepărtarea unei cantități importante 
de deșeuri depozitate ilegal. 
Instituția Prefectului Județul Brașov, în colaborare cu Primăriile Râșnov și Predeal, Comisariatul 
Județean Brașov al Gărzii Naționale de Mediu și Garda Forestieră, a organizat în data de 22.06.2022 o 
acțiune de salubrizare a zonei limitrofe DN 73A.  
O acțiune similară s-a organizat și în data de 16 septembrie 2022, în colaborare cu Primăria Cristian și 
cu cele două SPD-uri, pe raza UAT Cristian (zona PECO-Mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou), ca urmare 
a lansării unei campanii de salubrizare la nivelul Comitetului de Masiv – Grupa de Munți Bucegi. 

 În urma lansării procedurilor de constituire a comisiilor de specialitate ale Comitetului de Masiv 
al Grupei de Munți Sudică (structură ce activează în baza art. 4 alin (1) din Legea Muntelui nr. 197/2018 
și art. 1, alin (1) din HG nr. 332/2019, cu modificările și completările ulterioare), pe domeniile: 

1. Agricultură și dezvoltare rurală;  
2. Protecția mediului și conservarea biodiversității; 
3. Silvicultură, cinegetică și gospodărirea apelor; 
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4. Infrastructură montană; 
5. Educație montană; 
6. Inovare și cercetare; 
7. Turism. 

 Instituția Prefectului Județul Brașov a centralizat în luna iulie 2022 lista membrilor din cadrul 
instituțiilor din județ care vor face parte din aceste structuri. Menționăm că membrii comisiilor de 
specialitate acordă consultanță la cerere Comitetului de Masiv pe teme privind dezvoltarea durabilă și 
incluzivă a zonei montane, punerea în valoare a resurselor naturale și umane, păstrarea echilibrului 
ecologic și protecția mediului natural și participă la ședințele comitetului, la solicitarea acestuia. 

 În luna noiembrie, la solicitarea ABA Vâlcea, instituția noastră a organizat o ședință cu toți 
primarii din județ și cu SPD-urile ce activează în domeniul protecției mediului în vederea clarificării 
unor aspecte legate de sistemele individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate urbane 
prevăzute de HG nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, 
înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de 
colectare şi epurare a apelor uzate. 

 
2. Activitatea Colegiului prefectural al județului Brașov 

 
La ședințele Colegiului prefectural din anul 2022 au participat reprezentanții instituției prefectului și 

reprezentanții serviciilor publice deconcentrate de la nivelul județului Brașov numiți în Colegiul 
Prefectural prin ordin de prefect, conform cerințelor din adresa MAI nr. 12905/27.04.2020.  
 Pe parcursul anului 2022, ședințele Colegiului Prefectural au fost organizate lunar, la sediul 
Instituției Prefectului Județul Brașov. 
 În cadrul ședințelor, conform ordinilor de zi, au fost prezentate/discutate următoarele: 

 Raportul privind implementarea Hotărârii nr.3/2021 a Colegiului Prefectural privind constituirea 
Comandamentului Județean pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale în legătură cu recoltarea, 
transportul, prelucrarea, comercializarea materialelor lemnoase şi a pomilor de Crăciun 2021. În cadrul 
ședinței au prezentat rezultatele următoarele instituții: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, Garda 
Forestieră Braşov, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Braşov, Direcţia Silvică Braşov; 

 Raportul privind implementarea Hotărârii nr.4/2021 a Colegiului Prefectural privind constituirea 
Comandamentului Judeţean pentru asigurarea stării de sănătate a populaţiei în perioada Sărbătorilor de 
Iarnă 2021. În cadrul ședinței au prezentat rezultatele următoarele instituții: Direcția de Sănătate Publică 
Brașov, Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Brașov, Comisariatul Judeţean 
pentru Protecţia Consumatorilor Braşov; 

 Recensământul Populației și Locuințelor runda 2021 și promovarea etapei de autorecenzare – 
material și indicații prezentate de Direcția Judeţeană de Statistică Brașov; 

 Analiza activității Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov pentru anul 2021; 
 Prezentarea și propunerea spre aprobare a Programului pentru asigurarea ordinii și liniștii publice 

și protecția stării de sănătate a populației în perioada premergătoare și în timpul sărbătorilor pascale 2022 
– proiect de hotărâre prezentat de către Instituția Prefectului Județul Brașov; 

 Analiza activității Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului Brașov pentru anul 2021; 
 Raportul privind implementarea Hotărârii nr.1/06.04.2022 a Colegiului Prefectural având în 

vedere Programul pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și protecția stării de sănătate a populației în 
perioada premergătoare și în timpul sărbătorilor pascale 2022. Raport prezentat de: Direcţia Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Brașov, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Braşov, Direcția de Sănătate Publică Brașov, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, 
Inspectoratul de Jandarmi „Nicolae Titulescu” Braşov, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara 
Bârsei” Brașov; 

 Prezentarea și propunerea spre aprobare a Programului pentru asigurarea ordinii publice și a stării 
de sănătate a populației în perioada sezonului estival 2022- proiect de hotărâre prezentat de către 
Instituția Prefectului Județul Brașov; 
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 Prezentarea proiectului Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Brașov 
pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor în perioada 2022-2026, material 
prezentat de Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov; 

 Analiza activității Casei Județene de Pensii Brașov pe anul 2021; 
 Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional 

Brașov; 
 Raportul privind implementarea Hotărârii nr. 2/2022 a Colegiului Prefectural Brașov privind 

Programul pentru  asigurarea ordinii publice și a stării de sănătate a populaţiei în perioada sezonului 
estival 2022.  
 Rezultate prezentate de: Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, Inspectoratul de Jandarmi 
Județean „Nicolae Titulescu” Brașov, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 
Brașov, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Brașov și Direcția de Sănătate Publică 
Brașov; 

 Raport de activitate al Gărzii Forestiere Brasov pe anul 2021; 
 Prezentarea raportului privind verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor 

hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare, din județul Brașov – 
material prezentat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov; 

 Prezentarea și înaintarea spre aprobare a proiectului de hotărâre a  Colegiului Prefectural, privind 
constituirea Comandamentului Județean pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale în legătură cu 
recoltarea, transportul, prelucrarea, comercializarea materialelor lemnoase şi a pomilor de Crăciun 2022, 
proiect de hotărâre prezentat de către Instituția Prefectului Județul Brașov; 

 Prezentarea și înaintarea spre aprobare a proiectului de hotărâre a  Colegiului Prefectural, privind 
constituirea Comandamentului Judeţean pentru asigurarea stării de sănătate a populaţiei în perioada 
Sărbătorilor de Iarnă 2022, proiect de hotărâre prezentat de către Instituția Prefectului Județul Brașov; 

 Prezentarea Raportului de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Brașov pe anul anterior, 
material prezentat de Direcţia Judeţeană Pentru Cultură  și Patrimoniul Naţional Braşov; 

 Prezentarea situației economice a județului Brașov – date prezentate de Instituția Prefectului 
Județul Brașov; 
 În anul 2022, au fost adoptate patru hotărâri ale Colegiului Prefectural. 
 

Hotărârea nr. 1/06.04.2022 privind Programul pentru  asigurarea ordinii şi liniştii publice şi 
protecţia stării de sănătate a populaţiei în perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor 

pascale 2022. 
 În urma controalelor efectuate s–au constatat următoarele deficiențe: lipsa monitorizării spațiului 
de frig, lipsă cursuri NFI, neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție în zona de preparare 
mâncare la Supermarketul Auchan, lipsă dezinfectanți, personal fara instruire din punct de vedere 
igienico-sanitar, condiții igienico-sanitare necorespunzătare, lipsa înregistrării sanitar-vetereinare și 
pentru siguranța alimentelor, identificarea necorespunzătoare a materiilor prime, produse finite, lipsa 
transabilitate, etichetare necorespunzătoare, lipsă buletine de analiza in progeam autocontrol, igienă 
deficitară în spațiile destinate comercializării  cu vânzare asistată, ouă nedezinfectate păstrate alături de 
preparate alimentare și produse lactate, proceduri de lucru incomplete, depozitare necorespunzătoare, 
supreaglomerarea depozitelor, produse expirate, produse cu modificări organoleptice, deficiențe 
etichetare, lipsa informațiilor privind clasa de calitate și data de valabilitate, lipsa traducere în limba 
română a informațiilor de pe ambalaj, calitate necorespunzătoare a produselor comercializate, produse 
care prezentau data limită de consum depășită, lipsa etichetare produse alergenice; 
 Ca urmare a acțiunilor de control desfășurate, s-au aplicat următoarele sancțiuni: 

 DSP Brașov: 71 controale, 3 sancțiuni contravenționale conform HG 857/2011, 7 avertismente; 
 DSVSA Brașov: 396 controale, 28 amenzi contravenționale în valoare de 182.200 lei, 53 

avertismente, 2 Ordonanțe de suspendare  a activității, reținerea a 89 produse alimentare cu termen de 
valabilitate depășit, gestionarea a 20 alerte în sistemul SRAAF; 
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 CRPC Brașov: 45 operatori economici controlati, 10 avertismente, aplicate 43 amenzi în valoare 
de 197.000 lei, oprite temporar de la comercializare 2225 kg produse alimentare în valoare de 31.589 lei 
și retrase definitiv de la comercializare 140 kg alimente în valoare de 2400 lei. 

 ISU Brașov: 38 controale (28 biserici, 2 mănăstiri, 7 magazine, 1 restaurant), 168 deficiențe 
constatate, 10 deficiențe soluționate, 158 deficiențe sancționate, 127 avertismente, 31 amenzi în valoare 
de 234.500 lei, 12 activități de informare preventivă; 

 IJJ Brașov: 20 avertismente, 15 amenzi contravenționale în valoare de 17.700 lei, 155 acțiuni 
de patrulare pe raza stațiunilor montane, in localități, in zona centrelor de cazare refugiați, lacașe de cult 
etc 

 IPJ Brașov: 113 acțiuni punctuale, 337 evenimente gestionate ca urmare a sesizărilor facute la 
S.N.U.A.U 112, 324 contravenții în valoare de 135.000 lei: 
 

Hotărârea nr. 2/28.06.2022 privind Programul pentru  asigurarea ordinii publice și a stării de 
sănătate a populaţiei în perioada sezonului estival 2022. 

 În urma controalelor efectuate s–au constatat următoarele deficiențe: nerespectarea prevederilor 
legale privind modul/condițiile de comercializare și etichetare al produselor; nerespectarea 
conformității, calității produselor; neafișarea denumirii de structură turistică și însemne distinctive în 
exteriorul unității; modificări organoleptice ale produselor controlate; nerespectarea condițiilor tehnice; 
neafișarea prețurilor; produse alimentare fără elemente de identificare; lipsă mențiune gramaj și 
compoziție, țara de origine; lipsă traducere în limba română; produse expirate; abateri privind 
informarea consumatorilor neefectuarea operațiunilor de curățenie în toate spațiile de lucru; personal 
fără cursuri de însușire a NFI sau fără analize medicale la zi; necunoașterea legislației privind 
manipulare/depozitarea/prepararea/ servirea și păstrarea produselor alimentar; lipsa procedurilor 
operaționale privind activitățile specifice fiecărei unități; nemonitorizarea calității apei de îmbăiere; 
igienă necorespunzătoare; lipsa înregistrării sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor; 
idenficarea necorespunzătoare a materiilor prime, produse finite; lipsă trasabilitate; etichetare 
necorespunzătoare; lipsă buletine de analiză în program autocontrol; neefectuare lucrări de deratizare, 
dezinsecție, dezinfecție; depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare; supraaglomerare 
depozite; personal fără instruire din pct de vedere igienico–sanitar; produse expirate; produse cu 
modificări organoleptice 
 Ca urmare a acțiunilor de control desfășurate, s-au aplicat următoarele sancțiuni:  

 CJPC Brașov: oprirea temporară de la comercializare a produselor în valoare de peste 109.000 
lei și oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 29.900 leis–au 
stabilit 5 opriri temporare a prestării serviciilor. Au fost întocmite 170 documente de control, dintre care: 
2 PV de prelevare, 10 PV de constatare, 150 PV de constatare a contravenției. S–au aplicat 87 de 
avertismente și 105 amenzi în valoare totală de 518.000 lei; 

 IJJ Brașov: 942 sancțiuni contravenționale, din care 508 amenzi în valoare de 373.602 lei; 
 IPJ Brașov: 19627 sancțiuni contravenționale la care valoarea totală a amenzilor a fost de peste 

8.307.635 lei, iar valoarea bunurilor confiscate 94.347 lei. Au fost ridicate 2080 permise de conducere; 
 DSP Brașov: 14 sancțiuni și neconformități, din care: 12 avertismente și 2 amenzi 

contravenționale, în valoare de 12.000 lei; 
 DSVSA Brașov: 48 avertismente și 15 amenzi în valoare de 74.600 lei, din care: 6 amenzi 

aplicate în trafic împreună cu IPJ, în valoare de 19.200 lei. Produsele reținute în vederea neutralizării: 
2119 kilograme. 
 
Hotărârea nr. 3/29.11.2022 privind constituirea și activitatea Comisiei Mixte pentru prevenirea 

şi combaterea faptelor ilegale în legătură cu recoltarea, transportul, prelucrarea, 
comercializarea materialelor lemnoase şi a pomilor de Crăciun 2022. 

 În urma controalelor efectuate s–au constatat următoarele deficiențe: nerespectarea legislației din 
domeniul prevenirii și combaterii delictelor silvice privind modul de exploatare, depozitare, prelucrare 
și comercializare a materialelor lemnoase de către unitățile de profil; constatarea și sancționarea 
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activităților ilicite de tăiere fară drept, furt, depozitare și comercializare a materialului lemnos; tragerea 
la răspundere a persoanelor care încalcă legislația în vigoare. 
 Ca urmare a acțiunilor de control desfășurate, s-au aplicat următoarele sancțiuni:  

 Garda Forestiera: 13 controale circulație material lemnos, 1 contravenție constatată, 1 
avertisment; 8 controale instalații de debitat, depozite etc., 1 contravenție constatată, 1 avertisment; 7 
controale de exploatare, 3 contravenții constatate, valoare amenzi aplicate 5.000 lei; 

 IPJ Brașov: 268 acțiuni/controale, 208 obiective verificate (exploatări forestiere, depozite, 
instalații de debitat), 217 vehicule verificate(inclusiv atelaje hipo), au fost intocmite 18 dosare penale, 
au fost aplicate 28 contravenții în valoare de 67.000 lei și au fost confiscați 206.87 mc material lemnos; 

 IJJ Brașov: 58 sancțiuni contravenționale în valoare de 31.500 lei, au fost constatate 2 
infracțiuni în urma cărora s-au confiscat 5.32 mc material lemnos; 

 Direcția Sivică Brașov: 283 acțiuni/controale din care 13 pe drumurile publice și 270 în fond 
forestier, numărul de efective participante: 89 din care 5 poliție și 84 personal silvic, a fost aplicată o 
contravenție, confiscată cantitatea de 1.24 mc lemn foc în valoare de 321 lei și a 2 pomi de craciun în 
valoare de 70 lei; 
 
Hotărârea nr. 4/29.11/2022 privind constituirea Comandamentului Judeţean pentru Asigurarea 

Stării de Sănătate a Populației în perioada Sărbătorilor de iarnă 2022. 
 În urma controalelor efectuate s–au constatat următoarele deficiențe: nerespectarea regulilor de 
igienă individuală în timpul programului de lucru, nerespectarea orarului privind operațiunile de 
curățenie/dezinfecție la piscine/spa, neasigurarea apei potabile reci și calde în cantități suficiente, 
condiții igienico-sanitare necorespunzătare, încălcări ale legislației sanitar-vetereinare, etichetare 
incompletă, neîntreținerea în condiții de igienă a spațiilor de fabricație, graficele de temperatură 
necompletate la zi, program autocontrol incomplet, igienă deficitară în spațiile destinate comercializării  
cu vânzare asistată, ouă nedezinfectate păstrate alături de preparate alimentare și produse lactate, 
proceduri de lucru incomplete, depozitare necorespunzătoare, lipsa certificatelor privind însușirea 
noțiunilor fundamentale de igienă, neefectuare lucrări DDD (deratizare, dezinsecție, dezinfecție), lipsă 
carnete de sănătate, lipsă fișă aptitudini și curs igienă, mijloace de transport fără documente de 
autorizare, transport animale fără documente, echipament de lucru incomplet, calitate 
necorespunzătoare a produselor comercializate, produse care prezentau data limită de consum depășită, 
lipsă indicație preț de vânzare și preț pe unitate de măsură, verificare metrologică expirată, nerespectarea 
fluxului tehnoologic în blocul alimentar, lipsă etichetare produse alergenice, neafișare tarife practicate, 
spații frigorifice neigienizate, rafturi cu vopsea exfoliată și urme de rugină, chedere rupte cu urme de 
resturi alimentare solidificate și zone cu mucegai, hote neigienizate cu grăsime solidificată, grătarele 
mașinilor de gătit cu zone masive de grăsime solidificată, produse alimentare (materii prime, 
semipreparate, preparate culinare finite) cu starea termică inițială modificată, produse care nu respecta 
temperatura de păstrare indicată de producător, nerespectarea vecinătăților admise în spațiile frigorifice, 
s-au identificate ustensile de bucătărie cu grad avansat de uzură, neadecvate sectorului alimentar, 
inducerea în eroare a consumatorilor privind informațiile din meniu referitoare la ingredientele folosite, 
lipsa informării asupra riscurilor previzibile reprezentate de ingredientele cu potențial alergen.  
În spațiile de cazare s-au identificat abateri privind condițiile deficitare care pot pune în pericol viața, 
securitatea și sănătatea consumatorilor: lipsa salteluțelor de protecție, lenjerie pătată, mobilier 
deteriorat, mochete neigienizate, pereți murdari și cu tencuială exfoliată, grupuri sanitare neigienizate, 
cu urme de murdărie și mucegai, lipsa mapelor cu servicii suplimentare oferite turiștilor, jucării, 
ghirlande luminoase și produse textile fără informații in limba română privind caracteristicile esențiale 
ale acestora, comercializarea bijuteriilor din argint fără autorizație emisă de către ANPC. 
 Ca urmare a acțiunilor de control desfășurate, s-au aplicat următoarele sancțiuni: 

 DSP Brașov: 173 controale din care: 78 controale unități de alimentație publică (dintre care 2 
acțiuni de recontrol), 45 controale la unități de cazare (dintre care 3 cu piscină interioară/spa) și 50 
controale la unități de retail. Au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale conform HG 857/2011 în 
valoare de 2000 lei și 4 avertismente; 
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 DSVSA Brașov: 617 controale din care: 379 unități de alimentație publică (113 supermarketuri 
și magazine alimentare, 59 pensiuni turistice, 125 restaurante/unități catering/laboratoare de 
cofetărie/baruri, 18 târg de Crăciun, 36 Carmangeri și măcelări, 6 abatoare, 22 depozite alimentare) și 
238 controale în trafic; 23 amenzi contravenționale în valoare de 255.200 lei, 59 avertismente. Au fost 
reținute 1095 kg alimente și conserve de alimente și au fost gestionate 12 alerte în sistemul SRAAF în 
urma cărora au fost distruse 9300 kg fructe datorită depășirii LMA pentru pesticide; 

 CRPC Brașov: 354 acțiuni de control la unitățile de alimentație publică și structurile de primire 
turistică cu funcțiuni de cazare, magazine alimentare și nealimentare, au fost aplicate 352 sancțiuni 
contravenționale în valoare de 2.302.000 lei și 208 avertismente. Au fost oprite temporar de la 
comercializare produse în valoare de 97.144 lei și retrase din circuitul consumului uman produse cu 
deficiențe în valoare de 167.995 lei. Pentru 62 unități de alimentație publică și structuri turistice s-a 
dispus măsura de oprire temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor precum și 
sancțiuni complementare de închidere a unităților pe o durată de cel mult 6 luni. 

 IPJ Brașov: 354 acțiuni control. Efectivele de poliție au intervenit la 1051 evenimente, dintre 
care 861 sesizări prin S.N.U.A.U 112. Au fost aplicate 997 amenzi contravenționale în valoare de 
414.135 lei; 

 
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 2022, în cadrul Institiției Prefectului Județul Brașov, au avut loc 3 ședințe ale Comisiei 
de Dialog Social, după cum urmează: 
 1) În data 12 februarie 2022 la solicitarea Confederației Naționale Sindicale “Cartel ALFA”, 
Uniunea Sindicală Teritorială Filiala Brașov a fost convocată ședința Comisiei de Dialog Social, având 
ca subiect unic pe  ordinea de zi ” Nemulțumirile Uniunii Județene a Sindicatelor “Spiru Haret” Brașov 
cu referire la: 

 neîncheierea unui Acord între Guvernul României și sindicatele din educație până la data 
de 04.02.2022; 

 suplimentarea numărului de posturi pentru personalul didactic auxiliar și a personalului 
nedidactic”. 

 Prefectul Județului Brașov, domnul Mihai Cătălin VĂSII, și-a arătat întreaga disponibilitate și 
tot sprijinul în rezolvarea cât mai urgentă a problemelor ridicate. 
 Domnul Mihai Cătălin Văsii  a subliniat și 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 memorile depuse, vor fi înaintate către 
forurile superioare de resort. Astfel, memoriul depus de Confederația Națională Sindicală “Cartel 
ALFA”, Uniunea Sindicală Teritorială Filiala Brașov, înregistrat la Instituția Prefectului Județul Brașov 
cu nr. 2174 din 09.02.2022, precum și memoriul Uniunii Județene a Sindicatelor “Spiru Haret” Brașov 
nr.10 din 10.02.2022, împreună cu minuta ședintei comisiei de dialog social, au fost înaintate atât 
Ministerului Educației, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cât și Direcției Generale pentru 
Relațiile cu Instituțiile Prefectului. 
 2) În data 5 aprilie 2022, la solicitarea Confederației Naționale Sindicale “Cartel ALFA”, 
Uniunea Sindicală Teritorială Filiala Brașov, a fost convocată ședința Comisiei de Dialog Social, cu 
următoarea ordine de zi:  
 - Aducerea la cunoștință, dezbaterea și identificarea de soluții pentru următoarele probleme: 
a) Măsuri adecvate pentru gestionarea prețurilor la energie; 
b) Creșterea urgentă a salariului minim; 
c) Măsuri adecvate de protecție socială; 
d) Stoparea experimentelor sociale sub pretextul crizei; 
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e) Întărirea dialogului social. 
 Prefectul Județului Brașov, domnul Mihai Cătălin VĂSII, și-a arătat întreaga disponibilitate și 
tot sprijinul  în rezolvarea cât mai urgentă a problemelor ridicate de reprezentanții CNS Cartel ALFA – 
Filiala Brașov și a subliniat necesitatea implicării tuturor factorilor de decizie în rezolvarea  cât mai 
urgentă a aspectelor și revendicărilor prezentate, precum și importanța unui dialog continuu, constructiv 
între autorităţi şi sindicate. 
 Domnul Mihai Cătălin VĂSII a asigurat membrii Comisiei de Dialog Social, că toate doleanțele 
argumentate, efectuate în cadrul comisiei, precum și memorile depuse, vor fi înaintate către forurile 
superioare de resort. În acest sens solicitarea CNS Cartel ALFA – Uniunea Sindicală Teritorială Filiala 
Brașov,  înregistrată la Instituția Prefectului Județul Brașov sub nr.4983/30.03.2022, depusă în cadrul 
ședinței, împreună cu minuta ședintei comisiei de dialog social, au fost înaintate către Guvernul 
României, Ministerul Energiei, Ministerul Muncii și Solidarității  Sociale și Direcția Generală pentru 
Relațiile cu Instituțiile Prefectului. 
 3) În data 26 mai 2022 la solicitarea Confederației Naționale Sindicale “Cartel ALFA”, Uniunea 
Sindicală Teritorială Filiala Brașov a fost convocată ședința Comisiei de Dialog Social, având ca subiect 
unic pe  ordinea de zi ”Oportunitatea investiției pentru dezoltarea unei capacități de fabricare a 
pulberilor, pe platforma SOCIETĂȚII FABRICA DE PULBERI S.A.”. 
 Prefectul Județului Brașov, domnul Mihai Cătălin VĂSII, a arătat întreaga disponibilitate și tot 
sprijinul  în rezolvarea cât mai urgentă a problemelor ridicate de reprezentanții Sindicatului Liber 
Nitramonia Rompiro Făgăraș și ai CNS Cartel ALFA – Filiala Brașov și a subliniat necesitatea implicării 
tuturor factorilor de decizie în rezolvarea  cât mai urgentă a aspectelor și revendicărilor prezentate, 
precum și importanța unui dialog continuu, constructiv între autorităţi şi sindicate. 
 Domnul Mihai Cătălin VĂSII a asigurat membrii Comisiei de Dialog Social, că toate doleanțele 
argumentate, efectuate în cadrul comisiei, precum și memorile depuse, vor fi înaintate către forurile 
superioare de resort. În acest sens adresa nr. 9/25.05.2022 a Sindicatului Liber Nitramonia Rompiro 
Făgăraș,  înregistrată la Instituția Prefectului Județul Brașov sub nr.8099 din 26.05.2022, depusă în 
cadrul ședinței, împreună cu minuta ședintei comisiei de dialog social, au fost înaintate către Guvernul 
României, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii și Solidarității  Sociale și Direcția Generală pentru 
Relațiile cu Instituțiile Prefectului. 

 
4. Acțiuni de protest 

 
În cursul anului 2022, au avut loc un număr de 4 acțiuni autorizate de protest/pichetare, astfel: 
 a) În data de 17.01.2022, în intervalul orar 11.00 – 12.00, a avut loc o acțiune autorizată de 
protest/pichetare, în fața Instituției Prefectului Județul Brașov, la care au participat aproximativ 100 de 
elevi, reprezentanți ai Consiliului Județean al Elevilor Brașov 
  Precizăm faptul că motivele care au stat la baza organizării acțiunii de protest/pichetare au avut 
ca obiect nemulțumiri cu privire la :  
1. Consultarea prealabilă a factorilor vizați, în mod direct sau indirect, de acțiunile decidenților; 
2. Modificarea pragului de acordare a burselor pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022; 
3. Asigurarea condițiilor sanitare necesare desfășurării orelor de curs în format fizic;   
4. Transparență în luarea decizilor; 
5. Modernizarea sistemului de educație și implicit a metodelor de predare-învățare. 
 Memoriul depus de reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor Brașov, înregistrat la Instituția 
Prefectului Județul Brașov sub nr.835/17.01.2022, cu mențiunea că acesta a fost înaintat Ministerului 
Educației și Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului. 
 b) În data de 10.02.2022, în intervalul orar 10.00 – 11.00, a avut loc o acțiune autorizată de 
protest (grevă de avertisment), în sediul Instituției Prefectului Județul Brașov, la care au participat 
membrii Sindicatului “Egalitatea“al Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual din Administrația 
Publică, din cadrul Instituției Prefectului Județul Brașov. 
 Precizăm faptul că motivele care au stat la baza organizării acțiunii de protest (grevă de 
avertisment), au avut ca obiect nemulțumiri salariale.  



33 

 

 Memoriul depus de reprezentanții Sindicatului “Egalitatea“al Funcţionarilor Publici şi 
Personalului Contractual din Administrația Publică, a fost înaintat atât Secretariatului General al 
Guvernului, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, cât și Ministerului 
Afacerilor Interne. 
 c) În data de 09.10.2022, în intervalul orar 1415 – 1605, a avut loc o acțiune autorizată de 
protest/pichetare, în fața Instituției Prefectului Județul Brașov, la care au participat un număr de 
aproximativ 60 de persoane, reprezentanți ai Societății Civile din Brașov - Grupul de Inițiativă Civică 
”România iese în stradă”.  
 Precizăm faptul că motivele care au stat la baza organizării acțiunii de protest/pichetare au ca 
obiect revendicări cu privire la :  
1. Revenirea la o piață reglementată în domeniul Energiei; 
2. Demisia domnului Virgil Popescu, ministrul Energiei; 
3. Elaborarea unei ordonanțe de urgență care să garanteze proprietatea privată în cazul falimentului 
personal;   
4. Până se ajunge la piața reglementată din domeniul energiei, să nu se poată confisca diverse proprietăți 
pentru neplata facturilor(acolo unde nu se constată o rea voință); 
5. Tragerea la raspundere (penală dacă este cazul) pentru cei care au emis facturi ”greșite” și pentru cei 
care au permis existența acestui fenomen păgubos; 
6. Răscumpărarea sau anularea ”privatizării”Mintia și a nodului energetic din zonă; 
7.Oprirea tuturor negocoierilor pentru privatizarea Hidroelectrica și Nuclearelectrica; 
8. Elaborarea de măsuri și modificări de politică monetară pentru reducerea inflației; 
9. TVA  1% la combustibili pe perioada crizei carburanților; 
10. Explicații publice cu cifre și destinațiile celor 100 miliarde de EURO împrumutați de România în 
ultimi 3 ani; 
11. Adoptarea unui plan de reducere a datoriei publice și de eradicare a deficitului bugetar real; 
12. Elaborarea unui plan de salvare al IMM-urilor, scutiri de taxe și impozite pentru a face față perioadei 
de criză. 
 Memoriul depus de reprezentanții Societății Civile din Brașov - Grupul de Inițiativă Civică 
”România iese în stradă”,  înregistrat la Instituția Prefectului Județul Brașov sub nr.15270/17.10.2022, 
a fost inaintat și domnului prim-ministru Nicolae-Ionel CIUCĂ și Direcției Generale pentru Relațiile cu 
Instituțiile Prefectului. 
 d) În data de 25.10.2022, în intervalul orar 10.00 – 11.15, a avut loc o acțiune autorizată de 
protest/pichetare, în fața Instituției Prefectului Județul Brașov, la care au participat 48 de persoane, 
militari în rezervă și în retragere, din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță 
Națională, membri ai : 
- Ligii pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari; 
- Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere; 
- Asociației Cultul Eroilor ”Regina Maria”; 
- Asociației Naționale a Veteranilor de Război; 
- Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere M.A.I.; 
- Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual din M.A.I. 
  Precizăm faptul că motivele care au stat la baza organizării acțiunii de protest/pichetare au avut 
ca obiect diverse nemulțumiri cu privire la: 
1. măsurile luate de Guvernul României atât în ceea ce privește protejarea teritoriului national și a 
populației în fața pericolului eminent generat de războiul din Ucraina,  cât și în actuala criză energetică; 
2. măsurile luate de Guvernul României cu privire la inflația galopantă; 
3. nedreptățile legislative și discriminările flagrante existente care afectează grav drepturile salariale și 
de pensie ale militarilor activi, în rezervă și în retragere. 
 Prin ”NOTA DE PROTEST” depusă cu ocazia acțiunii de protest/pichetare și înregistrată la 
Instituția Prefectului Județul Brașov sub nr.15704/25.10.2022, protestatarii adresează o serie de solicitări 
atât președintelui României, domnului Klaus Werner IOHANNIS, în calitate de comandant al forțelor 
armate și președinte al Consiliului de Apărare Națională, cât și domnului Nicolae-Ionel CIUCĂ, în 
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calitate de prim-ministru al Guvernului României și ministru al apărării naționale, interimar, și domnului 
Lucian Nicolae BODE, ministrul afacerilor interne. 

 Astfel, memoriul depus de reprezentanții protestatarilor,  a fost înaintat atât 
Administrației Prezidențiale, Guvernului României, Ministerului Afacerilor Interne, cât și 
Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului. 
 

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

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. 
 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 8 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 2022, cadrul în ședințelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice la nivelul județului Brașov, s-au referit la: 
 a) - Asigurarea  relațiilor de colaborare care să permită informarea permanentă asupra 
problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice, și anume: 
1. Informare privind modul de soluționare a problemelor ce apar în rezolvarea cererilor de pensionare, 
precum și a cererilor și sezizărilor depuse la Casa Județeană de Pensii, cu privire la drepturile bănești. 
 A prezentat Casa Județeană de Pensii Brașov în ședința din luna iunie 2022; 
2. Informare privind situația biletelor de tratament pentru anul 2022, modalitatea și condițiile de acordare 
a acestora. 
A prezentat Casa Județeană de Pensii Brașov în ședința din luna iunie 2022; 
3. Informare privind ajutoarele și facilitățile acordate pensionarilor și persoanelor vârstnice de către 
Primăria Municipiului Brașov. 
A prezentat  Direcția de Asistență Socială Brașov în ședința din luna august  2022; 
4. Informare privind acordarea ajutoarelor de încălzire pentru sezonul rece 2022 – 2023.  
A prezentat  Direcția de Asistență Socială Brașov în ședința din luna noiembrie  2022. 
 
De asemnea, tematicile dezbătute în ședințele din anul 2022 au urmărit cu precădere și: 
 b) - Informarea reprezentanților persoanelor vârstnice în problemele cu caracter 
economic, social, medical și cultural, și de interes al acestora.  
Astfel, au fost abordate tematici diverse, cum ar fi : 
1. Informare privind subiectele/temele propuse a fi dezbătute în anul 2022, în cadrul ședințelor 
Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele persoanelor Vârstnice.  
A prezentat  Consiliul Județean al Persoanelor Vârstnice Brașov în ședința din luna mai 2022; 
2. Informare privind Recensământul Populației și Locuințelor – RPL 2021. 
A prezentat  Direcția Județeană de Statistică Brașov în ședința din luna mai 2022; 
3. Evoluția cazurilor de covid 19 în luna iulie 2022. Recomandări pentru populație privind Covid 19. 
A prezentat  Direcția de Sănătate Publică Brașov în ședința din luna iulie  2022; 
4. Informare cu privire la centrele de permanență din județ. Recomandări pentru populație în caz de 
caniculă. 
A prezentat Direcția de Sănătate Publică Brașov în ședința din luna iulie 2022. 
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 c) În cadrul ședințelor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele 
Persoanelor Vârstnice din anul 2022 au fost dezbătute și alte subiecte și tematici de interes local 
sau general, și anume: 
1.Mesajul adresat de către Președintele Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice din Județul Brașov 
cu prilejul zilei de 1 octombrie “Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”. 
2.Vizită la Aeroportul Internațional Ghimbav – Brașov și prezentarea infrastructurii aeroportului. 
A prezentat Consiliul Județean Brașov. 

 
 

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 luna martie IPBV a organizat, la solicitarea Gărzii Naționale de Mediu, o ședință de lucru cu 
privire la situația depozitelor de deșeuri neconforme de la nivelul Județului Brașov, fiind verificat stadiul 
tuturor proiectelor de închidere a acestor depozite. 
 Referitor la alimentarea cu apă-canal, responsabilul de mediu al instituției a participat la 
Seminarul de Informare privind Stadiul de Implementare a Contractelor de Lucrări din cadrul Proiectului 
”Servicii de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului Regional de Dezvoltare a 
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Aria de Operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-
2020, proiect finanțat prin POIM 2014-2020, acțiune ce s-a derulat la Predeal în data de 1.07.2022. 
 În aceeași ordine de idei, IPBV a sprijinit Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în luna 
septembrie anul trecut în activitatea de promovare a procesului de actualizare a Planului Accelerat de 
Conformare cu Directivele europene pentru apă potabilă și apă uzată, prin care puteau fi introduse noi 
aglomerări umane cu mai mult de 2000 locuitori echivalenți sau puteau fi modificate cele existente. 
 De asemenea, în luna noiembrie, la solicitarea ABA Vâlcea, instituția noastră a organizat o 
ședință cu toți primarii din județ în vederea clarificării unor aspecte legate de sistemele individuale 
adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate urbane, prevăzute de HG nr. 714 din 26 mai 2022 
privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, 
exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate. 
  În luna martie Primăria Orașului Zărnești ne-a semnalat faptul că furnizorul de energie 
electrică cu care administrația publică locală a încheiat contract amenință cu sistarea livrării de energie, 
începând cu data de 5.04.2022, în cazul în care facturile nu vor fi plătite în avans, cu toate că contractul 
nu prevede acest lucru. Dată fiind gravitatea situației, IPBV s-a adresat Autorității Naționale pentru 
Reglementare în Domeniul Energiei, for care a decis modul în care trebuie soluționată problema. 
 În data de 14.10.2022, Instituția Prefectului Județul Brașov, pentru a veni în sprijinul SC 
Distribuție Energie Electrică România SA, a convocat o ședință de lucru având în vedere apropierea 
sezonului rece și iminența producerii unor eventuale situații de urgență provocate de căderea arborilor 
periculoși peste liniile electrice aeriene de la nivelul județului nostrum, la care au participat 
reprezentanții tuturor ocoalelor silvice din județ. 
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G. Managementul situațiilor de urgență  
 

Activitatea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov în anul 2022 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.  

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a monitorizat evoluţia situaţiei operative 
la nivel judeţean prin Secretariatul Tehnic Permanent al comitetului judeţean, prelucrând operativ toate 
informaţiile şi datele furnizate de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, operatorii economici 
şi instituţii, asigurând măsurile specifice de completare, reactualizare şi gestionare a bazei de date cu 
privire la efectele dezastrelor, acţiunile întreprinse, întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor pentru protecţia 
populaţiei, reducerea pierderilor materiale şi revenirea la starea de normalitate.  

Permanent eforturile au fost concentrate pentru monitorizarea evoluţiei fenomenelor 
meteorologice periculoase care prin manifestare ar fi putut  genera evenimente complexe  ce puteau pune 
în pericol viaţa şi siguranţa populaţiei, cât şi pagube materiale importante.    
 

1.MĂSURI, ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI PREVENTIVE 
 

1.În plan legislativ 
Activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, în anul 2022, s-a desfăşurat 

în conformitate cu prevederile:  
 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management pentru 

Situaţii de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005 şi modificată şi completată de Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.1/2014, privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de 
urgenţă, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor; 

 Hotărârii Guvernului nr.94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului 
Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă; 

 Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura 
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea, dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă; 

 Ordinul Prefectului judeţului Braşov nr. 1121/28.11.2022 privind componenţa Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Braşov şi a grupurilor de suport tehnic pe tipuri de riscuri; 

 Ordin Comun nr. 459/78/2020, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de 
urgenţă generate  de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de 
inundaţii,  secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră. 

 Legea nr. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 
epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului Sănătății nr. 1309/2020, privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire  
şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2; 

 Ordinul comun MS și MEC nr. 1494/5487/31.08.2020, pentru aprobarea măsurilor de organizare a 
activităţii  în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ  în condiţii de siguranţă epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a desfăşurat pe parcursul anului 2022 
activităţi pentru îndeplinirea următoarelor atribuţii principale: 
a) informarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inpectoratul General pentru Situatii de 

Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, iminenţa ameninţării acestora şi 
măsurile adoptate; 

b) evaluarea situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului Braşov, stabilirea măsurilor şi 
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acţiunilor specifice pentru gestionarea acestora şi urmărirea îndeplinirii lor; 
c) gestionarea situațiilor de urgență generate de noul coronavirus COVID-19. 

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: 

a) Planul cu principalele activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov 
pentru anul 2022; 

b) Planul de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei prelungite pe 
perioada sezonului estival 2022 la nivelul judeţului Braşov; 

c) Planul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor meteorologice periculoase 
specifice sezonului rece 2022-2023, al judeţului Braşov; 

d) Planul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov pentru asigurarea resurselor 
umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2022.  
 

Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare şi extraordinare şi a altor activităţi 
specifice 
  În perioada analizată, Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Braşov a pregătit 84 de şedinţe extraordinare exclusiv online, în urma cărora s-au emis 84 de 
hotărâri. 
         Şedinţele au fost convocate de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Braşov, Prefectul Județului Brașov, 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, în vederea identificării unor măsuri suplimentare privind reducerea riscului de 
contaminare cu COVID-19 sau pentru stabilirea locațiilor de cazare din județul Brașov, pentru cetățenii 
străini sau apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina. 
       Şedinţele extraordinare au fost convocate de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă Braşov, prefectul judeţului Braşov în scopul  dezbaterii şi aprobării următoarelor documente: 

 Rapoartelor privind constatarea și evaluarea pagubelor (și alte efecte) produse în urma 
fenomenelor hidrometeorologice periculoase; 

 Planul cu principalele activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov 
pentru anul 2022; 

 Planul de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei prelungite pe 
perioada sezonului estival 2022 la nivelul judeţului Braşov; 

 Planul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor meteorologice periculoase 
specifice sezonului rece 2022-2023, 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 2022. 

    
3. MANAGEMENTUL ŞI GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 

 
 1. Managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Braşov în anul 2022 a presupus 
adoptarea de către CJSU Brașov a următoarelor acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv:  

 convocarea membrilor comitetului judeţean şi a personalului specializat din cadrul Grupurilor de 
suport tehnic pe tipuri de riscuri cu ocazia desfăşurării exerciţiilor cu forţe şi mijloace în teren 
pentru tipurile de riscuri simulate, organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Ţara 
Bărsei" al judeţului Braşov, în scopul eficientizării acţiunilor de intervenţie; 

 planificarea şi executarea acţiunilor de prevenire şi intervenţie la obiectivele identificate ca sursă 
de risc (SEVESO) prin punerea în aplicare a planurilor de urgenţă externă;  

 s-au desfăşurat acţiuni specifice de protecţie în caz de inundaţii, constând în inspecţii comune şi 
verificări în teren, privind starea tehnică şi funcţională a construcţiilor hidrotehnice cu rol de 
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apărare împotriva inundaţiilor, a lucrărilor de regularizare a cursurilor de apă, cu evidenţierea 
zonelor colmatate, a consolidărilor de mal avariate, a pragurilor de fund deteriorate, modului în 
care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele 
în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari;  

 reactualizarea periodică a componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a 
Grupurilor de Suport Tehnic pe tipuri de risc, precum şi a comitetelor locale pentru situaţii de 
urgenţă; 

 diseminarea planurilor aprobate de către preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Braşov către membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov şi ai 
comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă; 

 verificări privind asigurarea permanenţei la primării, pe zone de risc, după transmiterea unor 
atenţionări; 

 verificarea mijloacelor de înştiinţare-alarmare, a spaţiilor de evacuare în situaţii de urgenţă şi a 
documentelor pe aceste linii; 

 instruirea personalului obiectivelor economice şi instituţiilor, precum şi a cetăţenilor cu privire 
la modul de comportare în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, prin organizarea şi desfăşurarea 
de exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă.  

 
 În cursul anului 2022 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Braşov a fost notificat despre iminenţa producerii unor fenomene meteorologice periculoase, 
înregistrând 228 avertizări hidro-meteorologice din care 40 avertizări „Cod Portocaliu”, 187 avertizări 
„Cod Galben” şi 1 informare hidro-meteorologice referitoare la prognozele, avertizările şi observaţiile 
privind producerea fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Menţionez că numărul acestora este în 
scădere față de numărul de avertizări transmise în anul 2021. 
 2. Acţiunile desfăşurate pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă au urmărit în principal:  

 protejarea populaţiei, animalelor, a localităţilor şi a obiectivelor importante; 
 la primirea solicitărilor telefonice pe numărul unic de apel 112 s-au luat măsurile de anunţare a 

serviciilor profesioniste sau voluntare pentru situaţii de urgenţă pentru intervenţia imediată în 
zonele afectate, precum şi a instituţiilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă;    

 menţinerea unei legături permanente cu comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din unităţile 
administrativ-teritoriale în care s-au produs situaţii de urgenţă; 

 asigurarea fluxului informaţional - decizional între Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Braşov şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi informarea operativă a Centrului 
Operaţional Naţional, respectiv a Instituţiei Prefectului, despre evoluţia situaţiilor de urgenţă, 
măsurile întreprinse şi pagubele înregistrate; 

 membrii şi consultanţii CJSU Braşov au participat la acţiunile de intervenţie ale serviciilor 
profesioniste sau voluntare. 
 3. Acţiunile post-eveniment s-au concretizat în acţiuni de inventariere a pagubelor produse 
urmare secetei pedologice din lunile iunie-septembrie 2022.  
 În perioada analizată, activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a înglobat şi 
acţiunile desfăşurate de comisii mixte, constituite prin ordin al prefectului, respectiv: 
 Comisia de evaluare a pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice  periculoase - seceta 
pedologica, înregistrate la nivelul unității administrativ-teritoriale Cincu, conform Ordinului Prefectului nr. 
931 din 19.09.2022. 
 Comisia de evaluare a pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice  periculoase înregistrate 
la nivelul unității administrativ-teritoriale Săcele, conform Ordinului Prefectului nr. 760 din 08.08.2022. 
 Comisia de evaluare a pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice  periculoase - seceta 
pedologica, înregistrate la nivelul unității administrativ-teritoriale Sânpetru, conform Ordinului Prefectului 
nr. 748 din 02.08.2022. 
 Comisia de evaluare a pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice  periculoase - seceta 
pedologica, înregistrate la nivelul unității administrativ-teritoriale Brașov, conform Ordinului Prefectului 
nr. 734 din 01.08.2022. 
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 Comisia de evaluare a pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice  periculoase - seceta 
pedologica, înregistrate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Homorod, Săcele și Crizbav, conform 
Ordinului Prefectului nr. 722 din 29.07.2022. 
 Comisia de evaluare a pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice  periculoase - seceta 
pedologica, înregistrate la nivelul unității administrativ-teritoriale Dumbrăvița, conform Ordinului 
Prefectului nr. 754 din 03.08.2022. 
 Comisia de evaluare a pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice  periculoase - seceta 
pedologica, înregistrate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Feldioara, Hărman, Hălchiu, Părău și 
Șinca, conform Ordinului Prefectului nr. 774 din 11.08.2022. 
 Comisia de evaluare a pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice  periculoase - seceta 
pedologica, înregistrate la nivelul unității administrativ-teritoriale Codlea, conform Ordinului Prefectului 
nr. 803 din 01.09.2022. 
 Comisia de evaluare a pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice  periculoase –grindina, 
înregistrate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Dumbrăvița și Șercaia, conform Ordinului 
Prefectului nr. 968 din 28.09.2022. 

Lista unităților administrativ-teritoriale afectate de seceta pedologică pe culturi agricole 
si suma de bani 

 
Nr. 
crt. 

Municipiul, orașul, 
comuna/localități 

aparținătoare 

Pagube constatate conform proceselor-verbale întocmite de 
comisiile de constatare și evaluare a pagubelor 

Cultura Suprafața 
totală declarată 

- ha - 

din care 
suprafața 
calamitată 

- ha - 

Evaluare 
pagube 

 
- lei - 

0 1 2 3 4 5 
1 UAT CODLEA Cod SIRUTA 40250 
 Codlea Soia 12.48 3.15 14.679 
2 UAT HARMAN Cod SIRUTA 41097 
 Harman Porumb 265.30 61.88 217.394,17 
 Harman Soia 6.78 2.71 12.195 
3 UAT FELDIOARA Cod SIRUTA 40964 
 Feldioara Soia 35.29 10.19 45.765 
  Porumb 23.52 5.81 20.426 
  Secla de 

zahar 
50.61 10.09 79.711 

  Cartof 2.60 0.91 4.095 
4 UAT SINCA VECHE  Cod SIRUTA 41863 
 Sinca Soia 33.86 0.75 3.375 
5 UAT PARAU Cod SIRUTA 41587 
 Parau Soia 23.90 0.86 3.874 
6 UAT HALCHIU Cod SIRUTA 41042 
 Halchiu Soia 36.17 2.5 11.650 
  Porumb 31.02 0 0 
7 UAT DUMBRAVITA Cod SIRUTA 40937 
 Dumbravita Soia 144.85 19.71 88.732 
  Porumb 88.13 8.14 36.630 
8 UAT CRIZBAV Cod SIRUTA 41051 
 Crizbav Soia 29.76 7.28 32.760 
 Crizbav Porumb 93.42 9.15 41.175 
9 UAT SACELE Cod SIRUTA 40447 
 Sacele Soia 1.50 0.80 3.600 
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10 UAT HOMOROD Cod SIRUTA 41257 
 Homorod Meri 36.1 2.30 69.000 
11 UAT BRASOV Cod SIRUTA 40205 
 Brasov Soia 9.32 3.38 15.230 
12 UAT SANPETRU Cod SIRUTA 41934 
 Sanpetru Soia 10.96 4.38 19.728 
  Porumb 18.88 7.52 33.984,5 
  Sfecla de 

zahar 
30.06 10.5 82.087,2 

13 UAT CINCU Cod SIRUTA 40839 
 Cincu Porumb 4.00 2.40 10.634 

 
 În perioada analizată, activitatea a înglobat şi acţiuni ale comisiilor mixte întrunite prin ordin al 
prefectului. Astfel au fost întocmite 16 procese verbale de constatare şi evaluare pagube produse în urma 
evenimentelor hidro-meteo din perioada iulie-septembrie şi 1 rapoart sinteză privind apărarea împotriva 
inundaţiilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice emise de către SGA Braşov. De asemenea, a fost 
întrunită comisie mixtă privind verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu 
rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare, din județul Brașov.  
 

4. DISFUNCŢIONALITĂŢI ŞI GREUTĂŢI ÎNTÂMPINATE 
 
În activitatea desfăşurată pe parcursul anunlui 2022, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Braşov s-a confruntat şi cu unele disfuncţionalităţi, aici amintinând: 
 actualizarea datelor de contact ale personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;  
 tratarea cu superficialitate de către unele comitete locale pentru situaţii de urgenţă a pregătirii în 
domeniul situaţiilor de urgenţă; 
 neîntocmirea documentelor specifice de către unele comitele locale pentru situaţii de urgenţă, 
întocmirea necorespunzătoare sau transmiterea cu întârziere a acestora către Centrul Operaţional al 
Inspectoratului pentru Situații de urgență ,,Țara Bârsei’’ al județului Brașov și Sistemul de Gospodărire 
a Apelor (SGA) Brașov; 
 neasigurarea sau asigurarea cu personal necorespunzător a serviciului de permanenţă la unele 
primării; 
 cooperarea greoaie cu unii reprezentanţi ai autorităţilor administraţiilor publice locale din judeţ, 
o parte a şefilor SVSU neavând pregătirea necesară în domeniul situaţiilor de urgenţă, fiind obligaţi să 
desfăşoare şi alte activităţi la nivel local; 
 lipsa unor prevederi legale care să permită sancţionarea persoanelor care nu respectă obligaţiile 
în domeniul situaţiilor de urgenţă (şef serviciu, responsabil cu situaţiile de urgenţă sau inspector de 
protecţie civilă); 
 din lipsă de fonduri unele primării, instituţii publice şi operatori economici nu pot realiza 
obligaţiile care rezultă din prevederile legale (încadrare şi dotare structuri pentru situaţii de urgenţă, 
asigurarea alarmării în zonele potenţial a fi afectate, finalizare adăpost, etc) 

 
5. DIRECȚII DE ACŢIUNE ŞI PROPUNERI PENTRU EFIECIENTIZAREA 

ACTIVITĂŢII CJSU BRASOV 
 

 Pentru îmbunătăţirea activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov se vor 
avea în vedere următoarele aspecte: 
 creşterea nivelului de siguranţă al cetăţenilor prin reducerea riscurilor catastrofale la nivelul 
zonei de competenţă; 
 îmbunătăţirea comunicării cu cetăţenii şi implicarea mass-media în activitatea de prevenire a 
situaţiilor de urgenţă; 
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 dezvoltarea în rândul populaţiei a unui comportament adecvat pentru situaţii de urgenţă, respectiv 
crearea unor deprinderi corecte de reacţie la hazard; 
 desfăşurarea activităţilor specifice în baza „Planului cu principalele activităţi ale C.J.S.U. Braşov 
în cursul anului 2022”, aprobat de preşedintele Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov 
şi completarea acestuia ori de câte ori este nevoie; 
 îmbunătăţirea pregătirii structurilor din domeniul situaţiilor de urgenţă (comitetele pentru situaţii 
de urgenţă, inspectori protecţie civilă, cadre tehnice, centre operative, celule de urgenţă, personal 
S.V.S.U., S.P.S.U., diferite categorii de personal cu funcţii de conducere); 
 concentrarea eforturilor pentru eficientizarea cooperării interinstituţionale între componentele 
comitetului; 
 dezvoltarea politicilor de prevenire; 
 continuarea aprofundării precum şi aplicarea strictă şi unitară a prevederilor legislaţiei privind 
managementul situaţiilor de urgenţă de către toţi factorii cu responsabilităţi şi atribuţii în domeniu. În 
acest sens Instituția Prefectului Județul Brașov a transmis tuturor primariilor din județul Brașov, precum 
și șefilor SVSU o informare cu privire la modificările legislative în domeniul gestionării situațiilor de 
urgență (Ordinul Comun nr. 459/78/2020, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea 
situaţiilor de urgenţă generate  de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea 
de inundaţii,  secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice,  poluări 
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră); 
 respectarea fluxului informaţional-decizional pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă. 

Totodată, Comitetul judeţean şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi-au concentrat 
eforturile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă care s-au produs pe teritoriul judeţului. Măsurile 
întreprinse la nivel local, precum şi coordonarea eficientă a intervenţiilor a făcut posibilă reducerea 
consecinţelor situaţiilor de urgenţă înregistrate.  

Se poate aprecia că în anul 2022, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov împreună 
cu toate instituţiile cu funcţii de sprijin şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi-au îndeplinit 
atribuţiile legale în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, asigurând prevenirea şi gestionarea 
eficientă a situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă din zona de 
competenţă.  
 Îmbunătăţirea nivelului de securitate al cetăţenilor, proprietăţii şi mediului constituie obiectivul 
principal al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov, pentru eficientizarea 
managementului situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean şi local, pentru anul 2023. 
 
5.ACTIVITATEA COMITETULUI LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR 

În conformitate cu prevederile art. 26 alin (5) din O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității 
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, pentru sprijinirea acțiunilor de luptă împotriva bolilor 
transmisibile ale animalelor și a zoonozelor, la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov este 
constituit Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB). 

Potrivit Ordinului Prefectului privind componența Centrului Local de Combatere a Bolilor 
Brașov, emis în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind Codul Administrativ și ținând cont 
de prevederile O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, din unitatea locală de decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor Brașov, fac parte 
membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. 

În cursul anului 2022, în vederea prevenirii și combaterii pestei porcine africane, Centrul Local 
de Combatere a Bolilor Brașov a emis un număr de 9 hotărâri privind aprobarea planurilor de măsuri ca 
urmare a confirmării pestei porcine africane in fonduri cinegetice de vânătoare de pe raza județului 
Brașov: 
HOTĂRÂREA NR.1 din 07.01.2023, privind aprobarea Planului de măsuri ca urmare a declarării 
focarului de Pestă Porcină Africană la mistreț: Fond cinegetic nr.44 Zizin 
HOTĂRÂREA Nr.2 din 07.02.2022, privind aprobarea Planului de măsuri ca urmare a declarării 
focarului de Pestă Porcină Africană la mistreț: Fond cinegetic nr.7 Ticușu, județul Brașov 
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HOTĂRÂREA Nr.3 din 24.02.2022, privind aprobarea Planului de măsuri ca urmare a declarării 
focarului de Pestă Porcină Africanăla mistret: Fond cinegetic nr.18 Timiș, județul Brașov  
HOTĂRÂREA Nr. 4 din 11.09.2022, privind aprobarea Planului de măsuri ca urmare a declarării 
focarului de Pestă Porcină Africană la mistret: Fond cinegetic nr.39 Cincu, județul Brașov  
HOTĂRÂREA Nr.5 din 06.10.2022, privind aprobarea Planului de măsuri ca urmare a declarării 
focarului de Pestă Porcină Africană la mistret: Fond cinegetic nr.39 Cincu, județul Brașov  
HOTĂRÂREA Nr.6 din 02.12.2022, privind aprobarea Planului de măsuri ca urmare a declarării 
focarului de Pestă Porcină Africană la mistret: Fond cinegetic nr.39 Cincu, județul Brașov 
HOTĂRÂREA Nr.7 din 07.12.2022, privind aprobarea Planului de măsuri pentru controlul și 
combaterea Pestei Porcine Africane în județul Brașov. 
Astfel, luând în considerare aspectele menționate s-au luat următoarele măsur generale pentru controlul 
și combaterea Pestei Porcine Africanei: 

 Punerea in aplicare a Programului naţional de supraveghere, control si eradicare a pestei porcine 
africane 

 Supravegherea si depistarea precoce a virusului PPA la porcine salbatice si domestice 
 Supravegherea suplimentara a exploatatiilor comerciale de suine prin testarea saptamanala a 

minim 2 porci morţi 
 Întocmirea catagrafieie stanelor,cantoanelor, exploatatiilor agricole de pe raza fiecărui UAT 
 Efectuarea de controale oficiale pentru evaluarea fermelor comerciale de suine in vederea 

incadrarii in clasa de risc, si controale oficiale ulterioare incadrarii, pentru evaluarea respectării 
normelor specifice de biosecuritate 

 Elaborarea anuala a Planurilor de biosecuritate specifice fermelor comerciale de suine si 
aprobarea acetora de către DSVSA Brașov 

 Asigurarea controlului mişcărilor de suine la imbarcare/debarcare precum si asigurarea 
controlului TRACES-NT 

 Controale oficiale la exploatatiile nonprofesionale de suine 
 Instruirea operatorilor economici, a paznicilor de vanatoare/gestionari ai fondurilor cinegetice, a 

medicilor veterinari de libera practica imputerniciti privind respectarea normelor de biosecuritate 
specifice fiecărui sector de crestere (ferma/ gospodarie/fond cinegetic) 

 Gestionarii fondurilor cinegetice vor efectua patrulari continue in vederea depistării cadavrelor 
de mistreti 

 Intensificarea vanarii mistretilor pana la atingerea densitatii de 0.5 mistreti pe km2 prin metode 
de vanatoare admise, in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare, cu obligativitatea 
respectării tuturor masurilor de biosecuritate prevăzute in legislaţia in vigoare si Ghidul de bune 
practici privind biosecuritatea in timpul vanatorii in contextul evolutiei pestei porcine africane 

 Partida de vanatoare va fi anuntata către DSVSA Brașov cu minim 24 de ore inainte. înainte de 
inceperea acţiunii de vanatoare, organizatorii vanatorii vor face instruirea privind procedura de 
biosecuritate care trebuie respectata de către toti participanţii, iar la final va fi semnat un proces-
verbal 

 Gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia reţinerii si păstrării in condiţii optime din punct de 
vedere sanitare veterinar a exemplarelor de mistret vanate, pana la obţinerea rezultatului de 
laborator privind pesta porcina africana, pesta porcina clasica si trichineloza; condiţiile optime 
de igiena sunt reprezentate de spatii amenajate corespunzător pentru pastrare, care sa nu permită 
alterarea acestora sau difuzarea bolilor infectocontagioase (centre de colectare vânat, spatii 
frigorifice si alte asemenea) 

 Intensificarea vanarii mistretilor pana la atingerea densitatii de 0.5 mistreti pe km2 prin metode 
de vanatoare admise, in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare, cu obligativitatea 
respectării tuturor masurilor de biosecuritate prevăzute in legislaţia in vigoare si Ghidul de bune 
practici privind biosecuritatea in timpul vanatorii in contextul evolutiei pestei porcine africane 

 Monitorizarea miscarii/migratiei populaţiilor de porci mistreti între județe  
 Stabilirea planurilor de acţiuni comune in vederea depistării creşterii ilegale a suinelor la nivelul 

zonelor stanelor, cantoanelor si societatilor agricole 



43 

 

 Identificarea unei unitati de incinerare de capacitate mare, iar in cazul cand se recurge si/sau la 
metoda alternativa prin ingropare, identificarea unui teren pentru ingroparea cadavrelor, cu 
stabilirea coordonatelor GPS si obţinerea acordului de la APM Brașov, Consiliul local,DSP 
Brașov, Apele Romane, DSVSA Brașov, DADR. 

HOTĂRÂREA Nr.8 din 29.12.2022, privind aprobarea Planului de măsuri ca urmare a declarării 
focarului de Pestă Porcină Africană în exploatația nonprofesională Pop Aron, Calea Feldioarei 
RO0402056501, nr. 263, mun. Brașov-Stupini, județul Brașov. 
HOTĂRÂREA Nr.9 din 30.12.2022, privind aprobarea Planului de măsuri ca urmare a declarării 
focarului de Pestă Porcină Africană la mistreț: Fond cinegetic nr.1 Bunești, județul Brașov. 

Au fost emise următoarele Convocatoare pentru evaluarea unor animale, conform prevederilor 
H.G. nr. 1.214 din 7 octombrie 2009, privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se 
cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de 
boli transmisibile ale animalelor, cu modificările și completările ulterioare: 

 nr. 6184 din 19.04.2022 pentru evaluarea unui cal diacnosticat cu Anemie Infecțioasă 
Ecvină pe raza satului Rucăr, comuna Viștea. 

 nr. 6525 din 26.04.2022 pentru evaluarea unui număr de 14 bovine suspecte de TBC în  
comuna Hărman, județul Brașov. 

 nr. 6936 din 04.05.2022 pentru evaluarea unui număr de 10 bovine suspecte de TBC în 
mun. Brașov, județul Brașov – exploatație RO0402056440. 

 nr. 9383 din 23.06.2022 pentru evaluarea unui număr de 6 bovine, conform celor 
menționate în adresa nr. 11593 din 23.06.2022, emisă de către Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brașov. 

 nr. 14514 din 03.10.2022 pentru evaluarea unui număr de 4 (patru) bovine cu reacție 
pozitivă la testul comparativ simultan (TCS). 

                La solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne și în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 553/2018, privind aplicarea 
măsurilor specifice pentru prevenirea răspândirii PPA, Instituția Prefectului Județul Brașov a 
transmis săptămânal o situație cu privire la evoluția răspândirii virusului la nivelul județului. 
 

H. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice 
 
1. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației 
romilor. 
 
           Biroul Judeţean pentru Romi îşi desfăşoară activitatea în 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. 514/26.05.2022, este înființat 
Biroul Judeţean pentru Romi  
 În data de 3 martie 2022, la sediul Instituției Prefectului Județul Brașov a avut loc o sesiune de 
informare, la care au fost invitați primarii din localitățile în care trăiesc comunități de romi și care a avut 
scopul de a facilita accesul primăriilor la liniile de finanțare privind intervențiile specifice de soluționare 
și legalizare a așezărilor informale așa cum sunt acestea definite de Legea asistenței sociale nr. 292/2011.  
Ulterior acestei întâlniri a fost transmis primăriilor Ghidul de  acțiune/intervenție pentru comunitățile 
care locuiesc în așezări informale. 
 În data de 31 mai 2022, Biroul Județean pentru Romi a convocat prin Ordinul prefectului nr. 
515/26.05.2022, ședința Grupului de Lucru Mixt cu scopul de a prezenta și a discuta pe marginea 
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru 
perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 560/28.04.2022.  
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 Biroul Județean pentru Romi a solicitat instituțiilor deconcentrate de specialitate ale 
administrației publice și primăriilor în care trăiesc comunități de romi elaborarea planurilor de acțiune 
locală în vederea constituirii Planului județean de măsuri privind incluziunea comunităţilor de romi. 
 La nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov, Biroul Județean pentru Romi a centralizat 
Planurile de acțiune locală și a eleborat Planul Județean de Măsuri. Acesta a fost aprobat în ședința 
Grupului de Lucru Mixt din luna octombrie, convocat prin Ordinul Prefectului nr. 10118/17.10.2022 și 
cuprinde următoarele obiective specifice: 
 Îmbunătățirea condițiilor de locuire a membrilor comunităților vulnerabile în care trăiesc romi; 
 Asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la un sistem de educație incluzivă de 
calitate; 
 Creșterea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieței, în sensul evoluției 
profesionale a acestora; 
 Îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile cu romi; 
 Susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și a identității rome; 
 Combaterea discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator 
la ură sau infracțiuni motivate de ură. 

În cadrul ședinței, prefectul județului Brașov, domnul Mihai-Cătălin Văsii a recomandat 
instituțiilor publice și unităților administrativ-teritoriale din județ să aibe în vedere în elaborarea 
bugetului pentru anul 2023 sumele de bani necesare obiectivelor cuprinse în planul local de acțiune pe 
care fiecare entitate implicată, precum și accesarea de fonduri naționale și europene cu ajutorul cărora 
obiectivele asumate să poată fi realizate. 

Biroul Județean pentru Romi Brașov a sprijinit activitățile realizate în județ, a solicitat și a 
centralizat rapoartele de activitate de la instituțiile deconcentrate de specialitate ale administrației publice 
și de la primăriile în care trăiesc comunități de romi, iar conform  Planului Județean de Măsuri, rezultatele 
centralizate pe fiecare obiectiv specific sunt următoarele: 

 
Obiectivul Specific 1 – Îmbunătățirea condițiilor de locuire a membrilor comunităților 
vulnerabile cu romi 
 Asigurarea și dreptul la actele de identitate conform legilor în vigoare. 
 Cresterea calității vieții pentru familiile din 1.203 locuinte ce vor putea beneficia de realizarea 
investitiei de extindere a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare prin modernizarea infrastructurii 
tehnico-edilitare din Garcini prin extinderea retelei de alimentare cu apa cu 869 m și a celei de canalizare 
cu 1.515m, proiect aflat in precontractare de către UAT Municipiul Sacele; 
 Servicii de asistenta juridica acordate membrilor comunitatii in vederea reglementarii situatiei 
actelor de proprietate și a actelor de identitate; 
 Acordarea de beneficii sociale, in vederea depășirii unor situații de dificultate ce pot duce la 
marginalizare socială, privind venitul minim garantat, alocația de susținere a familiei, ajutoare 
financiare, ajutoare de urgență; 
 Prin proiectul “Electrificare in comuna Budila”, finantat de Innovation Norway se vor monta 
panouri fotovoltaice pentru 47 gospodarii care nu sunt racordate la curent electric, familiile facand parte 
din categoria persoanelor vulnerabile, cu venituri mici; 
 In ceea ce priveste infrastructura, Comuna Budila a semnat contract de finantare pentru proiectul 
“Reabilitarea infrastructurii rutiere din comuna Budila”, cu FRDS, prin care se va realiza documentatia 
tehnică în vederea asfaltării străzilor pe care locuiesc sau care deservesc populatie vulnerabilă. 
- se are în vedere asfaltarea  a 3 strazi din comuna Budila, în zona în care domiciliază populatia 
aparținând minoritații rome. 
- De asemenea, a fost desemnat câștigător Proiectul privind Canalizarea apelor menajere, prin Programul 
Anghel Saligny, cu o valoare de 11.000.000 lei, de care va beneficia întreaga populație a comunei Budila; 
 Informare privind condițiile de acordare a unei locuințe sociale, construite prin programul pilot 
„Locuințe sociale pentru comunitățile de romi din comuna Hălchiu”; 
 4 familii din localitatea Măieruș au fost branșate la sistemul de alimentare cu apă potabilă; 
 În localitatea Racoș s-au identificat și alocat numere administrative pentru 50 de imobile; 
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 În localitatea Vama Buzăului a fost introdus colectorul pentru rețeaua de canalizare; 
- A fost reabilitată rețeaua de distribuție a energiei electrice; 
- A fost realizată și/sau modernizată rețeaua de iluminat public în zonele locuite de romi; 
 DGASPC Brașov a încheiat în data de 07.07.2022 o convenție de colaborare cu Fundația SERA, 
aprobată prin Hotărârea CJ Brașov nr.227/30.06.2022, cu privire la identificarea, elaborarea și aplicarea 
unor măsuri cu scopul de a preveni instituționalizarea copiilor aflați în situația de a fi separați de familie, 
precum și reintegrarea în familie sau integrarea socio-profesională a copiilor/ tinerilor aflați cu măsură 
de protecție specială în sistemul de protecție a copilului.     
 DGASPC Brașov oferă servicii specializate și altor categorii de persoane vulnerabile: copii cu 
comportament deviant/ delicvent (au fost înființate 3 centre de zi în Brașov, Rupea, Făgăraș, prin 
Proiectul „Copiii şi tinerii noştri mai aproape de comunitate”, finanţat prin POCU Fonduri 
nerambursabile), victimele violenței domestice (Centrul de Primire în Regim de Urgență Violență 
Domestică, Locuința Protejată ”Venus”- înființată prin Proiect ”Venus”- Împreună pentru o viață în 
siguranță), copiii fără adăpost (Adăpost de noapte), persoane adulte fără adăpost (Centrul Rezidențial de 
Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost), persoane vârstnice (Cămin pentru 
Persoane Vârstnice ”Castanul” Victoria), cuplul mamă- copil/ copii (Centrul Maternal), copii cu 
dizabilități ( încadrarea în grad de handicap, Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități ”Rază de lumină” 
Brașov, Centrul de Recuperare ”Micul Prinț”+ Telefonul Copilului, Centrul de Recuperare pentru 
Copilul cu Handicap), copii ucrainieni, etc. 
 Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Brașov ne-a informat că sunt în desfășurare 
activitățile de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în cadrul a 37 UAT-uri ale județului Brașov, 
lucrări sistematice de cadastru într-un UAT în cadrul proiectului Cesar și lucrări de înregistrare 
sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii 
în cadrul axei prioritare 11 a Programului operaţional regional în cadrul a 19 UAT-uri ale județului 
Brașov. OCPI Brasov precizează că în cadrul acestor proiecte este stabilită ca masură informarea 
comunităţilor de romi cu privire la programele naţionale existente în domeniul cadastrării, precum și 
includerea comunităţilor vulnerabile de romi în procesul de înregistrare gratuită a imobilelor în sistemul 
integrat de cadastru şi carte funciară. 
 
Obiectivul Specific 2 – Asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la un sistem de 
educație incluzivă de calitate 
 Ajutorarea tinerilor de etnie romă pentru înscrierea la învățământul liceal prin oferirea 
recomandărilor pentru locurile speciale de romi; 
 Oferire de ajutor și sfaturi pentru înscrierea copiilor în clasele primare; 
 Responzabilizarea părinților romi la procesul educaţional din şcoală și din afara ei (prezență copii 
la școală, afterschool, comportament, etc); 
 Pregătirea dosarelor pentru înscrierea la școală de tip FF și a doua șansă, în vederea absolvirii 
învățământului primar și gimnazial. 
 În urma unui proiect implementat de către Municipiul Săcele, proiect care și-a atins obiectivele 
s-au derulat următoarele acțiuni: 
- program de tip „scoala dupa scoala” pentru ciclul primar  
- program de tip „scoala dupa scoala” pentru ciclul gimnazial  
- program de tip „a doua sansa”  
- ateliere interactive in domeniul limbilor straine si TIC desfasurate in module la care vor participa copii 
si tineri 
 În orașul Rupea, în anul 2022 a fost implementat un sistem de monitorizare a unităților școlare 
cu pondere semnificativă de copii romi, în vederea prevenirii abandonului școlar sau alte tipuri de 
excluziune care pot afecta viitorul copiilor și tinerilor care a avut ca rezultat detectarea cazurilor de 
abandon școlar sau a altor forme de excluziune socială și intervenție socială precum și evaluarea 
semestrială a situației școlare a elevilor; 
- Asigurarea infrastructurii școlare corespunzătoare, care a avut ca rezultat reducerea absenteismului și 
creșterea calității actului didactic; 
- Includerea copiilor romi în procesul de educație timpurie; 
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 consiliere în vederea prevenirii abandonului școlarde către ,,Centrul de Zi pentru Copii in Situalii 
De Risc" Zărnești, cu asigurarea de consiliere psihologică, sprijin emoțional și social, cu scopul integrării 
sociale; 
 Comuna Budila a implementat in anul 2022 Proiectul School, My future, in urma semnarii 
contractului de finantare cu Consiliul Europei, prin Programul Romact, prin care s-a achizitionat un 
ansamblu pentru joaca la Gradinita cu Program Normal Budila, cărți și o tablă interactivă inteligentă la 
Școala Gimnazială Budila. De asemenea, a fost realizat un seminar cu privire la importanța educției, la 
care au participat părinți, cadre didactice și personal din cadrul primăriei. 
 In luna august 2022 a fost admisă după evaluarea tehnico-financiară cererea de finanțare la 
proiectul privind achizitionarea 570 tablete pentru unităţile de învăţământ de pe raza UAT Budila care 
desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor, majoritatea fiind romi; 
 Primaria comunei Budila face parte din Proiectul Step by Step, alături de Grădinița cu Program 
Normal Budila. În anul 2022 s-a desfășurat activitatea prin OvidiuRO - Punguța cu 2 cărți- 30 copii au 
primit pungute cu cărți, activități de lectură cu copiii din grupe defavorizate, care aparțin minorității 
rome, care au varsta de 2-3 ani, ateliere de vară șotron - 10 copii defavorizati de 6 ani au desfășurat 
activități în perioada 01 iulie- 18 iulie 2022, iar în data de 31 august - 12 copii si 10 educatoare din 
comunități defavorizate au sărbătorit ziua limbii române în parteneriat cu Asociația OvidiuRO și Editura 
Frontiera, respectiv activitate de lectură și donație cărți cu autograf (autor carte: Andreia Petcu- Bunicul 
meu, Emil Racovita. 
 În localitatea Feldioara au fost organizate activităţi de consiliere a părinţilor în vederea însrierii 
copiilor în sistemul educational şi conştientizarea importanţei educaţiei; 
- Includerea tuturor copiilor romi în formele de educare de tipul: grupa pregătitoare, grădiniţă, şcoală 
general, liceu şi urmărirea frecventării acestor forme de învăţământ de către copii; 
- Stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor prin procedura de acordare în continuare a 
tichetelor sociale pentru grădiniţă, în cuantum de 105,1 lei; 
 În localitatea Tărlungeni au avut loc următoarele activități: 
- Informarea cetățenilor români aparținând minorității rome cu privire la programele naționale în 
domeniul educației aflate în derulare; 
- Încurajarea derulării de programe pentru participarea părinților romi la procesul educațional din școală 
și din afara ei; 
- Implementare proiectului „Dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolara în Tărlungeni” 
Rezultatele obținute în urma acestor activități au fost: 
- Creșterea participării școlare – 852 copii înscriși în anul școlar 2022-2023; 
- Asigurarea de pachete de rechizite școlare; 
- Acordarea tichetelor sociale în valoare de 100 ron, pentru un număr de 158 de prescolari; 
- Asigurarea transportului gratuit pentru elevi de la domiciliu către școală și de la școală către domiciliu. 
 Implementare proiectului „Creșterea accesului și a calități serviciilor educaționale pentru copiii 
romi din Comuna Teliu” 
 S-a construit o nouă grădiniță în satul Acriș (comuna Vama Buzăului, unde numărul romilor este 
unul semnificativ), grădiniță ce a fost dată în folosință la începutul anului școlar 2022 – 2023; 
- Este asigurat transportul elevilor la/de la școală; 

 
Obiectivul Specific 3 – Creșterea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieței 
în sensul evoluției profesionale a acestora 
 Creșterea gradului de informare a persoanelor provenind din grupuri vulnerabile cu privire la 
serviciile de ocupare ANOFM, adresate persoanelor de etnie romă, cu implicarea comunității locale, în 
special a celei rome. 
 În urma unui proiect implementat de către Municipiul Săcele, proiect care și-a atins obiectivele 
s-au derulat următoarele acțiuni: 
- cursuri de formare profesionala (initiere) organizate pentru 3 meserii; 
- tinerii din intreg teritoriul Săcele aflati in risc de saracie sau excluziune sociala participanti la actiuni 
de informare, consiliere si mediere in vederea sustinerii accesului pe piata muncii; 
- organizarea targului de locuri de munca  
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 În cadrul proiectului aflat în implementare START-Antreprenor in Gârcini au fost realizate pe 
parcursul anului 2022, următoarele acțiuni: 
- programe de formare in domeniul antreprenoriatului si antreprenoriatului social; 
- 7 start-up-uri ale caror planuri de afaceri sunt implementate, monitorizate si sprijinite sa se dezvolte, 
fiecare fiind subventionata cu maxim 25.000 euro; 
- o întreprindere sociala al carei plan de afaceri este implementat, monitorizat si sprijinit sa se dezvolte, 
fiind subventionata cu maxim 25.000 euro 
- minim 16 locuri de munca create, cate 2 locuri de munca/intreprindere de tip start-up si intreprindere 
sociala  
- persoane din teritoriul SDL Garcini benefiare de informare, consiliere vocationala si medierea muncii  
- persoane consiliate in domeniul antreprenoriatului dintre cele interesate sa isi dezvolte o afacere, dar 
care nu beneficiaza pe cursuri de formare in antreprenoriat/antreprenoriat social si de finantare prin 
proiect 
- minim 9 locuri de munca create din teritoriul SDL Garcini ca urmare a activitatilor de consiliere 
vocationala si medierea muncii realizate 
 În domeniul ocupării forţei de muncă cetățenii au fost informați cu privire la locurile de muncă 
disponibile vacante la nivel local/judeţean; 
 Primăria comunei Măieruș a facilitat inserția pe piața muncii prin distribuirea de pliante privind 
locurile de muncă disponibile; 
 Acordarea de sprijin în găsirea unui loc de muncă și informarea desfășurărilor cursurilor de 
formare profesională. 
 În localitatea Ormeniș s-au incheiat 42 de parteneriate in vederea formarii profesionale pentru 
cresterea sanselor de ocupare si dezvoltarea de activitati generatoare de venit in parteneriat  cu  institutiile 
publice si ONG-urile de profil si  UAT-urile comunitare. De asemenea a fost realizat un workshop la 
care au participat 34 de persoane. 
 În localitatea Racoș în vederea orientării, informării și consiliării persoanelor de etnie romă 
pentru formarea profesionala, calificarea/recalificarea profesionala s-a realizat o întalnire  la care au 
participat 50 de persoane din comunitate; 
 
Obiectivul Specific 4 – Îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile 
cu romi: 
 
 Planning familial prin mediatori sanitari; 
 Campanii de informare si consiliere privind sănătatea reproducerii și sănătatea mamei și 
copilului. 
 În urma unui proiect implementat de către Municipiul Săcele, proiect care și-a atins obiectivele 
s-au derulat următoarele acțiuni: 
- sesiuni de consiliere, informare si consiliere in vederea pregatirii pentru naștere; 
- sesiuni de pregatire pentru cresterea copilului; 
-  sesiuni de educatie sanitara; 
- un program de asistenta medicala specializata (consult ginecologic de specialitate, sesiune 
individualizata de consiliere in domeniul planningului familial, screening pentru depistarea cancerului 
de col uterin); 
 - asistenlii sociali din orașul Zărnești împreună cu asistenții medicali școlari, au consiliat familiile 
cu privire la necesitatea înscrierii la medicul de familie, in vederea prevenirii îmbolnăvirilor, de 
asemenea, în vederea prevenirii sarcinilor nedorite în rândul minorelor; 
 Comuna Budila a depus proiectul “Centru comunitar integrat”, care a fost admis in luna iulie 
dupa verificarea admisibilitatii si eligibilitatii. Obiectivul general al proiectului vizeaza „Promovarea 
incluziunii sociale, combaterea saraciei” in comuna Budila. Proiectul contribuie la atingerea acestui 
obiectiv prin REABILITARE/MODERNIZARE imobil cu destinatia CENTRU COMUNITAR 
INTEGRAT in 24 luni de implementare. La finalizarea proiectului, cladirea reabilitata/modernizata si 
dotata a Centrului Comunitar Integrat va fi functionala. Astfel se eficientizeaza activitatile si cheltuielile 
dedicate serviciilor socio-medico-educationale intr-o locatie corespunzatoare. Beneficiarii serviciilor 
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sunt, cu precadere, persoanele vulnerabile din punct de vedere medico-social, membri ai grupurilor 
vulnerabile. Rezultatele si activitatilepropuse vor conduce la realizarea obiectivului specific al 
Proiectului 8.1. OS 8.1 – Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sarace si izolate. 
 În domeniul sănătăţii, în comuna Feldioara cetăţenii au fost informați asupra dreptului la pachetul 
minim de servicii de sănătate pentru persoanele care nu sunt incluse în sistemul asigurărilor de sănătate; 
- Informarea şi consilierea femeilor şi fetelor rome cu privire la sănătatea reproducerii, riscurile asociate 
mariajelor timpurii, sănătatea mamei şi a copilului, prevenirea şi combaterea violenţei domestice; 
 Consilierea unor persoane din localitatea Hărman cu privire la încadrarea în grad de handicap; 
 În localitatea Tărlungeni au avut loc următoarele activități: 
- Identificarea și depistarea cetățenilor români aparținând minorității romilor vulnerabili neînscriși pe 
lista unui medic de familie, precum și a nevoilor medico-sociale, cu focus pe gravide, minori, în special 
în mediul rural; 
- Derularea activităților de educație sanitară inclusiv reguli Covid 19. 
Rezultatele obținute în urma acestor activități au fost: 
- Înscrierea pe lista unui medic de familie pentru 12 familii; 
- Depistarea nevoilor medico-sociale în comunitățile de romi vulnerabile; 
- Reducere ratei riscului de îmbolnăviri ale mamei ;  
- Reducerea ratei riscului de îmbolnăvire în rândul copiilor. 
Obiectivul Specific 5 – Susținerea cercetării conservării și promovării patrimoniului cultural 
rom și a identității culturale rome 
 
 ASUMĂ-ȚI IDENTITATEA – FII MÂNDRU CĂ EȘTI DE ETNIE ROMĂ!  - eveniment 
cultural organizat în data de 23 iulie 2022 in municipiul Făgăraș.  
- Obiectivele specifice ale acțiunii: 
- Organizarea și implementarea unei campanii de informare și conștientizare a membrilor comunităților 
de romi din municipiul Făgăraș cu privire la importanța păstrării și promovării culturii și identității etnice 
prin distribuirea unui număr de 500 de pliante; 
- Organizarea și implementarea unei reuniuni cu 70 de membrii ai comunităților din cultul penticostal 
din municipiul Făgăraș și 6 membrii ai A.P.R.P.E. Brașov,  în vederea informării acestora cu privire la 
importanța asumării identității etnice și religioase în cadrul Recensământului Populației și Locuințelor. 
 Includerea minorilor romi neșcolarizați în activități culturale alături de Școala Gimnazială Mihai 
Eminescu Hărman. 

 
Obiectivul Specific 6 – Combaterea discriminării, a discursului și atitudinilor antirome 
generatoare de discues incitatoe la ură sau infracțiuni motivate de ură 
 
 Biroul Judeţean pentru Romi Brașov în colaborare cu unitățile administrativ teritoriale din județ 
și cu instituțiile publie cu atribuții în implementarea H.G. nr. 560/28.04.2022, au promovat  egalitatea 
de șanse și nediscriminare prin campanii de informare, educare și conștientizare a populației. 
 Acțiunile/măsurile inițiate de Inspectoratul Școlar Județean Brașov pentru prevenirea și 
combaterea discriminării în rândul minorității rrome, după cum urmează: 
 monitorizează constituirea claselor de început de ciclu de învățământ în vederea prevenirii 
segregării școlare pe criterii etnice; 
 urmărește creșterea nivelului de incluziune educațională a cetățenilor români aparținând 
minorității rrome;  
 combate decalajele sociale care cresc riscul de abandon școlar, prin măsuri afirmative și asigură 
accesul egal, gratuit şi universal al rromilor la o educaţie de calitate, la toate nivelurile, în sistemul public 
de învăţământ; 
 facilitează accesul la programe suport (de exemplu, ,,Școala după școală”, „A doua șansă”) a 
copiilor rromi cu resurse insuficiente (economice, familiale etc.), pentru a asigura un nivel ridicat 
educațional; 
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 combate alte discriminări pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care 
afectează copiii şi tinerii rromi; 
 monitorizează fenomenul de bullying-ul și soluționeză/raportează cazurile apărute; 
 promovează programe pentru prezervarea și cultivarea identității rrome în sistemul școlar prin 
limbă, cultură, tradiții, istorie etc; 
 facilitează accesul cadrelor la cursuri de formare privind nediscriminarea și incluziunea, 
interculturalitate etc; 
 încheie parteneriate cu experți independenți și/sau organizații neguvernamentale pentru 
realizarea de activități din perspectiva capacității și a nevoilor de realizare a unei educații incluzive și 
nediscriminatorii; 
 încurajează, susține și implică elevii în acțiuni, concursuri și evenimente care promovează 
creșterea stimei de sine, incluziunea, interculturalitatea. 

Prin prisma atribuțiilor legale încredințate, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a acționat în 
temeiul H.G. nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor 
români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, realizând astfel: 
 Monitorizarea media și a forum-urilor internet cu privire la conținutul discursului incitator la ură 
rasială, zilnic, prin Compartimentul Relații Publice, care realizează monitorizarea media și a forum-
urilor internet referitoare la identificarea unor aspecte de natură penală, cu privire la care organele 
judiciare se pot sesiza din oficiu, inclusiv cazuri/situații de incitare la ură sau discriminare (art. 369 Cod 
Penal), abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, inclusiv pe temei de origine etnică (art. 297 alin. 
2 Cod Penal) ori tortura pe un motiv bazat pe orice formă de discriminare (art. 282 alin. 1, lit. d Cod 
Penal). 
 Campaniile de informare-conștientizare sunt organizate și dispuse de la nivelul M.A.I./I.G.P.R. 
în funcție de prioritățile identificate/stabilite, astfel polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire 
a activității au desfășurat activități specifice de conștientizare a publicului țintă cu privire la fenomenul 
discriminării în cadrul campaniei Fără discriminare!, campanie organizată/ transmisă de la nivelul 
I.G.P.R. - Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității (ICPC). 
 Cursurile de instruire a agenților de aplicare a legii, a procurorilor și judecătorilor în ceea ce 
privește înțelegerea fenomenului și implicațiilor atitudinilor antirome, pentru instrumentarea cazurilor 
conexe sunt organizate de către I.G.P.R. - Direcția de Pregătire Profesională, împreună cu instituțiile de 
învățământ din M.A.I., I.P.J. asigurând participarea unor cadre, în funcție de solicitările primite, astfel 
în anul 2022, 1 polițist din cadrul IPJ Brașov a participat la cursul „Prevenirea și combaterea 
antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură”, organizat de I.G.P.R. 
 La nivelul Direcției de Sănătate Publică Brașov, în anul 2022, asistenții medicali comunitari și 
mediatorii sanitari au facilitat accesul non discriminatoriu al persoanelor din grupul țintă la serviciile de 
sănătate, au desfășurat o serie de acțiuni de prevenire, prin informarea, educarea și conștientizarea 
populației. 
 În cursul anului 2022, la Direcția de Sănătate Publică Brașov nu au fost semnalate sesizări și 
reclamații legate de discriminarea persoanelor de etnie romă. 
 Pe parcursul anului 2022 o serie de evenimente și acțiuni au avut scopul atingerii Obiectivul 
Specific 6 al H.G. nr. 560/28.04.2022 – Combaterea discriminării, a discursului și atitudinilor antirome 
generatoare de discurs incitator la ură sau infracțiuni motivate de ură, printre care: 
 MENTOR ME! STOP ATITUDINILOR RASISTE! - eveniment cultural organizat în data de 30 
august 2022 în municipiul Făgăraș. 
- Obiectiv specific  – Organizarea și implementarea unui eveniment cultural - artistic, pentru un număr 
de 100 tineri romi, aparținând majoritarilor etnic, în luna august 2022, în municipiul Făgăraș.  
- Scopul evenimentului îl reprezintă informarea și conștientizarea tinerilor majoritari etnic cu privire la 
efectele negative pe care le au fenomene precum, atitudinile rasiste și segregarea, asupra procesului de 
dezvoltare cognitivă a copiilor de etnie romă. 
 În urma unui proiect implementat de către Municipiul Săcele, proiect care și-a atins obiectivele 
s-au derulat următoarele acțiuni: 
- campanie de promovare a egalitatii de sanse si nediscriminarii implementata in comunitate;  
- concurs tematic organizat și tabara tematica; 
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- workshopuri adresate stakeholderilor locali. 
 

2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea problemelor și 
implicarea în rezolvarea acestora. 

 
 În anul 2022 a fost menținută permanent legătura cu resursele umane angajate în cadrul 
instituțiilor publice din județul Brașov cu atribuții în procesul de incluziune a cetățenilor români 
aparținând minorității rome de la nivel local, identificate problemele, înregistrate și rezolvate petițiile. 

Pe parcursul anului au fost identificate și rezolvate mai multe probleme ale cetățenilor cu privire 
la: obținerea documentelor de identitate și stare civilă, obținerea documentelor de proprietate, accesul la 
servicii publice de asistență socială, obținerea de finanțări nerambursabile pentru dezvoltarea de afaceri 
de familie, depunerea unor documente pentru apostilă, solicitări de audiențe, etc. 

În anul 2022 a fost continuată colaborarea cu Asociația InfoCons în urma căreia au fost afișate 
în instituții, la loc vizibil banere și pliante ce conțin  informații privind drepturile cetățenilor conform 
Campaniei Naționale “o9atitudine! – InfoUtile!” 

La solicitarea Agenției Naționale pentru Romi au fost solicitate, colectate și transmise 
chestionarele din județul nostru ce cuprind informațiile necesare fundației Desire în cadrul proiectului 
de cercetare ENHOJUST, referitor la așezările umane plasate în proximitatea unor zone toxice. 

În luna februarie 2022, Biroul Județean pentru Romi Brașov a solicitat primăriilor din județ 
transmiterea situației proiectelor finanțate din fonduri naționale/europene pe care le au în derulare, 
implementare, respectiv în pregătire, privind îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor din 
comunitățile defavorizate în vederea actualizării bazei de date. 
 Instituția Prefectului Județul Brașov a sprijinit grupurile defavorizate de cetățeni români 
aparținând minorității rome prin mai multe acțiuni: 
 Consilierea și îndrumarea tuturor persoanelor care au solicitat sprijin Biroului Județean pentru 
Romi; 
 Contact permanent cu instituțiilor publice din județul Brașov cu atribuții în procesul de 
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome în vederea prevenirii/rezolvării diverselor 
situații cu care se confruntă populația;  
 Analizarea solicitărilor/adreselor/petițiilor înregistrate la Instituția Prefectului Județul Brașov de 
către cetățenii români aparținând minorității rome și rezolvarea/direcționarea spre soluționare către 
instituțiile competente, urmărind stadiul de rezolvare al acestora; 
 Colectarea de date de la nivelul județului, centralizarea și transmiterea acestora către Agenția 
Națională pentru Romi, în vederea Evaluării Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor români 
aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027; 
 Au fost transmise solicitări tuturor unităților administrativ teritoriale din județul Brașov privind 
măsurile de prevenire și diminuare a risipei alimentare; 
 Monitorizarea derulării programelor POAD (pachete igienă/alimente, carduri mese calde); 
 Informarea experților locali și a primăriilor cu privire la oportunitatea accesării de fonduri 
naționale și europene; 
 Actualizarea bazei de date cu resursele umane rome angajate în cadrul instituțiilor publice din 
județul Brașov cu atribuții în procesul de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome; 
 Biroul Județean pentru Romi a solicitat Consiliului Județean Brașov informații cu privire la 
activitatea comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață a locuitorilor din asezările informale conform Legii nr. 151/2019. 
 La solicitarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, membrii 
Grupului de Lucru Mixt au fost  invitați în data de 6 mai 2022 la un eveniment în cadrul proiectului 
"Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România", eveniment ce a constat într-o 
dezbatere organizată la nivel regional și ce face parte din campania națională de informare privind 
stereotipurile de gen și creșterea gradului de conștientizare privind perspectiva societății românești 
asupra problematicii femeilor rome, în contextul fenomenului violenței domestice.  
 În perioada 22-24 mai 2022, consilierul cu atribuții în Strategia de incluziune a cetățenilor români 
aparținând minorității rome din cadrul Instituției Prefectului Județul Brașov a participat la sesiunea de 
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informare/diseminare a proiectului „Dezvoltarea Unui Sistem Funcțional De M&E La Nivel Județean 
Pentru Monitorizarea Implementaării Strategiei Pentru Incluziunea Cetățenilor Români Aparținând 
Minorității Rome (2015-2020)”, organizat la Brașov de Agenția Națională pentru Romi. 
 A fost transmisă o recomandare cu privire la angajarea de resurse umane în unitățile administrativ 
teritoriale din județ, în care trăiesc cetățeni români aparținând minorității rome și în care nu există sau 
nu este ocupat postul de Expert Local pe Problemele Romilor, pentru a veni în sprijinul cetățenilor din 
comunități și pentru a facilita incluziunea acestora.  
 De asemenea, a fost transmisă către primări, către Inspectoratul Școlar și către Direcția de 
Sănătate Publică Brașov o adresă cu privire la oportunitatea și beneficiile participării la cursurile 
organizate de Centrul de Formare Profesională din cadrul Asociației Partida Romilor „Pro-Europa” 
pentru experții locali, mediatorii școlari și mediatorii sanitari, care își desfășoară activitatea în județul 
nostru. 
 Transmiterea către toate primăriile a adresei Avocatului Poporului conform căreia, primăriile au 
obligația să asigure şi personal cunoscător al limbii minorităţilor naţionale, cu respectarea celorlalte 
prevederi din fişa postului în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor naţionale 
fie au o pondere de peste 20% din numărul total al locuitorilor, fie numără cel puţin 5.000 de cetăţeni; 
 A fost transmisă o adresa de informare primăriilor din județ în care trăiesc comunități de romi cu 
privire la  Oportunitățile de finanțare și a intervențiilor privind așezările informale; 
 Transmiterea către toate primăriile din județ a adresei Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene prin Punctul Național de Contact pentru Romi, cu privire la lansarea unui concurs numit 
„Capitale Europene ale Incluziunii și Diversității”, cu recomandarea înscrierii la concursul prin care 
autoritățile locale pot arăta lumii cum arată o „capitală a incluziunii” cu spații diverse și incluzive pentru 
cetățenii lor. 
 Transmiterea către toate primăriile din județ a unei informări ca urmare a parteneriatului încheiat 
între Instituția Prefectului Județul Brașov și Consiliul Superior al Magistraturii, conform căreia fiecare 
primărie va primi un număr de 3 roll up-uri, cu scopul de a fi afișate la loc vizibil, diseminând astfel 
informațiile cu privire la drepturile și libertățile cetățenești, drepturile grupurilor vulnerabile, precum și 
accesul la justiție, la o scară cât mai largă. 
 
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 
 
CREȘTEREA GRADULUI DE SIGURANȚĂ A ELEVILOR ȘI A PERSONALULUI 
DIDACTIC ȘI     PREVENIREA DELINCVENȚEI JUVENILE ÎN INCINTA ȘI ÎN ZONELE 
ADIACENTE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
 

Consolidarea climatului de siguranță în mediul școlar continuă să reprezinte o prioritate 
națională, o măsură în acest sens regăsindu-se și în Programul de Guvernare, în contextul în care inițierea 
și aplicarea unor programe de colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării pot fi operaționalizate, în 
vederea creșterii siguranței în spațiile școlare sau adiacente acestora. Pentru atingerea unui caracter 
aplicat al măsurii, sunt necesare eforturi conjugate din partea instituțiilor responsabile și o abordare 
unitară a problematicii la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale, astfel încât procesul 
instructiv-educativ din unitățile de învățământ preuniversitar să se desfășoare într-un mediu sigur pentru 
elevi și cadrele didactice. În consecință, trebuie avut în vedere faptul că siguranța în zona adiacentă și în 
incinta unităților de învățământ continuă să fie direct influențată de procesul educațional, implicarea 
părinților, acțiunile forțelor de ordine angrenate, precum și de fondurile alocate pentru securitatea 
unităților de învățământ. 
 Totodată, este necesară responsabilizarea factorilor implicați în procesul educațional (elevi și 
cadre didactice) prin accentuarea acțiunilor desfășurate pentru dezvoltarea unei culturi de securitate în 
instituțiile de învățământ, care să conducă la formarea de comportamente și atitudini în spiritul 
respectării normelor de conviețuire socială, atât în școli cât și în afara acestora. Acestea se referă la 
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statuarea unor modalități concrete de abordare a subiectului de referință, în unitățile de învățământ, 
adaptat nivelului de înțelegere al elevilor, prin stabilirea celor mai importante aspecte de interes pentru 
aceștia, precum și a celor care ar putea contribui la creșterea gradului de siguranță. 
 Față de toate aceste aspecte și totodată având în vedere prevederile art.1 din Legea nr. 35/2007, 
privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, la 
nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov s-a constituit Comisia Mixtă de Implementare și Adaptare 
la nivelul județului Brașov a Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea Gradului de Siguranță 
a Elevilor și a Personalului Didactic și Prevenirea Delincvenței Juvenile în Incinta și în Zonele Adiacente 
Unităților de Învățământ Preuniversitar compusă din reprezentanți ai următoarelor instituții: 

 INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE BRAŞOV 
 INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN “Nicolae Titulescu”, BRAȘOV 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV 
 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRAȘOV 
 POLIȚIA LOCALĂ BRAȘOV 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ 
 INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “ȚARA BÂRSEI” AL JUDEȚULUI 

BRAȘOV 
 CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV 
 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV 
 DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV 
 CENTRULUI REGIONAL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG 

BRAȘOV 
 AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE – CENTRUL 

REGIONAL BRAȘOV 
Obiectivele generale privind creșterea siguranței școlare avute în vedere sunt: 

 Eficientizarea capacității instituționale de prevenire şi combatere a violenței în unitățile de 
învățământ preuniversitar; 

 Monitorizarea modului în care este realizată siguranța școlară la nivel județean și derularea de 
activități pentru soluționarea problemelor de securitate fizică din unitățile de învățământ preuniversitar; 

 Mediatizarea rezultatelor pozitive obținute în domeniul prevenirii şi combaterii violenței în 
mediul școlar preuniversitar; 

 Însușirea reglementărilor de intervenție, aplicabile unităților de învățământ preuniversitar; 
 Actualizarea datelor privind  rețeaua unităţilor de învățământ preuniversitar la nivel județean, 

identificarea şi evaluarea infrastructurii referitoare la siguranța școlară în contextul actual. 
 
PROIECTUL DE PREVENIRE A TRAFICULUI PERSOANE/MINORI ȘI A PORNOGRAFIEI 
INFANTILE “SUNT UN PĂRINTE INFORMAT” 
 Având în vedere importanța conștientizării de către părinți cu privire la traficul de persoen/minor, 
precum și la pornografia infantilă, Instituția Prefectului Județul Brașov, în perteneriat cu ANÎTP – 
Centrul Regional Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov și Fundația “Micu Bogdan” Brașov a 
inițiat și demarat Proiectul de prevenire a traficului persoane/minori și a pornografiei infantile “SUNT 
UN PĂRINTE INFORMAT”. 
 Proiectul are ca obiective generale: 

 Transmiterea de informații privind traficul de personae/minori și pornografia infantileă în mediul 
on-line; 

 Elaborarea unui ghid care să cuprindă informații despre tipurile de trafic de persoane/minori, 
indicatori și măsuri de prevenire; 

 Desfășurarea unui program de informare a cadrelor didactice în vederea diseminării ghidului 
 Elaborarea unor materilae de informare și prevenire în funcție de dinamica fenomenului La nivel 

local. 
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APLICAREA UNITARĂ A Legii nr. 123 din 27.05.2008 
 
 S-a transmis către toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul brașov o circulară (NR. 
14326 din 29.09.2022) cu privire la aplicarea unitară la nivelul județului Brașov a prevederilor legale 
privind o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar, conform prevederilor Legii nr. 
123 din 27.05.2008. 
 
CONTROLUL EFECTUAT LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ÎN 
BAZA ORDINULUI PREFECTULUI JUDEȚULUI BRAȘOV NR. 773/10.08.2022 
 
 I. Aspecte privind controlul efectuat: 
  
 Prin Ordinul Prefectului nr. 773/10.08.2022, s-a aprobat constituirea comisiilor mixte de control 
pentru verificarea unităților de învățământ preuniversitar din județul Brașov, în vederea asigurării 
condițiilor necesare pentru deschiderea în bune condiții a anului școlar 2022/2023. Acțiunea de control 
s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de 
învățământ și art. 253 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu art. 6, alin. 
1, pct. I.1.lit b din HG 960/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale  OUG 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. 
         Acțiunea de control a fost planificată, conform pct. 10  din Planul unic de control aprobat la nivelul 
Instituției Prefectului Județul Brașov pentru anul 2022, nr. 502/11.01.2022. 
          Comisiile mixte de control au fost formate din reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică 
Braşov, Inspectoratului Școlar Județean Brașov, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Țara Bârsei” 
Brașov, Inspectoratului de Poliție al Județului 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 2022/2023. 
Comisiile mixte de control și-au desfășurat activitatea în perioada 22.08.2022 – 01.09.2022, conform 
Ordinului Prefectului nr. 773/10.08.2022. 
 Cu acest prilej au fost vizitate un număr de 9 de unități administrativ-teritoriale, fiind verificate, 
prin sondaj, un număr de 27 de unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică și 22 de 
unități de învățământ preuniversitar arondate , dintre care:  26 de grădinițe, 17 de școli primare și 
gimnaziale și  6 colegii și licee.  
Cele 9 de unități administrativ teritoriale sunt următoarele: Mun. Brașov, Mun. Codlea, Orașul Râșnov, 
comunele: Comăna, Crizbav, Beclean, Draguș, Lisa, Hârseni. 
 
 II. Obiectivele specifice ale verificărilor: 
  
 Conform competențelor de control ale instituțiilor ce fac parte din comisia de verificare, 
obiectivele specifice ale controlului au vizat: 

 stadiul pregătirilor pentru deschiderea anului şcolar 2022/2023 în ceea ce privește finalizarea 
lucrărilor de reabilitare, reparare/renovare, modernizare, termen estimat pentru finalizare, sume alocate, 
organizarea activităţii didactice în spaţii improvizate (dacă este cazul); 

 stadiul igienizării spaţiilor de învăţământ, spațiilor de cazare și de servit masa (dacă este cazul), 
igienizarea grupurilor sanitare,  igienizarea spaţiilor de depozitare a produselor distribuite în cadrul 
Programului pentru școli al României; 

 verificarea existenței și valabilității autorizațiilor de funcționare; 
 verificarea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; 
 verificarea modului de asigurarea a transportului elevilor cu microbuze/autobuze școlare; 
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 verificarea măsurilor dispuse pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ și în zonele 
adiacente (gard împrejmuitor, camere de supraveghere, sisteme de alarmare, asigurarea pazei, etc); 
În urma verificărilor au fost completate note de constatare individuale pentru unitățile  de învătământ 
controlate, conform anexelor atașate prezentului raport.   
 
 III. Constatări 
 
Deficiențe constatate în ceea ce privește sistematizarea rutieră în zona unităților de învățământ 
preuniversitar: 

 Lipsa marcajelor rutiere ”Trecere pentru pietoni” în zona unităților de învățământ preunivesitar, 
cu mențiunea că în anumite cazuri s-a constatat faptul că acestea sunt parțial șterse, vizibilitatea fiindu-
le diminuată; 

 A fost semnalată existența unor nereguli de natură să împiedice vizibilitatea indicatoarelor rutiere 
în apropierea unităților de învățământ cum ar fi, vegetația netoaletată corespunzător. 
Deficiențe constatate în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare pe linia sistemelor de 
securitate privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor în zona unităților 
de învățământ preuniversitar: 

 Lipsa/lipsa revizuirii la împlinirea termenului de 3 ani a Analizei de risc la securitatea fizică la 
unele unități de învățământ preuniversitar ; 

 Neînregistrarea Analizei de risc la securitatea fizică în vederea asumării acesteia, în vederea 
implementării măsurilor trasate; 

 Lipsa Avizului  Proiectului Sistemului Tehnic de Alarmare care se acordă de Serviciul Ordine 
Publică- Inspectoratul de Poliție Județean Brașov; 

 Neimplementarea sau implementarea parțială a măsurilor dispuse în cuprinsul Analizei de risc la 
securitatea fizică; 

 S-a constatat lipsa contractelor de mentenanță a sistemelor tehnice de alarmare cu societăți 
specializate; 
Deficiențe constatate de către reprezentanții ISUJ Brașov: 

 iluminatul de securitate pentru marcarea căilor de evacuare nu este menținut, in totaliate, in stare 
de funcționare; 

 ușile de acces la casele scărilor de evacuare nu sunt prevăzute cu sisteme/dispozitive de 
autoînchidere sau închidere automată; 

 se exploatează instalații electrice cu improvizații; 
 unele aparate consumatoare de combustibili gazoși, nu sunt echipate cu detectoare de gaz; 
 nu s-au solicitat/nu s-au obținut autorizațiile de securitate la incendiu;  
 instalația de detectare, semnalizare a incendiilor nu funcționează la parametrii la care a fost 

proiectată; 
 nu este asigurată suprafața vitrată pt incăperea centralei termice; 
 finisaje din materiale combustibile; 
 mijloacele de primă intervenție au termenele de valabilitate depășite; 
 ușile nu se deschid in sensul deplasării utilizatorilor spre exterior. 

Deficiențe constatate de către reprezentanții DSP Brașov: 
 nerespectarea termenelor pentru efectuarea lucrărilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție; 
 lipsa cabinetului medical -  majoritatea școlilor în mediul rural colaborează cu cabinetele  de 

medicină de familie;  
 lipsa spațiilor „izolator” pentru izolarea copiilor cu simptomatologie specifică; 
 apa potabilă - care nu corespunde din punct de vedere microbiologic, aceasta fiind administrată 

(captare-distribuție) de către autoritățile locale, analize de apă care nu sunt în parametri de potabilitate.     
 
 IV. Măsuri : 
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 Măsurile dispuse  și termenele stabilite vor fi verificate în cadrul unor acțiuni ulterioare, prin 
desfășurarea unor controale tematice de către instituțiile competente. 
Ca urmare a acțiunii de control desfășurate, se propune: 

 Organizarea unor ședințe cu toți directorii unităților de învățământ preuniversitar, la care să 
participe reprezentanți ai instituțiilor de control, pentru desfășurarea unor acțiuni de informare cu scop 
preventiv; 

 Continuarea acțiunii de control, prin comisii mixte desemnate prin ordinul prefectului, pe tot 
parcursul anului școlar 2022/2023. 
 
2. Aplicarea dispozițiilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al 
României în perioada 2017-2023  şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în 
anul şcolar 2017-2018 

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 2022) 
Instituții publice implicate 

 Instituția Prefectului Județul Brașov 
 Comisariatul Judeţean Braşov al Gărzii Naţionale de Mediu; 
 Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov; 
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov; 
 Garda Forestieră Brașov. 

Data/perioada și locul verificării 
11 aprilie – 31 mai 2022/pe raza județului Brașov 
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. 4977/6.06.2022, care a fost înaintat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 
Măsuri dispuse: 
1. Salubrizarea zonelor unde au fost identificate depozitări accidentale de deşeuri cu notificarea G.N.M.-
C.J. Brasov şi S.G.A. Braşov cu privire la realizarea măsurii. 
2. Notificarea agenților economici și a proprietarilor de terenuri private cu privire la obligația de a 
salubriza suprafețele administrate/deținute menționate în notele de constatare și luarea tuturor măsurile 
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 vegetației lemnoase care poate împiedica 
scurgerea liberă a apelor. 
5. Decolmatarea unor cursuri de apă, amonte-aval de podețe 
După expirarea termenelor stabilite pentru remedierea situaţiilor constatate în teren, se vor derula acțiuni 
de control de către G.N.M.-C.J. Brașov şi S.G.A. Braşov cu privire la realizarea măsurilor 
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 Verificarea unităților de învățământ preuniversitar în vederea deschiderii în bune condiții a 

anului școlar 2022/2023 (control efectuat în baza Ordinului Prefectului nr. 773/10.08.2022) 
Instituții publice implicate 

 Direcţia de Sănătate Publică Braşov,  
 Inspectoratul Școlar Județean Brașov,  
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Țara Bârsei” Brașov,  
 Inspectoratul de Poliție al județului Brașov  
 Instituția Prefectului Județul Brașov 

Data/perioada și locul verificării 
22 august - 1 septembrie 2022/unități de învățământ de pe raza județului Brașov 
Deficiențe constatate: 
1. Deficiențe constatate în ceea ce privește sistematizarea rutieră în zona unităților de învățământ 
preuniversitar - Lipsa marcajelor rutiere ”Trecere pentru pietoni, cu mențiunea că în anumite cazuri s-a 
constatat faptul că acestea sunt parțial șterse, vizibilitatea fiindu-le diminuată; 
2. Deficiențe constatate în ceea ce privește respectarea legislației în vigoare pe linia sistemelor de 
securitate privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor în zona unităților de 
învățământ preuniversitar: 

 Lipsa Avizului Proiectului Sistemului Tehnic de Alarmare care se acordă de Serviciul Ordine 
Publică- Inspectoratul de Poliție Județean Brașov; 

 Neimplementarea sau implementarea parțială a măsurilor dispuse în cuprinsul Analizei de risc la 
securitatea fizică; 

 S-a constatat lipsa contractelor de mentenanță a sistemelor tehnice de alarmare cu societăți 
specializate; 
3. Deficiențe constatate de către reprezentanții ISUJ Brașov: 

 Iluminatul de securitate pentru marcarea căilor de evacuare nu este menținut, in totaliate, in stare 
de funcționare; 

 Ușile de acces la casele scărilor de evacuare nu sunt prevăzute cu sisteme/dispozitive de 
autoînchidere sau închidere automată; 

 Nu s-au solicitat/nu s-au obținut autorizațiile de securitate la incendiu;  
 Instalația de detectare, semnalizare a incendiilor nu funcționează la parametrii la care a fost 

proiectată; 
 Centralele termice sunt amplasate pe calea de evacuare; 
 Nu este asigurată suprafața vitrată pt incăperea centralei termice; 
 Finisaje din materiale combustibile; 
 Mijloacele de primă intervenție au termenele de valabilitate depășite; 
 Ușile nu se deschid in sensul deplasării utilizatorilor spre exterior. 
 Deficiențe constatate de către reprezentanții DSP Brașov: 
 Nerespectarea termenelor pentru efectuarea lucrărilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție; 
 Lipsa cabinetului medical -  majoritatea școlilor în mediul rural  au contract de colaborare cu 

cabinetele  de medicină de familie;  
 Lipsa spațiilor „izolator” pentru izolarea copiilor cu simptomatologie; 
 Apa potabilă care nu corespunde din punct de vedere microbiologic, aceasta fiind administrată 

(captare- distribuție) de către autoritățile locale, analize de apă care nu sunt în parametri de potabilitate. 
Măsuri dispuse: 
Prin procesele–verbale de constatare s-au stabilit termene pentru remedierea deficiențelor constatate. 
 

 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 
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pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, precum și Programul principalelor acțiuni ale 
Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență pentru anul 2022) 
Instituții publice implicate 

 Instituţia Prefectului Județul Braşov,  
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Jud. Brașov, 
 Administrația Bazinală de Apă Olt, 
 Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov, 
 Garda Forestieră Brașov,  
 Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială I.F. Brașov 
 Consiliul Județean Brașov 

Data/perioada și locul verificării 
7-11 noiembrie 2022/cursuri de apă de pe raza județui Brașov 
Rezultatele și măsurile dispuse 
 Au fost identificate 8 puncte critice pe cursurile de apă. S-a decis supravegherea permanentă și 
promovarea de investiții pentru remedierea celor 8 puncte critice de pe cursurile de apă identificate. 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 Regulamentului de exploatare al acumularii Hamaradea-Holboșel, 
efectuarea de lucrări de refacere și punere în siguranță a digului de pe Pr. Homorod (Ciucaș) pe raza 
comunei Dumbrăvița, efectuarea de lucrări de tăieri de vegetație în zona Oraș Ghimbav, comunele 
Cristian și Dumbrăvița la digurile de pe Pr. Ghimbășel și Homorod (Ciucaș), reglementarea 
construcțiilor neautorizate (împrejmuiri) de pe dig mal drept Pr. Homorod (Ciucaș) din comuna 
Dumbrăvița și a amplasamentului stânei de pe dig mal stâng Pr. Bârsa de pe raza comunei Bod. PV nr. 
10526/11.11.2022a fost înaintat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 
 
2. Acțiunile pentru urmărirea aplicării Programului de Guvernare la nivelul județului 
  
 În ceea ce privește modul de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, 
pentru anul 2022, stabilit în anexa nr.2 la Hotărârea Parlamentului nr.31/2020,  precizăm faptul că un nr. 
de 27 servicii publice deconcentrate și alte instituții aflate în subordinea autoritățiilor centrale, au fost 
implicate, în realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. Astfel, la nivelul județului 
Brașov, pentru realizarea unui număr de 84 măsuri/obiective cuprinse în Programul de Guvernare, în 
anul 2022,  autoritățiile competente,  au efectuat un număr de 349 acțiuni/activități, în următoarele 
capitole:  
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Autoritățiile competente din cadrul 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin acțiunile/activitățiile intrapreinse au 
urmărit și îndeplinirea următoarelor obiective/măsuri : 
        - Cadastrare sistematică, creşterea procentului de cadastrare; 
        - Consolidarea structurii şi funcţionării coordonate a sistemului statistic national; 
        - Extinderea utilizării surselor de date administrative în procesul statistic. 
Ministerul Finanțelor. Autoritățiile competente din cadrul Ministerului Finanțelor, au desfășurat în 
anul 2022 acțiuni  pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute în Programul de Guvernare, respectiv 
creșterea calității serviciilor oferite contribuabililor și creșterea gradului de colectare a veniturilor la 
bugetul general consolidat. Precizăm faptul că acțiunile efectuate pentru îndeplinirea măsurilor, 
obiectivelor cuprinse în capitolul ”Ministerul Finanțelor” din progamul de Guvernare, au caracter 
permanent. 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Obiectivele vizate de activitățiile desfășurate de 
autoritățile competente din domeniu au fost: 
- Cresterea calitatii infrastructurii rutiere de transport de interes national, printr-un amplu program de 
intretinere curenta si periodica, implementat in perioada 2021-2024;  
- Imbunatatirea sigurantei rutiere, in concordanta cu politica UE, prin implementarea unor programe 
de investitii nationale sau finantate in baza unor parteneriate cu institutii financiare internationale;  



58 

 

- Dezvoltarea, modernizarea si digitalizarea infrastructurii rutiere, prin accelerarea programelor de 
investitii cu impact asupra cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene nerambursabile alocate 
prin POIM 2014-2020, POT 2021-2027. 
Ministerul Economiei. Acțiunile realizate în acest capitol au avut un caracter permanent și au urmărit, 
printre altele, ca și măsuri: 
- Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor; 
- Asigurarea acţiunilor necesare asigurării credibilităţii măsurărilor; 
- Efectuarea controlului tehnic al mijloacelor de joc. 
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Majoritatea acțiunilor realizate în acest capitol, în anul 
2022, au urmărit îndeplinirea  următoarelor obiective/măsuri: 
- Continuarea programelor de sprijin deja în derulare destinate revenirii economice post COVID-19; 
- Eficientizarea   activității   de   promovare   a  exporturilor   și   atragerea   de  investiții străine; 
- Eficientizarea   activității   de   promovare   a  exporturilor   și   atragerea   de  investiții străine; 
- Creșterea nivelului de cunoaștere privind drepturile și obligațiile consumatorilor; 
- Creșterea rolului de prevenție și consiliere a operatorilor economici în desfășurarea actului de control. 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Obiectivele vizate de activitățiile desfășurate de 
autoritățile competente din domeniu au fost: 
- Strategia de gestionare a apei în agricultură;  
 - Sprijin pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură și industria alimentară; 
 - Încurajarea activităților din zona montană; 
 - Încurajarea agriculturii ecologice și a produselor tradiționale; 
 - Instalarea tinerilor fermieri; 
 - Sprijin pentru cooperare in vederea integrarii productiei pe lantul agroalimentar; 
- Consolidarea fermelor de familie ; 
- Dezvoltarea pietelor locale; 
- Reabilitarea și modernizarea sistemului de desecare și de combatere a eroziunii solului; 
- Creșterea competitivității în sectorul agricol. Investiții în înființarea și reconversia plantațiilor 
pomicole. 
Ministerul Sănătății. Obiectivele vizate de activitățiile desfășurate de autoritățile competente din 
domeniu au fost: 
- Reformarea administrativă a sistemului de sănătate; 
- Reconfigurarea sustenabilității și asigurarea unor standarde de calitate și siguranță în sistemul de 
sănătate;  
- Resurse umane în sănătate;  
- Prevenția și educația în sănătate;  
- Ameliorarea continuă a calității serviciilor medicale și îmbunătățirea sănătății populației;  
- Asigurarea accesului pacienților la medicamente și dezvoltarea sistemului de evaluare a tehnologiilor 
medicale în vederea utilizării medicamentelor inovative eficiente şi a altor tehnologii inovative, 
concomitent cu asigurarea accesului la medicamente generice;  
- Dezvoltarea şi menţinerea unui sistem performant de asistenţă medicală de urgenţă. 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Autoritățiile competente din cadrul Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor, au desfășurat în anul 2022 acțiuni privind:  
- Programul multianual ”Împădurim România”;  
           - Reducerea suprafețelor poluate istoric care va contribui la reducerea impactului negativ asupra 
calității ambientale și sănătății populației; 
 - Dezvoltarea și optimizarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului; 
 - Managementul apelor și solului. 
Ministerul Educației. Acțiunile desfășurate la nivelul județului Brașov, în cursul anul 2022, de 
autoritățiile competente din acest domeniu, au avut în vedere și următoarele obiective, măsuri: 
- Configurarea unui Program național integrat; 
- Educația timpurie: Acces pentru toți copiii în creșe și grădinițe; 
- Învățământ primar și secundar: Servicii educaționale de calitate pentru toți elevii; 
- Învățământ profesional și vocațional:Rute profesionale și vocaționale pentru o societate emergentă;  
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- Cariera didactică: Profesioniști în educație;  
- Managementul unităților de învățământ: Management profesionist în fiecare unitate de învățământ; 
- Infrastructura școlară — siguranță și calitate. 
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. ”Eficientizarea politicii de ocupare și de stimulare a muncii, 
astfel încât să se ofere servicii competitive și adaptate realităților din piața muncii atât pentru 
angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă” a fost unul dintre obiectivele 
urmărite a fi realizate de autoritățile competente din domeniu. De asemenea, la acest capitol, s-au 
desfășurat activități/acțiuni și pentru atingerea și a următorelor măsuri, obiective, direcții: 
- Modernizarea sistemului de asistenta sociala;  
- Asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si imparțial în interesul 
cetățenilor; 
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Acțiunile întreprinse în acest domeniu au vizat 
următoarele deziderate: 
- Starea de bine a studenților;  
- .Incluziunea socială a tinerilor cu posibilități reduse;  
- Transparența decizională cu includerea tinerilor pe plan local și județean; 
- Formare și dezvoltare a tinerilor 
Ministerul Afacerilor Interne. Acțiunile realizate în acest domeniu au avut caracter permanent, iar 
principalele direcții, măsuri urmărite de acțiunile desfășurate au fost :  
- Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni 
- Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, 
contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, precum și a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor 
publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale U.E. 
- Consolidarea capacităţii instituţionale. 
 - Creșterea calității serviciului de ordine publică și siguranță publică precum și perfecționarea 
dispozitivelor Jandarmeriei Române, în beneficiul cetățeanului 
 
3. Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate 
 

 Distribuirea pachetelor cu produse de igienă/alimentare – O.U.G. nr. 84/2020 cu 
modificările și completările ulterioare 
 Ȋn conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în 
vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, prin 
Ordinul prefectului judeţului Brașov nr. 71/2022 a fost modificată componențe Grupului 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, iar prin Ordinul nr. 131/2022 au fost desemnate persoanele 
responsabile cu distribuirea pachetelor cu produse de igienă/alimentare în cadrul programului POAD 
2018-2021 la nivelul UAT-urior din județ. 
 Livrarea pachetelor cu produse de igienă, tranșa IV, din cadrul POAD 2018/2021 s-a realizat în 
intervalul 13 – 18 august 2021 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 august 
2021 – mai 2022 a fost distribuită întreaga cantitate de pachete către: 18.100 persoane aflate pe listele 
inițiale, 6.399 persoane aflate pe listele suplimentare, iar 4 pachete au fost transmise în județul 
Hunedoara prin compensare. De asemenea 15.272 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. 
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 În intervalul 24 august – 02 septembrie 2021 au fost livrate pachetele cu produse alimentare, 
tranșa III, 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 septembrie 2021 
– aprilie 2022 a fost distribuită întreaga cantitate de pachete către: 18.077 persoane aflate pe listele 
inițiale, 6.422 persoane aflate pe listele suplimentare, iar excedentul de 4 pachete a fost distribuit prin 
compensare către județul Hunedoara care a înregistrat deficit de pachete. De asemenea 14.704 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. 
 În intervalul 15 – 21 aprilie 2022 au fost livrate pachetele cu produse alimentare, tranșa IV, 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 aprilie – octombrie 2022 a fost 
distribuită întreaga cantitate de pachete către persoanele eligibile, astfel: 18.584 persoane aflate pe listele 
inițiale, 5.625 persoane aflate pe listele suplimentare, iar excedentul de 294 pachete a fost distribuit prin 
compensare către județul Caraș-Severin care a înregistrat deficit de pachete. De asemenea 15.508 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. 
 În intervalul 25 – 29 noiembrie 2022 au fost livrate pachetele cu produse alimentare, tranșa V, 
către toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ. Pe parcursul livrării pachetelor alimentare nu au 
fost înregistrate lipsuri în gestiune și nici cutii depreciate. Procesul de distribuire a pachetelor către 
beneficiarii finali este în desfășurare. 
 

 Tichete Sociale Electronice Mese Calde – OUG. nr. 115/2020, cu modificările și 
completările ulterioare 
 În cursul anului 2022 membrii Grupului de lucru POAD de la nivelul Județului Brașov au 
coordonat activitatea derulată de UAT-uri în baza O.U.G. 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: 
1. 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; 
2. 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 Invetițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) 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. 
 În cursul anului 2022, reprezentanții serviciilor de asistență socială de la nivelul UAT-urilor, 
coordonați permanent de membrii Grupului de lucru POAD, au desfășurat în special activități de 
identificare a beneficiarilor cardurilor rămase nedistribuite din anul anterior. 
 O provocare deosebită a acestui program a fost impusă de volatilitatea permanentă a numărului 
de beneficiari, ceea ce a impus o comunicare continuă între UAT-uri – Instituția Prefectului Județul 
Brașov – ministerul de resort – SODEXO, periodic fiind emise și distribuite noi carduri pentru noii 
beneficiari deveniți eligibili și fiind blocate cardurile pentru persoanele care din varii motive au devenit 
neeligibile. În plus, IPBV a asigurat și distribuirea cardurilor și PIN-urilor reemise, care au fost declarate 
pierdute sau deteriorate de beneficiari. 
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 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 să constituie rețeaua. În cursul 
anului 2021-2022 pe raza județului Brașov au funcționat 94 de unități afiliate SODEXO, iar beneficiarii 
din localitățile limită de județ s-au putut adresa și societăților comerciale partenere din alte județe. 
Eforturile de extindere a rețelei au fost continuate pe toată durata anului, astfel încât să se faciliteze 
accesul beneficiarilor la serviciile gratuite oferite.  
 Beneficiarii pot utiliza fondurile primite până la finele lunii iunie 2022. 
 

 Tichete Sociale Electronice pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut 
cele mai defavorizate  – O.U.G. nr. 113/2022 
 În luna iulie 2022 a fost emisă O.U.G. nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea 
implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor 
cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri 
externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor.  
 Prin Ordinul prefectului judeţului Brașov nr. 723/29.07.2022 a fost stabilită componența 
nominală a Grupului de lucru pentru derularea O.U.G. nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în 
vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane. 
 Beneficiarii acestui program sunt: 
a) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului 
şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în 
baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului 
şi care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 
277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
c) mamele cu dizabilităţi care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la 
naşterea copilului; 
d) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, 
aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, 
persoane dependente şi/sau care se află  în situaţii deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta 
socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat 
de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea 
persoanei sau sesizarea unui terţ; 
e) mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi 
care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile; 
f) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea 
copilului; 
g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, 
cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina. 
 Reprezentanții serviciilor de asistență socială de la nivelul UAT-urilor, coordonați permanent de 
membrii Grupului de lucru, au desfășurat în special activități de identificare a beneficiarilor finali. 
 Membrii Grupului de lucru centralizează, verifică și elaborează lista destinatarilor finali, la 
nivelul județului, în baza comunicărilor transmise de către serviciile de asistență socială din cadrul 
U.A.T.-urilor din județ, pe care le transmite ulterior Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia Generală 
pentru Relaţiile cu Instituţiile Prefectului.  
 Numărul cuplurilor mamă – nou-născut eligibile în cadrul programului prevăzut de O.U.G. nr. 
113/2022 pentru anul 2022 este de 259 beneficiari. 
 
4. Organizarea proceselor electorale la nivelul județului 
 
 Potrivit atribuțiilor legale ce revin prefectului în vederea organizării referendumurilor locale 
având ca obiect demiterea primarului, prevăzute la art. 162 și art. 145 alin. 2  din O.U.G. nr. 57/2019 
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privind Codul administrativ, prin Ordinul nr. 255/21.03.2022 s-a constituit Comisia pentru organizarea 
referendumului local având ca obiect demiterea primarului Comunei Dumbrăvița, Județul Brașov, 
domnul ZACHIU POPA, iar prin Ordinul nr. 464/16.05.2022 au fost desemnate persoanele care asigură 
secretariatul Comisiei. 
 Membri Comisiei au desfășurat următoarele activități/acțiuni:  
• stabilirea datei desfășurării referendumului local având ca obiect demiterea primarului comunei 
Dumbrăvița, județul Brașov; 
• stabilirea întrebării înscrise pe buletinul de vot la referendumul local având ca obiect demiterea 
primarului comunei Dumbrăvița, județul Brașov; 
• aprobarea programului calendaristic al referendumului local având ca obiect demiterea primarului 
comunei Dumbrăvița, județul Brașov; 
• informarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Braşov cu privire la asigurarea pazei sediului Biroului 
electoral de circumscripției comunală nr. 24 Dumbrăvița, pe toată perioada funcţionării acestuia; 
• informarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale Braşov cu privire la funcționarea Biroului electoral 
de circumscripției comunală nr. 24 Dumbrăvița în vederea instalării liniilor telefonice şi de fax necesare 
desfăşurării activităţilor specifice; 
• stabilirea conținutului buletinului de vot; 
• stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru buna 
organizare şi desfăşurare a referendumului local pentru demiterea primarului comunei Dumbrăvița, 
județul Brașov; 
• aducerea la cunoștință publică a sediului și a programului de funcționare a Biroului electoral de 
circumscripției comunală nr. 24 Dumbrăvița; 
• confecționarea și recepția ștampilelor și a timbrelor autocolante folosite în procesul electoral; 
• tipărirea, preluarea, transportul şi depozitarea buletinelor de vot, timbrelor autocolante, ștampilelor cu 
mențiunea ”VOTAT”, sub paza asigurată de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Brașov; 
• predarea buletinelor de vot anulate către preşedintele biroului electoral de circumscripţie/birourilor 
electorale ale secțiilor de votare în vederea afișării; 
• predarea către preşedintele biroului electoral de circumscripţie/birourilor electorale ale secțiilor a 
buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării alegerilor; 
• aducere la cunoștință publică a rezultatului referendumului local. 
 
  
 

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 2022 componenţa CM a fost modificată, prin Ordin al Prefectului, de două ori, din cauza 
schimbării structurii de conducere a instituţiei.  
 Activitatea CM s-a derulat în cursul anului trecut în baza Programul de dezvoltare a sistemului 
de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov pentru anul 2022 nr. 
3880/15.03.2022. Membrii CM s-au reunit în cadrul ședințelor CM, respectiv ale ședințelor operative, 
de 39 de ori, activitatea fiind consemnată în procese-verbale redactate de Secretariatul Tehnic al 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. 
 În luna ianuarie 2022, Secretariatul Tehnic al 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. 
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 Tot în luna ianuarie s-a realizat operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern 
managerial al instituţiei pentru anul 2021. Toate activităţile CM derulate în cursul anului 2021 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 2021, 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 2022 s-a realizat în luna februarie a anului 
curent, iar sistemul a fost declarat CONFORM cu standardele cuprinse în Codul controlului intern 
managerial. 
 Alte acţiuni ale SCIM derulate în cursul anului trecut: 

 În cursul lunii februarie 2022 a fost realizată o evaluare cu privire la stadiul implementării la data 
de 31.12.2021 a activităților din programul propriu de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial, aplicat în anul 2021, la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov. Toate activitățile 
propuse au fost realizate, cu excepția participării la convocări de specialitate, acest gen de activități 
fiind afectate de pandemia de COVID-19. 

 Prin Registrul de riscuri al instituţiei nr. din Registrul Unic 67/19.04.2022, elaborat în baza PS-
MAI-CCM-06 privind managementul riscurilor la nivelul structurilor MAI, se consemnează un risc 
major și 27 riscuri de nivel mediu la nivelul instituției, precum și măsuri de gestionare a riscurilor. 
 Monitorizarea riscurilor semnificative a fost finalizată în aceeași lună, când s-au completat fișele 
de urmărire a riscului. 
 Prin Planurile de implementare a măsurilor de control aferente Registrului de riscuri al instituţiei 
nr. din Registrul Unic 67/19.04.2022 s-au stabilit măsuri de control pentru riscurile de nivel mediu și 
major identificate la nivelul instituției. În plus, au fost instituite măsuri de control și în toate fișele de 
alertă la risc completate pentru riscurile de nivel minor, incluse în Registrele de riscuri pe 
compartimente. Strategia adoptată pentru riscuri este tratarea. 

 În luna iulie 2022 a fost realizat Raportul privind monitorizarea performanțelor anuale aferente 
anului 2021 la nivelul IPBV. Indicatorii de performanță au fost stabiliți prin Planul de acţiune pentru 
realizarea obiectivelor aferent Strategiei de eficientizare a activității Instituției Prefectului Județul 
Brașov nr. 939/19.01.2021. 

 Potrivit Ordinului Prefectului nr. 1078/10.11.2022, activitatea de actualizare a Inventarului 
funcțiilor sensibile și a Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile de la 
nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov s-a derulat în intervalul 10 – 18 noiembrie 2022. Inventarele 
pe compartimente ale funcțiilor sensibile de la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov au fost 
centralizate de Secretariatul Tehnic al CM și înregistrate cu nr. 16855/2022. 
 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; 
 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, toate funcțiile de la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov sunt funcții sensibile. 
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S-au propus 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. 
 

- Prin Inventarul activităților procedurale nr. 13123/07.09.2022 au fost identificate 148 activități 
procedurale. 
 La finele anului 2022 în registrul de proceduri active al instituției figurau 146 activități 
procedurale acoperite prin 146 proceduri. Dintre acestea 79 erau procedurate prin proceduri de sistem 
comunicate de la nivel central. 2 activități procedurale urmează să fie procedurate prin proceduri proprii 
de sistem. În cursul anului 2022 a continuat activitatea de revizuire a procedurilor operaționale.  
 Activitatea de consiliere a Secretariatului Tehnic CM s-a realizat conform Planului anual al 
acțiunilor de îndrumare pentru anul 2022 nr. 228/5.01.2022. Activitatea de consiliere s-a materializat în 
special prin participarea la ședințele CM de la nivelul Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov a 
reprezentantului Secretariatul Tehnic al CM.  
 De asemenea, secretarul CM a monitorizat toate activitățile din domeniul controlului intern 
managerial derulate la nivelul instituției și a verificat documentele emise de compartimente din acest 
domeniu. În plus, a emis trei note interne. 
 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 (6 acțiuni de consiliere în vederea elaborării unor noi ediții/revizuiri ale procedurilor 
documentate). 
 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. 
 Secretariatul Tehnic CM a reactualizat Procedura privind soluționarea petițiilor depuse la nivelul 
Instituției Prefectului Județul Brașov și cea privind circuitul documentelor neclasificate, fiind organizate 
și trei instructaje cu toți angajații pentru prelucrarea lor, inclusive cu angajații SPC-urilor. 
 De aseemenea, Secretariatul Tehnic CM a oferit consultanță cu ocazia acțiunilor de control/audit 
desfășurate la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov în cursul anului 2022. 
 Instituția Prefectului Județul Brașov este beneficiară a proiectului ”Management performant la 
nivelul DGRIP, DGCTI, DSG și Instituțiile Prefectului”, cod SIPOCA/MySMIS2014: 591/127548, care 
vizează implementarea CAF, BSC și managementului informatizat al documentelor. Reprezentantul 
Secretariatului Tehnic CM este membru în Grupul de autoevaluare CAF, în Grupul de Management 
Strategic BSC, în Grupul de Instruire BSC și Grupul de lucru DMS. 
 
2. Etică și conduită   

 
În anul 2022, a fost revizuit Codul Etic și Deontologic al Instituției Prefectului Județul Brașov, 

aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 804/05.09.2022. Acesta a fost prelucrat tuturor funcționarilor publici 
iar ulterior au fost prelucrate și principiile aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi 
personalului contractual din administraţia publică, conform instrucțiunilor ANFP. 

Pe parcursul anului 2022 nu au fost semnalate încălcări ale normelor de conduită de către 
funcționarii publici din cadrul instituției noastre. 
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Au fost diseminate materiale informative de sprijin pentru o mai bună cunoaștere a normelor de conduită. 
 

3. Protecția informațiilor clasificate 
 
Compartiment distinct în subordinea subprefectului. Structura de Securitate asigura protecția 

informațiilor clasificate la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov, atât în format letric cât și în 
format electronic 

In vederea realizarii activităților sale Structurii de Securitate, este sprijinită și de către alți 
angajați desemnați prin ordin de prefect.  
Activități specifice întreprinse pe parcursul anului 2022: 
 Corespondență uzuală cu alte ADS-uri și alte structuri cu competențe în aria de activitate a 
Structurii de Securitate 
 Inventarierea anuală a documentelor clasificate gestionate în anul precedent; 
 Pregatirea periodica a angajaților din instituție cu privire la regulile generale privind accesul și 
exploatarea în siguranță a sistemelor informatice, protectia sistemelor informatice privind atacurile 
cibernetice, softuri malițioase și furturi de date 
 Sesiuni de pregatire cu personalul autorizat, ce au dreptul de acces la informații clasificate, vizînd 
regulile generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, 
transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate  
 Reevaluarea/reorganizarea și adaptarea mediilor de securitate locală, în funcție de necesități; 
 Actualizarea Planului de Pregătire pe linia P.I.C. și INFOSEC aferent anului 2022, respectiv 
instruirea personalului autorizat pentru acces la informații clasificate în conformitate cu acesta; 
 Redimensionarea/actualizarea sistemelor informatice clasificate și neclasificate; 
 Actualizarea Programului de Prevenire a Scurgerilor de Informații Clasificate și a anexelor 
acestuia.  
 Implementarea procedurilor specifice privind autorizarea/revalidarea personalului pentru acces 
la informații clasificate precum și a procedurilor de retragere a autorizațiilor după caz;  
 Monitorizarea respectării măsurilor de protecție privind gestionarea informațiilor clasificate atât 
la sediul din bulevardul Eroilor nr. 5 cât și la sediul Serviciilor Publice Comunitare din str. Turnului nr. 
13; 
 Analiza măsurilor de protecție procedurală în vederea optimizării activităților pe linia protecției 
informațiilor clasificate; 
 Reorganizarea activității privind corespondența clasificată; 
 Reorganizarea activității de multiplicare a documentelor clasificate; 
 Asigurarea activității specifice de secretariat pe linia protecției informațiilor clasificate; 
 Consiliere pe parcursul procedurilor de achiziție pentru investițiile în sistemele informatice și de 
protecție instalate 
 Reanalizarea măsurilor privind protecția fizică la imobilul din str. Turnului nr. 13 și elaborarea 
Normelor Interne privind protecție fizică, accesul și circulația persoanelor în acest imobil; 
 
4. 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. 

În anul 2022, au fost elaborate următoarele documente: Raportul privind implementarea 
măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin OMAI 
72/2017 (nr. 568/12.01.2022) cu anexele privind Raportul privind implementarea inventarului măsurilor 
de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021 și 
Raportul privind implementarea standardului general publicare a informţiilor de interes public, pentru 
perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate produse în 
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anul 2021 conform prevederilor art. 3.1. din Procedura de sistem PS-DGA-02 privind evaluarea 
incidentelor de integritate în cadrul structurilorMAI (nr.1015/19.01.2022), Raport de evaluare cantitativ 
şi calitativ privind implementarea măsurilor de prevenire / control al riscurilor de corupţie (nr. 
3244/28.02.2022). Totodată, a fost elaborat în cadrul aplicatiei informatice MARC Raportul revizuit al 
riscurilor de corupție (nr.65/11.04.2022). Lucrători ai Serviciului Județean Anticorupție Brașov, cu 
sprijinul consilierului de integritate, au desfășurat  în anul 2022 activități de instruire a angajaților 
Instituției Prefectului Județul Brașov. Totodată, în anul 2022 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 anul 2022, reprezentanții DGA – Direcția Prevenire au efectuat o vizită de lucru la Instituția 
Prefectului Județul Brașov care a constat într-un interviu pentru aprofundarea unor aspecte relevante din 
perspectiva managementului riscurilor de corupție și identificarea unor măsuri de prevenire/control a/al 
riscurilor de corupție.  
 

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 
 
A. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE 

Principalele activităţi şi sarcini ale Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte  Braşov în perioada 
01.01.2022  – 31.12.2022  s-au desfăşurat în baza prevederilor “PLANULUI DE MUNCĂ” întocmit 
trimestrial la nivelul serviciului şi aprobat de către Prefectul judeţului Braşov conform prevederilor 
legale şi  dispoziţiilor de linie.  

Activitatea desfăşurată de către S.P.C.P Braşov a fost la un nivel calitativ ridicat, fapt datorat 
cerinţelor şi exigenţei conducerii serviciului, precum şi a calităţii serviciilor oferite către cetăţeni de 
lucrătorii serviciului, în această perioadă nu au fost  formulate reclamaţii sau plângeri cu privire la 
informaţiile furnizate la ghişeu, precum şi cu privire la comportamentul şi atitudinea personalului.  
             Eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple se realizează în baza dispoziţiilor Legii 248 din 2005, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor metodologice pentru aplicarea în mod unitar a 
prevederilor legale privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate aprobate prin H.G. 
nr. 94/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate.  

În perioada de referinţă nu au fost înregistrate întârzieri sau depăşiri ale termenelor legale de 
eliberare a paşapoartelor simple. Acest aspect presupune creşterea gradului de implicare a lucrătorilor 
serviciului, precum şi o corelare deosebită deoarece în acest interval de timp este necesar a se realiza 
verificarea întregii documentaţii depuse, a documentelor aflate la mapa personală, dar şi scanarea 
electronică a tuturor documente existente. 

În vederea îndeplinirii sarcinilor planificate s-au luat măsuri de reinstruire şi prelucrare a 
întregului personal cu privire la modul de comportare în relaţiile cu publicul, respectarea codului 
deontologic şi a dispoziţiilor de linie referitoare la lucrul cu publicul prin planificarea şi însuşirea de 
teme specifice, în  conformitate cu planul anual de pregătire profesională a personalului propriu.  
             La nivelul Serviciului, trimestrial, s-au întocmit analize ale activităţii desfăşurate, cu această 
ocazie înlăturându-se neajunsurile constatate, totodată urmărindu-se şi analizându-se îndeaproape 
activitatea fiecărui lucrător, solicitând şi obţinând operativitate maximă, prin aceste activităţi venind în 
sprijinul cetăţenilor, aceştia fiind cei care apreciază activitatea Serviciului.  

Pe linie de personal, statul de funcţii şi organizare al serviciului este actualmente prevăzut cu un 
număr de 23 posturi :  10 funcţii de ofiţer, şi 15 de agent, din care: 

 funcţii de ofiţer 10 ocupate; 
 funcţii de agent 13 ocupate şi 2 post vacante. 

 În cadrul întrunirilor periodice cu lucrătorii serviciului au fost prelucrate materiale informative 
şi propuneri de modificări legislative ale prevederilor Normelor motodologice de aplicare a Legii 
248/2005, cu modificările şi completările următoare. 
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Pe parcursul anului 2022 Serviciul Public Comunitar de Paşapoarte Braşov a avut o colaborare 
foarte bună cu I.P.J. Braşov şi Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov, 
materializată într-un schimb permanent şi operativ de informaţii. 
2. ACTIVITĂŢI PE LINIA COMPARTIMENTUL EMITERE, EVIDENŢĂ PAŞAPOARTE ŞI 
PROBLEME DE MIGRĂRI 

Pentru soluţionarea în timp util a cererilor de eliberare a paşapoartelor pe parcursul anului 2022, 
la nivelul Serviciului Public Comunitar Paşapoarte Braşov s-au întreprins următoarele măsuri: 

 Au fost deschise, de îndată ce situaţia a impus-o, ghişee suplimentare de primiri cereri, 
prin aceasta timpii de aşteptare s-au micşorat; 

 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; 

 Cererile pentru eliberarea paşapoartelor temporare/electronice au fost soluţionate în 
termen conform noilor modificări legislative intrate în vigoare. 

În perioada 01.01.– 31.12.2022, au fost înregistrate un număr de 67616 cereri de eliberare a 
paşapoartelor, fiind emise un număr de 60814 paşapoarte, totodată un număr de 9 cereri pentru eliberarea 
unui nou paşaport, au fost respinse în această perioadă, pe motiv de neîndeplinire a condiţiilor cerute de 
lege, în toate aceste cazuri respingerea fiind comunicată operativ solicitanţilor la domiciliu.  
 

 

 
 

Fig. 1 – Evoluţia cererilor înregistrate  la nivelul S.P.C.P.  Braşov în perioada 2019 – 2022 
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Fig. 2 - Situaţia cererilor soluţionate la nivelul S.P.C.P.  Braşov în anul 2022, pe trimestre  

 
Fig. 3 - Situaţia comparativă a cererilor soluţionate la nivelul S.P.C.P.  Braşov  
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Fig. 4 - Situaţia comparativă a paşapoartelor emise la nivelul S.P.C.P.  Braşov  în anul 2022, comparativ 2020/2021   

 

 
Fig. 5 - Situaţia procentuală a paşapoartelor electronic versus temporare emise la nivelul S.P.C.P.  Braşov  în anul 2022,  

 
În procesul de emitere a paşapoartelor s-au înregistrat 50 rebuturi de emitere, 27 rebuturi 

tehnologice, 0 rebuturi de fabricaţie.  

 
Fig. 6- Situaţia comparativă a paşapoartelor rebutate ca „Rebut de emitere” la nivelul S.P.C.P.  Braşov 
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Fig. 7- Situaţia comparativă a paşapoartelor rebutate ca „Rebut tehnologic” la nivelul S.P.C.P.  Braşov 

Pe linia Cetăţenilor Români cu Domiciliul în Străinătate – în perioada analizată un număr de 
929 persoane au depus la nivelul serviciului cereri  pentru dobândirea statutului de cetăţeni români cu 
domiciliul în străinătate. În această perioadă au fost procesate şi soluţionate conform prevederilor legale 
un număr de 3810 cereri depuse la nivelul Mdoc sau la alte judete  pentru dobândirea statutului de 
cetăţeni români cu domiciliul în străinătate. 

Au fost intocmite un numar de 1763 comunicari catre Serviciile Publice Comunitare Locale de 
Evidenta Persoanelor, in vederea actualizarii in RNEP a datelor de migrare si au fost dezacrivate un 
numar de 402 restrictii „S” active. 

 Trebuie precizat faptul că toate cererile de eliberare a paşapoartelor electronice şi a 
paşapoartelor electronice CRDS depuse de către cetăţenii români aflaţi în străinătate sau în alte 
judeţe, care au/au avut domiciliul pe raza noastră de competenţă, sunt verificate, verificate în vederea 
aprobării şi aprobate de către lucrătorii desemnaţi prin D.Z.U., iar personalizarea acestor paşapoarte 
se realizează la nivelul CNUPPE Bucureşti. Ulterior, după aceste activităţi, toate documentele 
existente în mapele personale sunt scanate. 

Cadrele serviciului au acţionat, în această perioadă, cu operativitate nefiind constatate cazuri în 
care să se încerce obţinerea unor paşapoarte prin eludarea legii cu documente falsificate sau prin 
substituire de persoană. 

 
3. ACTIVITĂŢI PE LINIA COMPARTIMENTULUI RESTRICŢII  

Principale atribuţiuni şi sarcini care revin serviciului nostru au fost îndeplinite întocmai şi la 
timp, astfel că la nivelul serviciului au fost primite un număr de 1650 de comunicări de la instanţele de 
judecată în anul 2022, fiind implementate măsuri de suspendare a dreptului la libera circulaţie în 
străinătate pentru un număr de 911 de persoane şi 61 în baza dispoziţiilor de dare în urmărire generală. 
În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu procedurile de lucru aprobate s-au luat toate 
măsurile necesare pentru deplasarea în localităţile judeţului Braşov în vederea retragerii paşapoartelor 
de la persoanele împotriva cărora instanţele judecătoreşti şi parchetele din judeţ şi din ţară dispun măsuri 
de interzicere a părăsirii ţării sau localităţii, în total 17 deplasări la domiciliul persoanelor, 64 de 
paşapoarte retrase temporar, 4 nu au fost identificate la domiciliu, în acest caz fiind întocmite procese 
verbale cu privire la aspectele constatate şi informări ce au fost comunicate persoanelor.  

În cazul persoanelor decedate, arestate sau accidentate în străinătate, cazuri care ne-au fost 
comunicate de către Direcţia Generală de Paşapoarte, s-au făcut demersuri, în mod operativ, pentru 
informarea familiilor acestora, s-au făcut audieri ale membrilor din familie, s-a întocmit documentaţia 
specifică aceasta fiind înaintată la Direcţia Generală de Paşapoarte, care comunică cu ambasadele sau 
consulatele României din ţările unde au avut loc decesele sau accidentele raportând măsurile întreprinse. 
Activităţile desfăşurate pe această linie s-au realizat fără impedimente, în această lună fiind rezolvate cu 
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maximă operativitate: 55 cazuri de deces în străinătate şi 162 cazuri de persoane arestate/accidentate în 
străinătate.  

 
Fig. 8- Activităţi desfăşurate în anul 2022   în cadrul Compartimentului Restricţii  

 
 

Fig. 9- Activităţi desfăşurate în anul 2022-Comunicări pe linia cetăţenilor români decedaţi, arestaţi sau accidentaţi în străinătate. 
 

4. ACTIVITĂŢI PE LINIA COMPARTIMENTULUI INFORMATIC  
        
Activitatea desfăşurată la nivelul compartimentului a vizat asigurarea bunei funcţionări a 

sistemului informatic al serviciului, precum şi continuarea procedurii de reacreditare de securitate pentru 
„SIC SPCP BV SSv”, acreditare absolut necesară funcţionării în condiţii legale a componentelor 
informatice ale sistemului şi asigurării securităţii datelor şi informaţiilor gestionate la nivelul serviciului 
precum şi asigurarea activităţii de „secretariat” de către personalul compartimentului nominalizat prin 
dispoziţie zilnică.   

Au fost realizate în permanenţă verificări, în bazele  date de evidenţa a persoanelor şi evidenţele 
de paşapoarte. Au fost solicitate la D.G.P. situaţii statistice care au fost analizate şi prelucrate cu efectivul 
în vederea dispunerii de măsuri de optimizare permanentă a activităţii. 

Au fost desfăşurate activităţi de actualizare a listelor de inventariere a echipamentelor. 
S-au verificat periodic listele cu paşapoartele înmânate titularilor şi cele nescăzute din sistemul 

informatic pentru a se evita eliberarea unui paşaport fără scăderea din sistemul informatic. Pentru o 
pregătire continuă a lucrătorilor  au  fost organizate în permanenţă în cadrul serviciului instruiri cu 
lucrătorii de la celelalte compartimente pentru domeniul de specialitate IT&C. Pentru funcţionarea în 
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condiţii optime a activităţii de paşapoarte şi pentru asigurarea comunicaţiilor la nivelul serviciului au 
fost continuate lucrările pe linia eficientizării comunicaţiei. 

 În perioada de referinţă nu au mai fost întâmpinate probleme deosebite privind comunicaţia pe 
care funcţionează aplicaţia IDIS.  

Problemele pe linie de informatică din cadrul serviciului în activitatea de preluare a cererilor şi 
de emitere a paşapoartelor în sistem informatic ce au putut fi soluţionate la nivel local, au fost rezolvate 
în timp util. 

La nivelul compartimentului secretariat, au fost desfăşurate activităţi de mare importanţă pentru 
serviciul nostru, volumul de lucrări fiind foarte mare, astfel aici s-au înregistrat un număr de 10333 de 
documente primite sau emise la nivelul serviciului, fiind întocmite şi eliberate un număr de 223 
adeverinţe. 

 
5. PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

 
5.1. ACTIVITĂŢI  ÎNTREPRINSE  ÎN VEDEREA PUNERII ÎN APLICARE A PLANULUI 

DE MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI ÎN RÂNDUL 
EFECTIVELOR S.P.C.P. BRAŞOV 

 
 În anul 2022 lucrătorii au desfăşurat o activitate exemplară pe această linie, 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.   

 Sunt afişate în locuri vizibile în sala de lucru cu publicul materiale de informare şi avertizare 
referitoare la infracţiunile de dare şi luare de mită; au fost distribuite cetăţenilor la ghişeu, pliante 
informative în legătură cu faptele de corupţie; 

 Lucrătorii au fost instruiţi periodic în legătură cu cinstea, corectitudinea şi disciplina de care 
trebuie să dea dovadă, prelucrându-se legislaţie cât şi cazuri prezentate în mass-media şi pe 
internet; au fost incluse în planul de pregătire continuă teme referitoare la infracţiunile de 
corupţie şi în legătură cu corupţia; 

 Îmbunătăţirea actului managerial la nivelul serviciului, creşterea exigenţelor, a actvităţilor de 
control şi urmărirea aplicării măsurilor stabilite şi a dispoziţiilor date, precum şi creşterea 
numărului şi calităţii controalelor inopinate, pentru contracararea oricărei forme de corupţie. 

5.2. PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 
Soluţionarea cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi temporare cetăţenilor 

care au domiciliul pe raza de competenţă, precum şi activităţile de verificare, verificarea în vederea 
aprobării şi aprobare a cererilor de emitere a paşapoartelor electronice şi a paşapoartelor electronice 
CRDS depuse la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate a adus în discuţie 
o multitudine de situaţii şi cazuri, drept pentru care la nivelul serviciului au fost prelucrate toate dis 
poziţiile emise de eşalonul superior, aspectele discutate la convocările organizate trimestrial de către 
Direcţia Generală de Paşapoarte, realizându-se totodată şi o continuă perfecţionare a cunoştinţelor 
legislative ale personalului. În conformitate cu dispoziţiile Direcţiei Generale de Paşapoarte şi a 
situaţiilor impuse de schimbarea şi apariţia de noi acte normative, s-au introdus şi prelucrat noi teme, 
cadrele fiind nevoite să se perfecţioneze permanent prin studiu individual. În baza dispoziţiei Direcţiei 
Generale de Paşapoarte nr. 2.966.566/C2 din 01.02.2022 privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea 
formării profesionale a personalului în domeniul Schengen s-au desfăşurat la nivelul serviciului 
activităţile de pregătire profesională în domeniu prin studiu şi dezbateri ale temelor planificate.   

În perioada supusă analizei, starea şi practica disciplinară la nivelul Serviciului Public 
Comunitar de Paşapoarte Braşov s-a situat în limitele prevăzute de ordinele, dispoziţiile şi regulamentele 
în vigoare, cadrele serviciului fiind preocupate pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului, 
respectarea disciplinei şi deontologiei profesionale, având o conduită corectă la locul de muncă. 
Climatul de muncă şi relaţiile interpersonale din cadrul serviciului sunt optime îndeplinirii sarcinilor şi 
atribuţiilor profesionale, putându-se aprecia că s-au aplicat în mod corespunzător prevederile 
instrucţiunilor şi ordinelor de linie, asigurând îndeplinirea atribuţiilor funcţionale prevăzute de 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.  
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Climatul de muncă şi relaţiile interpersonale din cadrul serviciului sunt optime îndeplinirii 
sarcinilor şi atribuţiilor profesionale, putându-se aprecia că s-au aplicat în mod corespunzător 
prevederile instrucţiunilor şi ordinelor de linie, asigurând îndeplinirea atribuţiilor funcţionale prevăzute 
de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. Referitor la modul de aplicare a metodologiei de lucru, 
a legislaţiei în vigoare sau a dispoziţiilor şefului serviciului de către angajaţii serviciului în anul 2022 s-
a atras atenţia lucrătorilor de către conducerea serviciului pentru: 

 acordarea unei atenţii deosebite la modalitatea şi timpul de soluţionare a lucrărilor repartizate, în 
special ale celor urgente – toţi lucrătorii desemnaţi;  

 acordarea unei atenţii deosebite la modalitatea de efectuare a recepţiilor de bunuri materiale, 
participarea tuturor membrilor de comisie desemnaţi, vizualizarea fiecărui bun/paşaport transmis şi 
recepţionat – toţi lucrătorii desemnaţi;  

 acordarea unei atenţii deosebite la respectarea procedurilor specifice CRDS – retragere act de 
identitate, obţinere declaraţie titular, verificare documentaţii (procuri/declaraţii de acord, etc.) -  toţi 
lucrătorii;  

 acordarea unei atenţii deosebite la modul de lucru pe linie de secretariat  – toţi lucrătorii desemnaţi;  
 acordarea unei atenţii deosebite la modalitatea de constatare a sancţiunilor contravenţionale – 

verificare pierderi multiple declaranţi – toţi lucrătorii desemnaţi;  
 acordarea unei atenţii deosebite la selectarea datelor şi informaţiilor furnizate de solicitanţi, dar şi a 

modului în care se verifică cererile de paşapoarte astfel încât să nu existe cazuri de paşapoarte rebut 
de emitere – date greşite – toţi lucrătorii;  

 acordarea unei atenţii deosebite la verificarea documentelor prezentate, precum şi a îndeplinirii 
condiţiilor legale la depunerea cererilor şi eliberarea paşapoartelor – livrare la domiciliu - toţi 
lucrătorii desemnaţi; 

 acordarea unei atenţii deosebite la modul de lucru pe linie de restricţii (respectarea timpilor de 
implementare, cunoaşterea legislaţiei, verificare/implementare restircţii/termen de expirare, 
implementare observaţii/note, verificare status cereri, urmărire lucrări nedefinitive, etc.), precum 
şi la modul de efectuare a menţiunilor, de raportare,  de implementare termene de expirare şi 
consemnarea în registre - toţi lucrătorii desemnaţi; 

 acordarea unei atenţii deosebite la modul de lucru pe linie de restabiliri – toţi lucrătorii desemnaţi; 
 asumarea responsabilităţilor, sarcinilor şi îndatoririlor, gestionarea eficientă şi corespunzătoare a 

resurselor, STUDIU INDIVIDUAL  –; 
 selectarea corectă a tipului de cerere de paşaport simplu solicitat, caz care a dus la înregistrarea unor 

tipuri de cereri diferite de opţiunea cetăţeanului, presupunând ulterior efectuarea operaţiunii de 
„Renunţare”– toţi lucrătorii. 
 

B. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI  
ÎNMATRICULARE A  VEHICULELOR BRAȘOV 

Tot în cursul semestrului I 2022, aceștia au participat la cursurile de atestare examinatori 
categoriile B, BE, C, CE, organizate la D.R.P.C.I.V. și finalizate cu promovarea acestora. 

Începând cu data de 15.05.2022, agentul principal de poliție Dima Marius, a fost mutat 
interesul serviciului la Poliția Municipiului Sfântu Gheorghe din cadrul I.P.J. Covasna. 

De asemenea, începând cu data de 08.06.2022, agentul de poliție Popa Ruxandra-Maria a 
intrat în concediu de risc maternal. Comisarul-șef Hlipcă Petru și-a încetat raporturile de muncă prin 
pensionare cu data de 01.11.2022, iar comisarul-șef Scurtu Daniel a fost mutat în interesul serviciului 
de la I.P.J. Covasna la S.P.C.R.P.C.I.V Brașov 

Totodată, începând cu data de 01.12.2022, comisarul șef de poliție Dan Florian a fost mutat 
în interesul serviciului la D.G.P.C.I., iar agentul șef principal de poliție Drăghici Mariana Camelia a 
fost mutată la S.P.C.R.P.C.I.V. Giurgiu prin promovarea concursului organizat de DRPCIV în data de 
10.09.2022. 

În 15 decembrie 2022 s-a prezentat la serviciu ca urmare a promovării concursului organizat 
de D.R.P.C.I.V. agentul de poliție Tușa Vasile Răzvan. 

Se remarcă astfel o mobilitate mare a personalului pe posturi, iar la finalul anului colectivul 
s-a mărit față de 2021 cu doar o persoană, fiind în continuare deficit de personal la nivelul serviciului. 
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Activitatea colectivului s-a desfăşurat în conformitate cu Planul de măsuri și activități 
periodice de la nivelul Serviciului, înregistrat cu nr. 69289 din 20.12.2021, precum și cu Planul de 
pregătire continuă (61768/01.04.2021 și 81495/04.04.2022). A fost analizată această activitate, în 
special în aspectul acesteia de îndrumare și control. În urma celor 130 controale efectuate asupra 
muncii curente, au putut fi corectate din mers a unor mici situații. Media a fost de circa 21 de controale 
pe fiecare linie de muncă ( minim 3 pe lună). De asemenea au fost opt sesiuni de reinstruire a 
lucrătorilor, cu privire la ordinele și dispozițiile de linie, privind portul uniformei și a relaționării cu 
cetățenii, dar și cu privire la integritate, având în vedere cazurile de luare de mită din diverse structuri 
ale M.A.I. care lucrează cu publicul. 

Din nefericire, starea de alertă s-a prelungit în perioada analizată, până la data de 08.03.2022, 
fapt care a afectat parțial toate activitățile serviciului. Pe perioada stării de alertă, au fost luate măsuri 
de protecție atât a lucrătorilor, cât și a cetățenilor prin organizarea exclusivă a ghișeelor în sistem de 
planificate online, organizarea accesului în sala de așteptare doar cu câteva minute înaintea orei 
planificate, scanarea temperaturii la intrare.  

Din cauza lipsei de personal, precum și a necesității adoptării unor măsuri pentru prevenirea 
răspândirii virusului SARS CoV-2, s-a dispus suspendarea temporară a activității la sediul secundar 
din municipiul Făgăraș. 

În data de 29.06.2022, a fost emis Ordinul Prefectului-Județului Brașov nr. 607, prin care s-
a stabilit programul de lucru al Serviciului, în conformitate cu prevederile legale.  

O altă activitate nenormată, dar obligatorie a fost și rămâne arhivarea documentelor produse 
sau gestionate de serviciul nostru, operațiunea efectuându-se cu aceiași lucrători, retrași din ghișee, 
pentru aceasta. 

Toate activitățile serviciului s-au realizat printr-un efort susținut al întregului colectiv, coordonat 
cu profesionalism de către conducerea Instituției Prefectului precum și de şeful serviciului. 

 
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 7 zile lucrătoare. 

Începând cu luna aprilie, odată cu trecerea la sistemul online a certificatelor de înmatriculare, 
pentru persoanele fizice sau juridice care solicită o combinaţie la rând a numărului de înmatriculare, 
dovada înlocuitoare a  certificatului de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare, sunt eliberate pe loc, 
iar pentru o combinaţie preferenţială, dacă aceasta este disponibilă, în aceeași zi. 

Activitățile prestate au fost următoarele: autorizări provizorii de circulație, înmatriculări 
temporare, înmatriculări definitive, eliberare de acte și plăci de înmatriculare, radieri, duplicate 
certificate de înmatriculare și tipărire de documente, dar și multă corespondență. Activitatea de 
corespondență, a încărcat în plus timpul lucrătorilor, destinat activității cu publicul. După finalizarea 
muncii zilnice de ghișeu, lucrătorii au trecut la activitatea de corespondență cu terți. În perioada 
analizată, activitatea compartimentului s-a desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 
respectând-se ordinele de linie în vigoare.  

Programul de funcţionare al ghişeelor cu publicul, a fost restructurat pe un orar situat în intervalul 
08.30 – 15.45 luni, marți și joi, 08.30 – 17.45 miercurea, iar vinerea 08.30 – 13.30. 

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 care au suferit modificări, operațiunile realizându-
se exclusiv prin programare online pe site-ul www.drpciv.ro.  
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 1-2 ghişee destinate eliberării către proprietari a plăcuțelor de înmatriculare preferențiale, precum 
și a documentelor returnate de la Poșta Română; 
Începând cu luna mai, prin modificarea aplicațiilor de înmatriculare, solicitanții duplicatelor, 

transcrierilor sau a plăcuțelor cu numere de înmatriculare la rând sunt serviți pe loc, restituindu-li-se atât 
cartea de identitate și dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, cât și plăcuțele cu număr la 
rând.  

Transformând activitatea compartimentului în date statistice, avem următoarele cifre: 
 Radieri:  5779;  
 înmatriculări/transcrieri/duplicate: 37247; 
 autorizaţii de circulaţie provizorie: 14.620; 
 certificate de îmatriculare de probe: 16; 

 

 
 
Trebuie amintit faptul că întreg colectivul compartimentului, a depus o muncă susținută continuu, 

dar și de pregătire profesională şi s-a adaptat din mers la desele modificări legislative, nu întotdeauna 
clare, pentru a activa în interiorul cadrului impus de lege.  

Valorile înregistrate în intervalul analizat se datorează unei mai bune mobilizări și printr-un efort 
al întregului colectiv de înmatriculare, coordonat cu profesionalism de către şeful serviciului. 

Măsuri dispuse pentru eficientizarea activității compartimentului: 
- Stabilirea măsurilor de soluționarea cererilor de radiere prin programul Rabla, în funcție de 

volumul solicitărilor de radiere, ținând cont și de termenul impus pentru cetățeni de a finaliza 
procedura impusă de acest program (s-a materializat prin deschiderea unui ghișeu exclusiv pentru 
aceste operațiuni); 

- Postarea informațiilor actualizate pe site-ul Instituției Prefectului – Judetul Brașov (s-a realizat); 
- Reglementarea situației comenzilor de lucru în scopul eficientizării programului de lucru al 

atelierului (s-a reglementat fluxul);  
- Actualizarea mijloacelor de informare/afișelor din sala de așteptare cu publicul (s-au actualizat 

afișele în funcție de modificările legislative – eliminarea unor fotocopii – Dispoziția Directorului 
D.R.P.C.I.V. nr. 4050018/05.01.2022); 

- Solicitarea sprijinului jandarmeriei în situația în care s-a instituit la 15.03.2020 la nivel național 
starea de urgență, pentru o perioadă de 2 luni, iar ulterior starea continuată și în prezent, de alertă, 
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 nostru, lucru care este în avantajul cetățeanului. Relaţia 

Activitate evidență vehicule 2022

Radieri Înmatriculări/transcrieri/duplicate

Autorizații de circulație provizorie Certificate de înmatriculare de probă
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cu lucrătorii este bună, colegială. Atât pe linia comenzii, producţiei cât şi a furnizării 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= 43282 buc, în valoare de 865.640 lei; 
                                         B= 168 buc, în valoare de 3.864 lei; 
                                         C= 938 buc, în valoare de 15.946 lei; 
b). Plăci temporare  -       A= 58 buc, în valoare de 1.160 lei; 
                                        
c). Plăci de probe  -         A= 32 buc, în valoare de 640 lei; 
d). Plăci provizorii -        în valoare de 476.513 lei; 
Păstrări de numere:   4923 în valoare de 147.690 lei; 
Atribuiri de numere preferențiale: 16509 în valoare de 742.905 lei. 
 

Totalul încasărilor se ridică la cifra de  
2.254.358 lei 

 
Începând cu data de 27.06.2022, în baza Ordinului comun MMAP/MAI/MTI nr. 

676/44/433/2022 pentru stabilirea condițiilor privind emisiile de C02 pe care trebuie să le îndeplinească 
autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuțe cu numărul de înmatriculare cu litere și cifre de 
culoare verde, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost elaborat și adoptat Standardul MAl SMAI-
T 003/2022: Vehicule rutiere.  

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 Generală 
Permise de Conducere şi Înmatriculari, compartimentul de examinare auto, beneficiind de un număr de 
14 examinatori atestați, a depus o muncă deosebită prin fiecare lucrător.  

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 de politici publice 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. Variația zilnică a numărului de locuri privind examinarea la proba practică a 
ținut cont de numărul disponibil de examinatori.  
 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 271 comisii de examinare practică în municipiile Brașov și Făgăraș.  

 A fost fixat un calendar al deplasărilor în zilele de joi în municipiul Făgăraș. Aceste locaţii au 
fost stabilite prin Ordin al Instituţiei Prefectului Judeţului Brașov (457/2019), ţinându-se seama de 
solicitările cetăţenilor judeţului nostru.  

În cadrul activităților de examinare practică ne-am confruntat cu câteva probleme generate și de 
legislația deficitară. Dacă un candidat promovează examenul teoretic, acesta poate susține din 16 în 16 
zile examenul practic, până la expirarea valabilității dosarului de examinare, fiindu-i necesară o 
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adeverință de efectuare a 6 ore suplimentare de conducere cu un instructor autorizat, numărul solicitărilor 
va fi întotdeauna într-o continuă creștere, fenomen creat prin efectul de acumulare. 

În urma planificării au susținut examenul teoretic în perioada analizată, un număr de 19734 
persoane (față de 21192 în 2021), din care 5977 persoane (față de 7535  în 2021) au fost admise, într-un 
procentaj de promovabilitate la examenul teoretic de 30.29%. 

 

 
 
 
 În cele 271 de comisii ale examenului practic, au fost declaraţi admişi, din cei 18179 examinați 

(față de 18098 în 2021), un număr de 8073 candidați (față de 8717 în 2021). A fost atins un procentaj de 
promovabilitate final, de 44,41%, conform rapoartelor statistice oferite de sistemul informatic. 

 
Astfel, pe examinatori, la proba practică, situația examinării este următoarea: 
o Stelea Nicolae Alexandru: 1991 persoane  examinate, din care admise  43.85%; 
o Vasilescu Andrei Nicolae: 2316 persoane examinate, din care  admise  45.29% ; 
o Amariei Catalin: 1637 persoane  examinate, din care admise 58.58%; 
o Scurtu Daniel: 290 persoane  examinate, din care admise 42.76%; 
o Mironcic Florin Georgian: 44 persoane examinate, din care admise 29.55% (prestează 

curent și activități de ghișeu); 
o Uretu Ilie Marian: 1023 persoane examinate, din care admise 38.51%; 
o Iancu Ion Daniel: 1650 persoane examinate, din care admise  37.09%; 
o Dima Marius: 851 persoane  examinate, din care admise 43.01%; 
o Haidău Marius Ionuț: 1355 persoane  examinate, din care admise 40.15%; 
o Ghinea Mihail: 1966 persoane examinate, din care admise 52.80%; 
o Hanganu Ovidiu George: 1081 persoane examinate, din care admise 33.86%; 
o Hlipcă Petru: 1504 persoane examinate, din care admise 59.04%; 
o Derdeicea Radu Daniel: 2041 persoane examinate, din care admise 31.41%; 
o Popa Ruxandra Maria: 430 persoane examinate, din care admise 47,91%; 

De asemenea, au fost înaintate către Serviciul informatic din DRPCIV, propuneri de modificare 
ale unor aplicații, pentru îmbunătățirea calității și rapidității muncii prestate de lucrători. Au fost 
soluționate in cursul perioadei analizate un număr de 427 dosare de redobândire a permisului de 
conducere auto. Prevenirea unor fapte de corupție este o preocupare comună a factorilor decizionali de 
la nivelul serviciului, având loc instructaje zilnice ale lucrătorilor, dar și printr-o mai bună gestionare a 
utilizării aplicațiilor de către aceștia, doar la ordin, pentru fiecare lucrător și aplicație. 
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În schimb, o mare problemă constatată în relația cu școlile de șoferi este faptul că nu deținem 
niciun instrument legal pentru a controla activitatea acestor școli, activitate care de cele mai multe ori se 
reflectă în nivelul de pregătire al candidaților. Ca societăți comerciale, acestea au pe primul loc 
activitatea de producere a banilor din școlarizarea candidaților și din păcate nu interesează aspectul legat 
de calitatea pregătirii acestora. La pregatirea practică, de asemenea activitatea este superficială, adesea 
candidații nu se prezintă la examen, renunță la probă sau abandonează dacă sunt solicitați să efectueze 
manevre complexe de poligon, în trafic. În aceste condiții misiunea noastră este dificilă, noi fiind ultimul 
filtru, menit să impiedice accesul în trafic a solicitanților slab și foarte slab pregătiți, pe fondul unui 
suport legislativ total inadecvat, ce aduce mari deservicii tuturor. 

Măsuri dispuse pentru eficientizarea activității compartimentului: 
- Au fost atestați noi lucrători pentru efectuarea de examinări la proba practică; 
- În funcție de necesități, s-a dispus și efectuat activități cu publicul în zilele de sâmbătă; 
- Au avut loc întâlniri cu reprezentanții școlilor de șoferi din județul Brașov, în care s-au analizat 

măsurile de intreprins pentru eficientizarea activității de examinare la proba practică a 
examenului de obținere a permisului de conducere; 

- Dosarele depuse în vederea redobândirii permisului de conducere se soluționează conform 
prevederilor OMAI 268/2010, privind procedura de examinare a candidaților în vederea obținerii 
permisului de conducere; 

- Instruirea zilnică a examinatorilor la plecarea în traseu, în vederea  readucerii în atenție a 
necesității unui comportament adecvat, egal și profesionist în actul de examinare, sens în care s-
a reînregistrat registrul de procese-verbale de instruire. 

 
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 la 
Direcție, fiind livrat printr-un serviciu de curierat la domiciliul petentului. 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 internet. Doi lucrători din acest 
compartiment au fost utilizați în mod curent pentru susținerea activităților de examinare practică, în 
vederea scăderii timpului general de așteptare al cetățenilor.  

Activitatea compartimentului, a fost destul de intensă, în anul 2022, reuşindu-se atingerea 
următorilor parametri: au fost emise un număr total de 32034 permise de conducere, din care 20951 de 
reînnoiri, 7933 prin examen și 2159 de modificări sau duplicate. În perioada analizată, au fost 
preschimbate un număr de 991 permise străine (care necesită un volum foarte mare de activități).  

 



79 

 

 
 
Graficul de mai sus reflectă nivelul de implicare al lucrătorilor compartimentului în activitatea 

de deservire a cetățenilor, observându-se o bună mobilizare și planificare a activității acestora. 
Un număr de 744 permise de conducere au fost preschimbate la solicitarea cetățenilor din alte 

județe. Circa 3,21% din activitatea compartimentului a fost cumva ocupată de cetățenii altor județe, în 
defavoarea cetățenilor județului Brașov.  

Cu toate aceste rezultate, lucrătorii compartimentului au dat dovadă de profesionalism şi au 
rezolvat toate sarcinile date 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 străine 

cât și a permiselor de conducere românești; 
În perioada analizată, au fost înregistrate și soluționate un număr de 11145 lucrări cu caracter general 

(solicitări pe mail sau prin poștă, ticketuri transmise - 772, solicităti emitere ci-122, rapoarte examinatori 
- 3606, solicitări verificări Directiva 37 și Eucaris 79, iTrac-304) și un număr de 15 petiții din partea 
cetățenilor, însumând cifra de 16.043 documente. Au fost consemnate în registrul de consiliere 
telefonică, un număr de 3069 persoane cărora le-a fost acordat sprijin în vederea rezolvării unor 
probleme conexe activității noastre.  

De asemenea, începând cu data de 10.03.2022 cu ocazia ridicării stării de alertă, au fost primite 
în audiență un nr. de 698 persoane. 

Trebuie remarcat că întregul efectiv al serviciului îşi tehnoredactează computerizat lucrările 
repartizate, iar toate solicitările au fost soluţionate în termenul legal. În ceea ce privește actul de 
coordonare a compartimentelor din partea lucrătorilor cu funcții onorifice de conducere, acesta a fost 
efectuat corespunzător. Prin verificările zilnice, asupra lucrătorilor și asupra activității acestora, s-a reușit 
menținerea unei discipline ce nu a permis apariția erorilor sau a altor acțiuni negative.  

Lunar în ultima zi lucrătoare, a fost organizată cu cele 2 grupe, activitatea de pregătire 
profesională continuă, cu minim 2 teme lunare, prezentate prin rotație de lucrători. În acest an, au fost 
prezentate și teme legate de subiectul anticorupției, situațiilor de urgență, corectitudinii, deontologiei 
profesionale și morale, sau teme legate de misiunile de vot.  

Sarcinile și responsabilitățile pentru perioada următoare se regăsesc în Planul de măsuri și 
activități periodice pentru semestrul I 2023 aprobat de către conducerea Instituției Prefectului-județului 
Brașov.  

 
 
 
 

65%

25%

7% 3%

Emitere permise de conducere

Reînnoire Examen Modificari sau duplicate Straine



80 

 

VII. COOPERAREA INTER INSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 
 

În cursul anului trecut 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. 
 În contextul în care Primăria Comunei Hărman a solicitat în cursul lunii februarie 2022 
organizarea unei ședințe de lucru cu instituțiile abilitate pentru identificarea traseului autostrăzii Brașov-
Bacău și în condițiile în care locuitorii satului Podu Oltului s-au pronunțat în cadrul unei reuniuni publice 
organizate în data de 12.02.2022 împotriva afectării intravilanului acestei localități și a gospodăriilor, 
IPBV a organizat o întrunire în cadrul căreia au fost analizate punctual problemele ridicate de cetățeni, 
la care au participat și reprezentanții CNAIR. 
 IPBV a organizat în luna martie, la solicitarea Gărzii Naționale de Mediu, o ședință de lucru cu 
privire la situația depozitelor de deșeuri neconforme de la nivelul Județului Brașov, fiind verificat stadiul 
tuturor proiectelor de închidere a acestor depozite. 
 De asemenea, instituția noastră a venit în sprijinul Ministerului Afacerilor Externe în vederea 
informării mediului de afaceri cu privire la pachetele de măsuri restrictive adoptate în contextul 
recentelor acțiuni ale Federației Ruse în Ucraina, prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie 
Brașov. 
 Tot în luna martie 2022 Primăria Orașului Zărnești ne-a semnalat faptul că furnizorul de energie 
electrică cu care administrația publică locală a încheiat contract amenință cu sistarea livrării de energie, 
începând cu data de 5.04.2022, în cazul în care facturile nu vor fi plătite în avans, cu toate că contractul 
nu prevede acest lucru. Dată fiind gravitatea situației, IPBV s-a adresat Autorității Naționale pentru 
Reglementare în Domeniul Energiei, for care a acționat în vederea detensionării litigiului comercial. 
 În luna aprilie județul Brașov a paticipat la Campania Națională privind ecologizarea zonelor 
afectate de deșeuri ”Curățăm România”, proiect derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și 
finanțat din Fondul de Mediu. Cu acest prilej s-a constituit Grupul de lucru care a monitorizat derularea 
campaniei, prin ordin de prefect. În cadrul campaniei, coordonate de IPBV, s-au derulat 72 acțiuni de 
salubrizare organizate de UAT-urile din județ, 29 acțiuni la care au participat serviciile publice 
deconcentrate brașovene și 92 acțiuni la nivelul instituțiilor școlare. Campania a facilitat îndepărtarea 
unei cantități importante de deșeuri depozitate ilegal. 
 În cadrul campaniei, Instituția Prefectului Județul Brașov, în colaborare cu Primăriile Râșnov și 
Predeal, Comisariatul Județean Brașov al Gărzii Naționale de Mediu și Garda Forestieră, a organizat în 
data de 22.06.2022 o acțiune de salubrizare în zona limitrofă DN 73A la care au participat și angajații 
IPBV.  
 O acțiune similară s-a organizat și în data de 16 septembrie 2022, în colaborare cu Primăria 
Cristian și cu cele două SPD-uri, pe raza UAT Cristian (zona PECO-Mănăstirea Sfântul Efrem cel Nou), 
ca urmare a lansării unei campanii de salubrizare la nivelul Comitetului de Masiv – Grupa de Munți 
Bucegi. 
 În luna iunie a anului trecut, IPBV s-a implicat în combaterea tăierilor ilegale de arbori, cu 
sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, în urma atenționării formulate de Ocolul Silvic 
Ciucaș RA cu privire la înmulțirea cazurilor de tăieri și sustrageri ilegale de material lemnos pe raza 
Comunei Tărlungeni, precum și a creșterii agresivității persoanelor implicate în aceste furturi. 
 La solicitarea conducerii Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov formulată în cursul 
aceleiași luni, instituția noastră a monitorizat procesul de reorganizare a acestei unități medicale. 
 Ca urmare a lansării procedurilor de constituire a comisiilor de specialitate ale Comitetului de 
Masiv al Grupei de Munți Sudică (structură ce activează în baza art. 4 alin (1) din Legea Muntelui nr. 
197/2018 și art. 1, alin (1) din HG nr. 332/2019, cu modificările și completările ulterioare), pe domeniile: 
1. Agricultură și dezvoltare rurală,  
2. Protecția mediului și conservarea biodiversității,  
3. Silvicultură, cinegetică și gospodărirea apelor,  
4. Infrastructură montană,  
5. Educație montană,  
6. Inovare și cercetare și  
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7. Turism,  
 Instituția Prefectului Județul Brașov a centralizat în luna iulie 2022 lista membrilor din cadrul 
instituțiilor din județ care vor face parte din aceste structuri. Menționăm că membrii comisiilor de 
specialitate acordă consultanță la cerere Comitetului de Masiv pe teme privind dezvoltarea durabilă și 
incluzivă a zonei montane, punerea în valoare a resurselor naturale și umane, păstrarea echilibrului 
ecologic și protecția mediului natural și participă la ședințele comitetului, la solicitarea acestuia. 
 Având în vedere solicitarea Primăriei Municipiului Brașov prefectul județului Brașov a convocat 
în data de 8 august 2022 o ședință de lucru pe tema dezvoltării infrastructurii/căilor de comunicații din 
zona Brașov-Sânpetru, în vederea identificării unor soluții de descongestionare a traficului în acest 
perimetru. 
 IPBV a sprijinit Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în luna septembrie anul trecut în 
activitatea de promovare a procesului de actualizare a Planului Accelerat de Conformare cu Directivele 
europene pentru apă potabilă și apă uzată, prin care puteau fi introduse noi aglomerări umane cu mai 
mult de 2000 locuitori echivalenți sau puteau fi modificate cele existente. 
 IPBV a încheiat un acord de parteneriat cu Asociația ”Creștem România Împreună” cu scopul 
susținerii campaniei “Plantează în România”, acțiune de plantare puieți desfășurată în intervalul 15.10 – 
15.11.2022. În cadrul campaniei s-a organizat o amplă acțiune de plantare puieți la nivelul Orașului 
Rupea și în Comuna Crizbav. 
 În data de 14.10.2022, Instituția Prefectului Județul Brașov a convocat, pentru a veni în sprijinul 
SC Distribuție Energie Electrică România SA, o ședință de lucru având în vedere apropierea sezonului 
rece și iminența producerii unor eventuale situații de urgență provocate de căderea arborilor periculoși 
peste liniile electrice aeriene de la nivelul județului nostru. 
 De asemenea, în luna noiembrie, la solicitarea ABA Vâlcea, instituția noastră a organizat o 
ședință cu toți primarii din județ în vederea clarificării unor aspect legate de sistemele individuale 
adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate urbane prevăzute de HG nr. 714 din 26 mai 2022 
privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, 
exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate. 
 O altă activitate care a vizat protecția mediului s-a desfășurat în luna noiembrie, când IPBV a 
contribuit la promovarea lansării de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a Schemei de ajutor 
de stat ”Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, cu o valoare totală estimată la 500 
milioane euro, care a avut ca scop înființarea de către orice deținător public sau privat de teren pretabil 
pentru împădurire, precum și de către formele asociative ale acestora. 
 În data de 02 septembrie 2022 Instituția Prefectului Județul Brașov împreună cu Asociația 
Catharsis a organizat o dezbatere publică pe tema adopției: “Familia - Mediu securizant pentru creșterea 
și educarea  copiilor  aflați în grija statului”. Acest eveniment, este cel mai important al anului, dedicat 
copiilor fără părinți, crescuți de stat și familiilor care doresc să devină părinți. Tematica  dezbaterii, 
’’Familia, unicul mediu securizant pentru creșterea și educarea copiilor orfani sau abandonați lăsați de 
părinți în grija statului’’ a fost admirabil motivată și argumentată de alocuțiuni susținute de reprezentanții 
autorităților publice locale prezente, printre care, doamna Agnes Izabella Ambruș - Subprefect, domnul 
Șerban Todorică Constantin - Vicepreședinte Consiliul Județean, doamna Daniela Pescaru - Șef Serviciu 
Adopții și Postadopții din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov, doamna Mihaela Hermeneanu - reprezentat 
Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov,  doamna Jolia Țoca - Inspector Șef Agenția Județeană de 
Plăți și Inspecții Sociale, doamna Onelia Pescaru - doctor în Psihologie, domnul Irineu Darău - senator 
USR și domnul Vișinel Bălan – Vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 
Copilului și Adopție. Locul fiecărui copil abandonat este într-o familie, nu într-un centru, a concluzionat 
Vișinel Bălan, vocea copiilor abandonați, uitați definitiv de părinți dar și de stat.  
 Totodată, un reprezentant al serviciului SAEMSPD din cadrul Instituției Prefectului Județul 
Brașov a fost desemnat să participe în data de 19 septembrie 2022 în sala de Consiliu Local a Primăriei 
Brașov, la o discuție pe tema celei mai importante analize a Băncii Mondiale pentru România, 
Diagnosticul Sistematic de Țară (Systematic Country Diagnostic - SCD). 
 Diagnosticul Sistematic de Ţară  (Systematic Country Diagnostic - SCD) din 2023 este o 
actualizare a primei ediții din România, realizată  în 2018. Diagnosticul Sistematic de Ţară este o analiză 
elaborată de Banca Mondială pentru o țară parteneră (de obicei la fiecare cinci ani). Analiza ilustrează 
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atât modul în care o țară poate pune capăt sărăciei și încuraja prosperitatea în rândul tuturor cetățenilor, 
cât și provocările care stau în calea acestor două obiective. SCD își propune să identifice principalele 
priorități de dezvoltare ale țării, fără a se limita la cele susținute de Banca Mondială prin operațiuni în 
derulare. 
 Potrivit SCD ediția 2018, transformarea României a generat „două Românii”: 
- una urbană, dinamică și integrată în Uniunea Europeană (UE); 
- cealaltă rurală, săracă și izolată. 
 O lecție importantă a fost că, în ciuda creșterii economice impresionante, va fi dificil pentru 
România să  înregistreze progrese sustenabile în sensul reducerii sărăciei și al încurajării prosperității în 
beneficiul tuturor cetățenilor, dacă nu vor fi soluționate provocările legate de guvernare. Aceasta 
presupun consolidarea instituțiilor astfel incât toți românii să aibă acces egal la servicii publice de înaltă 
calitate și oportunități de a-și valorifica potențialul. 
 Actualizarea SCD din 2023 pornește de la premisa că guvernanța și constrângerile instituționale 
rămân principalele provocări transversale pentru dezvoltarea României, în conformitate cu constatările 
SCD din 2018. Aceste constrângeri împiedică potențialul României pentru o creștere mai puternică și 
mai favorabilă incluziunii, furnizarea de servicii publice de înaltă calitate pentru toți cetățenii, 
îmbunătățirea standardelor de viață pentru români din toate regiunile, crearea de locuri de muncă mai 
bune în sectorul privat și îmbunătățirea capacitatății de adaptare la și de atenuare a efectelor schimbărilor 
climatice și dezastrelor naturale. 
 O populație care îmbătrânește, împreună cu migrația și lipsa competențelor adaptate cerințelor 
pieței muncii, continuă să restrângă forța de muncă atât de necesară pentru o creștere economică mai 
puternică. Aceste provocări sunt agravate și mai mult de impactul economic al pandemiei de COVID-
19 și al războiului în curs din Ucraina. 
 În perioada 23 – 30 septembrie 2022 Instituția Prefectului Județul Brașov, la invitația 
Ministerului Sportului, a răspuns afirmativ propunerii de a fi partener în organizarea Săptămânii 
Europene a Sportului în România. 
 În cursul anului 2022 Instituția Prefectului Județul Brașov, la solicitarea ministerelor, 
autorităților publice centrale sau ONG-uri, a transmis către UAT-urile din județ circulare care au vizat, 
diseminarea de informații, rezolvarea unor probleme urgente în comunități, întocmirea de situații 
punctuale, astfel: 
 Transmiterea către toate primăriile a adresei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale  nr. 
236558/2022, privind solicitarea de a dispune măsuri pentru eliberarea cu celeritate a documentelor 
necesare accesării schemelor de sprijin financiar menționate în adresă; 
 Transmiterea către toate primăriile a adresei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 
3080/2022 referitoare la campania de depunere a Cererilor Unice de Plată 2022; 
 Transmiterea către toate primăriile a adresei Instituției Prefectului Județul Brașov privind o 
ședință de lucru cu scopul de a reuni reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale care 
au atribuții și/sau programe derivate din Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 
domestice, cu modificările ulterioare din județul Brașov. Obiectivul acestei reuniuni a fost acela de a 
identifica și discuta problemele cu care unitățile administrativ teritoriale se confruntă în gestionarea 
evenimentelor de violență domestică; 
 Transmiterea către toate primăriile a adresei privind prevederile Ordinului Ministerului Muncii 
și Solidarități Sociale nr. 301/9.03.2022 pentru aprobarea Procedurii de încadrare în muncă a cetățenilor 
ucrainieni care provin din zona de conflict armat din Ucraina, publicat în Monitorul Oficial 
nr.240/10.03.2022, în vederea asigurării condițiilor de securitate și sănătate în munca și pentru 
prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale; 
 Transmiterea către toate primăriile a adresei privind înființarea și avizarea Organizațiilor de 
Management al Destinației, conform OUG nr. 86 din 23 iunie 2022 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România; 
 Transmiterea către toate primăriile a adresei de convocare la o ședință de lucru privind calitatea 
apei potabile în unitățile administrativ-teritoriale din jud. Brașov. Ședința a fost condusă de domnul 
prefect al județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, alături de care au participat și reprezentanți ai Direcției 
de Sănătate Publică Brașov; 



83 

 

 Transmiterea către toate primăriile a adresei Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației privind completarea unui chestionar privind ocuparea funcției publice de conducere 
specifice de arhitect–șef, precum și a funcționarilor publici care ocupă sau îndeplinesc atribuțiile acestei 
funcții publice, în condițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Transmiterea către toate primăriile din județ a adresei Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene prin Punctul Național de Contact pentru Romi, cu privire la lansarea unui concurs numit 
„Capitale Europene ale Incluziunii și Diversității” prin care autoritățile locale pot arăta lumii cum arată 
o „capitală a incluziunii” cu spații diverse și incluzive pentru cetățenii lor; 
 Transmiterea către toate primăriile a adresei Avocatului Poporului conform căreia, primăriile au 
obligația să asigure şi personal cunoscător al limbii minorităţilor naţionale, cu respectarea celorlalte 
prevederi din fişa postului în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor naţionale 
fie au o pondere de peste 20% din numărul total al locuitorilor, fie numără cel puţin 5.000 de cetăţeni; 
 Transmiterea către toate primăriile a invitației Instituției Prefectului Județul Brașov pentru toți 
primarii și toți secretarii din județ la ședința de lucru privind organizarea Recensământului Populației; 
 Informare transmisă tuturor primăriilor cu privire la mecanismul de plafonare și compensare a 
facturilor de furnizare  a energiei electrice și a gazului natural; 
 Adresa de informare transmisă primăriilor din județ în care trăiesc comunități de romi cu privire 
la  Oportunitățile de finanțare și a intervențiilor privind așezările informale; 
 Adresă transmisă primăriilor din județul Brașov cu privire la propunerile de declarare sau de 
înființare a unor zone defavorizate; 
 Transmiterea către toate primăriile din județ a unei informări ca urmare a parteneriatului încheiat 
între Instituția Prefectului Județul Brașov și Consiliul Superior al Magistraturii, conform căreia fiecare 
primărie va primi un număr de 3 roll up-uri, cu scopul de a fi afișate la loc vizibil, diseminând astfel 
informațiile la drepturile și libertățile cetățenești, drepturile grupurilor vulnerabile, precum și accesul la 
justiție, la o scară cât mai largă; 
 Transmiterea către toate primăriile a adresei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice privind actualizarea situației asociațiilor de dezvoltare intercomunitare; 
 Informare transmisă către toate primăriile din județul Braov cu privire la detaliile referitoare la 
proiectul derulat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov numit "Facilitarea 
inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități"; 
 Transmiterea către toate primăriile din județ a adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației cu privire la organizarea și funcționarea comitetului tehnic interministerial 
pentru descentralizare și a grupurilor de lucru pentru descentralizarea competențelor, conform H.G. nr 
800/2022; 
 Transmiterea către toate primăriile din județ a adresei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale privind reglementarea vânzării produselor agroalimentare în piețe prin implementarea de măsuri 
concrete pentru identificarea/alocarea de spații corespunzătoare, în mod distinct, printr-o reprezentare 
echitabilă a producătorilor agricoli în raport cu comercianții de prodese agroalimentare; 
 Accesare fonduri europene pentru crearea centrelor de zi pentru copiii expuși riscului de a fi 
separați de familie, în cadrul Componentei 13 – Reforme Sociale din Planul Național de Redresare și 
Reziliență al României (PNRR); 
 Implementare proiect “Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă„ – 
SIIEASC; 
 Invitație de participare proiect “Ziua de Curățenie Națională 2022” – 17 septembrie 2022; 
 Informații suplimentare raport periodic național transmis de România la 11 decembrie 2020 – 
Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale; 
 Plan de acțiune – verificări servicii de gestionare a câinilor fără stăpân – OUG nr. 155/2001; 
 Accesare program stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități; 
 Inițiativă “Avocați pentru refugiați“ – Ucraina organizată de Uniunea Națională a Barourilor din 
România; 
 Înscrieri pentru Gala Smart City Industry Awards - evenimentul își propune premierea celor mai 
bune proiecte ce pot deveni modele de bune practici pentru viitorul urban și rural al României; 
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 Oportunitate accesibilizare implementare tehnologie de ghidare bazată pe senzori și mesaje 
acustice de orientare pentru nevăzători- Asociația Nevăzătorilor din România (proiect derulat prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență – Pilonul IV- Coeziune socială și teritorială, Componenta 10 – 
Fondul Local); 
 Aplicarea proiectelor pe COMPONENTA 5 din PNRR – Valul Renovării; 
 Aplicarea proiectelor pe COMPONENTA 10 din PNRR – Fondul Local 
 De asemenea, având în vedere evoluția fenomenelor climatice, în perioada mai – august 2022, la 
solicitarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, IPBV a transmis săptămânal o situație cu 
privire la solicitările de întrunire a comisiei de constatare și evaluare a pagubelor produse de fenomene 
meteo nefavorabile, la nivelul județului Brașov. 
 În vederea verificării eligibilității accesării Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene(FSUE), 
în luna august, IPBV a dat curs solicitării Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
cu privire la colectarea de date/informații, întocmirea și transmiterea unei situații centralizate privind 
evaluarea pagubelor la nivelul județului, ca urmare a fenomenului de secetă. 
 Totodată, în cursul lunii decembrie, IPBV a acordat tot sprijinul pentru distribuirea, către 
unitățile administrativ teritoriale din județul Brașov, a actelor adiționale la contractele de finanțare prin 
Programul național de dezvoltare locală(PNDL), care nu se puteau finaliza până la 31.12.2022, 
colectarea și transmiterea acestora la Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
 Comisia Naţională de Strategie și Prognoză în calitate de organ de specialitate al administarției 
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, respectiv un număr de 8 agenți 
economici din județul Brașov 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 H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată prin 
H.G. 559/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin  H.G. nr. 50/2011, 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, coroborată cu prevederile  O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, la solicitarea 
Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, Instituția Prefectului Județul Brașov a avizat, 
în cursul anului 2022, un număr 10 anchete sociale. 
 
Relații internaționale 
 

Instituția Prefectului Județul Brașov a participat la lucrările celei de-a XXV-a ediții a Comisiei 
guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, ce a avut loc la 
Berlin, în perioada 2-3 iunie 2022. 
 

VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 
În privinţa activităţilor de informare şi comunicare pe subiecte legate de accelerarea gradului de 
absorbție a fondur În privinţa activităţilor de informare şi comunicare pe subiecte legate de accelerarea 
gradului de absorbție a fondurilor europene nerambursabile au fost distribuite materiale informative 
provenind de la: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Afacerilor Interne, 
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei şi Agenţia de Dezvoltare Regională 7 
Centru.  
 În anul 2022 Instituţia Prefectului Judeţul Brașov a continuat informarea 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 ceea ce privește viitoarele Programe Operaţionale din 
următorul cadru financiar multianual 2021 – 2027. 
 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. 
 Instituția Prefectului Județul Brașov este beneficiară a proiectului ”Management performant la 
nivelul DGRIP, DGCTI, DSG și Instituțiile Prefectului”, cod SIPOCA/MySMIS2014: 591/127548, care 
vizează implementarea CAF, BSC și managementului informatizat al documentelor. În cadrul acestui 
program în cursul lunii octombrie a anului trecut 10 angajați ai IPBV, membri ai Grupul de autoevaluare 
CAF, au participat la Cursul ”Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor 
publice – CAF MAI”. Tot în cursul anului trecut s-a parcurs etapa de evaluare individual din procedura 
CAF. 
 Pentru implementarea BSC membrii Grupului de Management Strategic BSC au completat 
chestionarele de analiză care permit analiza situației actuale. 
 În luna aprilie a anului trecut responsabilul de mediu al IPBV a participat la ”Atelierul de 
Planificare și Dezvoltare Teritorială în context VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and 
Ambiguity)”, organizat de Propark - Fundația pentru Arii Protejate, proiect cu finanțare prin Programul 
Life. Acest atelier a vizat consolidarea și dezvoltarea abilității de a elabora și contribui activ la strategiile 
de dezvoltare teritorială la nivelul specialiștilor din cadrul structurilor județene ale administratiei publice 
și agențiilor de stat. 
 De asemenea, responsabilul de mediu al instituției a participat la Seminarul de Informare privind 
Stadiul de Implementare a Contractelor de Lucrări din cadrul Proiectului ”Servicii de Asistență Tehnică 
pentru Managementul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Aria 
de Operare a SC RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020, proiect finanțat prin POIM 2014-2020, 
acțiune ce s-a derulat la Predeal în data de 1.07.2022. 
 În luna decembrie 2022, responsabilul de mediu al IPBV a participat la dezbaterea publică 
”Animale hoinare, cu sau fără stăpân: cum rezolvăm problema?”, organizată de Asociația Societatea 
Română de Sălbăticie, în partenerat cu Federația Coaliția Natura 2000 și Asociația pentru Parteneriat 
Comunitar Brașov. Acest proiect a beneficiat de o finanțare prin programul Active Citizens Fund 
România, derulat prin Granturile SEE 2014-2021. 
 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 unui număr de 3 roll up-uri pentru fiecare primărie, cu scopul de a fi afișate la loc vizibil, 
diseminând astfel informațiile cu privire la drepturile și libertățile cetățenești, drepturile grupurilor 
vulnerabile, precum și accesul la justiție, la o scară cât mai largă. 
 La nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov, în cursul anului 2022, nu au fost implementate 
și nu se află în implementare proiecte cu finanțare externă nerambursabilă. 

ilor europene nerambursabile au fost distribuite materiale informative provenind de la: Ministerul 
Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei şi Agenţia de Dezvoltare Regională 7 Centru.  
 În anul 2022 Instituţia Prefectului Judeţul Brașov a continuat informarea 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 ceea ce privește viitoarele Programe Operaţionale din 
următorul cadru financiar multianual 2021 – 2027. 
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 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 2022, nu au fost implementate 
și nu se află în implementare proiecte cu finanțare externă nerambursabilă. 

 
 

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 2022, în registrul special au fost înregistrate un număr de 65 de solicitări din 
care:  

 31 solicitări - a fost declinată competența către alte instituții publice, (în special autorități publice 
locale fiind vorba despre solicitarea informațiilor referitoare la imobile) 

 34 solicitări 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 2022 s-au primit un număr 
total de petitii de 774 care au fost soluționate astfel:  

 352 pozitiv sau parțial pozitiv;  
 27 negativ; 
 în 235 de cazuri a fost declinată competența către organelle de justiție ori parchet; 
 5 sunt în curs de soluționare; 
 104 au fost clasate direct; 
 51 rezolvate intern și în curs de rezolvare . 

Din totalul de 62 petenți primiți în audiență: 40 au fost rezolvați pozitiv, 22 reîndrumați către alte 
instituții/structure MAI pentru competență soluționare. 
 
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 
   Apostilarea documentelor se realizează la nivelul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ de 
către consilierii juridici anume desemnați prin Ordinul prefectului și în conformitate cu PROCEDURA 
INTERNĂ nr.1157/26.01.2017, COD: PI/SVL/07, privind organizarea și desfășurarea activității de 
aplicare a apostilei. 

În anul 2022 au fost apostilate de către Instituția Prefectului Județului Brașov  2108 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 al apostilei, este zilnic, între orele 900 – 1100, cu restituirea 
documentelor după orele 1300,  excepţie făcând ziua de vineri când restituirea documentelor se face 
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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 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. 
 

X. DIFICULTĂȚI IDENTIFICARE ÎN ACTIVITATE/PROPUNERI  
DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII 

Activitatea Instituției Prefectului Județul Brașov a fost deseori afectată de lipsa unei liste care să 
stipuleze clar care sunt serviciile publice deconcentrate din județ. Această situație face dificilă realizarea 
raportărilor solicitate de la nivel central, numeroase organe ale administrației publice centrale, ce 
funcționează la nivelul județului Brașov, susținând că nu sunt abilitate să ofere datele solicitate. 
 În acest sens, propunem urgentarea demersurilor de către Ministerul Afacerilor Interne în vederea 
realizării, și ulterior a aprobării prin Hotărâre de Guvern, a acestei liste. 
 
Propuneri de eficientizare a activității: 
- urgentarea demersurilor de către Ministerul Afacerilor Interne în vederea realizării, și ulterior a 

aprobării de către premier, a listei cu serviciile publice deconcentrate, conform prevederilor OUG 
nr. 57/2019, privind Codului administrativ; 

 
 

XI. OBIECTIVE 2023 
 

Obiectivele strategice ale Instituției Prefectului Județul Brașov propuse pentru intervalul 
programatic 2023 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 
1.11. Asigurarea verificării legalităţii actelor emise sau adoptate de autorităţile administraţiei 
publice locale 
1.12. Garantarea dreptului de proprietate 
1.13. Menţinerea climatului de pace socială şi a unei comunicări permanente cu toate 
nivelurile instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale 
1.14. Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă 
1.15. Protejarea mediului înconjurător 
1.16. Realizarea la nivelul județului a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare la termenele 
prevăzute în Programul de guvernare 
1.17. Întărirea capacității de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale 
celorlalte organe ale administrației publice centrale care au sediul în județul Brașov 
1.18. Creșterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local prin supravegherea 
respectării cadrului normativ la nivelul județului  
1.19. Sporirea gradului de implicare a Instituției Prefectului Județul Brașov în procesul de 
informare privind fondurile nerambursabile/implementare proiecte cu finanțare europeană 
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1.20. 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. Prevenirea faptelor de corupţie la nivelul instituţiei 
2.7. Sporirea gradului de transparență a activității Instituției Prefectului, prin informarea 

continuă cu privire la activitatea instituției și furnizarea unui spectru larg de informații 
de interes public 

2.8. Dezvoltarea culturii de securitate prin includerea tuturor angajaților în Programul anual 
de pregătire profesională pe linia PIC și INFOSEC 

2.9. Îmbunătățirea comunicării interne în cadrul Instituției Prefectului și creșterea nivelului de 
promovare a valorilor, standardelor și bunelor practici în administrația publică 

 
XII. CONCLUZII 

  
 În urma analizei activității derulate în cursul anului 2022, 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 2023 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. 
 
 


