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CAP. I INTRODUCERE 
 
Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud are misiunea de a 

veghea la aplicarea şi respectarea legii şi la implementarea programului de 
guvernare la nivelul judeţului. 

Ţinând cont de nevoile actuale şi tendinţele existente la nivel judeţean, 
naţional şi totodată comunitar, valorile promovate de Instituţia Prefectului - 
Judeţul Bistriţa-Năsăud sunt: profesionalism, orientare către cetăţean, 
promptitudine, integritate, accesibilitate, transparenţă, consecvenţă. 

 
1. Legislaţie de bază 
 
Actele normative în baza cărora este organizată şi funcţionează 

Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud sunt: 
- Constituţia României, republicată; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor 

prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
2. Structura organizatorică 
 

 Cancelaria prefectului; 
 Corpul de control al prefectului; 
 Compartimentul audit intern; 
 Compartimentul structura de securitate; 
 Serviciul programe, coordonare instituţională şi situaţii de urgenţă; 
 Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 

normative şi contencios administrativ; 
 Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii, informatic şi 

administrativ; 
 Compartimentul relaţii publice şi arhivă; 
 Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare 

a vehiculelor; 
 Serviciul public comunitar de paşapoarte. 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47355
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CAP. II OBIECTIVE STRATEGICE 
 
 
 
1. Creşterea gradului de reprezentare a Guvernului în plan local, prin 

supravegherea respectării legii la nivelul judeţului; 
2. Eficientizarea conducerii serviciilor publice deconcentrate ale 

ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale 
organizate la nivelul județului și corelarea priorităților acestora cu Programul 
de guvernare;  

3. Îmbunătățirea activității de cooperare între structurile implicate în 
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

4. Creșterea gradului de monitorizare a problematicii specifice 
minorităților naționale; 

5. Întărirea capacității instituționale în activitatea de verificare a 
legalității asupra actelor administrative emise/adoptate de autoritățile 
administrației publice locale;  

6. Îndrumarea, sprijinirea și controlul activității autorităţilor publice 
locale în vederea verificării modului de îndeplinire de către acestea a 
atribuţiilor ce le revin, potrivit legii; 

7. Gestionarea rațională a resurselor financiare și a resurselor umane 
din cadrul instituției. 
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CAP. III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ 
 

A. Cancelaria prefectului 
 
Cancelaria prefectului, prin activitatea desfăşurată, a urmărit 

promovarea imaginii Instituţiei Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud, 
îmbunătăţirea comunicării externe şi a relaţiilor interinstituţionale, 
organizarea de acţiuni cu caracter public pentru marcarea unor evenimente. 

Intern, a menţinut permanent informarea reciprocă între prefect, 
subprefecţi şi şefii structurilor de specialitate, colaborând cu întreg personalul 
în scopul realizării atribuţiilor ce revin prefectului, subprefecților şi structurilor 
instituţiei. 

 
1. Agenda conducerii 
 
Administrarea agendei conducerii instituţiei a însumat 641 de acţiuni, 

dintre care 344 ale prefectului, 191 ale subprefectului Atilla-Lehel Décsei şi 
106 ale subprefectului Attila-Lorand Toth, astfel: 

 
Domeniul Număr acţiuni 

coordonate 
de către 
prefect 

Număr acţiuni 
coordonate 

de către 
subprefect 
Atilla-Lehel 

Décsei 

Număr acţiuni 
coordonate 

de către 
subprefect 

Attila-Lorand 
Toth 

Cultură 11 1 1 
Activități 
interinstituționale 

39 120 65 

Ședințe interne 3 4 3 
Serbări/Festivaluri/Zilele 
comunelor, oraşelor, 
municipiului  

11 10 10 

Sănătate 26 13 5 
Religie 13 1 - 
Videoconferinţe 87 19 11 
Media 98 5 1 
Voluntariat 2 - 1 
Delegaţii  26 11 3 
Alte domenii 28 7 6 
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Cancelaria prefectului a derulat activitățile necesare participării la 

evenimentele importante, respectiv, pregătirea a 11 variante de 
alocuțiuni: confirmarea participării, pregătirea mapei de participare acolo 
unde a fost cazul, solicitarea acordului conducerii Ministerului Afacerilor 
Interne pentru acţiunile desfăşurate în afara judeţului, asigurarea elementelor 
de delegaţie (transport, cazare), publicarea unui sumar al deplasării în presă, 
pe site-ul instituţiei sau pe pagina de facebook. 

 
2. Măsuri, acțiuni și activități în context pandemic 

 
Cancelaria prefectului a desfășurat acțiuni de suport şi comunicare între 

membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, 
contribuind la buna desfășurare a activității. 

  
2.1 Pentru acţiunile şi măsurile preventive: 

 
- pregătirea documentelor necesare participării prefectului și a 

subprefecților la exerciţiile executate la nivel judeţean; 

- monitorizarea permanentă a evenimentelor hidrometeorologice. 

2.2 Pentru acţiunile şi măsurile proactive: 

- înştiinţarea autorităţilor publice locale cu privire la iminenţa producerii 
unor situaţii de urgenţă; 
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- asigurarea şi verificarea mijloacelor şi stocurilor cu materiale pentru 
deszăpezire; 

- verificarea asigurării permanenţei. 

Pentru realizarea prevenirii populaţiei şi a turiştilor, precum şi a limitării 
urmărilor potenţialelor stări de urgenţă care pot să apară în perioada topirii 
zăpezii și a ghețurilor, sărbătorilor pascale, secetei din sezonul estival, 
respectiv sărbătorilor de iarnă, au fost luate o serie de măsuri specifice unde 
au participat prefectul și subprefecții județului, alături de membrii Cancelariei 
prefectului: 

- transmiterea de comunicate publice; 
- conferințe de presă; 
- efectuarea de controale în diverse locaţii din judeţ; 
- executarea de recunoașteri/verificări la spaţiile de cazare şi 

alimentaţie publică. 
 
 2.3 Activități privind vaccinarea împotriva COVID-19  în județul 
Bistrița-Năsăud 
 

Criza sanitară provocată de pandemia de CoVid-19 a marcat și în anul 
2021 activitățile instituției. 

Au fost organizate vizite la centrele de vaccinare din spitale, destinate 
persoanelor incluse în categoria lucrătorilor din domeniile sănătății și social. 
Vaccinul utilizat preponderent - Pfizer BioNTech:  

- Spitalul Județean de Urgență Bistrița; 
- Spitalul Orășenesc Beclean; 
- Spital Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud; 
- Clinica Sanovil. 
S-a organizat împreună cu autoritățile publice locale și alte instituții 

deschiderea centrelor de vaccinare comunitare, astfel: 
 

Localitate Fluxuri Denumire vaccin Centre de vaccinare 

BISTRIŢA 

2 Pfizer 
Spitalul Județean de Urgenţă 
Bistrița 

2 Pfizer Ambulatoriul Spitalului 
Județean de Urgență Bistrița  

1 Pfizer S.C. Murivisan S.R.L.  

1 Pfizer/AstraZeneca/
Johnson&Johnson 

Sediul SVSU 

BECLEAN 
1 Moderna Centru 3 - Centru vaccinare 

Faza II Spital Beclean 

1 AstraZeneca 
Centru vaccinare 
Faza II Spital Beclean 
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Localitate Fluxuri Denumire vaccin Centre de vaccinare 

NĂSĂUD 2 Pfizer Casa de cultură “Liviu 
Rebreanu” 

MAIERU 1 Moderna Policlinica Maieru 
TEACA 1 Moderna Clădirea UAMS Teaca  

PRUNDU 
BÂRGĂULUI 1 Pfizer Dispensar medical  

BISTRIŢA 
1 Pfizer/AstraZeneca 

CMJ BISTRIŢA-NĂSĂUD 
(MAI) 

2 Pfizer 
BRIGADA 81 MECANIZATĂ 
BISTRIŢA (MApN) 

 

Au fost realizate afișe și înștiințări publice pentru aducerea la cunoștința 
cetățenilor asupre locațiilor și programelor centrelor de vaccinare. 

În luna februarie, având în vedere situația epidemiologică din comuna 
Ciceu-Giurgești generată de virusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea 
unei rate de infectare de 10,17/1000 de locuitori, Cancelaria prefectului a 
organizat deplasarea prefectului pentru supravegherea instaurării carantinei, 
iar ulterior a întocmit şi transmis un comunicat de presă. 

În luna mai au fost realizate următoarele acțiuni: campania “Oraşul 
vaccinează satul” - vaccinare cu ajutorul echipelor mobile, în zonele rurale; 
campania de vaccinare drive-thru; acțiuni în alte locații (parcuri, târguri, 
piețe, Băile Figa); vaccinare la sediul unor companii private mari (RAAL, 
LEONI), acțiuni cu privire la care Cancelaria prefectului a anunțat presa, 
facilitând accesul oamenilor la aceste informații, a realizat postere și bannere 
de promovare, a organizat deplasările prefectului și a subprefecților la aceste 
acțiuni și au consemnat modul de desfășurare. 

 
3. Campanii organizate în cursul anului 

 
În timpul anului au fost desfășurate diverse acțiuni, printre care: 
- campania “Tineri pentru tineri”; 
- campania “Instituţia Prefectului salvează vieţi”.  

 
3.1 Campania - concurs antidrog intitulată “Tineri pentru 

tineri” 
 

Începând cu luna martie, Cancelaria prefectului, împreună cu personalul 
Serviciului programe, coordonare instituțională și situații de urgență, a derulat 
o campanie-concurs antidrog intitulată “Tineri pentru tineri”, care a constat în 
realizarea de campanii audiovizuale/vizuale de prevenire și combatere a 
consumului de droguri.  
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În data de 16 iunie 2021, reprezentanții instituțiilor și firmelor partenere 
s-au întâlnit la sediul Instituției Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud pentru a 
analiza și ulterior juriza materialele transmise în cadrul concursului. 

La concurs s-au înscris 27 de tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 30 de 
ani. 

În data de 30 iunie 2021, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural, 
judecătorul Cristi Danileț, personalitate implicată în activități dedicate 
educației juridice în rândul tinerilor, îndeosebi concentrate pe prevenția 
consumului de substanțe nocive, a transmis un mesaj video adresat 
organizatorilor, sponsorilor și participanților la concursul inițiat de Instituția 
Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud. 
 

3.2 Campania de donare de sânge “Instituţia Prefectului 
salvează vieţi” 
 

În data de 14 iunie 2021, a fost marcată Ziua Mondială a Donatorului, 
pentru a crește gradul de conștientizare a nevoii de donare de sânge pentru 
pacienții aflaţi în nevoie. 

Prefectul și subprefecții județului, împreună cu câțiva angajați ai 
Instituției Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud au ales să doneze sânge, ca 
gest de solidaritate pentru cei aflați în nevoie și a căror vieți a depins de acest 
gest voluntar de dăruire. 

Bonurile primite de către reprezentanții Instituției Prefectului - Județul 
Bistrița-Năsăud, cu ocazia donării de sânge, au fost folosite pentru a 
achiziționa produse alimentare care au fost donate asociației OM. 
 

4. Vizite oficiale 
 
 Cancelaria prefectului a pus în aplicare normele legislative 
corespunzătoare vizitelor oficiale, în colaborare cu Serviciul de Protecție și 
Pază Bistrița-Năsăud, s-a ocupat de ordinele de deplasare, cadrele logistice și 
toate cele necesare bunei desfășurări a vizitelor, pentru: 

 
4.1 Vizita ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației, domnul Attila-Zoltán Cseke, a domnului deputat 
Zacharie Benedek și a președintelui Companiei Naționale de 
Investiții, doamna Manuela Pătrășcoiu - 16 aprilie  
 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, domnul Attila-
Zoltán Cseke a efectuat, în data de 16 aprilie 2021, o vizită de lucru în județul 
Bistrița-Năsăud. În agenda sa de lucru, acesta a avut prevăzută o suită de 
întâlniri începând cu vizitarea Primăriei Municipiului Bistrița și continuând cu 
vizite la Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud și Consiliul Județean 
Bistrița-Năsăud. Discuțiile cu reprezentanții acestor instituții s-au axat pe 
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problemele legate de obiectivele pentru investiții specifice fiecărui proiect 
vizat de către aceștia. 

Activitățile au continuat cu vizite în teren la obiectivele de investiții: 
Liceul de Muzică “Tudor Jarda”, Colegiul Național “Liviu Rebreanu” și 
Complexul Sportiv Unirea - Sala Polivalentă. 

Vizita ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației a prilejuit 
și participarea domnului deputat Zacharie Benedek și a președintelui 
Companiei Naționale de Investiții, doamna Manuela Pătrășcoiu. 

Aceștia au purtat discuții de lucru cu edilii din județ care au răspuns 
invitației de a lua parte la o ședință desfășurată într-un cadru larg, la care a 
participat conducerea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, primarul 
municipiului Bistrița, domnul Ioan Turc, gazda acestei activități și președintele 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, domnul Emil-Radu Moldovan. 

Primarii au prezentat delegației o serie de probleme și propuneri pentru 
obiectivele de investiții generale, precum cele legate de asfaltări, construcția 
de piste de biciclete și stații pentru mijloace de transport, construcția de 
creșe, locuințe pentru medici, dar și cu privire la debirocratizarea unor 
proceduri pentru accesarea de fonduri într-un mod eficient. 

Oficialitățile au luat parte și la o scurtă conferință de presă. 
 

4.2 Vizita președintelui Senatului, doamna Anca Dana Dragu şi 
a șefului Cancelariei Prim-Ministrului, domnul Sergiu Horia Hossu, 
cu ocazia Zilei Eroilor - 10 iunie 
 

În data de 10 iunie 2021 a fost sărbătorită Ziua Eroilor, eveniment la 
care a luat parte și doamna Anca Dana Dragu, președintele Senatului și 
domnul Sergiu Horia Hossu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului.   

Înainte de depunerea de coroane, au fost rostite numele tuturor eroilor 
cunoscuți căzuți la datorie și care se odihnesc în cimitirele din municipiul 
Bistrița. 

La evenimentul solemn au luat parte din partea Instituției Prefectului - 
Județul Bistrița-Năsăud și subprefecții județului. 

Ulterior manifestărilor, a fost organizată o vizită a preşedintelui 
Senatului la sediul Instituției Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud. 

 
4.3 Vizita ministrului mediului, apelor și pădurilor, domnul 

Tanczos Barna - 2 iulie  
 

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, domnul Tanczos Barna a efectuat 
în data de 2 iulie 2021, o vizită de lucru în județul Bistrița-Năsăud, alături de 
domnii consilieri Levente Porzsolt și Pasztor Sandor, ambii din cadrul aceluiași 
minister.  
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În agenda sa de lucru, domnul ministru a avut prevăzută o suită de 
întâlniri, începând cu o ședință la sediul Primăriei Municipiului Bistrița, unde a 
participat alături de prefectul și subprefecții judeţului.  

Au fost dezbătute teme, precum: adoptarea unor obiceiuri ecologice și 
inițiativa “Vinerea verde”, colectarea selectivă a deșeurilor, modul de 
implementare a legii compostului și problemele cauzate de populația în exces 
de urși și despăgubirile gospodăriilor în urma atacurilor urșilor, dar și cu 
privire la lucrările de decolmatare de pe Valea Ghinzii. 

Ulterior, delegația, împreună cu reprezentanții Instituției Prefectului - 
Judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întâlnit, pe rând, cu președintele Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud, domnul Emil-Radu Moldovan, cu instituțiile 
subordonate Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, iar pe urmă, cu primarii 
din județ, unde au fost dezbătute câteva probleme de pe plan local, precum: 
dificultățile întâmpinate în cadrul sistemului de management integrat al 
deșeurilor, pagubele produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase, 
cele produse de atacuri de urși și mistreți, amenajarea de ape, dar s-a 
discutat și despre proiectul de consolidare al barajului de la Colibița, despre 
turismul din Parcul Național Munții Rodnei și managementul general al 
deșeurilor. Seria activităților s-a încheiat cu o vizită la S.C. ROMBAT S.A. 
Bistrița și Pepiniera Sărata a Direcției Silvice Bistriţa-Năsăud. 

 
5. Organizarea participării la zile naționale şi festivităţi de 

importanță națională 
 

În acest sens, conducerea Instituției Prefectului - Judeţul Bistriţa-
Năsăud a participat la următoarele evenimente cu înseminătate națională: 

 24 ianuarie, Mica Unire; 
 23 aprilie, Ziua Forțelor Terestre; 
 29 aprilie, Ziua Veteranilor de Război; 
 10 iunie, Ziua Eroilor; 
 14 iunie, Ziua Mondială a Donatorului de Sânge; 
 26 iunie, Ziua Drapelului Național; 
 13 iulie, Ziua Națională a Contabililor; 
 29 iulie, Ziua Imnului Național; 
 02 septembrie, Ziua Ordinul Militar “Mihai Viteazul”; 
 09 octombrie, Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului; 
 25 octombrie, Ziua Armatei; 
 1 decembrie, Ziua Națională a României; 
 18 decembrie, Ziua Minorităţilor Naţionale din România; 
 22 decembrie, Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății. 

 Activități cu privire la organizarea ceremonialului militar şi religios cu 
ocazia zilelor naţionale: 

 întocmirea documentelor şi organizarea întâlnirilor de lucru, cu 
participarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, 
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pentru stabilirea detaliilor necesare în contextul pandemiei cauzate de 
coronavirus și cu respectarea normelor impuse de lege; 

 promovarea evenimentelor cu însemnătate naţională; 
 asigurarea informării populaţiei asupra programului și modului de 

desfășurare a fiecărei manifestări prin intermediul presei. 
 

 6. Organizarea participării la zile de importanță locală 
 

În acest sens, conducerea Instituției Prefectului - Judeţul Bistriţa-
Năsăud a participat la următoarele evenimente cu însemnătate locală: 

 4 iunie - comemorarea deportării evreilor din judeţul Bistrița-Năsăud în 
lagărele Auschwitz și Birkenau; 

 15 iulie - aniversare privind înființarea Batalionului 405 Logistic 
„Năsăud”; 

 25 noiembrie - reconstituirea depunerii jurământului de către Garda 
Națională Română din Bistrița la 1918. 
 
 7. Acțiuni în parteneriat 
 

7.1 Acțiuni în parteneriat, având ca scop promovarea 
voluntariatului și a spiritului civic - 2 acțiuni: 

 
 19 iunie - activitate de voluntariat - Maraton Via Transilvanica – 

Asociaţia Tășuleasa Social; 
 1 august - participare la evenimentul caritabil pentru persoanele cu 

dizabilități, organizat de Asociația Onisim. 
 

7.2 Acțiuni în parteneriat având ca scop sănătatea publică - 2 
acțiuni: 

 
 Vizite la centrele de vaccinare din județ: 

 17 februarie - vizită la Centrul de vaccinare din cadrul Spitalului 
Orășenesc Beclean; 

 1 martie - vizită la Centrul de vaccinare din orașul Năsăud - Casa de 
Cultură ”Liviu Rebreanu”; 

 15 martie - vizită la Centrul de vaccinare din comuna Maieru; 
 27 aprilie - vizită la Centrul de vaccinare din cadrul S.C. Leoni Wiring 

Systems Ro S.R.L. Bistriţa; 
 27 mai - vizită la Centrul de vaccinare din orașul Năsăud; 
 10 iunie - vizită la Centrul de vaccinare SVSU Bistrița; 
 31 iulie - campanii de vaccinare; 
 27 octombrie - deplasare în comuna Leșu - echipa mobilă de vaccinare; 
 3 noiembrie - vizită la S.C. Leoni Wiring Systems Ro S.R.L. Bistriţa cu 

ocazia redeschiderii centrului de vaccinare. 
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 Întâlniri de monitorizare a procesului de vaccinare: 
 11 noiembrie - întâlnire cu directorii de școli unde rata de vaccinare era 

sub 60%; 
 16 noiembrie - întâlnire cu cadrele didactice și personalul didactic 

auxiliar ale Școlii Gimnaziale “Enea Grapini” din comuna Șanț, unde rata de 
vaccinare a personalului era sub 60%; 

 18 noiembrie - întâlnire cu cadrele didactice și personalul didactic 
auxiliar ale Școlii Gimnaziale ”Vasile Scurtu” din comuna Parva, unde rata de 
vaccinare a personalului era sub 60%.  
 

7.3 Acțiuni în parteneriat având ca scop siguranța publică -  8 
acțiuni: 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Prefect  

2 iunie 
participare la 

exerciţiul tactic 
managementul 
situaţiilor de 

urgenţă - sediul 
ISU 

17 decembrie 
participare la 

exerciţiul tactic - 
sediul ISU 
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Subprefect  
Atilla-
Lehel 
Décsei 

 

9 martie 
participare la 
pregătirea și 
organizarea 
exercițiului 

tactic pentru 
manage-
mentul 

situațiilor de 
urgență 

23 
septembrie 
participare la 

exercițiul 
operațional - 
producerea 

unui 
incendiu la 

fondul 
forestier 

7 
septembrie 
participare la 

exercițiul 
tactic privind 

manage-
mentul 

situațiilor de 
urgență 

generate de 
producerea 

unui 
incendiu la 

fondul 
forestier - 
sediul ISU 

29 
septembrie 
ședință de 
evaluare a 
exercițiului 

tactic 
desfășurat în 
localitatea 

Suplai 

19 
noiembrie 

participare la 
exercițiul 

tactic privind 
manage-
mentul 

situațiilor de 
urgență 

generate de 
eșecul 

utilităților 
publice - la 
sediul ISU 

Subprefect  
Attila-Lorand Toth 

 

 

2 iunie 
participare la exercițiul tactic cu privire la managementul situațiilor de urgență – 

sediul ISU 
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 8. Ședințe în sistem videoconferință 

  
 În decursul anului, conducerea Instituției Prefectului - Judeţul Bistriţa-
Năsăud a participat la un număr de 54 de ședințe în sistem videoconferință. 
Pentru toate aceste întâlniri online, reprezentanţii cancelariei prefectului s-au 
ocupat de informarea Serviciului de Telecomunicații Speciale Bistriţa-Năsăud, 
care a realizat conexiunea logistică, au întocmit minute ori de câte ori a fost 
cazul şi comunicate de presă. 

Participarea conducerii instituţiei la videoconferinţe a fost următoarea: 
 

Funcția/Numele şi prenumele Nr. de participări 
prefect 23 

subprefect Décsei Atilla-Lehel 20 
subprefect Toth Attila-Lorand 11 
 

  9. Comunicate de presă, alocuţiuni  
 

Asigurarea transparenţei acţiunilor organizate de instituţie şi a celor la 
care a participat prefectul şi subprefecţii judeţului au fost concretizate într-un 
total de 1200 de comunicări, respectiv: comunicate de presă, informări de 
presă şi mesaje cu ocazia unor evenimente festive sau de importanţă 
deosebită, transmise prin intermediul e-mailului și a rețelei de socializare 
Facebook. 

Așadar, în anul 2021, Instituția Prefectului - Judeţul Bistrița-Năsăud a 
avut pe pagina oficială de Facebook 1200 de postări (comunicate de 
presă/informaţii de presă/mesaje de interes public, imagini), toate acestea 
fiind realizate sub formă de comunicări/informări pentru cetățeni și presă. 

Pe lângă acestea, au mai avut loc 104 de interacţiuni cu presa, care 
au constat în interviuri, emisiuni radio/TV și conferinţe de presă. 

 
  B. Corpul de control al prefectului 
 
 Au fost realizate următoarele activităţi: 
 - soluţionarea unor petiţii cu grad ridicat de complexitate, implicând, 
pentru rezolvarea acestora, demersuri diverse către entităţi publice şi 
deplasări în teren; 

- participarea în comisii de specialitate în scopul constatării şi evaluării 
pagubelor create de calamităţi naturale; 

- verificarea realizării salubrizării cursurilor de apă şi a localităţilor la 
nivelul judeţului; 

- participarea la activitățile Comisiei de verificare şi evaluare a 
animalelor bolnave, în vederea eliminării focarelor de boli transmisibile; 
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- desfăşurarea de activităţi cu ocazia verificării stării tehnice şi 
funcţionale a construcţiilor hidrotehnice la nivelul judeţului; 
 - verificarea, la faţa locului, a unor aspecte ridicate de cetăţeni în cadrul 
audienţelor; 

- participarea în cadrul comisiilor mixte de verificare a tehnicii specifice 
şi a stocurilor de materiale necesare acţiunilor de deszăpezire a şoselelor în 
sezonul rece 2020-2021.  

        
        1. Activitatea de soluţionare a unor petiţii cu grad ridicat de 
complexitate 

 
Au fost rezolvate un număr de 176 de petiţii ale cetăţenilor sau ale 

unor organizaţii, pe diverse probleme: fond funciar, legislaţia mediului, 
probleme privind legislaţia muncii, organizarea păşunatului, anularea unor 
drepturi individuale, nemulţumiri legate de pensie, presupuse ilegalităţi legate 
de urbanism, nereguli privind activitatea şi comportamentul personalului unor 
instituţii şi multe alte aspecte.  
         Rezolvarea petiţiilor a implicat multiple activităţi, inclusiv adrese, 
demersuri telefonice către entităţi publice şi deplasări în teren, îngreunate de 
pandemie, în localităţi din judeţ şi din municipiul Bistriţa. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A existat o creştere substanţială faţă de anul 2020, de la 73 de petiţii, în 
anul 2020, la 147 în anul 2021. 
 

2. Participarea în comisii de specialitate în scopul constatării şi 
evaluării pagubelor create de calamităţi naturale 

 
Au fost derulate o serie de acţiuni în 48 de unităţi administrativ-

teritoriale şi 127 de localităţi afectate, inclusiv municipiul reşedinţă de 
judeţ, în scopul constatării şi evaluării pagubelor create de calamităţi 
naturale, alături de specialişti din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 
şi unităţi de profil judeţene. 

Petiții 

168

169

170

171

172

173

174

175

Anul 2020 Anul 2021

Petiții 
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În urma acestor acţiuni au fost întocmite 101 procese-verbale de 
calamitate, care au reprezentat un real sprijin pentru întocmirea proiectelor 
de hotărâre de guvern pentru obţinerea de fonduri în vederea acoperirii  
pagubelor produse de fenomene meteo extreme. 
 

3. Verificarea realizării salubrizării cursurilor de apă şi a 
localităţilor la nivelul judeţului 

 
A avut loc verificarea 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 în judeţul Bistriţa-Năsăud, 
împreună cu specialişti ai unor servicii publice deconcentrate. Au fost 
verificate prin sondaj, următoarele cursuri de apă (şi localităţi): râul Someşul 
Mare (Şanţ, Rodna, Năsăud, Sângeorz-Băi, Maieru, Feldru, Ilva Mică, Salva), 
râul Şieu (Şieu, Şieuţ), râul Ilva (Poiana Ilvei, Măgura Ilvei), râul Sălăuţa 
(Salva, Coşbuc), râul Bistriţa şi pârâul Secu (Prundu Bârgăului), pârâul 
Cormaia şi Valea Borcutului (Sângeorz-Băi), pârâul  Anieş (Maieru), pârâul 
Feldrişel (Feldru), pârâul Cârţibav (Şanţ), Valea Podului şi Valea Caselor 
(Năsăud), pâraiele Posmuş, Şoimuş, Ardan, Pietriş (Şieu), pârâul Leşu (Leşu), 
pârâul Lechinţa (Sânmihaiu de Câmpie), pârâul Bârgău (Tiha Bârgăului), 
pârâul Gersa (Rebrişoara), pârâul Urmeniş (Urmeniş) şi pârâul Orosfaia 
(Milaş). 

În urma verificărilor în teren ale comisiei au fost întocmite 45 de note 
de constatare, în care au fost evidenţiate neconformităţi însoţite de măsuri 
şi termene de remediere şi s-au trasat sarcini privind finalizarea acţiunii de 
salubrizare.  
 

4. Comisia de verificare şi evaluare a animalelor bolnave, care 
trebuie să fie lichidate, pentru a elimina focarele de boli 
transmisibile 

 
        Au fost derulate un număr de 12 acţiuni de evaluare a animalelor 
bolnave, împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud şi cu alţi specialişti care au făcut parte 
din cadrul Comisiei de evaluare pentru stabilirea despăgubirilor cuvenite 
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării 
rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, în special pesta porcină 
africană. 
 Au fost evaluate, eutanasiate şi îngropate un număr de 428 de suine, 
porci domestici, a căror valoare s-a ridicat la suma de 274.816 lei, 
aparţinând unui număr de 20 de exploataţii agricole, în localităţile: Beudiu, 
Nuşeni, Coşeriu, Lechinţa, Viile Tecii, Ocniţa, Viţa, Jimbor, Ţagu, Delureni şi 
Buza Cătun. 
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 De asemenea, au fost identificate 4 focare de anemie infecţioasă, 
la cabaline, în localităţile: Salva, Valea Măgheruşului, oraşul Sângeorz-Băi şi 
comuna Josenii Bârgăului. Au fost înlăturate 13 focare de tuberculoză 
bovină la nivelul a 11 localităţi din judeţ. 
 Au fost întocmite fişe ale animalelor bolnave privind specificul bolii şi a 
fost făcută o evaluare valorică pentru stabilirea plăţii despăgubirilor ce se 
cuvin proprietarilor de animale. 
 Deplasările au avut loc în următoarele circumscripţii sanitare veterinare: 
Teaca, Nuşeni, Lechinţa, Chiochiş, Sângeorz-Băi, Beclean, fondurile de 
vânătoare Mireş, Sâniacob, Fiad, Figa. 
 
         5. Activităţi în cadrul Comisiei de verificare a stării tehnice şi 
funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor de pe râurile din judeţul Bistriţa-Năsăud 
 

În luna octombrie, Comisia de verificare a stării tehnice şi funcţionale a 
construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor amplasate 
pe râurile din judeţul Bistriţa-Năsăud a verificat realizarea sarcinilor stabilite 
prin controalele din anii anteriori şi a stabilit  măsurile pentru punerea în stare 
de siguranţă a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundaţiilor şi necesarul de materiale şi mijloace de apărare împotriva 
inundaţiilor. 

Constatările şi măsurile stabilite au fost consemnate într-un proces-
verbal, însuşit de conducerea unităţilor deţinătoare şi vizat de prefectul 
judeţului, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Bistriţa-Năsăud, proces-verbal care a conţinut pentru fiecare din 
măsurile propuse, sursa de finanţare, fiind însoţit de Lista 
punctelor/sectoarelor vulnerabile pe cursurile de apă din judeţ. 

 
 6. Participarea în cadrul comisiilor mixte de verificare a 

tehnicii specifice şi a stocurilor de materiale necesare acţiunilor de 
deszăpezire a şoselelor în sezonul rece 2021-2022 

 
În urma verificărilor au fost întocmite un număr de 15 procese-

verbale constatatoare a situaţiei din teren, pentru punctele de lucru: 
Bistriţa, Năsăud, Rebrişoara, Rodna, Beclean, Beclenuţ, Dealul Ştefăniţei, 
Salva, Sărăţel, Teaca, Lechinţa, Şieu, Piatra Fântânele, Josenii Bârgăului, 
Sânmihaiu de Câmpie, Jelna.  

Monitorizarea bazelor de stocare a materialului antiderapant, cât şi 
pregătirea autovehiculelor dotate pentru efectuarea acţiunilor de deszăpezire 
şi îndepărtarea zăpezii de pe carosabil, s-a efectuat până la finele anului. 
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 7. Verificarea la faţa locului a unor aspecte ridicate de cetăţeni 
în cadrul audienţelor şi în petiţiile adresate prefectului 

 
Au fost efectuate 11 cercetări la faţa locului a unor aspecte 

reclamate în cadrul audienţelor şi prin petiţii. S-au efectuat, în acest sens, 
deplasări în teren, în localităţile: Bistriţa, Şieuţ, Ruştior, Rodna, Jelna, Măgura 
Ilvei, Feldru, Nimigea de Jos. 
 Până în luna iulie, Corpul de control al prefectului a funcţionat cu un 
număr de doi consilieri superiori. Ulterior, activitatea unuia din cei doi 
funcționari publici de execuție a încetat, activitatea continuând cu un singur 
funcționar. 
     

C. Compartimentul audit intern 
 

 Au fost realizate 3 misiuni de audit care s-au finalizat cu rapoarte de 
audit public intern. Constatările cu caracter pozitiv au fost majoritare, dar au 
existat şi 5 constatări cu caracter negativ, urmate de 10 recomandări. 
 Rapoartele au fost efectuate pe domeniile: 

 - afaceri europene, relații cu publicul și registratură (1 constatare cu 
caracter negativ, 1 recomandare); 

 - situații de urgență (2 constatări cu caracter negativ, 5 recomandări); 
 - conducerea serviciilor publice deconcentrate (2 constatări cu caracter 
negativ, 4 recomandări). 
 Evoluţia în ultimii 3 ani a numărului de misiuni de audit, a constatărilor 
totale cu caracter negativ și a recomandărilor cuprinse în rapoarte, respectiv 
a numărului total de propuneri transmise Direcției de Audit Public Intern a 
fost următoarea: 

 
Evoluţia activităţii în perioada 2019-2021 

   
      
Nr. 
crt. An Nr. 

misiuni 
Nr. 

constatări 
Nr. 

recomandări 

Nr. propuneri 
de îmbunătățire 

a activității 
de auditare*** 

1. 2019 5 7 15 4 
2. 2020 7 23 39 7 
3. 2021* 3 5 10 8 

 
Total 15 35 64 10 

 

 
*În anul 2021 Compartimentul audit intern a funcționat 6 luni  
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D. Compartimentul structura de securitate 
 

 Activitatea Compartimentului structura de securitate este asigurată de 
un singur funcționar, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate în format letric. 

 Au fost conduse registrele speciale în domeniu, acestea fiind închise şi 
deschise prin proces-verbal şi reînregistrate în Registrul unic de evidenţă a 
registrelor, condicilor, borderourilor şi a caietelor pentru însemnări speciale. 

 S-au predat registrele specifice informaţiilor clasificate, prin condica de 
predare-primire documente clasificate, persoanelor responsabile. 

 S-a efectuat activitatea de primire, transmitere şi transport documente 
către poşta specială. 

 S-au organizat şedinţe de analiză comună privind misiunea de pază şi 
protecţie a obiectivului, împreună cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
„Gelu Voievod” Bistriţa-Năsăud. 

 S-a participat la executarea recunoaşterii la obiectiv, alături de 
reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bistriţa-Năsăud. 

 A fost întocmit Planul de pregătire specifică pe linia protecţiei 
informaţiilor clasificate a personalului din cadrul Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Bistriţa-Năsăud pe anul 2021. 

 Au fost întocmite fişele de pregătire individuală a personalului în 
domeniul informaţiilor clasificate. 

 Au fost întocmite completări la fişele individuale de pregătire pe linia 
protecţiei informaţiilor clasificate pentru utilizatorii şi administratorii de 
sistem. 

 A fost întocmit testul de verificare a cunoştinţelor personalului cu acces 
la informaţii clasificate. 

 Au fost întocmite temele de instruire pentru personalul care deţine 
acces la informaţii clasificate. 

 Au fost organizate şedinţe de instruire a personalului în domeniul 
informaţiilor clasificate, conform Planului de pregătire specifică pe linia 
protecţiei informaţiilor clasificate. 
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 Au fost organizate şedinţe de instruire a personalului în domeniul 
informaţiilor clasificate, ca urmare a autorizării/revalidării accesului la 
informaţii clasificate, întocmindu-se procese-verbale de instruire. 

 A fost testat personalul care deţine acces la informaţii clasificate. 
 A fost întocmit PrOpSec SIC SIOCWEB. 
 S-a întocmit act adiţional de modificare a anexelor 2 și 3 la Programul 

de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate la nivelul Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud pe anul 2020, acesta fiind înaintat spre 
avizare Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud. 

 A fost actualizată cererea de includere în sistemul de colectare, 
distribuire şi protecţie a corespondenţei instituţiei. 

 A fost actualizată lista delegaţilor pentru predarea/primirea 
corespondenţei clasificate şi ulterior comunicată Unităţii Militare 0598 Bistriţa. 

 Au fost comunicate structurilor subordonate recomandările Direcţiei 
Generale de  Protecţie Internă privind protecția informaţiilor clasificate. 

 A fost întocmit Referatul nr. 1830/28.01.2021 pentru emiterea ordinului 
prefectului privind constituirea comisiei de inventariere a documentelor 
clasificate gestionate de structura de specialitate a prefectului, în anul 2020. 

 S-a întocmit Ordinul Prefectului nr. 21/01.02.2021 privind constituirea 
comisiei de inventariere a documentelor clasificate gestionate de structura de 
specialitate a prefectului, în anul 2019. 

 S-a întocmit Referatul nr. 2717/08.02.2021 privind emiterea ordinului 
prefectului de constituire a comisiei de inventariere a documentelor clasificate 
gestionate de către Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii, 
informatic şi administrativ, în anul 2020. 

 S-a întocmit Ordinul Prefectului nr. 27/08.02.2020 de constituire a 
comisiei de inventariere a documentelor clasificate gestionate de către 
Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii, informatic şi 
administrativ, în anul 2020. 

 A fost întocmit Convocatorul nr. II/B/25/2695/08.02.2021 la şedinţa de 
instruire privind inventarierea anuală a documentelor clasificate. 

 S-a întocmit Procesul-verbal de instruire nr. II/B/25/2698/08.02.2021 
privind inventarierea anuală a documentelor clasificate. 

 S-a solicitat Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor şi Serviciului public comunitar de paşapoarte, 
rezultatul activităţii de verificare a existenţei fizice a documentelor clasificate 
pe anul 2020, în vederea transmiterii datelor către Direcţia Generală de 
Protecţie Internă. 

 S-au selectat documente clasificate, pe clase şi niveluri de clasificare, în 
vederea inventarierii. 

 Au avut loc acţiuni de control privind verificarea existenţei fizice a 
documentelor clasificate pe anul 2020,  în vederea întocmirii inventarului. 

 S-a efectuat inventarierea documentelor clasificate pe anul 2020. 
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 S-a întocmit Lista de inventariere a documentelor clasificate „Secret de 
serviciu” primite în anul 2020. 

 S-a întocmit Lista de inventariere a documentelor clasificate „Secret de 
serviciu” emise în anul 2020. 

 S-a întocmit Lista de inventariere a documentelor clasificate „Secret de 
Stat” primite în anul 2020. 

 S-a întocmit Lista de inventariere a documentelor clasificate „Secret de 
Stat” emise în anul 2020. 

 S-a întocmit Lista de inventariere a suporţilor de date pe anul 2020. 
 S-a întocmit Lista de inventariere a ordinelor şi instrucţiunilor emise de 

ministrul afacerilor interne în anul 2020. 
 S-a întocmit Lista de inventariere a documentelor clasificate predate în 

anul 2020 pe baza condicii de predare-primire. 
 S-a întocmit Lista de inventariere a documentelor clasificate pe anul 

2020, rămase în uz la structura de specialitate a Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 S-a întocmit Lista de inventariere a documentelor clasificate rămase în 
uz la funcționarul de securitate şi şeful CSTIC. 

 S-a întocmit Raportul nr. 4475/01.03.2021 privind activitatea de 
inventariere a documentelor clasificate în anul 2020. 

 S-a întocmit Procesul-verbal nr. 4471/01.03.2021 de inventariere 
documente clasificate pe anul 2020. 

 S-a transmis Direcţiei Generale de Protecţie Internă rezultatul activităţii 
de inventariere a documentelor clasificate pentru anul 2020. 

 S-a întocmit Referatul nr. II/B/25/1852/28.01.2021 privind emiterea 
ordinului prefectului de constituire, pentru anul 2021, a comisiilor de 
distrugere, arhivare documente clasificate. 

 S-a întocmit Ordinul Prefectului nr. 22/22.01.2021 privind constituirea, 
pentru anul 2021, a comisiilor de distrugere, arhivare documente clasificate. 

 S-a întocmit Referatul nr. II/B/25/15346/20.07.2021 privind emiterea 
ordinului prefectului de constituire, pentru anul 2021, a comisiilor de 
distrugere, arhivare documente clasificate. 

 S-a întocmit Ordinul Prefectului nr. 170/23.07.2021 privind constituirea, 
pentru anul 2021, a comisiilor de distrugere, arhivare documente clasificate. 

 S-a întocmit Referatul nr. II/B/25/19606/22.09.2021 privind emiterea 
ordinului prefectului de constituire, pentru anul 2021, a comisiilor de 
distrugere, arhivare documente clasificate. 

 S-a întocmit Ordinul Prefectului nr. 216/22.09.2021 privind constituirea, 
pentru anul 2021, a comisiilor de distrugere, arhivare documente clasificate. 

 S-au arhivat documente clasificate secrete de stat. 
 S-au efectuat menţiuni de arhivare în registrul de evidenţă a 

documentelor secrete şi strict secrete. 
 S-au arhivat documente clasificate secrete de serviciu. 
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 S-au efectuat menţiuni de arhivare în registrul de evidenţă a 
documentelor secrete de serviciu. 

 S-au distrus documente clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu, 
întocmindu-se procese-verbale de distrugere. 

 S-au efectuat menţiuni de distrugere a documentelor clasificate secrete 
de stat şi secrete de serviciu în registrul de evidenţă a documentelor secrete 
şi strict secrete şi secrete de serviciu. 

 S-au distrus autorizaţii de acces la informaţii clasificate ieşite din uz, 
întocmindu-se procese-verbale de distrugere. 

 S-au efectuat menţiuni la rubrica „Observaţii” din registrele de evidenţă 
a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate secrete de stat/de serviciu. 

 S-au arhivat documente neclasificate, în legătură cu documentele 
clasificate. 

 S-a întocmit inventarul la camera nr. 36, zona de securitate clasa I. 
 S-a întocmit Referatul nr. 5249/10.03.2021 pentru emiterea ordinului 

prefectului privind desemnarea persoanelor care să îndeplinească temporar 
atribuţii specifice protecţiei informaţiilor clasificate. 

 S-a întocmit Ordinul Prefectului nr. 68/10.03.2021 privind desemnarea 
persoanelor care să îndeplinească temporar atribuții specifice protecţiei 
informaţiilor clasificate. 

 S-a întocmit Ordinul Prefectului nr. 144/29.07.2021 privind desemnarea 
persoanelor care să îndeplinească temporar atribuții specifice protecţiei 
informaţiilor clasificate. 

 S-a întocmit Ordinul Prefectului nr. 162/08.07.2021 privind desemnarea 
persoanelor responsabile cu multiplicarea informațiilor clasificate. 

 S-a participat la şedinţele de pregătire pe linia protecţiei informaţiilor 
clasificate şi INFOSEC organizate de către Serviciul Judeţean de Protecţie 
Internă Bistriţa-Năsăud. 

 A fost întocmit Programul de prevenire a scurgerii de informaţii 
clasificate la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, acesta 
fiind înaintat spre avizare Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-
Năsăud. 

 A fost întocmit Planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor care 
prezintă importanţă pentru protecţia informaţiilor clasificate.  

 Au fost întocmite Normele interne de lucru şi ordine interioară privind 
protecţia informaţiilor clasificate. 

 A fost întocmită Lista informaţiilor clasificate, aprobată prin hotărâre de 
guvern şi ordin al ministrului afacerilor interne, pe clase şi niveluri de 
secretizare, precum şi cele iniţiate de Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-
Năsăud, în vederea întocmirii PPSIC. 

 A fost întocmită Lista funcţiilor care necesită acces la informaţii 
clasificate, în vederea întocmirii PPSIC. 

 A fost întocmită Lista persoanelor care au sau urmează să aibă acces la 
informaţii clasificate, în vederea întocmirii PPSIC. 
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 Au fost verificate zonele de securitate în vederea întocmirii PPSIC. 
 S-a transmis Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud, 

spre avizare, Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate la 
nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 A fost întocmit act adiţional la Programul de prevenire a scurgerii de 
informaţii clasificate la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud 
pe anul 2021, prin care au fost modificate şi completate Lista funcţiilor care 
necesită acces la informaţii clasificate şi Lista persoanelor care au sau 
urmează să aibă acces la informaţii clasificate, acestea fiind înaintate spre 
avizare Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud. 

 Au fost întocmite Analizele privind modul de aplicare a normelor de 
protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Bistriţa-Năsăud pe anul 2020 şi semestrul I 2021, care s-au comunicat 
Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud. 

 Au fost efectuate completări la Planul de pază al obiectivului, acestea 
fiind înaintate Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bistriţa-Năsăud, spre 
avizare. 

 S-a întocmit Referatul nr. II/B/25/19607/22.09.2021 pentru emiterea 
ordinului prefectului privind aprobarea efectuării controlului pe linia protecţiei 
informaţiilor clasificate la Serviciul public comunitar regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 

 S-a întocmit Ordinul Prefectului nr. 217/22.09.2021 privind aprobarea 
efectuarii controlului pe linia protecţiei informaţiilor clasificate la Serviciul 
public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 

 S-a întocmit Delegaţia specială de control pe linia protecţiei informaţiilor 
clasificate nr. II/B/25/19731/22.09.2021. 

 S-a întocmit Planul de control nr. II/B/25/19776/23.19.2021 pe linia 
protecţiei informaţiilor clasificate la Serviciul public comunitar regim permise 
de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 

 S-a întocmit Referatul nr. II/B/25/21830/20.10.2021 pentru emiterea 
ordinului prefectului privind aprobarea efectuării controlului pe linia protecţiei 
informaţiilor clasificate la Serviciul public comunitar de paşapoarte. 

 S-a întocmit Ordinul Prefectului nr. 243/20.10.2021 privind aprobarea 
efectuării controlului pe linia protecţiei informaţiilor clasificate la Serviciul 
public comunitar de paşapoarte. 

 S-a întocmit Delegaţia specială de control pe linia protecţiei informaţiilor 
clasificate nr. II/B/25/21843/20.10.2021. 

 S-a întocmit Planul de control nr. II/B/25/21844/20.10.2021 pe linia 
protecţiei informaţiilor clasificate la Serviciul public comunitar de paşapoarte. 

 S-au efectuat controale pe linia protecţiei informaţiilor clasificate la 
Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor şi Serviciul public comunitar de paşapoarte, conform Planului de 
control pe anul 2021. 
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 Au fost întocmite rapoarte de control privind verificarea modului de 
aplicare a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul Serviciului 
public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi 
Serviciului public comunitar de paşapoarte, care au fost comunicate 
Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud. 

 S-a solicit Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud 
avizul necesar autorizării accesului la informaţii clasificate pentru persoanele 
nou încadrate. 

 S-au transmis Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud 
formularele tip în vederea efectuării verificărilor de securitate asupra 
persoanelor care urmau să aibă acces la informaţii secrete de stat. 

 S-a solicit Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud 
revalidarea accesului la informaţii clasificate pentru persoanele ale căror 
autorizaţii urmau să expire. 

 S-au întocmit tabelele nominale cu persoanele pentru care s-a solicitat 
avizul necesar autorizării/revalidării accesului la informaţii clasificate. 

 Au fost eliberate autorizaţii de acces la informaţii clasificate, 
respectându-se procedura de lucru pentru verificarea şi autorizarea 
personalului în vederea accesului la informaţii clasificate. 

 Au fost returnate Serviciului Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-
Năsăud autorizaţiile de acces la informaţii clasificate ieşite din uz. 

 A fost întocmită Situaţia autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate 
deţinute de personalul Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 Au fost întocmite angajamente de confidenţialitate pentru personalul 
care a primit acces la informaţii clasificate. 

 Au fost eliberate/avizate permisele de acces pentru zonele de 
securitate, care au fost predate personalului cu acces la informaţii clasificate. 

 S-au efectuat menţiuni în Registul de evidenţă a permiselor de acces în 
zone de securitate. 

 A fost elaborată Procedura operaţională privind cercetarea producerii 
unui incident de securitate prin compromiterea documentelor clasificate în 
format letric, la nivelul Instituţiei Prefectului - Județul Bistriţa-Năsăud. 

 S-a întocmit un nou Plan de pază al obiectivului. 
 A fost alocată plaja de numere destinată informaţiilor clasificate pe anul 

2022, pentru Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, Serviciul public 
comunitar de paşapoarte şi Serviciul public comunitar regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor. 

 A fost întocmit Planul de control pe linia informaţiilor clasificate pentru 
anul 2022 care a fost comunicat Direcţiei Generale de Protecţie Internă. 

 S-a colaborat cu Serviciul Judeţean de Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud, 
ca autoritate desemnată de securitate, în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de 
protecţie a informaţiilor clasificate în România. 
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 S-a participat la activităţile de pregătire în domeniul protecţiei 
informaţiilor clasificate organizate de către Serviciul Judeţean de Protecţie 
Internă Bistriţa-Năsăud. 

 
E. Serviciul programe, coordonare instituţională şi situaţii de 

urgenţă 
 
 1. Legislaţie de bază 

 
Activitatea Serviciului programe, coordonare instituţională şi situaţii de 

urgenţă s-a desfăşurat în baza următoarelor acte normative: 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor 

prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- Regulamentul intern al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 

 2. Structura organizatorică 
 
Conform Ordinului Prefectului nr. 122/12.05.2021 privind reorganizarea 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud şi aprobarea structurii 
organizatorice, pentru perioada ianuarie - iunie, structura funcţională a 
Serviciului afaceri europene, dezvoltare economică şi conducerea serviciilor 
publice deconcentrate a fost: 

- Compartimentul afaceri europene, relaţii internaţionale, registratură şi 
relaţii publice; 

- Compartimentul dezvoltare economică şi monitorizarea serviciilor 
publice deconcentrate. 

Începând cu luna iulie, structura funcţională a Serviciului programe, 
coordonare instituţională şi situaţii de urgenţă este următoarea:  

- Compartimentul afaceri europene şi programe - 4 posturi, din care 3 
ocupate; 

- Compartimentul coordonare instituţională şi situaţii de urgenţă - 3 
posturi. 
 În structura serviciului a scăzut cu un număr de 3 posturi ca urmare a 
reorganizării din anul 2021 privind activităţile şi atribuţiile specifice serviciului.  
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3. Obiective strategice 
 

 Coordonarea activităţii autorităţilor publice în scopul realizării 
la nivelul judeţului a obiectivelor programului de guvernare, a 
programelor şi strategiilor guvernamentale şi locale 

- întocmirea, difuzarea şi monitorizarea Planului de acţiuni pentru 
realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în programul de guvernare; 

- monitorizarea realizării programelor şi strategiilor guvernamentale. 
 Coordonarea eficientă a activităţii serviciilor publice 

deconcentrate şi corelarea priorităţilor acestora cu cele ale judeţului 
stabilite în cadrul Colegiului prefectural 

- asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate prin 
Colegiul prefectural; 

- monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate; 
- organizarea de campanii de interes judeţean, în colaborare cu 

serviciile publice deconcentrate; 
- organizarea şedinţelor comisiilor şi comitetelor constituite în cadrul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 Coordonarea acţiunilor derulate la nivelul judeţului în scopul 

soluţionării situaţiilor de urgenţă şi a îmbunătăţirii managementului 
situaţiilor de urgenţă 

- coordonarea acţiunilor privind situaţiile de urgenţă; 
- constituirea comisiilor mixte de constatare şi evaluare a pagubelor 

produse în cazul unor situaţii de urgenţă; 
- punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă Bistriţa-Năsăud. 
 Promovarea de valori, standarde şi bune practici în scopul 

creşterii calităţii actului administrativ 
- organizarea unor acţiuni pentru promovarea bunelor practici; 
- organizarea de acţiuni de verificare, îndrumare şi control intern în 

cadrul fiecărei structuri funcţionale; 
- dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor interne;  
- promovarea valorilor, standardelor şi bunelor practici în administraţia 

publică. 
 Promovarea şi protejarea drepturilor omului, prin 

monitorizarea problematicii specifice minorităţilor naţionale 
- desfășurarea unor acţiuni specifice pe linia protejării şi promovării 

drepturilor şi minorităţilor naţionale,  inclusiv cooperarea cu alte structuri; 
- monitorizarea problematicii specifice minorităţilor naţionale; 
- promovarea şi monitorizarea programelor cu finanţare internă, 

externă (UE şi non-UE); 
- identificarea programelor de finanţare la care Instituţia Prefectului - 

Judeţul Bistriţa-Năsăud este eligibilă, precum şi promovarea şi monitorizarea 
unor proiecte;   
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- organizarea unor acţiuni specifice în vederea sprijinirii structurilor 
implicate în elaborarea şi implementarea de proiecte pentru îmbunătăţirea 
situaţiei romilor şi ale celorlalte minorităţi naţionale; 

- susţinerea intereselor grupurilor sociale vulnerabile (copii, persoane 
vârstnice, mame tinere) şi a incluziunii sociale (şomeri). 

 
4. Realizări în domeniul propriu de competenţă 
 

 Monitorizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate 
 
Prin Nota internă nr. II/B/23386/10.11.2021, fiecărui funcţionar din 

cadrul Serviciului programe, coordonare instituţională şi situaţii de urgenţă i-
au fost repartizate servicii publice deconcentrate/alte instituţii de stat din 
judeţ, în vederea monitorizării activităţii acestora şi a colaborării 
interinstituţionale (10 servicii publice deconcentrate şi alte structuri ale 
administraţiei publice centrale organizate la nivelul judeţului). 

 Gestionare grupuri de lucru/comisii/comitete: 
- secretariat asigurat de personalul serviciului: 8 comisii şi grupuri de 

lucru coordonate de instituţia prefectului, 5 comisii şi grupuri de lucru interne 
ale instituţiei prefectului; 

- secretariat asigurat de alte instituţii: 14 comisii şi grupuri de lucru, cu 
reprezentant din cadrul serviciului. 

 Campanii de interes judeţean organizate în colaborare cu 
serviciile publice deconcentrate: 1 (organizarea concursului antidrog 
„Tineri pentru tineri”, concurs naţional de afişe şi pliante cu mesaje antidrog, 
premierea având loc în data de 30.06.2021 în cadrul şedinţei Colegiului 
prefectural). 

 Alte adrese, cu privire la: 
- actualizarea informaţiilor de interes public; 
- măsurile existente pentru gestionarea fenomenului mamelor minore; 
- situaţia cabinetelor medicale şcolare; 
- acordarea despăgubirilor pentru pagubele produse ca urmare a  

fenomenelor hidrometeorologice periculoase; 
- întocmirea programului anual al şedinţelor de lucru, a tematicii 

specifice pentru fiecare comisie/comitet pe anul 2022. 
 

 Activitatea de examinare a proiectelor de buget şi a situaţiilor 
financiare privind execuţia bugetară, întocmite de către serviciile 
publice deconcentrate 

 
Pentru perioada 01.01. - 31.12.2021 au fost acordate un număr de 35 

de avize consultative ale prefectului, din care: 
- 2 avize pentru proiecte de buget; 
- 33 avize pentru situaţii financiare privind execuţia bugetară. 
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Au fost acordate 9 avize consultative ale prefectului pentru situaţiile 
financiare privind execuţia bugetară la data de 31.03.2021.  

Au fost acordate 12 avize consultative ale prefectului pentru situaţiile 
financiare privind execuţia bugetară la data de 30.06.2021 şi 1 aviz 
consultativ al prefectului pentru un proiect de buget. 

Au fost acordate 12 avize consultative ale prefectului pentru situaţiile 
financiare privind execuţia bugetară la data de 30.09.2021 şi 1 aviz 
consultativ al prefectului pentru un proiect de buget. 

Au fost acordate 10 avize consultative ale prefectului pentru situaţiile 
financiare privind execuţia bugetară la data de 31.12.2021. 
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Nr. total avize

 
 

 Activitatea Colegiului Prefectural Bistriţa-Năsăud 
 

 Numărul şedinţelor de lucru 
Serviciul programe, coordonare instituţională şi situaţii de urgenţă a 

asigurat, prin secretariatul tehnic, organizarea desfăşurării unui număr de 10 
şedinţe. 

 Numărul hotărârilor adoptate 
Au fost adoptate un număr de 8 hotărâri. 

 Numărul serviciilor publice deconcentrate membre în colegiul 
prefectural şi al invitaţilor cu caracter permanent: 36. 

 Numărul instituţiilor care au prezentat rapoarte de activitate 
sau informări: 26. 

 Numărul informărilor adresate prefectului referitoare la modul 
de realizare al măsurilor cuprinse în hotărârile colegiului 
prefectural: 10. 

 Numărul ordinelor de prefect emise: 10. 
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 Activitatea Comisiei de Dialog Social Bistriţa-Năsăud 

 
 Numărul şedinţelor de lucru, tematică 

Având în vedere condiţiile specifice pandemiei, în perioada 01.01. - 
31.12.2021 a fost organizată 1 şedinţă de lucru, în cadrul căreia au fost 
prezentate următoarele teme: 

- noutăţi din domeniul legislaţiei fiscale; 
- revendicările Sindicatului Judeţean “Sanitas” Bistriţa-Năsăud; 
- stadiul vaccinării populaţiei împotriva SARS Cov-2. 

 Numărul partenerilor sociali 
- 10 parteneri sociali, 4 reprezentanţi sindicali şi 6 reprezentanţi ai 

organizaţiilor patronale. 
 Acţiuni de protest 

Au avut loc 2 acţiuni de protest în urma cărora s-au depus memorii 
care au fost înaintate ministerelor de resort: 

- 12.01.2021 - Sindicatul Judeţean “Sanitas” Bistriţa-Năsăud; 
- 14.01.2021 - Sindicatul Judeţean “Solidaritatea Sanitară” Bistriţa-
Năsăud. 
 

 Servicii comunitare de utilităţi publice 
 
În conformitate cu instrucţiunile transmise de către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, autorităţile publice locale s-au 
conectat şi înregistrat pe platforma SALT.  
 Datele încărcate de autorităţile publice locale pe platformă se referă la 
următoarele domenii de servicii publice: 
 - administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-
teritoriale; 
 - servicii comunitare de utilităţi publice (alimentare cu apă; canalizare şi 
epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; 
termificare urbană; iluminat public; salubrizare; transport public); 
 - capacitatea administrativă a unităţilor administrativ-teritoriale. 
 Salubrizarea localităţilor este monitorizată şi evaluată atât în cadrul 
acţiunilor de verificare, control şi îndrumare efectuate la primării (modul de 
organizare a activităţii de gospodărire a localităţilor, conform Ordonanţei 
Guvernului nr. 21/2002, modificată prin Legea nr. 515/2002), cât şi în cadrul 
acţiunilor anuale de verificare la faţa locului a stadiului de salubrizare al 
localităţilor, efectuate de comisii mixte (împreună cu reprezentanţi ai 
Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Bistriţa-Năsăud). 
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 Managementul situaţiilor de urgenţă. Număr evenimente 

gestionate, acţiuni întreprinse 
 
 Potrivit prevederilor art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, 
atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 
situaţii de urgenţă, centrul operativ al Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Bistriţa” al Judeţului Bistriţa-Năsăud a asigurat secretariatul tehnic 
permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-
Năsăud, al cărui preşedinte este prefectul judeţului. Personalul Serviciului 
programe, coordonare instituţională şi situaţii de urgenţă a asigurat suport 
pentru desfăşurarea activităţilor specifice comitetului.  

 Numărul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Bistriţa-Năsăud 
 Au fost organizate un număr de 149 şedinţe, din care 148 
extraordinare şi 1 ordinară, desfăşurate în sistem online. 

 Numărul hotărârilor adoptate 
 Au fost adoptate 192 hotărâri, privind, în principal:  
 - aprobarea Planului cu principalele activităţi ale Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud pentru anul 2021; 
 - aprobarea Planului de măsuri şi acţiuni specifice sezonului cald 2021 
al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud; 
 - aprobarea Planului judeţean de răspuns la situaţii de urgenţă nucleară 
sau radiologică în judeţul Bistriţa-Năsăud; 
 - aprobarea Rapoartelor de sinteză privind apărarea împotriva 
inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la 
construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale; 
 - aprobarea Planului de măsuri şi acţiuni specifice sezonului rece 2021-
2022; 
 - instituirea carantinei comunei Ciceu-Giurgeşti; 
 - aprobarea măsurilor suplimentare de combatere a noului Coronavirus 
COVID-19 - solicitarea de containere pentru activitatea de triaj epidemiologic, 
pentru spitalele din municipiul Bistriţa, orașele Beclean şi Năsăud; 
 - aprobarea măsurilor suplimentare de combatere a noului Coronavirus 
COVID-19 - introducerea de restricţii în şcoli şi unităţi administrativ-teritoriale. 

 Numărul ordinelor emise de prefect pe linia gestionării 
situaţiilor de urgenţă 

 Au fost emise un număr de 15 ordine ale prefectului cu privire la 
gestionarea situaţiilor de urgenţă. 

 Planuri aprobate 
Au fost aprobate 4 planuri, cu privire la: 

 - principalele activităţi ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Bistriţa-Năsăud pentru anul 2021; 
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 - Planul integrat de măsuri pentru menţinerea şi asigurarea ordinii 
publice, creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, pe timpul sezonului 
cald 2021; 
 - Planul judeţean de răspuns la situaţii de urgenţă nucleară sau 
radiologică în judeţul Bistriţa-Năsăud; 
 - Planul de măsuri pentru sezonul rece 2021-2022. 

 Acţiuni întreprinse şi măsuri dispuse în contextul gestionării 
pandemiei generate de noul Coronavirus SARS-CoV-2 
 - propunerea carantinării comunei Ciceu-Giurgeşti şi stabilirea măsurilor 
şi responsabilităţilor pentru perioada de carantină prin hotărâri ale 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud; 
 - introducerea/retragerea de restricţii în unităţile administrativ-
teritoriale din judeţ în funcţie de incidenţa cazurilor de îmbolnăvire, analizată 
zilnic, prin hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Bistriţa-Năsăud; 
 - actualizarea scenariilor de funcţionare a şcolilor din judeţ în funcţie de 
propunerile consiliilor de administraţie ale şcolilor, avizul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud şi al Direcţiei de Sănătate Publică Bistriţa-
Năsăud, prin hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Bistriţa-Năsăud; 
 - solicitarea alocării din rezervele de stat a 8 containere destinate 
activităţii de triaj epidemiologic şi vaccinării, din care 4 containere pentru 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, livrate în luna noiembrie 2021 şi câte 2 
containere pentru spitalele din localităţile Beclean şi Năsăud, cu termen de 
livrare în luna ianuarie 2022. 

 Corespondenţă privind situaţiile de urgenţă: 138 
adrese/circulare, referitoare în principal la: 
 - deteriorări ale drumurilor judeţene; 
 - propuneri de modificări legislative înaintate Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor; 
 - date referitoare la pagubele înregistrate în judeţ ca urmare a 
fenomenelor hidrometeorologice; 
 - calitatea apei potabile în unităţile administrativ-teritoriale din judeţ; 
 - intermedierea între Sistemul de Gospodărire al Apelor Bistriţa-Năsăud 
şi primăriile din judeţ pentru lucrări urgente de intervenţie pe cursuri de apă; 
 - transmiterea către primării a instrucţiunilor Companiei Naţionale de 
Investiţii privind finanţarea lucrărilor de investiţii; 
 - obligaţia actualizării hărţilor de risc la inundaţii, conform circularei nr. 
3477/16.02.2021; 
 - desfăşurarea campaniei de vaccinare anti-Covid; 
 - măsuri specifice sezonului cald/rece; 
 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021 privind 
modul de acţiune în cazurile de apariţie a urşilor în zonele locuite din 10 
unităţi administrativ-teritoriale; 
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 - transmiterea informaţiilor de la/către Departamentul pentru Situaţii de 
Urgenţă şi comunicarea hotărârilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Bistriţa-Năsăud. 

 Documentaţii elaborate 
 S-au întocmit şi înaintat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, un număr de 7 proiecte de hotărâri de guvern privind 
alocarea de sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale 
afectate de calamităţile naturale. Suma totală alocată judeţului prin hotărâri 
de guvern a fost de 16.060 mii lei, astfel: 
 - prin Hotărârea de Guvern nr. 349/25.03.2021: 7.423 mii lei; 
 - prin Hotărârea de Guvern nr. 778/21.07.2021: 365 mii lei; 
 - prin Hotărârea de Guvern nr. 992/17.09.2021: 8.272 mii lei. 

De asemenea, procesele-verbale rezultate în urma evaluării pagubelor 
de către comisiile constituite prin ordin de prefect au stat la baza anchetelor 
sociale efectuate de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
Bistriţa-Năsăud, în urma cărora s-a alocat suma de 183,5 mii lei prin 
Hotărârea Guvernului nr. 671/2021 privind acordarea unor ajutoare de 
urgenţă. 
 Pentru accesarea de către România a Fondului de Solidaritate al Uniunii 
Europene pentru decontarea "cheltuielilor de urgenţă pentru intervenţie, 
recuperare şi reabilitare” datorate fenomenelor meteorologice şi hidrologice 
periculoase în perioada mai - iulie 2021, s-au solicitat şi centralizat date din 
teritoriu care au fost transmise Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei. 
  

 Centrul Local de Combatere a Bolilor Bistriţa-Năsăud 
 
 Centrul Local de Combatere a Bolilor Bistriţa-Năsăud este structura 
specifică cu responsabilităţi în combaterea bolilor transmisibile ale animalelor 
sau zoonozelor de pe teritoriul judeţului şi este creat cu scopul de a soluţiona 
în mod rapid, profesional, eficient şi cu costuri cât mai reduse orice 
eveniment legat de bolile transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor care 
sunt suspicionate/confirmate pe raza judeţului. 
 Din structura Centrului Local de Combatere a Bolilor Bistriţa-Năsăud 
face parte şi Unitatea Locală de Decizie, condusă de prefect şi alcătuită din 
membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud. 
 Au fost adoptate, în sistem on-line, un număr de 26 hotărâri de 
aprobare a planurilor de măsuri, pentru: 

- prevenirea apariţiei pestei porcine africane pe raza fondurilor de 
vânătoare nr. 8 Fiad-Romuli, 33 Figa, 32 Sâniacob, 5 Mireş, 3 Agrieş, 34 
Mălin, 30 Teaca, 2 Dobric; 

- prevenirea, controlul şi combaterea pestei porcine africane la porcii 
domestici şi mistreţi de pe teritoriul judeţului.  
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Măsurile stabilite au vizat instituirea unor metode suplimentare de 
biosecuritate, intensificarea controalelor în exploataţii şi în trafic, dispunerea 
de măsuri în sarcina unităţilor de sprijin din cadrul primăriilor, evaluarea şi 
despăgubirea animalelor domestice sacrificate, vânarea mistreţilor din zona 
afectată prin metode care nu dislocă efectivul, derularea de campanii de 
informare şi educare a populaţiei/proprietarilor cu privire la recunoaşterea 
simptomelor şi acţiunile/restricţiile impuse pentru evitarea 
apariţiei/răspândirii.  

 
 Monitorizarea activităţilor desfăşurate în judeţ pentru 

asigurarea ordinii publice 
 

 A fost întocmit şi transmis Ministerului Afacerilor Interne, cu adresa nr. 
297/07.01.2021, Raportul privind asigurarea ordinii publice în judeţ în cursul 
anului 2020. 
 A fost aprobat Planul integrat de măsuri pentru menţinerea şi 
asigurarea ordinii publice, creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului, pe 
timpul sezonului estival 2021. 
 A fost întocmită şi transmisă Ministerului Afacerilor Interne, adresa nr. 
2909/10.02.2021 referitor la organizarea, capabilităţile şi zona de activitate a 
serviciilor publice Salvamont constituite la nivelul judeţului. 
 A fost întocmită şi transmisă Ministerului Afacerilor Interne, adresa nr. 
3032/11.02.2021 privind realizarea Planului de asigurare geografică pentru 
anul 2021. 

 
 Relaţia cu minorităţile naţionale 
 
 Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale 

de îmbunătăţire a situaţiei romilor 
A fost organizată 1 şedinţă a Grupului de lucru mixt pentru romi, în 

cadrul căreia au fost dezbătute următoarele teme: 
- situaţia vaccinării anti-COVID-19 în comunităţile de romi de la nivelul 

judeţului; 
- problemele deosebite întâlnite de instituţiile de ordine publică în 

comunităţile de romi din judeţ şi modul de gestionare al acestora; 
- situaţia privind eliberarea recomandărilor pentru a merge la liceu pe 

locurile special alocate elevilor de etnie romă: stadiul derulării campaniei ”Eu 
îţi dau recomandarea” şi informaţii despre extinderea perioadei de derulare.  

A fost asigurată participarea, lunar, în primul semestru al anului, la 
şedinţele desfăşurate în sistem de videoconferinţă cu Agenţia Naţională 
pentru Romi şi reprezentanţii Băncii Mondiale. 

În vederea îmbunătăţirii situaţiei cetăţenilor de etnie romă din judeţ, 
Biroul Judeţean pentru Romi din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Bistriţa-Năsăud a întocmit o situaţie privind condiţiile de locuit şi accesul la 
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utilităţi în 13 comunităţi de romi din judeţ şi a desemnat un reprezentant în 
”Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale”. 

 Cooperarea cu minorităţile existente la nivelul judeţului. 
Identificarea problemelor şi implicarea în rezolvarea acestora  

 Minorităţile preponderente în judeţ, maghiari, germani şi romi, sunt 
bine integrate şi au asigurate, în relaţia cu instituţia, opţiunea de utilizare a 
limbii minoritare în comunicare şi în susţinerea probei scrise pentru obţinerea 
permisului auto. 

În data de 17.12.2021 a avut loc o reuniune organizată cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Minorităţilor Naţionale din România, cu participarea 
reprezentanţilor minorităţilor din judeţ: maghiari, romi, germani şi evrei. 

La reuniune au fost prezentate materiale video de evidenţiere a 
identităţii culturale, au fost discutate planificările evenimentelor culturale 
pentru anul 2022 şi dezbătute provocările anului următor, problemele 
pandemice, respectiv recensământul populaţiei. 

În perioada 07 - 08.07.2021, subprefectul judeţului a participat la a              
XXIV-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno-germane pentru 
problematica etnicilor germani din România, la Braşov. 

 
 Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creşterea 

siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările ulterioare 
 

 Au fost colectate date transmise de către Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Bistriţa-Năsăud şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bistriţa-Năsăud 
pentru completarea machetei privind măsurile luate pentru siguranţa în şcoli, 
în condiţii de pandemie, care a fost transmisă Ministerului Afacerilor Interne 
cu adresa nr. 2501/05.02.2021. 
 A fost întocmită Analiza activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor 
obţinute în semestrul I al anului şcolar 2020-2021, pentru creşterea gradului 
de siguranţă în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din judeţ, cu nr. 2764/09.02.2021. 
 S-a întocmit şi transmis Ministerului Afacerilor Interne, cu adresa nr. 
2766/05.02.2021, Informarea cu privire la activităţile desfăşurate şi a 
rezultatelor obţinute în semestrul I al anului şcolar 2020-2021, pentru 
creşterea gradului de siguranţă în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 S-a întocmit Analiza  activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute în 
semestrul II al anului şcolar 2020-2021, pentru creşterea gradului de 
siguranţă în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ 
preuniversitar din judeţul Bistriţa-Năsăud, cu adresa nr. 14113/02.07.2021. 
 S-a întocmit şi transmis Ministerului Afacerilor Interne, cu adresa nr. 
14114/02.07.2021, Informarea cu privire la activitățţle desfăşurate şi a 
rezultatelor obţinute în semestrul II al anului şcolar 2020-2021, pentru 
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creşterea gradului de siguranţă în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 Urmare a informaţiilor primite de la Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă „Bistriţa” al Judeţului Bistriţa-Năsăud referitor la autorizaţiile de 
securitate la incendii, s-a purtat corespondenţă cu Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Bistriţa-Năsăud şi cu primăriile din judeţ, în scopul urgentării 
demersurilor de obţinere a autorizaţiilor, acolo unde lipseau. 
  

 Implementarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 privind 
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-
2023 
 
 Prin Ordinul Prefectului nr. 137/18.06.2021 a fost actualizată Comisia 
de implementare a Hotărârii Guvernului nr. 640/07.09.2017 pentru aprobarea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru 
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anii şcolari 2021-2022 
şi 2022-2023. 
 Comisia s-a întrunit în şedinţa pentru analizarea şi aprobarea listei cu 
produsele acordate gratuit pentru preşcolarii din grădiniţele cu program 
normal de 4 ore, de stat, autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi 
pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, 
respectiv fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi produse de 
panificaţie în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
640/07.09.2017, pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în 
perioada 2017-2023. S-a încheiat procesul-verbal de şedinţă nr. 
13230/22.06.2021.  

 
 Acţiunile pentru monitorizarea realizării Programului de 

guvernare la nivelul judeţului 
 

 La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, în Planul de măsuri pentru 
realizarea Programului de guvernare pentru anul 2021, au fost asumate 145 
obiective, incluzând 442 acţiuni care au fost implementate în proporţie de 
86,56%, astfel: serviciile publice deconcentrate - 211 acţiuni; Consiliul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud - 39 acţiuni; alte instituţii aflate în subordinea 
autorităţilor centrale - 164 acţiuni; Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-
Năsăud -  28 acţiuni. 
        Conform Programului de guvernare asumat prin Hotărârea 
Parlamentului României nr. 31/2020, obiectivele au fost structurate astfel:                   

 Ministerul Finanţelor 
 La nivelul judeţului, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Bistriţa-Năsăud a implementat 8 obiective, cuprinzând 24 acţiuni. Gradul de 
realizare a fost de 100%.  
 Dintre acestea, obiectivele principale au fost: 
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 - îmbunătăţirea activităţii de colectare a veniturilor la bugetul general (4 
acţiuni); 
 - monitorizarea declaraţiilor fiscale (1 acţiune); 
 - îmbunătăţirea comunicării cu mediul de afaceri (2 acţiuni); 
 - prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (6 acţiuni); 
 - rectificări bugetare (2 acţiuni). 

 Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene 
 La acest capitol, la nivelul judeţului, au fost asumate 3 obiective 
cuprinzând 8 acţiuni, astfel: 
 - Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud - 1 obiectiv cu 2 acţiuni, realizate 
integral; 
 - Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud - 2 obiective cu 6 
acţiuni, dintre care nerealizate 2, din cauza pandemiei generate de Covid19, 
gradul de realizare fiind de 75%. 

 Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului 
 La acest capitol au fost 9 obiective şi 21 acţiuni, raportate de către: 
 Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (3 acţiuni), servicii publice deconcentrate 
(11 acţiuni) şi alte instituţii aflate în subordinea autorităţilor centrale (7 
acţiuni). 
 Gradul de realizare a acestor acţiuni a fost de 76%, fiind raportate 2 
acţiuni nerealizate şi 3 acţiuni în curs de realizare. 
 Acţiunile nerealizate au fost cauzate de condiţiile speciale ale stării de 
alertă, în urma pandemiei cu SarsCov-2. 

 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
 La acest capitol au raportat: Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, servicii 
publice deconcentrate şi alte instituţii aflate în subordinea autorităţilor 
centrale. Din cele 23 acţiuni au fost realizate un număr de 22, 1 acţiune fiind 
în curs de realizare. Gradul de realizare a fost de 95,65%. 

 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
 Obiectivele principale au fost: 
 -  creşterea calităţii infrastructurii rutiere de transport; 
 - demararea unor proiecte noi de investiţii prin programul de 
construcţie de autostrăzi şi drumuri expres. 
 Aceste 2 obiective au avut 8 acţiuni implementate de către Compania 
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. - Direcţia Regională 
de Drumuri şi Poduri Cluj - Secţia de Drumuri Naţionale Bistriţa şi au fost 
realizate în proporţie de 50%. Un număr de 3 acţiuni au fost nerealizate 
(licitaţii anulate din lipsa participanţilor), 1 acţiune fiind în curs de realizare. 

 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei 
 Obiectivele principale ale Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei au vizat sprijinirea dezvoltării comunităţilor locale prin 
programe finanţate din bugetul naţional şi din fonduri europene. Astfel, la 
nivelul judeţului au fost propuse un număr de 10 obiective cu 37 acţiuni care 
vizează printre altele, extinderea reţelelor de apă şi canal, modernizarea şi 
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reabilitarea drumurilor judeţene şi locale, sistemul sanitar şi de protecţie 
socială, infrastructura sportivă, lucrări de cadastru şi carte funciară.           
        Acţiunile au fost realizate în proporţie de 50%, majoritatea (26 acţiuni) 
sunt în curs de implementare, termenul de finalizare fiind perioada 2022-
2023. 
 Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a avut în implementare 29 acţiuni, iar 
8 dintre acestea sunt în curs de implementare de către Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud. 

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 La acest capitol au fost propuse un număr de 56 acţiuni (Direcţia pentru 
Agricultură Bistriţa-Năsăud - 8, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură Bistriţa-Năsăud - 30, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud - 15, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare Bistriţa-Năsăud - 3), 55 fiind realizate, iar 1 acţiune este în curs de 
implementare. Gradul de realizare a fost de 98,2%. 
 Aceste acţiuni au avut ca obiective susţinerea unor măsuri de 
împădurire a terenurilor agricole, înfiinţarea şi regenerearea sistemelor 
agroforestiere şi alte investiţii nonproductive care au beneficiat de un sprijin 
de 100% din valoarea investiţiilor, protejarea, la nivel judeţean, a intereselor 
consumatorilor, implementarea şi asigurarea respectării prevederilor cadrului 
juridic şi a reglementărilor specifice activităţilor din domeniul sanitar veterinar 
şi al siguranţei alimentelor. 

 Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 
 La acest capitol au fost propuse 31 obiective cu 91 acţiuni (89 realizate, 
1 acţiune în curs de realizare şi 1 acţiune nerealizată) asumate de către Casa 
Judeţeană de Pensii Bistriţa-Năsăud, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Bistriţa-Năsăud, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Bistriţa-Năsăud. Procentul de realizare a fost de 97,8%. 
 Cele 31 obiective au vizat piaţa muncii, pensii, asigurări sociale şi 
asistenţă socială. 

 Ministerul Sănătăţii 
 La capitolul Sănătate, cele 5 obiective (14 acţiuni) implementate la 
nivelul judeţului de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud (2 acţiuni care au 
vizat investiţii în infrastructura de sănătate) şi Direcţia de Sănătate Publică 
Bistriţa-Năsăud (12 acţiuni). Gradul de realizare a fost de 85,71%, 12 acţiuni 
au fost finalizate, iar 2 acţiuni sunt în curs de realizare. 

 Ministerul Educaţiei 
 La capitolul Educaţie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud a 
fost instituţia care şi-a propus 11 obiective cu 48 acţiuni. Aceste acţiuni au 
vizat, printre altele: 

- creşterea performanţei sistemului de învăţământ; 
- asigurarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului 

preuniversitar; 
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- corelarea programelor educaţionale cu piaţa muncii; 
- asigurarea învăţământului şi educaţiei pentru minorităţile naţionale şi 

pentru grupurile dezavantajate; 
- implementarea şi generalizarea  programului „Şcoală după şcoală”; 
- susţinerea programelor „Şansa a doua prin educaţie” în vederea 

eliminării analfabetismului şi integrării pe piaţa muncii. 
 Din totalul de acţiuni, 41 au fost realizate (85,4%), 5 acţiuni sunt în 
curs de realizare, iar 2 acţiuni au fost nerealizate. Cele 2 acţiuni nerealizate s-
au referit la repartizarea microbuzelor şcolare şi la organizarea cursurilor 
pentru directorii de şcoli. 

 Ministerul Tineretului şi Sportului 
 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bistriţa-Năsăud şi-a propus 2 
obiective cu 27 acţiuni, astfel: 
 - sprijinirea cu prioritate a programelor, iniţiativelor menite să faciliteze 
asumarea unui rol în viaţa publică a tineretului, obiectiv care are 23 acţiuni. 
Din aceste 23 acţiuni, 6 au fost nerealizate din cauza situaţiei pandemice; 
 - dezvoltarea sportului de masă prin programul “Dezvoltarea şi 
modernizarea Sportului pentru Toţi”, obiectiv cu 4 acţiuni realizate. 
 Gradul de realizare pe acest capitol a fost de 74,07%. 

 Ministerul Culturii 
 Cele 7 obiective (15 acţiuni) au fost realizate integral ce către Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură Bistriţa-Năsăud. Acţiunile au vizat: inventarierea şi 
protejarea monumentelor istorice, patrimoniului arheologic, patrimoniului 
cultural naţional mobil, monumentelor de for public, digitalizarea 
patrimoniului cultural, educaţia prin cultură. 

 Ministerul Afacerilor Interne 
 Obiectivele propuse au fost asumate de către: 
 - Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bistriţa-Năsăud - 4 obiective, 11 
acţiuni (10 realizate, 1 acţiune neralizată); 
 - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” - 4 obiective, 15 
acţiuni (2 nerealizate din lipsă de fonduri); 
 - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud - 3 obiective, 22 
acţiuni realizate integral; 
 - Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud - 6 acţiuni, 22 obiective 
realizate. 
 Acţiunile au vizat următoarele domenii: 
 - asigurarea eficienţei misiunilor de ordine şi siguranţă publică; 
 - creşterea nivelului de perfecţionare şi specializare al personalului 
bazat pe competenţe; 
 -  creşterea siguranţei cetăţeanului; 
 - îmbunătăţirea dotării specifice pentru gestionarea situaţiilor de 
urgenţă; 
 - verificarea legalităţii actelor administrative; 
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  - monitorizarea programelor naţionale derulate prin Ministerul Afacerilor 
Interne; 
 -  asigurarea implementării strategiilor naţionale şi regionale la nivelul 
judeţului; 
 - asigurarea drepturilor cetăţenilor români în statele semnatare a 
convenţiei de la Haga; 
 -  combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere - îmbunătăţirea 
cooperării în domeniu. 

 
 Implementarea la nivelul judeţului a Programului Operaţional 

Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (ajutoare alimentare, produse 
de igienă, tichete sociale electronice pentru sprijin educaţional şi 
tichete sociale electronice mese calde) 

 
 Număr total de beneficiari pe judeţ, număr de pachete/tichete 

distribuite la nivelul judeţului 
POAD, tranşa a III-a - Produse de igienă distribuite (02.02. - 

28.04.2021) 
Număr total de beneficiari: 19818, din care: 
- persoane peste 65 de ani - 2058; 
- copii cu vârsta până la 15 ani - 6316; 
- femei - 5301; 
- persoane cu dizabilităţi - 5554; 
- minorităţi romi - 365; 
- persoane fără adăpost - 21; 
- monitorizare program: deplasări în teritoriu, distribuiri/verificări, 

convorbiri telefonice, şedinţe, circulare, ordine, anexe, verificări raportări 
(sinteze şi liste de distribuire), raportări judeţ. 

POAD Tranşa a IV-a - Produse de igienă distribuite (10.08. - 
28.10.2021) 

Număr total de beneficiari: 19818, din care: 
- persoane peste 65 de ani - 2178; 
- copii cu vârsta până la 15 ani - 6004; 
- femei - 5478; 
- persoane cu dizabilităţi - 6395; 
- minorităţi romi - 526; 
- persoane fară adăpost - 25; 
- monitorizare program: deplasări în teritoriu distribuiri/verificări, 

convorbiri telefonice, şedinţe, circulare, ordine, anexe, verificări raportări 
(sinteze şi liste distribuire), raportări judeţ. 

POAD Tranşa a II-a  - Produse alimentare (23.03. - 24.05.2021) 
Număr total de beneficiari: 19818, din care: 
- persoane peste 65 de ani - 2072; 
- copii cu vârsta până la 15 ani - 6452; 
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- femei - 5342; 
- persoane cu dizabilităţi - 5515; 
- minorităţi romi - 612; 
- persoane fară adăpost - 19; 
- monitorizare program: deplasări în teritoriu distribuiri/verificări, 

convorbiri telefonice, şedinţe, circulare, ordine, anexe, verificări raportări 
(sinteze şi liste distribuire), raportări judeţ. 

POAD Tranşa a III-a - Produse alimentare (02.09. - 29.10.2021) 
Număr total de beneficiari: 19818, din care: 
- persoane peste 65 de ani - 2274; 
- copii cu vârsta până la 15 ani - 6131; 
- femei - 5533; 
- persoane cu dizabilităţi - 6379; 
- minorităţi romi - 552; 
- persoane fără adăpost - 23; 
- monitorizare program: deplasări în teritoriu, distribuiri/verificări, 

convorbiri telefonice, şedinţe, circulare, ordine, anexe, verificări raportări 
(sinteze şi liste distribuire), raportări judeţ. 

POAD - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/202 - carduri mese 
calde (începând cu luna iulie 2020): 

- centralizarea listelor cu beneficiari (persoane în vâstă de 75 de ani și 
peste cu venituri la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, persoane 
fără adăpost, familiile evacuate care nu au domiciliul stabil, mai ales cele 
monoparentale) şi comunicarea lunară a acestora Ministerului Fondurilor 
Europene;  

- recepţionarea cardurilor comunicate de către Ministerul Fondurilor 
Europene şi unitatea emitentă - total carduri recepţionate: 6087 carduri, din 
care: 

- solicitare reemitere carduri pentru 29 de persoane care au declarat 
cardul pierdut sau nefuncţional;  

- distribuirea cardurilor către toate unităţile administrativ-teritoriale;  
- monitorizarea activităţii de distribuire a cardurilor de către unităţile 

administrativ-teritoriale (convorbiri telefonice, e-mail-uri, întâlniri);  
-  comunicarea lunară către Ministerul Fondurilor Europene a situaţiei 

cardurilor distribuite;  
- redistribuirea cardurilor către alte judeţe în cazurile de modificare a 

reşedinţei beneficiarilor iniţiali; 
-  întocmirea şi transmiterea a 30 de circulare şi informări;  
- întocmirea proceselor-verbale de distribuire/redistribuire carduri/ 

plicuri coduri PIN - deplasare în teritoriu privind redistribuirea unor carduri;  
- deplasare în teritoriu privind distribuirea de plicuri coduri PIN; 
- răspuns la petiţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

115/202; 
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- întocmire şi transmitere alte documente referitoare la program 
(ordine, anexe, raportări, comunicate de presă). 

 
 Controlul intern managerial; registrul riscurilor; registrul 

procedurilor 

 Prin Ordinul Prefectului nr. 280/14.12.2021 a fost stabilită componenţa 
Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud şi a fost aprobat Regulamentul 
de organizare şi funcţionare. 

 Numărul de şedinţe: 3. 
 Numărul de ordine de prefect emise: 2 (cu privire la declanşarea 

acţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial şi cu privire 
la stabilirea componenţei Comisiei privind sistemul de control intern 
managerial din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud şi 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare). 

 Întocmirea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern 
managerial la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud pentrul 
anul 2020 nr. II/B/13305/23.06.2021. 

 Numărul riscurilor identificate: 10. 
 Numărul funcţiilor sensibile identificate: 9. 
 Numărul activităţilor procedurabile: 125. 
 Numărul procedurilor de sistem: 26. 
 Numărul procedurilor operaţionale: 99. 
 
 Prevenirea şi combaterea corupţiei. Actualizarea riscurilor la 

corupţie şi monitorizarea lor 
 
A fost monitorizat Planul de prevenire a riscurilor la corupţie şi a fost 

întocmit Registrul riscurilor nr. II/B/5177/10.03.2021. 
 

 Relaţii internaţionale 
 
 În perioada 07 - 08.07.2021 a avut loc a XXIV-a sesiune a Comisiei 

mixte guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor 
germani din România, la Braşov. 
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 Accesare fonduri europene 
 

 Informarea instituţiilor publice asupra oportunităţilor. 
Evidenţa proiectelor aflate în derulare la nivelul judeţului 
 Au fost întocmite şi transmise 4 liste privind oportunităţile de finanţare 
identificate.  

Au fost întocmite şi transmise 9 circulare şi informări privind 
oportunităţile de finanţare apărute.  

A fost întocmit Raportul anual privind situaţia proiectelor aflate în 
derulare la nivelul judeţului. 

Total proiecte: 332 (PNDR 208, POR 70, POCA 4, POC 21, POIM 16, 
POCU 13). 

În anul 2021 s-au aflat în implementare cu 55 mai multe proiecte faţă 
de anul 2020.  

 
 F. Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contencios administrativ 
 

  1. Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative şi 
a modului de aplicare a actelor normative în acţiuni planificate, 
tematica abordată, principalele deficienţe constatate 
 

Persoanele responsabile, procedurile şi termenele efectuării acestei 
activităţi au fost stabilite prin Ordinul Prefectului nr. 232/03.10.2019,  Ordinul 
Prefectului nr. 212/17.08.2020 şi Ordinul Prefectului nr. 244/21.10.2021 
privind repartizarea personalului din cadrul Serviciului pentru verificarea 
legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ în 
vederea verificării legalităţii actelor administrative ale consiliului judeţean, ale 
consiliului local sau ale primarului. 

Activitatea de verificare a legalităţii actelor autorităţilor administraţiei 
publice locale din judeţul Bistriţa-Năsăud s-a desfăşurat conform Procedurii 
Operaţionale PO-23636/20.12.2018 cu privire la activitatea de verificare a 
legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi 
a Procedurii Operaţionale PO-4860/13.05.2020 cu privire la activitatea de 
verificare a legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, Revizia 1.  

Urmare a exercitării controlului de legalitate, actele administrative au 
fost evidenţiate în 12 rapoarte de legalitate. 
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Acte înregistrate: 17.810, din care: 
- 4.804 hotărâri adoptate de către consiliul judeţean şi consiliile locale 

ale municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- 13.006 dispoziţii emise de preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-

Năsăud şi de primarii municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-
Năsăud. 

Acte verificate: 17.671, din care: 
- 4.764 hotărâri adoptate de către consiliul judeţean şi consiliile locale 

ale municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- 12.907 dispoziţii emise de preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-

Năsăud şi de primarii municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-
Năsăud. 

 Acte intrate în procedură prealabilă: 143, din care: 
- 108 hotărâri adoptate de către consiliile locale ale municipiului, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- 35 dispoziţii emise de primarii municipiului, oraşelor şi comunelor 

din judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 Acte atacate în contencios administrativ: 6 hotărâri adoptate de  

consiliile locale şi 2 dispoziţii emise de primarii unităţilor administrativ-
teritoriale.  
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 1.1 Tematica abordată 
 
Activitatea de verificare a legalităţii actelor administrative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale a avut în vedere ca, în procesul de 
elaborare şi redactare a actelor administrative, să fie respectate categoriile de 
condiţii de legalitate, prevăzute de actele normative în vigoare: 

 condiţiile de fond, respectiv:  
a) s-a verificat dacă s-a respectat termenul de comunicare cu prefectul 

a actelor administrative; 
b) s-a verificat îndeplinirea cvorumului legal de şedinţă a consiliului 

local;  
c) s-a verificat competenţa autorităţii publice locale sau judeţene de a 

emite sau adopta actul administrativ prin raportare la obiectul acestuia şi la 
atribuţiile autorităţii publice locale sau judeţene;  

d) s-a verificat îndeplinirea cvorumului necesar adoptării hotărârii de 
către consiliul local sau judeţean;  

e) s-a verificat conformitatea cu actele normative de nivel superior în a 
căror executare a fost emis sau adoptat şi cu cele emise sau adoptate de 
comunitatea europeană;                                                                                                       

f) s-a verificat dacă s-a îndeplinit procedura pentru asigurarea 
transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, în 
cazul actelor administrative cu caracter normativ;  

g) s-a verificat respectarea libertăţilor fundamentale instituite de 
Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană, aprobat prin Legea nr. 
157/2005. 
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 condiţiile de formă, respectiv: 
- actele administrative să aibă formă scrisă, să conţină atât în preambul 

cât şi în partea dispozitivă, toate informaţiile necesare pentru a identifica 
autoritatea emitentă, destinatarul actului, măsura adoptată, termenul şi 
condiţiile în care se execută măsura dispusă, sigiliul autorităţii sau ştampila, 
numărul de înregistrare al actului administrativ, data emiterii sau adoptării, 
semnătura celui care adoptă sau emite actul administrativ, precum şi a celui 
care contrasemnează pentru legalitatea acestuia. 

 
1.2 Principalele deficienţe constatate 
 
În cazul hotărârilor adoptate de consiliile locale nu au fost respectate 

prevederile legale, referitoare la: 
- administrare domeniu public şi privat al unităţilor administrativ-

teritoriale - 29 hotărâri; 
- înscrieri de terenuri sau imobile în evidențele de carte funciară - 20; 
- stabilire taxe şi impozite locale - 8 hotărâri; 
- aprobare regulamente de organizare şi funcţionare ale consiliilor locale 

- 2 hotărâri; 
- consilieri locali (încetări mandate, validări mandate, desemnare în 

comisii, comisii de specialitate) - 4 hotărâri; 
- aprobare închiriere/concesiune/vânzare terenuri/spaţii din domeniul 

public/privat - 7 hotărâri; 
- aprobare sau modificare a organigramei şi a statului de funcţii - 4 

hotărâri; 
- stabilire prețuri masă lemnoasă - 4 hotărâri; 
- atribuire de denumiri şi aprobare nomenclatoare stradale - 3 hotărâri; 
- transparența decizională - 2 hotărâri; 
- norme de tehnică legislativă - 2; 
- scoatere din circuitul agricol a terenurilor - 4 hotărâri; 
- înființare servicii publice comunitare - 1 hotărâre; 
- reziliere contracte de administrare - 1 hotărâre; 
- bariere în calea liberei circulații a bunurilor, serviciilor şi persoanelor-1; 
- alte domenii - 16 hotărâri. 
În cazul dispoziţiilor emise de primari nu au fost respectate prevederile 

legale referitoare la: 
- acordare/încetare indemnizaţii persoane cu handicap - 16 dispoziţii; 
- drepturi salariale - 4 dispoziții; 
- instituire curatelă şi numire curator - 2 dispoziţii; 
- constituire comisii de concurs  - 2 dispoziţii; 
- stabilire/delegare atribuții - 6 dispoziții 
- alte domenii - 5 dispoziţii. 
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  2. Instruirea secretarilor generali ai unităţilor administrativ-
teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou apărute 
 

O parte importantă a activităţii Serviciului pentru verificarea legalităţii 
actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ a constituit-o 
asigurarea aplicării unitare la nivelul judeţului a prevederilor actelor 
normative care privesc în mod direct activitatea autorităţilor publice locale. 
Pentru aceasta, au fost întocmite, transmise şi monitorizate un număr de 20 
de circulare. 

Circularele au avut ca obiect: 
  -  transmiterea specimenelor de semnătură ale ofiţerilor de stare civilă; 

- aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003, republicată, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- aplicarea prevederilor Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice şi administraţiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unității administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

- stabilirea taxei speciale pentru încheierea căsătoriei;  
- aprobarea şi adoptarea bugetelor locale pe anul 2021; 
- adoptarea hotărârilor privind aprobarea nomenclatoarelor stradale; 
- realizarea proiectului ”Watman - Sistem informaţional pentru 

managementul integrat al apelor - etapa II”; 
- încheierea contractelor de concesiune a serviciilor specializate de 

gestionare a câinilor fără stăpân;  
- atribuirea adresei administrative imobilelor din extravilan;  
- criteriile de atribuire a contractului de concesiune/închiriere şi punctul 

de vedere al Agenţiei Naţionale de Integritate;  
- realizarea sondajului referitor la îndrumarea, sprijinirea şi 

monitorizarea autorităților publice locale de către Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei;  

- finanţarea instituţiilor publice de spectacole (teatre, opere, filarmonici) 
din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale; 

 - aplicarea prevederilor legilor fondului funciar; 
- situaţia retrocedărilor în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, privind 

regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare;  

- inventarierea bunurilor din domeniul public și privat al unităților 
administrativ-teritoriale;  

- demararea procedurilor pentru organizarea concursului de ocupare a 
funcţiei de secretar general al comunei;  

- adoptarea hotărârilor cu caracter individual cu privire la persoane. 
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  Pe lângă activitatea de transmitere în teritoriu de îndrumări cu privire la 
aplicarea actelor normative, s-au făcut demersuri pe lângă autorităţile 
administraţiei publice centrale în vederea clarificării unor aspecte legate de 
aplicarea unor acte normative, precum şi propuneri de modificare a legislaţiei 
actuale în vederea eficientizării activităţii administraţiei publice locale. 

Intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, a implicat o serie de dificultăţi, iar în vederea asigurării aplicării în 
mod unitar a prevederilor acestora, la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale s-a solicitat punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei. Una dintre problematicile supuse atenției acestui 
minister s-a referit la procedurile de urmat în vederea constatării încetării 
înainte de durata normală a mandatului de viceprimar. 

Dificultăţile întâmpinate în aplicarea Codului administrativ au determinat 
şi consultarea Agenţiei Naţionale de Integritate cu privire la modul de aplicare 
al prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare şi al prevederilor Legii nr. 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare. 
În acest sens au fost transmise 2 solicitări de puncte de vedere. 

A fost transmisă o solicitare Agenției Naționale pentru Restituirea 
Proprietăților cu privire la aplicarea prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

A fost solicitat un punct de vedere Ministerului Afacerilor Interne cu 
privire la aplicarea prevederilor Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 
S/184/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor 
interne nr. S/7/2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind 
aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, 
polițiștilor și personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, referitor la 
acordarea titlului de specialist de clasă/domeniu funcțional în Ministerul 
Afacerilor Interne. 

De la Ministerul Educației  s-a solicitat un punct de vedere cu privire la  
modul de decontare al transportului elevilor care nu pot fi școlarizați în 
localitatea de domiciliu. 
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  3. Activitatea de asigurare a reprezentării în justiţie a 
prefectului şi a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor Bistriţa-Năsăud 
 
 Activităţile specifice de instrumentare a cauzelor aflate pe rolul 
instanţelor de judecată au constat în: 

- întocmirea de apărări în dosarele repartizate; 
- întocmirea de corespondenţă cu Oficiul Judeţean de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Bistriţa-Năsăud, comisiile locale şi alte instituţii şi 
autorităţi publice care deţin înscrisuri doveditoare necesare formulării 
apărărilor; 

- întocmirea de referate de oportunitate în vederea promovării căilor de 
atac ordinare şi extraordinare împotriva hotărârilor judecătoreşti; 

- conducerea registrului de evidenţă a cauzelor în format de hârtie şi 
format electronic, a registrului de termene şi a opisului alfabetic; 

- comunicarea la instanţele de judecată a unor înscrisuri necesare 
soluţionării cauzelor în care Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud 
este parte. 

Poziţia procesuală a comisiei judeţene/prefectului faţă de acţiunile 
introductive a fost exprimată în scris, prin întâmpinările depuse la dosarele 
respective. 

În cazul acţiunilor având ca obiect hotărâri ale comisiei judeţene, 
precum şi ordine ale prefectului, prin întâmpinare s-a solicitat menţinerea 
acestora ca temeinice şi legale. 

În cazul acţiunilor având ca obiect obligaţia de a face, precum şi 
anulări/modificări de titluri de proprietate, poziţia procesuală a fost exprimată 
în funcţie de întreg probatoriul administrat în cauze. 

Au fost instrumentate, de către consilierii juridici din cadrul Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, un număr de 354 de dosare. 
Activitatea a fost organizată conform Procedurii Operaţionale PO- 
02/13.12.2018 privind activitatea de reprezentare în instanţele judecătoreşti a 
instituţiei prefectului şi a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa-Năsăud, Ediţia a II-a şi a 
Procedurii Operaţionale PO 4749/07.05.2020 privind activitatea de 
reprezentare în instanţele judecătoreşti a instituţiei prefectului şi a Comisiei 
judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
Bistriţa-Năsăud, Ediţia a II-a.  

Au fost înregistrate un număr de 117 dosare. 
 

 Situaţia cauzelor a fost următoarea: 
 

 În materia contenciosului administrativ - 18 dosare: 
În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, întrucât 

unele acte administrative considerate nelegale nu au fost revocate sau 
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modificate aşa cum s-a solicitat în plângerile prealabile, au fost atacate la 
instanţa de contencios administrativ. 

Consilierii juridici care au desfăşurat acţiunea de verificare a actelor 
administrative la autorităţile publice locale care nu au revenit asupra actelor 
constatate ilegale au pregătit documentaţia necesară, au redactat acţiunile 
sau întâmpinările şi au asigurat reprezentarea în faţa instanţei de contencios 
administrativ, depunând toate diligenţele în acest sens. Tototdată la sesizarea 
Inspectoratului de Stat în Construcţii au fost promovate direct acţiuni în 
anulare a unor acte administrative. 

Au fost instrumentate 18 acţiuni la instanţa de contencios 
administrativ, respectiv: 

- anulare acte administrative - 14 dosare, din care 8 sunt pe rolul 
instanţelor de judecată,  3 dosare au fost soluţionate favorabil,  2 dosare au 
fost soluţionate nefavorabil şi 1 dosar a fost suspendat; 

- obligaţia de a face - 3 dosare, care sunt pe rolul instanţelor de 
judecată; 

- alte situaţii - 1 dosar, care a fost soluţionat favorabil. 
Au fost formulate 11 acţiuni în anularea actelor administrative 

nelegale, după cum urmează: 
- în luna martie s-a formulat acțiune în anularea Autorizației de 

construire nr. 28/17.12.2019 emisă de primarul comunei Urmeniș și a 
Certificatului de urbanism nr. 16/04.09.2019. Cauza face obiectul dosarului 
nr. 389/112/2021 de contencios administrativ și fiscal, înregistrat pe rolul 
Tribunalului Bistrița-Năsăud. Cauza se judecă la fond; 

- în luna martie s-a formulat acțiune în anularea Hotărârii Consiliului 
Local Bistrița-Bârgăului nr. 52/14.09.2020 privind revocarea din funcția de șef 
ocol a domnului Pop Mihai-Marius. Cauza face obiectul dosarului nr. 
394/112/2021 de contencios administrativ și fiscal, înregistrat pe rolul 
Tribunalului Bistrița-Năsăud, care a avut primul termen de judecată data de 
27.05.2021. Cauza este suspendată până la soluționarea definitivă a dosarului 
nr. 551/112/2019, având ca obiect obligația de a face; 

- în luna martie s-a formulat acțiune în anularea Dispoziției primarului 
comunei Livezile nr. 208/22.12.2020 privind încetarea acordării indemnizației 
lunare. Cauza face obiectul dosarului nr. 401/112/2021 de contencios 
administrativ şi fiscal, înregistrat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud. 
Acțiunea a fost respinsă ca nefondată; 

- în luna aprilie s-a formulat acțiune în anularea Dispoziției nr. 
4/18.01.2021 a comunei Livezile privind instituirea curatelei pentru minora 
Saicu Lenuța Maria. Acţiunea a fost înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud 
şi face obiectul dosarului nr. 663/112/2021. Acţiunea în contencios 
administrativ a fost respinsă ca inadmisibilă; 
 - în luna iulie s-a formulat acţiune în anularea Autorizației de construire 
nr. 13/16.11.2020 emisă de primarul comunei Ciceu Giurgești. Cauza face 
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obiectul dosarului nr. 1067/112/2021, înregistrat pe rolul Tribunalului Bistriţa-
Năsăud. Acțiunea a fost admisă; 
 - în luna iulie s-a formulat acţiune în anularea Autorizațiilor de 
construire nr. 7/12.11.2018 și nr. 9/11.11.2020 emise de primarul comunei 
Negrilești și a Certificatului de urbanism nr. 8/30.03.2021. Cauza face obiectul 
dosarului nr. 1066/112/2021 de contencios administrativ şi fiscal, înregistrat 
pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Acțiunea a fost admisă; 
 - în luna iulie s-a formulat acțiune în anularea Hotărârii Consiliului Local 
al comunei Nimigea nr. 7/10.03.2021 privind concesionarea prin licitație 
publică a unor suprafețe de pajiști aparținând domeniului public. Acţiunea a 
fost înregistrată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, face obiectul dosarului nr. 
1425/112/2021 și se află pe rolul instanței de fond; 
 - în luna iulie s-a formulat acţiune în anularea Autorizației de construire 
nr. 2/08.01.2020 emisă de primarul comunei Teaca. Cauza face obiectul 
dosarului nr. 1406/112/2021 de contencios administrativ şi fiscal, înregistrat 
pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud și se află pe rolul instanței de fond; 
 - în luna septembrie s-a formulat acțiune în anularea Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Șieuț nr. 29 din 27.05.2021 privind aprobarea 
concesionării prin licitație publică a unei suprafețe de teren situat în 
intravilanul localității. Cauza face obiectul dosarului nr. 1759/112/2021 de 
contencios administrativ şi fiscal, înregistrat pe rolul Tribunalului Bistriţa-
Năsăud și se află pe rolul instanței de fond; 
 - în luna septembrie s-a formulat acțiune în anularea Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Livezile nr. 30 din 31.05.2021 privind atestarea 
apartenenței la domeniul public al comunei Livezile a unui imobil cu destinația 
de cimitir și a Hotărârii nr. 36/14.07.2021 privind aprobarea îndreptării erorii 
materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 30/31.05.2021. Cauza face 
obiectul dosarului nr. 1974/112/2021 de contencios administrativ şi fiscal, 
înregistrat pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Acţiunea în contencios 
administrativ a fost respinsă, ca lipsită de obiect. Totodată, a fost respinsă ca 
neîntemeiată, cererea pârâtului Consiliul Local al comunei Livezile de 
acordare a cheltuielilor de judecată; 
 - în luna noiembrie s-a formulat acțiune în anularea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Romuli nr. 20 din 31.05.2021 privind atestarea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public. Cauza face obiectul dosarului nr. 
2620/112/2021 de contencios administrativ şi fiscal, înregistrat pe rolul 
Tribunalului Bistriţa-Năsăud și se află pe rolul instanței de fond. 

 În materia fondului funciar - 88 de dosare: 
-  obligaţia de a face: 14 cauze, din care 12 aflate în stare de judecată 

pe rolul instanţelor, 1 dosar a fost soluţionat definitiv în mod favorabil și 1 
dosar a fost soluţionat în mod favorabil, dar nu este definitiv; 

  - anulare hotărâri ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa-Năsăud: 29 cauze, din care 22 
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se află pe rolul instanţelor de judecată, 1 cauză a fost soluţionată favorabil 
comisiei, 5 cauze nu au fost soluţionate definitiv şi 1 cauză a fost suspendată;  

 - anulare titluri de proprietate: 13 cauze, din care 9 sunt pe rolul 
instanţelor de judecată, 3 cauze au fost soluţionate favorabil, iar 1 dosar a 
fost soluționat nefavorabil;  

 - modificare titluri de proprietate: 16 cauze, din care 8 aflate pe rolul 
instanţelor, 7 cauze au fost soluţionate favorabil, iar 1 cauză este 
suspendată; 

 - alte cauze: 16 cauze, dintre care 7 aflate pe rolul instanţelor, 1 cauză 
este suspendată, 5 cauze au fost soluţionate favorabil, rămase definitive prin 
neapelare, 1 cauză a fost soluționată nefavorabil, 1 cauză a fost soluţionată 
favorabil, dar nu este definitivă și 1 cauză a fost soluționată favorabil în 
recurs. 

 Alte cauze - transcriere drept de proprietate/radiere auto - 11 
dosare: 

 - 8 cauze aflate pe rolul instanţelor şi 3 cauze soluţionate definitiv în 
mod favorabil.  
 

SOLUŢII PRONUNŢATE ÎN 2021
ÎN CAUZELE ÎN CARE IP BN ŞI CJBN 

AU FOST PARTE

774

27

9 pe rol

suspendate
favorabile

nefavorabile

 
 

 Din anii anteriori au fost instrumentate, în anul 2021, un 
număr de 237 de cauze: 

 
 În materia contenciosului administrativ - 14 dosare: 

- anulare acte administrative - 8 dosare, din care 4 sunt pe rolul 
instanţelor de judecată, 3 dosare au fost soluţionate favorabil şi 1 dosar 
soluţionat nefavorabil; 

- obligaţia de a face - stabilire limite hotare - 4 dosare, din care 2 sunt 
pe rolul instanţelor de judecată şi 2 dosare au fost soluţionate favorabil; 

- drepturi salariale funcționari publici - 2 dosare, din care 1 doar este pe 
rol la fond, în rejudecare și 1 dosar a fost soluționat definitiv în favoarea 
instituției prefectului. 
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 În materia  fondului funciar - 214: 
 - anulare hotărâri ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de 

proprietate privată asupra terenurilor Bistriţa-Năsăud: 65 cauze, dintre care  
16 sunt pe rolul instanţelor de judecată la fond, 3 dosare sunt pe rol, în 
recurs sau în rejudecare, 9 dosare pe rol în apel, 8 cauze sunt suspendate, 20 
cauze au fost soluţionate favorabil şi 9 cauze au fost soluţionate în mod 
nefavorabil;  

 - anulare titluri de proprietate: 52 cauze, din care 32 se află pe rolul 
instanţelor de judecată, 5 sunt suspendate, 15 cauze au fost soluţionate în 
mod favorabil; 

 - modificare titluri de proprietate: 21 cauze, din care 7 aflate pe rolul 
instanţelor, 3 cauze sunt suspendate şi 11 cauze au fost soluţionate favorabil;  

 - obligaţia de a face: 62 cauze, din care 32 aflate în stare de judecată 
pe rolul instanţei, 10 sunt suspendate, 17 au fost soluţionate în mod favorabil 
şi 3 în mod nefavorabil; 

 - altele: 14 cauze, din care 8 cauze pe rolul instanţelor de judecată, 4 
cauze suspendate şi 2 cauze soluţionate în mod favorabil. 

 Alte cauze - 9:  
 - obligaţia de a face - transcriere drept de proprietate/radiere auto: 6 

cauze, din care 1 cauză aflată pe rolul instanţelor şi 5 cauze soluţionate 
favorabil;  

 - altele: 3 cauze, din care 1 pe rolul instanţelor, 1 cauză soluţionată 
favorabil şi 1 cauză soluţionată nefavorabil. 

În cadrul dosarelor instrumentate în anul 2021, pe linie de activitate 
juridică, au fost întocmite un număr de: 11 acţiuni în anularea actelor 
administrative considerate nelegale, 148 de întâmpinări, 12 căi de atac, 26 de 
note/concluzii scrise, 125 de referate de atacare/neatacare a sentinţelor 
judecătoreşti, 162 de delegaţii de reprezentare, 69 de adrese la instanţă şi 
136 de adrese de corespondenţă cu autorităţile locale şi instituţii publice în 
vederea instrumentării cauzelor repartizate, pentru instanţa de judecată şi 
pentru punerea în executare a titlurilor executorii.  

 
  4. Activitatea de emitere a ordinelor cu  caracter individual 
şi/sau normativ 
 

Potrivit prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenurile proprietate de 
stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă 
veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei pot fi atribuite la 
cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, prin 
ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării 
situaţiei juridice a terenurilor. 

 Întocmirea ordinelor care au ca obiect atribuirea în proprietate privată 
a terenurilor este exclusiv atribuţia Serviciului pentru verificarea legalităţii 
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actelor, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ. Această 
activitate a fost organizată conform Procedurii operaţionale nr. II/D/4/2019 și 
Procedurii de sistem nr. II/D/10.499, care a intrat în vigoare începând cu 
data de 19.06.2020. Astfel: 

- a fost verificată legalitatea propunerilor formulate de către primăriile 
din judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- a fost verificat conţinutul documentaţiilor care însoţesc propunerile din 
punctul de vedere al existenţei actelor doveditoare, autenticităţii şi 
concludenţei acestora; 

- au fost întocmite referate privind oportunitatea emiterii ordinelor de 
atribuire şi au fost întocmite proiecte de ordine cu acest obiect. 

La registratura generală a instituţiei prefectului au fost înregistrate 11 
propuneri privind atribuirea de terenuri în proprietate privată, 
formulate de către primăriile din judeţ, din care 8 au fost soluţionate favorabil 
şi au fost emise ordine ale prefectului de atribuire de teren. Pentru un număr 
de 3 propuneri au fost întocmite adrese de restituire a documentaţiei către 
primării, întrucât nu a fost verificată situaţia de fapt şi situaţia juridică a 
terenurilor propuse spre atribuire sau nu au fost respectate cerinţele 
circularei transmise primăriilor.  

Cele 8 ordine emise de prefect au avut ca obiect atribuirea în 
proprietate privată a terenurilor aferente apartamentelor cumpărate din 
fondul locativ de stat sau în favoarea deţinătorilor de locuinţe individuale. 

Au fost întocmite un număr de 291 de proiecte de ordin ale prefectului, 
din care au fost întocmite un număr de 257 de note juridice, iar pentru un 
număr de 34 de proiecte de ordin s-a acordat avizul direct de legalitate de 
către șeful serviciului. 
         De asemenea, au fost verificate şi avizate 19 contracte încheiate de 
instituţia prefectului, din care 6 contracte subsecvente şi 3 acte 
adiţionale la contractele deja existente.  

Serviciul pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor 
normative şi contencios administrativ a asigurat conducerea Registrului unic 
de evidenţă a ordinelor prefectului. 

Ordinele emise de către prefectul judeţului au fost înregistrate în 
Registrul unic de evidenţă a ordinelor prefectului, scanate şi comunicate 
electronic şi/sau letric, după caz, persoanelor şi instituţiilor nominalizate în 
ordin. Ordinele prefectului, având ca obiect stabilirea de măsuri cu caracter 
tehnic sau de specialitate au fost comunicate conducătorului instituţiei 
ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.  

Fiecare ordin al prefectului, însoţit de anexe, când a fost cazul, 
a fost transmis în format electronic persoanei desemnate din cadrul 
Serviciului financiar, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, în 
vederea includerii acestora în modulul "Lex Expert", şi/sau administratorului 
site-ului instituţiei.  
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Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, prefectul judeţului a emis un 
număr de 291 ordine, din care: 266 ordine cu caracter individual şi 25 
ordine cu caracter normativ, privind: 

- atribuirea unor terenuri - 8; 
- constituirea unor comisii mixte de verificare  - 12; 
- în domeniul resurselor umane - 134; 
- constituirea/actualizarea unor comisii de lucru la nivel judeţean/local - 

26; 
- constituirea sau actualizarea unor comisii de lucru la nivel intern - 23; 
- situații de urgență - 3; 
- încetarea înainte de expirarea duratei normale a mandatelor aleşilor 

locali - 3; 
- constituirea sau modificarea componenţei unor comisii pentru 

stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - 17; 
- actualizarea componenței comisiei de delimitare și recunoaștere a 

hotarelor - 5; 
- în domeniul strucuturii de securitate - 10; 
- convocarea şedinţelor colegiului prefectural - 9; 
- delegarea exercitării atribuţiilor prefectului - 9; 
- altele - 32. 
 

STRUCTURA ORDINELOR EMISE DE PREFECT 
ÎN CURSUL ANULUI 2021

12

134

31

3

17 9
32 5

23

3

constituirea unor comisii mixte de verificare
resurse umane 
constituirea/actualizarea unor comisii de lucru la nivel judeţean şi local
constituirea sau actualizarea unor comisii de lucru la nivel intern
situații de urgență
încetare mandate aleși locali
constituirea sau modificarea unor comisii pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
convocarea şedintelor colegiului prefectural  
altele
în domeniul structurii de securitate

 
 
  5. Activitatea desfăşurată de către Comisia de disciplină a 
secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale 
 
  La nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, Comisia de 
disciplină a fost constituită prin Ordinul Prefectului nr. 194/24.07.2020. 
  În anul 2021 nu au fost înregistrate la nivelul Comisiei de disciplină 
sesizări cu privire la faptele secretarilor generali ai unor unități administrativ-
teritoriale din judeţul Bistrița-Năsăud. 
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  6. Activitatea desfăşurată de Comisia judeţeană de atribuire de 
denumiri 
 
  Comisia judeţeană de atribuire de denumiri pentru instituţiile şi 
obiectivele de interes judeţean sau local Bistriţa-Năsăud  funcţionează în baza 
prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002  privind atribuirea 
sau schimbarea de denumiri, componenţa acesteia fiind stabilită prin Ordinul 
Prefectului nr. 202/2020. 
  În anul 2021, Comisia judeţeană s-a întrunit în 4 şedinţe de lucru, în 
care s-au analizat propuneri privind atribuirea de denumiri pentru obiective 
de interes judetean şi local, conform adreselor consiliilor locale ale comunelor 
Nimigea, Rebrişoara și municipiului Bistriţa.  
  Au fost adoptate în total un număr de 4 hotărâri în vederea emiterii 
avizelor de către Comisia judeţeană. Nu au fost cazuri în care s-a dispus 
restituirea documentaţiei înaintată de către consiliile locale. 
  Au fost emise 4 avize favorabile la propunerile transmise de consiliile 
locale Nimigea - 2 propuneri, Rebrişoara şi municipiul Bistriţa, câte 1 
propunere fiecare. 
  În anul 2021 nu au fost situaţii de acordare a unor avize 
nefavorabile. 
 
  7. Activitatea Comisiei judeţene Bistriţa-Năsăud pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 
  
 În baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi a Hotărârii Guvernului nr. 
890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, 
atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de 
proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, prin Ordinul 
Prefectului nr. 284 din 30.08.2005 s-au constituit Comisia județeană Bistrița-
Năsăud pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și 
Colectivul de lucru al Comisiei judeţene Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 
  Prin Ordinul Prefectului nr. 229 din 08.10.2021 s-a actualizat 
componenţa Comisiei judeţene Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor. 
 Prin Ordinul Prefectului nr. 118 din 10.05.2021 a fost actualizată 
componenţa colectivului de lucru al Comisiei judeţene Bistriţa-Năsăud pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 
 Comisia judeţeană Bistriţa-Năsăud îşi desfăşoară activitatea în baza 
prevederilor legale, respectiv legile fondului funciar, Hotărârea Guvernului nr. 
890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, 
atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate 
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privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de 
proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, a procedurii 
semnate de conducerea instituţiei prefectului.  
 
 7.1 Stadiul aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

  
 În baza Legii nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii  
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, 
persoanele fizice şi juridice au formulat şi au depus cereri la comisiile locale, 
cereri prin care s-a solicitat reconstituirea/constituirea dreptului de 
proprietate, atribuirea în proprietate sau eliberarea titlurilor de proprietate 
pentru suprafeţe de teren aferente construcţiilor case de locuit, curtea şi 
grădina casei. 
 În anul 2021, la comisiile  locale au fost depuse un număr de 2054 de 
cereri pentru suprafaţa de 624,469 ha. 

 Comisia judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor a validat în anul 2021 propunerile 
transmise de către comisiile locale, propuneri care cuprind un număr de 113 
cereri admise privind constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate, 
eliberarea titlurilor de proprietate şi înscrierea dreptului de proprietate în 
favoarea persoanelor fizice şi juridice care au formulat cereri în baza Legii nr. 
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În vederea aplicării corecte a prevederilor legilor fondului funciar, s-au 
desfăşurat următoarele activități: 

- verificarea legalităţii propunerilor făcute de comisiile locale şi validarea 
sau invalidarea acestora; 

- analizarea şi soluţionarea contestaţiilor formulate de cetăţeni 
împotriva modului de soluţionare a cererilor de către comisiile locale; 

- soluţionarea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a 
comunelor şi oraşelor; 

- emiterea, modificarea si revocarea titlurilor de proprietate; 
- acordarea sprijinului cu privire la aplicarea legilor fondului funciar şi 

participarea la şedinţele comisiilor locale la solicitarea acestora;   
- reprezentarea în justiţie a litigiilor având ca obiect aplicarea legilor 

proprietăţii funciare. 
 În vederea desfăşurării activităţii Comisiei judeţene Bistriţa-Năsăud 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, s-a 
întocmit ordinea de zi,  s-a făcut convocarea membrilor Colectivului de lucru 
al Comisiei judeţene Bistriţa-Năsăud şi s-au multiplicat materialele pentru 
şedinţă, în vederea analizării documentaţiilor transmise de către comisiile 
locale. Colectivul de lucru s-a întrunit în 11 şedinţe.  

După analizarea şi semnarea referatelor, documentaţiile au fost 
înaintate Comisiei judeţene Bistriţa-Năsăud, în vederea validării sau invalidării 
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propunerilor. A fost asigurat secretariatul tehnic pentru 10 şedinţe. Au fost 
adoptate un număr de 170 de hotărâri.  

S-au întocmit procesele-verbale de şedinţă. Astfel au fost adoptate: 
- 23 hotărâri privind validarea reconstituirii/constituirii  dreptului de 

proprietate în baza legilor fondului funciar pentru suprafeţe de teren aferente 
caselor de locuit, curtea şi grădina şi suprafeţe de teren cu vegetaţie 
forestieră (documentaţii înaintate de comisiile 
municipală/orăşeneşti/comunale: Bistriţa, Beclean, Cetate, Dumitra, Livezile,  
Şieu Măgheruş, Şieu Odorhei, Teaca, Tiha Bârgăului şi Telciu); 

- 62 hotărâri  privind soluţionarea contestaţiilor (transmise de Comisia 
municipală Bistriţa, Comisia orăşenească Beclean şi Comisia comunală Petru 
Rareş); 

- 1 hotărâre privind redactarea cererii de suspendare a serviciului silvic; 
- 6 hotărâri privind modificarea  unor hotărâri  adoptate de comisia 

judeteană în baza legilor fondului funciar; 
- 78 hotărâri privind îndreptarea erorilor materiale din titlurile de 

proprietate. 
 Au fost înregistrate, în Registrul special de hotărâri, toate cele 170 de 
hotărâri adoptate de Comisia judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi au fost întocmite 
dosarele finale de şedinţă. 
 Au fost operate, în Registrul special de hotărâri, sentinţele civile rămase 
definitive şi irevocabile cu privire la modificări sau anulări de hotărâri 
adoptate de Comisia judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor, în baza legilor fondului funciar. 
  

7.2 Stadiul realizării programului privind eliberarea titlurilor de 
proprietate în baza legilor fondului funciar 

 
 În baza legilor fondului funciar (Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi 
ale Legii nr. 169/1997, cu modificăriile şi completările ulterioare, Legea nr. 
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele 
măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 
231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991) se impune emiterea unui număr de 78.219 titluri de proprietate 
pentru suprafata totală de 277.702 ha.  

În anul 2021 au fost emise un număr de 74.611  titluri de proprietate, 
cu suprafaţa de 261.876 ha, în procent de 94,30 %,  din care:  

 -  52.378 titluri  cu suprafaţa de 118.216 ha pentru terenuri agricole; 
 - 22.233 titluri cu suprafata de 143.060 ha pentru terenurile forestiere. 
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Au fost emise un număr de 392 titluri de proprietate, cu suprafaţa 
totală de 370,0 ha, din care: 

-  pentru terenuri agricole, 347 titluri de proprietate, cu suprafaţa de 
174,0 ha teren agricol; 

- pentru terenuri forestiere, 45 titluri de proprietate, cu suprafaţa de 
196,0  ha teren cu vegetaţie forestieră. 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (4) din Legea nr. 18/1991,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că ”pentru 
fiecare poziţie dintr-o anexă pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu 
condiţia ca suprafeţele înscrise în aceste titluri să nu depăşească suprafaţa 
totală validată în anexă”, numărul total al titlurilor de proprietate de eliberat, 
precum şi procentul realizat la cele  trei legi ale fondului funciar nu mai are 
relevanţă. 

Situaţia titlurilor de proprietate emise în baza legilor fondului funciar 
este următoarea: 

- Legea nr. 18/1991 - 61.020 titluri de proprietate; 
- Legea nr. 1/2000 - 10.113 titluri de proprietate; 
- Legea nr. 247/2005 - 3.478 titluri de proprietate.  

 
  7.3 Alte activităţi 
  

Au fost verificate documentaţiile pentru un număr de 390 de titluri de 
proprietate, având ca obiect îndreptarea erorilor materiale cu privire la nume, 
prenume, adresa administrativă şi amplasamentul suprafeţelor de teren cu 
vegetaţie forestieră. Au fost eliberate un număr de 10 duplicate. 

Au fost verificate şi înaintate la Autoritatea Naţională pentru Restituirea  
Proprietăţilor, un număr de 11 dosare întocmite în vederea acordării de 
despăgubiri pentru suprafeţe de teren agricol în favoarea persoanelor fizice, în 
baza legilor fondului funciar: 

- 6 dosare întocmite de către Comisia municipală Bistriţa; 
- 4 dosare întocmite de către Comisia orăşenească Beclean; 
- 1 dosar întocmit de către Comisia comunală Braniştea. 
S-a întocmit lunar şi s-a comunicat Autorității Naţionale pentru 

Restituirea Proprietăţilor, ”Situaţia privind terenurile restituite în natură şi a 
celor pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri pentru judeţul Bistriţa-
Năsăud”.  

 S-au transmis un număr de 4 circulare către toate unităţile 
adminstrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud. 
  S-a răspuns la un număr de 14 petiţii înaintate de persoanele fizice şi 
juridice cu privire la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar şi s-au 
întocmit rapoarte la petiţii. 
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  8. Activitatea de urmărire a modului de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 
mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 
 

Activitatea de urmărire a modului de aplicare a prevederilor Legii nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 este asigurată de către Biroul 
judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor privind restituirea 
proprietăţilor care funcţionează în baza prevederilor art. 9-10 din Hotărârea 
Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Activitatea biroului se desfăşoară conform Procedurii operaţionale PO-3 
privind activitatea Biroului judeţean pentru urmărirea aplicării unitare a legilor 
privind restituirea proprietăţilor, Ediţia 2 din anul 2018, aplicabilă începând cu 
data de 07.01.2019. În anul 2021 s-a procedat la actualizarea situației 
modului de soluționare al notificărilor în temeiul Legii nr. 10/2001, conform 
adresei Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor nr. 
1316/SG/2021 și a circularei Instituției Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud 
nr. 18526/16.09.2021. 

La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud au fost înregistrate, în baza Legii nr. 
10/2001, un număr de 1.663 de notificări depuse conform legii. 

Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud a predat în anul 2021 un 
număr de 3 dosare întocmite în vederea acordării de măsuri compensatorii în 
condiţiile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

De asemenea, au fost întocmite 2 referate conţinând avizul de legalitate 
al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud asupra dispoziţiilor emise în 
temeiul acestei legi. Au fost transmise la Autoritatea Naţională pentru 
Restituirea Proprietăţilor 36 de raportări referitoare la situaţia privind 
aplicarea Legii nr. 10/2001 la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, cu detalierea 
pe fiecare entitate investită în soluţionarea notificărilor, la situaţia privind 
controalele efectuate şi sancţiunile aplicate în ceea ce priveşte aplicarea 
legilor reparatorii la nivelul judeţului şi la situaţia dosarelor întocmite în baza 
Legii nr. 10/2001 pentru acordarea de măsuri compensatorii, aflate în 
evidenţa biroului. 
 
  9. Activităţi desfăşurate pentru buna organizare a 
referendumului local 
 

Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud, în baza prevederilor art. 
6 alin. (1) pct. III lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 și a 
prevederilor art. 258 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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a acţionat în vederea îndeplinirii corespunzătoare a tuturor atribuţiilor ce îi 
revin, în domeniul organizării şi desfăşurării optime a proceselor electorale. 

Referitor la activitățile premergătoare pentru organizarea proceselor 
electorale, pe parcursul anului 2021, s-au desfăşurat diverse activități. 
        Ca urmare a cererilor depuse de un grup de cetățeni ai comunei Telciu, 
înregistrate la Instituția Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud sub nr. 
II/D/24880/06.12.2021 prin care s-a solicitat declanșarea referendumului 
local pentru demiterea primarului comunei Telciu și nr. 
II/D/24881/06.12.2021 prin care s-a solicitat declanșarea referendumului 
local pentru dizolvarea Consiliului local al comunei Telciu, în scopul verificării 
îndeplinirii condițiilor legale prevăzute la art. 144-145 și art. 162 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, respectiv verificarea motivelor pe 
care se întemeiază cererile cetățenilor comunei Telciu, dacă sunt temeinice și 
legale și duc la concluzia declanșării unui referendum local, s-a constituit 
Comisia pentru verificarea îndeplinirii condițiilor legale pentru declanșarea 
referendumului local pentru încetarea mandatului primarului comunei Telciu 
și dizolvarea Consiliului local al comunei Telciu, numită prin Ordinul 
Prefectului nr. 274/08.12.2021. 

Au fost întocmite adrese către instituțiile cu atribuții în domeniile de 
activitate menționate în cereri, prin care s-au solicitat informațiile necesare 
pentru verificarea motivelor invocate de cetățenii comunei Telciu. 

S-au analizat listele cu persoanele care susțin referendumul pentru 
demiterea primarului/dizolvarea consiliului local respectiv, dacă cererile 
cuprind: numele și prenumele, data şi locul nașterii, seria şi numărul 
buletinului sau ale cărții de identitate și semnătura, și s-a constatat că sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute de art. 144 și art. 162 alin. (2)-(4) din Codul 
administrativ, existând unele suspiciuni în ceea ce privește autenticitatea 
semnăturii, fapt care necesită clarificări.  

S-a stabilit un calendar al acțiunilor de verificare, fiind constituite echipe 
a câte 2, respectiv 3 persoane, care s-au deplasat pe raza comunei Telciu și 
în localitățile componente, în vederea clarificării suspiciunilor rezonabile 
identificate în liste privitor la autenticitatea semnăturilor. 

În baza răspunsurilor primite de la instituțiile abilitate și ca urmare a 
verificărilor efectuate în teren, membrii comisiei au consemnat toate acțiunile 
întreprinse în vederea verificării îndeplinirii condițiilor legale pentru 
declanșarea unui referendum local la nivelul comunei Telciu în Procesul-
verbal nr. II/D/25791/16.12.2021 și Procesul-verbal nr. 
II/D/25792/16.12.2021. 
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10. Activitatea privind aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003, 
republicată, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările şi completările ulterioare 

  
Potrivit art. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența 

decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, 
autoritățile publice sunt obligate să întocmească și să facă public un raport 
anual privind transparența decizională. În acest sens, a fost întocmită 
circulara nr. II/D/377/3/07.01.2021. 

Urmare a răspunsurilor primite, a fost întocmit Raportul de evaluare nr. 
II/D/4111/24.02.2021 privind implementarea Legii nr. 52/2003 în anul 2020 
la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, 
precum și Tabelul centralizator cu persoanele responsabile cu aplicarea legii 
menționate anterior. 

 
11. Activitatea de întocmire și actualizare a listei cuprinzând 

aleșii locali 
 
11.1 Aplicarea prevederilor art. 263 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare și ale art. 6 alin. (2) lit. l) din 
Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a 
unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
 În conformitate cu prevederile art. 263 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 6 alin. (2) lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 
906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare și ale art. 1 din Ordinul comun al ministrului 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ministrului afacerilor interne 

nr. 2341/110/2019 pentru aprobarea procedurii de întocmire, actualizare şi 
transmitere a listei cuprinzând aleşii locali de la nivelul fiecărei 
unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prefectul are obligația întocmirii și 
actualizării la nivelul întregului județ a listei cuprinzând aleșii locali.  

Procedura de întocmire, actualizare și transmitere a listei cuprinzând 
aleșii locali a fost stabilită prin ordinul susmenționat. 

Datele privind aleșii locali, actualizate și comunicate de către secretarii 
generali ai unităților administrativ-teritoriale au fost introduse în aplicația E-
Aleși, dezvoltată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, de către funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului - Judeţul 
Bistriţa-Năsăud cu atribuții de utilizare a aplicației. 
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Urmare a radiogramei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației nr. 38045/2021, în data de 26.03.2021, respectiv 19.04.2021, 
a fost transmisă prin e-mail, situația centralizatoare a aleșilor locali din 
județul Bistrița-Năsăud, iar în data de 06.07.2021 s-a comunicat situația 
aleșilor locali din unitățile administrativ-teritoriale în care s-au produs 
modificări. 

 
          11.2 Actualizarea bazei de date privind autoritățile 
administrației publice locale 
 

În județul Bistrița-Năsăud numărul membrilor care compun consiliul 
județean, municipal, consiliile orășenești și comunale este de 804, potrivit 
Ordinului Prefectului nr. 190/14.07.2020, după cum urmează: 30 consilieri 
județeni, 21 consilieri municipali, 51 consilieri orășenești și 702 consilieri 
comunali. 

Datele privind aleșii locali vor fi actualizate în conformitate cu 
prevederile art. 263 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
și ale art. 3 alin. (2) din Ordinul comun al ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice şi ministrului afacerilor interne nr. 2341/110/2019 

pentru aprobarea procedurii de întocmire, actualizare şi transmitere a listei 
cuprinzând aleşii locali de la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-
teritoriale pe baza informațiilor comunicate de către secretarii generali ai 
unităților administrativ-teritoriale, urmând a fi introduse în aplicația 
informatică E-Aleși. 

Au fost întocmite: 
- 1 ordin al prefectului privind încetarea de drept a mandatului de 

consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare 
a pierderii calității de membru al partidului politic din care făcea parte 
(Consiliul Local Rebra); 

- 1 ordin al prefectului privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de primar ca urmare a condamnării prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă (primarul orașului Sângeorz-Băi); 

- 1 ordin al prefectului privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de primar ca urmare a existenței stării de incompatibilitate 
(primarul comunei Silivașu de Câmpie). 
   
  12. Managementul comunicării 
 
  12.1 Apostilarea documentelor 
 

În cadrul activităţii desfăşurate conform Ordonanţei Guvernului nr. 
66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea 
cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 
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octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000 şi modificată prin Legea nr. 
142/2004, Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud aplică Apostila de la 
Haga pe acte administrative, întocmite pe teritoriul României şi care urmează 
să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei de la 
Haga. 

Activitatea de aplicare a apostilei pe documente administrative este 
reglementată şi prin Procedura operațională PO II/D/17 privind activitatea de 
aplicare a apostilei pe documentele oficiale administrative, Ediţia 3 din data 
de 20.12.2018. 

În anul 2021 au fost prelucrate un număr de 563 de cereri şi a fost 
aplicată apostila pe un număr de 753 de acte oficiale administrative. 
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A fost întocmită circulara nr. II/D/223/1/06.01.2021 privind 

specimenele de semnături și au fost centralizate răspunsurile primite.  
Aplicarea apostilei s-a efectuat în aceeaşi zi în care s-a înregistrat 

cererea, prin efectuarea următoarelor procese: 
- verificarea competenţei instituţiei prefectului potrivit Ordonanţei 

Guvernului nr. 66/1999, cu modificările şi completările ulterioare. S-a 
verificat: competenţa materială, respectiv: emitentul actului, temeiul legal al 
emiterii actului, obiectul actului şi competenţa teritorială;  

- verificarea faptului că statul în care urmează a fi folosit actul oficial 
administrativ pentru care se solicită aplicarea apostilei se regăseşte în lista 
statelor semnatare ale convenţiei de la Haga (în caz contrar, solicitantul este 
îndrumat să urmeze procedura supralegalizării actelor oficiale administrative); 

- verificarea identității solicitantului și a calității acestuia în raport cu 
titularul actului pentru care se solicită aplicarea apostilei; 

- verificarea actelor pentru care se solicită aplicarea apostilei, în sensul 
că acestea să fie acte originale, să poarte semnăturile şi amprenta sigilară 
aflate în evidenţa instituţiei prefectului sau, după caz, să poarte avizele ce 
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garantează autenticitatea acestora de la instituţiile competente în acest sens, 
să poarte elementele de siguranţă, precum şi alte metode de verificare, 
respectiv: prin telefon/fax şi consultarea paginii de internet; 

- înregistrarea cererii şi a datelor în registrul electronic cu următoarele 
informaţii: data primirii cererii, numărul de înregistrare al cererii, numele 
solicitantului şi a calităţii acestuia, numele titularului actului şi cetăţenia 
acestuia, denumirea actului pentru care se solicită aplicarea apostilei, a seriei 
şi numărului acestuia, numărul procurii, al împuternicirii avocaţiale, al 
contractului şi/sau al delegaţiei reprezentantului persoanei juridice ori al 
corespondenţei, după caz, statul în care urmează a fi folosit actul, emitentul 
actului, datele privind verificarea semnăturii, a calităţii în care a acţionat 
semnatarul actului şi, dacă este cazul, a identităţii sigiliului sau a ştampilei de 
pe actul pentru care se solicită eliberarea apostilei şi observaţii cu privire la 
scopul utilizării actului sau/şi la alte aspecte considerate importante; 

- completarea apostilei, în sensul că apostila şi anexa la aceasta s-a 
completat pe calculator, utilizându-se aplicaţia electronică de la nivelul 
Ministerului Afacerilor Interne. 
 Persoanele care au solicitat aplicarea apostilei au fost consiliate cu 
privire la procedurile ulterioare ce trebuie urmate (necesitatea traducerii 
actului de către un traducător autorizat, legalizarea traducerii de către un 
notar public şi aplicarea apostilei de către Camera Notarilor Publici, pe 
traducerea legalizată). 

Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Nădsăud aplică Apostila de la 
Haga pe acte administrative, întocmite pe teritoriul României şi care urmează 
să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenţiei de la 
Haga. 

Începând cu data de 1 februarie 2017 au fost eliminate taxele consulare 
pentru aplicarea apostilei pe documentele administrative. 

În vederea combaterii pandemiei de Covid-19, preluarea cererilor, 
prelucrarea, semnarea și eliberarea actelor pe care s-a aplicat apostila se 
efectuează la locul amenajat de la intrarea în instituție, după un program 
stabilit încă din luna martie 2020, data începerii pandemiei, și este afișat pe 
site-ul instituției prefectului.  

Cererile sunt înregistrate în registrul electronic, pe baza unui program 
informatic. Rezolvarea promptă a solicitărilor cetăţenilor a făcut ca în anul 
2021 să nu existe nici o reclamaţie de întârziere sau de nerezolvare a 
cererilor. Activitatea nu a înregistrat disfuncţionalităţi, fiind realizată cu 
promptitudine şi operativitate. 
 
  12.2 Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor 
 

 Soluţionarea petiţiilor s-a făcut cu respectarea prevederilor legale 
specifice, fiind întocmite rapoarte de verificare a petiţiilor şi propuneri de 
rezolvare a acestora. 
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Problemele abordate de către cetăţeni au fost din domeniul aplicării 
legii fondului funciar, concesionarea păşunilor, reclamarea modului de 
soluţionare a cererilor de către autorităţi, retrocedări imobile, hotărâri emise 
de consiliile locale şi diverse cereri de interes comunitar. 

În vederea soluţionării petiţiilor, personalul serviciului a întocmit adrese 
către autorităţi publice locale sau instituţii publice, prin care au solicitat acte 
necesare formulării răspunsului, au întocmit rapoartele de verificare ale 
petiţiilor, precum şi răspunsurile la petiţii.  

În anul 2021, personalului serviciului i s-au repartizat, spre soluţionare, 
un număr de 65 de petiţii, din care 37 de petiţii au fost soluţionate favorabil, 
15 petiţii au fost soluţionate nefavorabil, 12 petiţii au fost soluţionate parţial 
favorabil, iar pentru 1 petiţie a fost declinată competenţa.  
  În funcţie de problematica ridicată de persoanele care au fost primite în 
audienţă de către conducerea instituţiei prefectului, au participat şi consilierii 
juridici din cadrul serviciului care au prezentat puncte de vedere juridice.   

 
 13. Activitatea privind circuitul documentelor şi activitatea de 

secretariat din cadrul serviciului 
 
În anul 2021, s-au desfăşurat următoarele activităţi, conform Procedurii 

interne de lucru PO III/8/B cu privire la activitatea de secretariat, Ediţia 1, din 
anul 2009: 

a) au fost înregistrate în Registrul de evidenţă al hotărârilor adoptate de 
consiliile locale din judeţul Bistriţa-Năsăud un număr de 4.804 acte, iar în 
Registrul de evidenţă al dispoziţiilor emise de primarii unităţilor administrativ-
teritoriale un număr 13.006 acte, care au fost transmise prefectului în 
vederea efectuării verificării legalităţii;  

b) a fost realizat circuitul pentru un număr de 713 acte repartizate, 
pe suport de hârtie şi pe suport electronic; 

c) s-a condus Registrul de evidenţă al cauzelor aflate pe rolul 
instanţelor de judecată, pe suport de hârtie şi pe suport electronic; 

d) a fost condus Registrul de termene pe suport de hârtie. Au fost 
operate în registru un număr de 286 de citaţii şi au fost repartizate 
electronic în programul DocManager. 

De asemenea, au mai fost repartizate, în programul DocManager, un 
număr de 182 de comunicări de sentinţe/încheieri civile şi un număr 
de 121 de adrese de solicitări de documente, transmise de instanţele de 
judecată.  
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14. Alte activităţi 
  
14.1 Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei 
 
În cursul anului s-au desfăşurat un număr de 10 şedinţe de 

pregătire profesională, care au avut ca obiect: aplicarea legii bugetului de 
stat pentru anul 2021, aplicarea prevederilor legale cu privire la redactarea 
regulamentului de organizare și funcționare a consiliilor locale, observații cu 
privire la actele normative de punere în aplicare sau după caz, de modificare 
și completare a Codului administrativ, aplicarea prevederilor Regulamentului 
Uniunii Europene nr. 679/2016, situații de incompatibilitate privind aleșii 
locali, egalitatea de șanse conform Legii nr. 202/2002, Codul de conduită al 
funcționarilor publici, prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 
discriminare, prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, încetarea de 
drept a mandatului de primar înainte de termen, prin ordinul prefectului, 
Constituția României.  

În anul 2021, 2 consilieri juridici au participat la programul ”Urbanism și 
autorizarea construcțiilor”, organizat de Institutul de Formare Profesională. 

  
14.2 Participarea în comisiile de concurs/examinare sau 

contestaţii pentru recrutarea sau promovarea funcţionarilor publici 
şi personalului contractual din cadrul autorităţilor administraţiei 
publice locale sau din cadrul serviciilor publice deconcentrate de la 
nivel judeţean 

 
Personalul Serviciului pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării 

actelor normative şi contenciosul administrativ este desemnat în comisiile de 
concurs/examinare sau contestaţii pentru recrutarea sau promovarea 
funcţionarilor publici sau nominalizaţi de către prefect în comisiile de 
concurs/examinare sau contestaţii pentru recrutarea sau promovarea 
personalului contractual din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale. 

În anul 2021, fiecare dintre cei 10 funcţionari publici din cadrul 
serviciului (numiţi într-o funcţie publică pe durată nedeterminată) au fost 
nominalizaţi în medie în 8 comisii de concurs/examinare sau 
contestaţii.  
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14.3 Întocmirea de rapoarte şi informări la nivelul serviciului 
 
14.3.1 Raportări care se întocmesc pentru informarea 

conducerii instituţiei sau şefului de serviciu, dar care nu se transmit 
ministerelor: 

 
- raport privind activitatea de verificare a legalităţii actelor 

administrative adoptate sau emise de autorităţile publice locale din judeţul 
Bistriţa-Năsăud - lunar şi anual; 

- lista şi stadiul cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată - 
săptămânal; 

- situaţia actelor de autoritate la care nu s-a revenit în urma 
procedurilor prealabile - săptămânal; 

- raport şi program de activitate al serviciului - săptămânal; 
- raport sinteză privind activitatea serviciului - anual; 
- graficul desfăşurării şedinţelor consiliilor locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud - lunar; 
- programarea personalului care desfăşoară activităţi pentru aplicarea 

apostilei - lunar; 
- foaie de prezenţă a personalului serviciului privind condiţiile 

vătămătoare - lunar. 
 
14.3.2 Raportări care se transmit ministerelor sau altor 

instituţii: 
 
- raport privind activitatea de verificare a legalităţii actelor 

administrative adoptate sau emise de autorităţile publice locale din judeţul 
Bistriţa-Năsăud - semestrial; 

- raport privind stadiul soluţionării notificărilor la nivelul judeţului 
Bistriţa-Năsăud - lunar; 

- raport privind controalele efectuate şi contravenţiile aplicate în baza 
legilor reparatorii - lunar; 

- raport privind numărul de dosare de despăgubiri constituite în baza 
Legii nr. 10/2001 - lunar. 
  

15. Suport decizional 
   

 Controlul intern managerial, registrul procedurilor 
 
Șeful serviciului a desfășurat următoarele activități referitoare la 

controlul intern managerial: 
 a participat, în calitate de membru, la activitatea Comisiei privind 

controlul intern/managerial; 
 a întocmit planul de activitate anual al serviciului; 
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 a întocmit lista activităților desfășurate în cadrul serviciului; 
 a întocmit fișele de risc nr.1 - 4; 
 a întocmit baza de calcul a riscurilor inerente asociate, la nivelul 

serviciului; 
 a întocmit lista de proceduri din cadrul serviciului; 
 a întocmit lista obiectivelor generale, specifice a activităților și 

documentelor care reglementează activitatea serviciului; 
 a întocmit lista obiectivelor, a activităților din cadrul serviciului care 

reglementează activitatea; 
 a întocmit lista obiectivelor generale, specifice a activităților și a 

riscurilor aferente; 
 a întocmit tabelul cu obiective specifice și riscurile inerente asociate, 

la nivelul serviciului; 
 a întocmit programul de instruire pentru anul 2021; 
 a întocmit Raportul privind stadiul îndeplinirii planului de acțiuni la 

nivelul serviciului pentru punerea în aplicare a Programului de 
dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Instituției 
Prefectului - Judeţul Bistrița-Năsăud. 

 
16. Propuneri de eficientizare a activităţii Serviciului pentru 

verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi 
contencios administrativ 

 
 În vederea îmbunătăţirii activităţii serviciului, se vor lua următoarele 
măsuri: 

 perfecţionarea cadrului juridic şi a cadrului organizatoric de colaborare 
cu autorităţile publice locale prin cele trei modalităţi prevăzute de lege: 
controlul ulterior al legalităţii actelor administrative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, controlul la sediul autorităţilor 
administraţiei publice locale, desfăşurarea de activităţi de instruire a 
secretarilor cu privire la aplicarea unor acte normative;  

 planificarea activităţilor şi urmărirea realizării acestor activităţi în baza 
ordinului prefectului; 

 specializarea personalului serviciului pe domenii în cadrul activităţii de 
efectuare a controlului de legalitate prin participarea la cursuri, 
conferinţe, stadii de perfecţionare; 

 actualizarea procedurilor şi instrumentelor de lucru referitoare la 
activităţile care intră în sfera de competenţă a serviciului; 

 stimularea desfăşurării activităţii în echipă. 
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G. Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii, 
informatic şi administrativ 
 
 1. Eficientizare structurală 
 
 În anul 2021 s-a efectuat reorganizarea instituției, fiind aprobată 
organigrama instituției și statul de funcții. 
 Au fost înființate structuri noi, precum: Compartimentul structura de 
securitate și Compartimentul relații publice și arhivă, iar Compartimentul 
urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu a trecut în structura 
Serviciului pentru verificarea legalității actelor, a aplicării actelor normative și 
contencios administrativ. 
  
 2. Gestionarea resurselor umane 
 

Activitatea de resurse umane din cadrul instituţiei se desfăşoară în baza 
următoarelor acte normative: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Legea nr. 360/2002 
privind Statutul poliţistului şi Legea nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

 În cursul anului 2021 au intervenit următoarele modificări în statul de 
personal al instituției: 1 funcţionar public de execuție și 1 personal 
contractual s-au pensionat, au fost numite 2 persoane în funcții publice de 
execuție și 2 persoane în funcții contractuale pe perioadă determinată, 5 
persoane pe perioadă determinată în cadrul cancelariei prefectului.  

Au fost modificate rapoartele de serviciu a 2 persoane prin transfer la 
cerere de la și la Instituția Prefectului - Judeţul Bistrița-Năsăud. 

La sfârşitul anului, structura posturilor în cadrul instituției prefectului a 
fost următoarea: 

 Autorități publice și acțiuni externe - 46 posturi; 
 Ordine Publică şi Siguranţă Naţională - 30 de posturi. 

    La capitolul „Autorități publice și acțiuni externe”, din totalul de 46 de 
posturi aprobate în statul de funcţii, la data de 31.12.2021 au fost ocupate un 
număr de 42 de posturi, repartizate astfel:  

   2  demnitari - prefect şi subprefect; 
   1   înalt funcţionar public - secretar general; 
   3   funcţionari publici de conducere - 3 şefi de serviciu;  
   26 funcţionari publici de execuţie;  
   10 posturi de personal contractual. 
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Structura posturilor  în cadrul instituției -
Autorități publice și acțiuni externe Inalți funcționari publici

Funcționari publici cu statut 
special de execuție

Funcționari publici de 
conducere

Funcționari publici de 
execuție

Personal contractual

 

 La capitolul „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională” sunt aprobate în 
statele de organizare un număr de 13 posturi la Serviciul public comunitar 
de paşapoarte şi 17 posturi la Serviciul public comunitar regim permise de 
conducere şi înmatriculare a vehiculelor, din care 1 post este vacant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartimentul resurse umane a întocmit şi actualizat pentru fiecare 

funcţionar public dosarul profesional, conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, 
modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 522/30.05.2007.  

De asemenea, se ţine în permanenţă legătura cu direcţiile ierarhic 
superioare, respectiv Direcţia Generală de Paşapoarte şi Direcţia Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor pentru emiterea 
ordinelor prefectului referitoare la raporturile de servici ale personalului din 
cadrul serviciilor publice comunitare, precum şi a altor documente care au 
legătură cu această activitate.  

Conform Planului anual de perfecţionare aprobat, un număr de 4 
angajați au participat la cursuri de formare profesională.  

Lunar, au fost întocmite şi transmise Ministerului Afacerilor Interne 
statele de personal, precum şi alte situaţii solicitate, urmărindu-se 
corectitudinea aplicării prevederilor legale în vigoare. 

A fost actualizat Regulamentul de organizare și funcționare al instituției.  

Structura posturilor în cadrul serviciilor publice comunitare din 
cadrul instituției

Demnitari

Înalți funcționari publici

Funcționari publici cu statut special 
de conducere

Funcționari publici cu statut special 
de execuție
Personal contractual
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În permanenţă s-a urmărit respectarea şi aplicarea legislaţiei privind 
salarizarea, încadrarea în muncă, sporurile, indemnizaţiile, concediile, 
încetarea raporturilor/contractelor individuale de muncă.  În acest sens, au 
fost emise un număr de 132 de ordine ale prefectului, având ca obiect 
stabilirea de măsuri cu caracter de specialitate din cadrul serviciului. 

Compartimentul resurse umane a emis în anul 2021 peste 78 de 
adeverinţe pentru atestarea calității de funcționar public, pentru atestarea 
calității de asigurat la Casa de asigurări sociale de sănătate, pentru atestarea 
vechimii în muncă pentru salariaţii care au solicitat astfel de acte. 

Conform rapoartelor anuale elaborate de către consilierul de etică, 
acesta nu a fost sesizat cu privire la încălcarea normelor de conduită de către 
personalul instituției. 

Au fost gestionate un număr de 89 de declarații de avere și 
interese  transmise cu adresă de inaintare Agenţiei Naţionale de Integritate. 

 
3. Utilizarea resurselor financiare 
 
Activitatea financiară se desfăşoară, în principal, conform următoarelor 

acte normative: Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 923/2014 pentru aprobarea 
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 
financiar preventiv și a cadrului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv, Ordinul 
ministrului afacerilor interne nr. 187/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv 
propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Ordinul ministrului afacerilor 
interne nr. 126/2016 pentru aprobarea regulilor şi politicilor contabile în 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud este instituţie publică, 
finanţată integral de la bugetul de stat, prefectul fiind ordonator terţiar de 
credite, în directa subordonare a ordonatorului principal de credite, ministrul 
afacerilor interne.  

Pentru anul 2021, bugetul final aprobat a fost de 7.442.000 lei, 
din care: 

 la cap. 51.01.03 „Autorităţi publice și acțiuni externe” cheltuieli curente, 
suma de 4.697.000 lei; 

 la cap.61.50.00 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, suma de 
2.722.000 lei; 
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 la cap.68.06.00 ”Asigurări și asistență socială”, suma de 23.000 lei. 
 Plățile efectuate au fost de 7.361.791 lei, din care: 

 la cap. 51.01.03 „Autorităţi publice și acțiuni externe” - cheltuieli 
curente,  suma de 4.635.446 lei; 

 la cap. 61.50.00 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, suma de 
2.704.056 lei; 

 la cap. 68.06.00 ”Asigurări și asistență socială”, suma de 22.289 lei. 
 

Situația utilizării creditelor bugetare în anul 2021 

 
 

Situația utilizării creditelor bugetare la cap. 51 
 ”Autorități publice și acțiuni externe” 

    

         

Situația utilizării creditelor bugetare la cap. 61 
„Ordine publică şi siguranţă naţională” 
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Obiectivele urmărite la nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistrița-
Năsăud în domeniul financiar-contabil, au fost următoarele: 

 întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate obligatorii şi 
a celorlalte documente de evidenţă contabilă prin întocmirea, editarea şi 
păstrarea registrului - jurnal, a registrului inventar, a fişelor de cont pentru 
toate operaţiunile efectuate pe parcursul anului 2021, a fişelor de cont 
analitic pentru valori materiale şi a fişelor mijlocului fix, a registrului 
numerelor de inventar, a fişelor pentru operaţiuni bugetare, a registrului de 
casă; 

 asigurarea informaţiilor corecte, referitoare la patrimoniul aflat în 
administrarea instituţiei publice şi respectiv la execuţia bugetului de venituri şi 
cheltuieli, obiectiv realizat prin evidenţierea în contabilitate a operaţiunilor 
referitoare la imobilizări, obiecte de inventar şi materiale; stabilirea, urmărirea 
şi evidenţierea datoriilor şi creanţelor, a operaţiunilor de trezorerie şi a 
cheltuielilor bugetare; 

 prezentarea şi raportarea informaţiilor financiare corecte privind 
patrimoniul şi execuţia bugetară la sfârşitul perioadei de referinţă 
(trimestru/an); 

 plata facturilor, obiectiv realizat prin întocmirea documentelor de plată 
pentru toate operaţiunile economico-financiare derulate în anul 2021, 
conform prevederilor legale incidente; 

 plata drepturilor salariale/obligaţiilor aferente acestora, precum şi a 
celorlalte drepturi rezultate din raporturile de muncă; 

 respectarea prevederilor legale privind procedurile de angajare, 
lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor, controlul cheltuielilor, 
contabilizarea şi raportarea lor. Au fost întocmite 949 de angajamente 
bugetare, 1301 de ordonanţări de plată, 1652 de ordine de plată către 
trezorerie şi 253 de foi de vărsământ; 

 depunerea la trezorerie,  prin casieria instituţiei, a sumei de 2.000.585 
lei, reprezentând contravaloarea plăcuţelor de înmatriculare, sumă care se 
virează în contul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări 
Vehicule Bucureşti. 

Toate operaţiunile economico-financiare au fost consemnate în 
momentul efectuării lor în documente justificativ, pe baza cărora s-au făcut 
înregistrări în jurnale, fişe şi alte documente contabile. 

Toate situaţiile solicitate au fost transmise cu respectarea termenului 
către Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bistriţa-Năsăud şi Direcţia Regională de Statistică Bistrița-Năsăud.  

 
4. Activitatea de achiziții publice 
 
Activitatea s-a desfăşurat potrivit legislației în vigoare, respectiv Legea 

nr. 98/2016 și Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. 
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Pe tot parcursul anului s-a urmărit asigurarea condiţiilor pentru buna 
funcţionare a activităţii tuturor structurilor funcționale din cadrul instituției, 
asigurându-se baza materială şi echipamentele necesare desfăşurării 
activităţii curente, precum şi întreţinerea echipamentelor, dar toate acestea în 
măsura resurselor financiare disponibile. 

Datorită creditelor bugetare reduse nu au fost realizate toate obiectivele 
propuse pentru anul 2021, respectiv: participarea tuturor funcţionarilor publici 
propuşi la programe de perfecţionare. 

În măsura bugetului alocat s-au asigurat condiţiile pentru buna 
funcţionare a parcului auto şi au fost respectate prevederile Ordinului 
ministrului afacerilor interne nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului 
privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor 
Interne, întocmindu-se zilnic foile de parcurs, cu centralizarea consumului de 
combustibil pe fiecare maşină şi predarea evidenţei pentru înregistrare în 
evidenţele contabile, urmărindu-se încadrarea consumului de carburant în 
normativele aprobate. 

S-a elaborat, actualizat şi modificat în funcţie de bugetele lunare 
alocate, programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, în baza 
necesităţilor transmise de structurile din cadrul instituţiei. Acest plan este 
utilizat ca un instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de 
achiziţie. 

Au fost încheiate 20 de contracte și acte adiţionale dintr-un 
număr de 173 achiziții directe. 

 
5. Activitatea de întreținere și funcționare a sistemelor 

informatice 
 
Au fost efectuate următoarele activităţi privind asigurarea 

funcţionării/actualizării paginii de internet (https:// bn.prefectura.mai.gov.ro). 
Au fost postate un număr de 1246 de informații/documente pe noua 

pagină web a instituţiei prefectului, din care cu frecvență mai mare au fost: 
- 797 de comunicate/buletine/informări de presă; 
- 197 de hotărâri ale Comitetului județean pentru situații de urgență 

Bistriţa-Năsăud; 
- 45 de hotărâri ale Comitetului Naţional pentru Situații de Urgență; 
- 51 de liste ale țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat; 
- 103 de actualizări privind agenda conducerii instituţiei; 
- 12 situații privind plățile; 
- 11 situații privind drepturile salariale; 
- 6 situații privind şefii serviciilor publice deconcentrate şi ai altor 

structuri; 
- 24 de anunțuri privind organizarea de concursuri pentru ocupare 

posturi vacante. 
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797

197

45

51

103

12
11 6

24

Postări informații/documente pe noua pagină de internet 
a Instituției Prefectului

comunicate/buletine/informări de presă

hotărâri ale CJSU BN

hotărâri ale CNSU

liste ale țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat

actualizări agende prefecți și subprefecți

situații privind plățile

 
 
Pentru anul 2021, activităţile cele mai semnificative privind 

administrarea echipamentelor IT au fost: 
 întocmirea unui număr de 17 referate de necesitate privind achiziția 

echipamentelor IT, programelor și serviciilor, întocmirea de caiete de sarcini 
și specificații tehnice aferente referatelor; 

 întocmirea Notei de fundamentare nr. I/C/24216 din 22.11.2021 privind 
achiziția de noi echipamente informatice (stații de lucru fixe și mobile), care 
să le înlocuiască pe cele depășite din punct de vedere tehnic și moral; 

 actualizarea licenței Bitdefender și administrarea consolei GravityZone 
(crearea de politici de securitate, etichetarea și actualizarea fiecărui nod 
(endpoint), crearea unui calendar privind scanarea sistemelor de operare; 

 actualizarea situației dotării cu tehnică de calcul a instituției; 
 acordarea de asistenţă tehnică de specialitate în activitatea de operare 

a echipamentelor IT pentru personalul instituţiei prefectului; 
 efectuarea de back-up pe anul 2021 pentru programul DocManager și 

trecerea la anul 2022 pentru instituția prefectului. 
 
6. Asigurarea resurselor logistic 

Activitatea s-a desfăşurat, în principal, conform prevederilor 
următoarelor acte normative: 

- Legea nr. 98/2016 și Hotărârea Guvernului nr. 395/2016; 
- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 599/2008 pentru aprobarea 

Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor 
Ministerului Afacerilor Interne; 

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, 
Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006;  

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;  
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- Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în 
instituţiile publice; 

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2015 privind organizarea, 
coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile 
Ministerului Afacerilor Interne. 

Au fost declasate și casate bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe, 
în valoare de 13.978,93 lei. 

Au fost scoase din funcțiune și apoi valorificate prin licitație, 2 
autoturisme, în valoare de 68.152,70 lei. 

A fost recepționat proiectul tehnic de execuție pentru obiectivul de 
investiții aferent reabilitării sediului instituției, obiectivul fiind introdus de 
către Compania Naţională de Investiţii pe lista sinteză a subprogramului “Alte 
obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”,  aprobat prin 
ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației. 

Parcul auto al instituției este dotat cu 10 autovehicule, din care 6 
aparțin parcului auto propriu și 4 autovehicule sunt utilizate de către serviciile 
publice comunitare. Autovehiculele sunt în parametrii normali de funcționare 
și se încadrează în consumul normat de carburanți. Reviziile tehnice se 
efectuează regulat, conform graficelor stabilite de producătorii de 
autovehicule, iar inspecțiile tehnice periodice se efectuează conform legislației 
în vigoare. 

Activitatea de securitate și sănătate în muncă a fost desfășurată 
de către lucrătorul desemnat, conform legislației în vigoare. Lucrătorul 
desemnat a desfășurat următoarele activități: 

- a întocmit planul şi tematica de control pe linia sănătăţii şi securităţii 
în muncă, înregistrat conform cerinţelor prevăzute la art. 15 pct. 17 din 
Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006; 

- a elaborat instrucțiunile proprii privind securitata și sănătatea în 
muncă; 

- a asigurat secretariatul şi a organizat ședințele trimestriale ale 
Comitetului de securitate și sănătate în muncă; 

- a efectuat 6 controale pe linia securității și sănătății în muncă, având 
ca obiect verificarea cunoștințelor, efectuarea instructajelor la locul de 
muncă, completarea la zi a carnetelor; 

- a întocmit 1 raport și 1 informare privind protecţia maternităţii la locul 
de muncă.  

În domeniul prevenirii și stingerii incendiilor au fost desfășurate, 
de către persoana responsabilă în domeniul PSI, următoarele activități: 

- personalul a fost instruit și testat pe linia prevenirii și stingerii 
incendiilor și protecției civile; 

- a fost întocmit referatul și tematica privind perioada de instruire a 
personalului în domeniul PSI și protecție civilă; 
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- a fost întocmit referatul și proiectul de ordin privind stabilirea 
componenței echipelor de intervenție în caz de incendiu la nivelul instituției 
prefectului, pentru fiecare etaj; 

- au fost completate fișele individuale de instructaj în domeniul 
prevenirii și stingerii incendiilor și în domeniul protecției civile; 

- a fost întocmit referatul de verificare, reparare și încărcare stingătoare 
aflate în dotarea instituției. 

Pe linia colectării selective a deșeurilor, responsabilul de mediu 
a desfășurat următoarele activități: 

- a fost verificat modul de colectare selectivă a deșeurilor; 
- au fost predate deșeurile colectate către S.C. REMATINVEST S.R.L. și 

au fost contabilizate în evidența tehnico-operativă pe categorii de deșeuri 
(registrul și fișele de evidență); 

- au fost predate deșeuri din hârtie și carton în cantitate de 11.329 kg 
(9.536 kg de buletine de vot și 1.793 kg rezultate din colectarea selectivă) 
obținând din valorificare suma de 582,12 lei, taxă de mediu 3,11 lei; 

- au fost predate deșeuri din aluminiu (plăcuțe de înmatriculare 
distruse), în cantitate de 1.990 kg, rezultând din valorificarea acestora, suma 
de 7.312,77 lei, taxă de mediu 149,23 lei; 

- au fost predate deșeuri DEEE în cantitate de 220 kg, rezultând din 
valorificarea acestora, suma de 43,12 lei, taxă de mediu 0,88 lei; 

- au fost predate deșeuri de plastic rezultate din plăcuțe de 
înmatriculare distruse, în cantitate de 440 kg fără valoare; 

- au fost predate deșeuri sursă de lumină (tuburi de neon), în cantitate 
de 17 kg fără valoare, la ASOCIAȚIA RECOLAMP BUCUREȘTI; 

- au fost predate deșeuri cartușe de toner goale, în cantitate de 160 kg 
fără valoare la S.C. GREENWEE INTERNAȚIONAL S.A.; 

- au fost virate la bugetul de stat, sumele obținute din valorificarea 
deșeurilor; 

- a fost efectuată 1 instruire a personalului care asigură efectuarea 
curățeniei în instituție privind manipularea, transportul şi depozitarea 
deșeurilor în containerele de mare capacitate, aflate în curtea interioară a 
instituției; 

- a fost actualizată Comisia de protecție a mediului la nivelul instituției; 
- au fost generate și valorificate toate cantităţile de deșeuri din instituție 

şi au fost transmise lunar, online, către Direcția Logistică din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, în aplicația Ministerului Afacerilor Interne, 
secțiunea deșeuri. 
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H. Compartimentul relaţii publice şi arhivă 
 
1. Informare şi relaţii publice 
 

 Numărul de solicitări de informaţii de interes public 
 
Situaţia solicitărilor înregistrate în perioada 01.01. - 31.12.2021 la 

nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud a fost următoarea: 
 Număr total de solicitări de informaţii de interes public: 40.  
 număr total de solicitări, departajat pe domenii de interes: 
o informaţii privind acte normative/reglementări - 7 cereri; 
o informaţii privind activitatea Comisiei judeţene pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor - 9 cereri; 
o informaţii privind datele de contact ale autorităţilor publice locale şi  

aleşii locali - 2 cereri; 
o informaţii privind situaţiile de urgenţă (evaluări pagube) - 1 cerere; 
o informaţii privind minoritaţile etnice - 1 cerere; 
o informaţii privind intervenţii în albiile râurilor - 1 cerere; 
o informaţii privind pregătirea sezonului rece - 1 cerere; 
o informaţii privind utilizarea banilor publici şi salarizarea în cadrul 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud - 11 cereri; 
o informaţii privind retrocedare imobil situat în oraşul Năsăud - 1 cerere; 
o informaţii privind împăduriri terenuri degradate - 1 cerere; 
o informaţii privind date proprietari auto - 1 cerere; 
o informaţii privind instituirea zonei de siguranţă în comuna Telciu - 1 

cerere; 
o informaţii privind campania de vaccinare - 3 cereri. 

 număr de solicitări rezolvate favorabil - 33; 
 număr de solicitări rezolvate nefavorabil - 1; 
 număr de solicitări informaţii inexistente - 1; 
 număr de solicitări redirecţionate - 4; 
 număr total de solicitări respinse (informaţii exceptate de la acces) - 1; 
 număr de solicitări clasate (greşit adresate) - 0; 
 număr total de solicitări în curs de soluţionare - 0. 
 număr de solicitări adresate în scris - 40, din care: 

- pe suport de hârtie - 2; 
- pe suport electronic - 38. 

 număr de solicitări adresate verbal - 0; 
 număr de solicitări adresate de persoane fizice - 22; 
 număr de solicitări adresate de persoane juridice - 11; 
 număr de solicitări adresate de mass-media - 7; 
 număr de reclamaţii administrative - 0; 
 număr de plângeri depuse în instanţa de judecată - 0. 
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 Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi a audienţelor 
 

  Număr petiţii soluţionate 
În anul 2021 au fost primite, înregistrate, repartizate şi expediate în 

urma soluţionării acestora de către personalul instituţiei, un număr de 149 
de petiţii. 

Problemele abordate de către cetăţeni au vizat: legile fondului funciar şi 
diferite cereri şi reclamaţii. 

Din totalul de 149 de petiţii, 38 au fost redirecţionate, 76 au fost 
soluţionate  favorabil, 32 nefavorabil, 2 au fost clasate direct şi 1 petiţie a 
fost anulată pentru că s-a constatat că a fost adresată instituţiei, spre ştiinţă. 

 Rapoarte transmise spre analiză conducerii instituţiei şi 
ulterior comunicate Ministerului Afacerilor Interne 

- a fost întocmit raport lunar, trimestrial, semestrial şi anual privind 
activitatea de soluţionare a petiţiilor. 

 Număr audienţe 
Înscrierea persoanelor în audienţă se face de către personalul din 

cadrul Compartimentului relaţii publice şi arhivă şi direct, pe pagina web a 
instituţiei: www.prefecturabn.ro. 

În perioada 01.01. - 31.12.2021, un număr de 207 persoane au fost 
înscrise în audienţă, din care s-au prezentat 145, acestea fiind primite de 
către conducerea instituţiei prefectului. 

Problemele abordate de către cetăţeni cu ocazia audienţelor au vizat: 
domeniul aplicării legii fondului funciar, reclamarea modului de soluţionare a 
cererilor de către autorităţi, acordarea ajutorului social, solicitări de locuinţe, 
solicitarea unui loc de muncă, retrocedări imobile şi diverse  probleme privind 
asigurarea utilităţilor publice, probleme personale. 

 
 2. Păstrarea, inventarierea, arhivarea și selecţionarea actelor 
create de structurile din cadrul instituţiei prefectului 

 
Pentru aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 16/1996 a arhivelor 

naţionale, republicată, precum şi a prevederilor Instrucţiunilor privind 

http://www.prefecturabn.ro/
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activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de 
conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996, 
modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2008, s-au efectuat următoarele: 

 Activitatea de scoatere a actelor din arhiva instrituţiei 
 Ca urmare a unui număr de 45 de solicitări formulate de personalul din 
cadrul instituţiei prefectului, s-au eliberat din arhiva instituţiei un număr de 
89 de dosare, din care:  

 - 29 de dosare privind hotărâri ale Comisiei judeţene Bistriţa-
Năsăud pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; 

 - 12 dosare privind hotărâri ale consiliilor locale şi dispoziţii emise 
de primari; 

 - 28 de dosare privind anexe la legile fondului funciar; 
  - 20 de dosare privind decizii și ordine ale prefectului. 
Dosarele au fost înregistrate în registrul de studiu la data împrumutului 

și s-au rearhivat după restituirea acestora. 
Au fost întocmite răspunsuri la un număr de 52 de solicitări formulate 

de persoane fizice și juridice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, 
republicată.   

În vederea întocmirii răspunsurilor la solicitări, au fost efectuate copii 
după documente din arhiva instituției, în număr de 1.066 de file, care au fost 
ştampilate pentru conformitate cu originalul.                                                            

 Activitatea de preluare a documentelor la arhiva instituţiei  
S-a întocmit adresă către structurile din cadrul instituției prefectului prin 

care s-a solicitat numărul de dosare cu documente create în anul 2020 şi 
perioada în care aceste documente vor fi predate la arhiva instituţiei, 
centralizat pe fiecare serviciu/compartiment.  

În baza răspunsurilor primite, s-a întocmit Planul de arhivare a 
documentelor create în anul 2020 de aparatul de specialitate al prefectului, 
înregistrat sub nr. IC/6723/29.03.2021. 

S-au preluat la arhiva instituţiei un număr de 895 de dosare. 
 Alte activităţi 

- a fost acordat ajutor la întocmirea inventarelor şi la transportul actelor 
la arhiva instituţiei; 

- a fost întocmit referatul nr. 21.302 din 13.10.2021 și proiectul de 
ordin privind comisia de selecționare a documentelor din arhivă; 

- a fost întocmită adresa nr. 17.743 din 25.08.2021 prin care s-a 
solicitat structurilor de specialitate, comunicarea propunerilor/observațiilor la 
proiectul de nomenclator arhivistic, ca urmare a reorganizării instituției 
prefectului, care să aibă în vedere Regulamentul de organizare și funcționare 
al instituției aprobat prin ordinul prefectului nr. 142 din 25.06.2021; 

- au fost inventariate, în vederea predării la Serviciul Județean al 
Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud, un număr de 1.336 de dosare, conținând 
dispoziții emise de primarii din județ din perioada 1997-2004; 
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- au fost întocmite referatele de necesitate şi oportunitate nr. I/C/7731 
din 09.04.2021 și nr. 24287 din 23.11.2021, pentru achiziţionarea coperţilor 
de carton necesare arhivării documentelor. 

 
 I. Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor 
 
 1. Obiectivele principale ale activităţii desfăşurate 
 

 oferire de servicii de calitate orientate către cetăţean; 
 operativitate în eliberarea documentelor solicitate; 
 desfăşurarea unei activităţi eficiente, cu respectarea cadrului legal; 
 eliminarea riscurilor de corupţie;  
 profesionalizarea funcționarilor din cadrul serviciului. 

 
  2. Principalele activităţi desfăşurate 
 

 constituirea, actualizarea şi valorificarea Registrului judeţean de 
evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate; 

 organizarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere, 
proba teoretică şi proba practică, în condiţiile legii; 

 asigurarea implementării datelor în vederea emiterii permiselor de 
conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a 
confecţionării plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehiculele 
rutiere, în condiţiile legii; 

 soluţionarea cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere, a 
certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare 
pentru vehicule rutiere, în condiţiile legii; 

 monitorizarea şi controlul modului de respectare a prevederilor legale 
în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană. 
 

 3. Organizarea internă 
 

În cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi 
înmatriculare a vehiculelor Bistriţa-Năsăud funcţionează următoarele 
compartimente: 

 Compartimentul regim permise de conducere şi examinări; 
 Compartimentul înmatriculări şi evidenţa vehiculelor rutiere; 
 Compartimentul informatic. 

 
 4. Resursele umane 
 
 Conform Statului de funcţii valabil pe anul 2021, serviciul avea aprobate 
un număr de 15 posturi, care se prezentau astfel: 
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 - ofiţeri de poliţie: 5 posturi; 
 -  agenţi de poliţie: 8 posturi; 
 -  personal civil: 2 posturi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compartimentul permise de conducere şi examinări 
În structură, posturile aferente compartimentului se prezintă astfel: 
- ofiţeri de poliţie: 2 posturi; 
- agenţi de poliţie: 6 posturi. 

 Compartimentul înmatriculări şi evidenţa vehiculelor rutiere 
În structură, posturile aferente compartimentului se prezintă astfel: 
- ofiţeri de poliţie: 2 posturi; 
- agenţi de poliţie: 2 posturi. 

 Compartimentul informatic 
În structură, posturile aferente compartimentului se prezintă astfel: 
- inginer de sistem: 1 post; 
- personal contractual: 1 post. 
La sfârşitul anului 2021 statul de funcții a fost suplimentat cu 1 funcție 

de referent debutant la înmatriculări și cu 1 funcție de agent la examinări. În 
urma concursurilor organizate la București în luna noiembrie s-au ocupat 
ambele posturi, dar candidatul care a fost declarat admis pe postul de agent 
la examinări, domnul Ivașcu Daniel Adrian, nu a fost încadrat pe funcție 
întrucât nu au fost finalizate toate procedurile necesare. Doamna Buliga 
Ancuța Claudia a fost încadrată pe postul de referent începând cu data de 
24.12.2021. 
 
 
 
 

 
Structura organizatorică a serviciului 

 

30% 

53% 

17% 
ofiţeri  
agenţi 
personal civil  
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 5. Activităţi desfăşurate 
 

În anul 2021, numărul persoanelor care s-au adresat serviciului în 
vederea soluționării problemelor specifice a fost mai mare decât cel din anul 
anterior, astfel: 
 

Anul  
Persoane care au solicitat servicii 

cu privire la: 

          
Total 

Înmatriculări Emitere 
permise de 
conducere 

Examinare 
auto 

 

2021 39.643 15.560 23.942 79.145 
2020 33.718 12.905 18.288 64.911 

         
Anul 2021 

30%

20%

Examinări auto
Emitere PC

Înmatriculări

50%

 

  
                          Anul 2020 

29

%

20%

Examinări auto
Emitere PC

Înmatriculări

51%

 

  
 Compartimentul regim permise de conducere şi examinări 

  
Pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud sunt autorizate şi funcţionează un 

număr de 42 de şcoli pentru pregătirea candidaţilor în vederea obţinerii 
permisului de conducere, la care sunt afiliaţi 172 de instructori autorizaţi.  
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Sunt autorizate şi funcţionează 9 laboratoare psihologice şi 3 policlinici 
medicale acreditate.  

În evidenţa informatizată, la începutul anului 2021 erau 115.975 
conducători auto, în evidenţa manuală erau 10.471 de conducători auto, iar 
la sfarşitul anului 2021 în evidenţa informatizată erau 120.803 de conducători 
auto și în evidenţa manuală 10.449 de conducători auto, reprezentând o 
creştere cu 4.828 a conducătorilo auto în evidenţa informatizată şi o scădere 
cu 22 a numărului de conducători auto din evidenţa manuală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din totalul celor 120.803 de conducători auto, 76.532 sunt de sex 

masculin, iar 44.271 sunt de sex feminin. 
Pe categorii de vârstă, situaţia se prezintă astfel: 

            *   16-17 ani:          50 conducători auto -  1%; 
            *   18-20 an:      5.081 conducători auto -  4%; 
            *   21-30 ani:    23.224 conducători auto - 19%;  
            *   31-50 ani:    53.446 conducători auto - 44%;  
            *   51-70 ani:    31.224 conducători auto - 26%;  
            *   peste 70 ani: 7.778 conducători auto -   6%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Numărul posesorilor de permise de 
conducere comparativ cu anul 2020  
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Activitatea de examinare a candidaţilor pentru obţinerea permisului de 
conducere se desfăşoară, zilnic, în municipiul Bistriţa pentru categoriile 
B,C,CE,D și bilunar, în perioada martie - noiembrie, în orașul Năsăud pentru 
categoria A. Acest lucru se întâmplă deoarece pe raza municipiului Bistrița nu 
a fost identificat niciun spațiu tip poligon pentru categoria A, care să 
întrunească prevederile tehnice legale pentru a putea fi autorizat de către 
Autoritatea Rutieră Română. 

În comisiile de examen au fost numiţi atât ofiţer, cât şi agenţi de poliţie, 
toţi fiind atestaţi ca examinatori de catre Direcţia Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, activitatea desfaşurându-
se în conformitate cu prevederile legale. 

Pe parcursul anului 2021, au fost examinate la proba teoretică un 
număr de 13.810  de persoane (+3.327 față de acceași perioadă a anului 
2020), din care au fost admise 6.387 (+1.445), reprezentand 46%, iar la 
proba practică au fost examinate 10.500 de persoane (+2.695) din care au 
fost admise 5.521 (+967), reprezentand 60% din numărul celor examinați la 
proba practică și 40% din numărul celor examinați la proba teoretică. 
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Pentru buna desfăşurare a activităţii, examinatorii care au fost 
nominalizaţi în comisia de examinare au fost instruiţi periodic cu privire la 
respectarea legislaţiei în domeniu, noutăţile legislative apărute, respectarea 
timpilor de examinare şi asupra modului de comportare în relaţia cu cetăţenii. 

Activitatea examinatorilor se prezintă astfel: 

 
Dacă în anii anteriori, activitatea de examinare a candidaţilor era 

afectată de absența unor colegi, care, fie s-au aflat în concediu de îngrijire a 
copilului (3 simultan), fie au fost destituiți sau pensionați, pe parcursul anului 
2021 lucrurile au intrat pe făgașul normal odată cu întoarcerea din concediul 
maternal a doamnei subinspector Andreica Oana și cu transferul domnului 
agent șef adjunct Turc Lucian de la ISU Bistrița-Năsăud, astfel că în prezent 
termenul de așteptare pentru susținearea examenului la proba practică a 
scăzut la câteva zile, față de 2 luni în anul 2020 sau 3 luni în anul 2019. 
 Un volum însemnat de activităţi s-au desfăşurat şi la ghişeul destinat 
deservirii cetăţenilor. 
 Pe parcursul anului 2021, au fost implementate datele în vederea 
editării şi eliberării pentru 15.560 de permise de conducere, +2.655 față de 
anul precedent. 

Nr. 
crt. 

Examinator Număr 
persoane 

examinate 

Număr persoane 
admise/ 

Procent de 
promovabilitate 

2021 2020     2021     2020 
1. cms. șef Prodan 

Claudiu 
 

22 73 15 –   68% 56 -  76% 

2. insp. pr. Pop Cristian  
 

585 1026 423 – 72% 606 -  59% 

3. sinsp. Andreica Oana 
 

1664 0 823 -  49% 0 

4. asp. Capota Mihai 
 

1813 1400 1148 – 
63% 

811 -  57% 

5. asp. Mureșan Vasile 
 

1542 1714 969 –  62% 872 -  50% 

6. as. Olariu Leon  
 

1083 1519 805 –  74% 999 -  65% 

7. asa. Cojoc Emilian 
 

1284 1422 955 –  74% 1422 - 
69% 

8. asa. Turc Lucian 
 

2412 175 1919 – 
79% 

158 -  90% 

9. ap. Man Mihai 
 

90 126 67 -    74% 66 -   52% 
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 Au fost preschimbate 612 de permise eliberate de autorităţi străine cu 
permise de conducere similare româneşti (-192). 

 
Permise de conducere emise 

 
 

15.560
12.905

 

612

420

PC

românești
PC         

străine

2021

2020

 
 Compartimentul înmatriculare şi evidenţa vehiculelor rutiere 

 
La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, la data de 01.01.2021 erau 

înmatriculate un număr de 127.745 de vehicule, iar la 31.12.2021 figurau 
înmatriculate 136.022 de vehicule, reprezentând o creştere a parcului auto cu 
8.277 de vehicule. Creșterea a fost similară cu cea din anul anterior, când 
numărul de vehicule a fost de 8.026. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Situaţia parcului auto 
comparativ 2020 - 2021 
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Analizând structura parcului auto, pe categorii de vehicule 
înmatriculate la nivelul judeţului, aceasta se prezintă astfel: 

 
Nr. 
crt. 

Categoria Număr 
vehicule 

la data de 
01.01.2020 

Număr 
vehicule    

la data de 
01.01.2021 

Diferenţe 

0 1 2 3 4 
1 Autobuz 337 325 -12 
2 Automobil mixt 477 449 -28 
3 Autoprop. lucrări 2 2 - 
4 Autorulotă 3 3 - 
5 Autospecială 89 86 -3 
6 Autospecializată 490 472 -18 
7 Autotractor 244 237 -7 
8 Autoturism 97162 103.058 +5896 
9 Autoutilitară  17759 19001 +1242 
10 Autovehicul spec. 353 404 +51 
11 Microbuz 288 281 -7 
12 Moped 5 5 - 
13 Motocar 1 1 - 
14 Motocicletă 179 181 +2 
15 Motociclu 1429 1607 +178 
16 Motocvadriciclu 6 6 - 
17 Motoretă 34 34 - 
18 Remorcă 6021 6752 +731 
19 Remorcă lentă 7 7 - 
20 Remorcă specială 322 357 +35 
21 Scuter 10 10 - 
22 Semiremorcă 2128 2341 +213 
23 Tractor 110 111 +1 
24 Tractor rutier 262 255 -7 

 
În cadrul compartimentului, în perioada analizată, şi-au desfăşurat 

activitatea 2 ofiţeri de poliţie şi 2 agenţi de poliţie, sprijiniţi de 1 agent de 
poliţie de la atelierul de confecţionat plăci cu numere de înmatriculare.  

Pe parcursul anului 2021 au fost emise un număr de 24.434 de 
certificate de înmatriculare (+3.638 față de aceeași perioadă a anului 
anterior), 10.901 de autorizaţii provizorii (+1.218) și au fost radiate din 
circulaţie 4.308 de vehicule (+1.069). 
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 O provocare importantă a compartimentului a constituit-o deschiderea 
sediului local de la Năsăud, în zilele de marţi și joi. Este un pas important 
pentru descentralizarea serviciilor adresate cetățenilor, dar modalitatea în 
care se desfășoară această activitate, prin detașarea unui lucrător de la sediul 
central care să preia dosarele și să le aducă la Bistrița unde să fie 
implementate, după care să ducă înapoi la Năsăud documentele și plăcuțele 
cu numerele de înmatriculare pentru a fi eliberate cetățenilor în următoarea zi 
lucrătoare, nu este deloc eficientă. Situația ideală ar fi ca și la sediul local 
Năsăud să existe dotarea tehnică necesară pentru procesare, astfel încât 
dosarele de înmatriculare să fie implementate direct acolo, fără sa mai fie 
nevoie să fie aduse la sediul central din Bistrița. 
 

 Compartimentul informatic 
 

 În cadrul compartimentului îşi desfăşoară activitatea 2 lucrători, 1 
inginer de sistem şi 1 analist programator. 

Compartimentul informatic asigură îndeplinirea funcţiei sistemului 
naţional informatic de regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor prin derularea activităţilor privind gestionarea, ţinerea în 
actualitate şi administrarea tehnică a bazelor de date şi imagini ale 
deţinătorilor permiselor de conducere şi deţinătorilor de vehicule rutiere, 
întreţinerea şi actualizarea nomenclatoarelor de interes general, producerea şi 
eliberarea  documentelor specifice şi asigură furnizarea datelor  referitoare la 
persoană şi vehicul. 

Situaţia operațiunilor efectuate 
comparativ cu anul 2020 

 
24.43
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20.79
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 Activităţi de secretariat   
 Au fost înregistrate un număr de 2986 de lucrări neclasificate: 

- registrul Legea nr. 677/2001 - 519 lucrări; 
- registrul evidenţă informaţii neclasificate multiplicate - 0 lucrări; 
- registrul petiţii - 2 lucrări; 
- registrul corespondenţă ordinară - 2467 lucrări. 
Au fost înregistrate 276 de lucrări clasificate: 
- dispoziţii de zi pe unitate - 252 lucrări; 
- ordine şi instrucţiuni - 0 lucrări; 
- lucrări secret de serviciu - 29 lucrări; 
- lucrări secret - 0 lucrări; 
- lucrări strict secret - 0 lucrări. 

 Activitatea de îndrumare şi control a lucrătorilor cu funcţii de 
comandă. Starea şi practica disciplinară. Prevenirea şi combaterea 
corupţiei. Petiţii 

 
 1. Activitatea de îndrumare şi control 
 

 La nivelul serviciului s-a întocmit planul pregătirii continue şi planul de 
pregătire fizică pentru anul 2021, urmărindu-se realizarea obiectivelor 
propuse, întocmirea, susţinerea şi dezbaterea temelor propuse. 
 A fost întocmit raportul săptămânal care cuprinde principalele activităţi 
desfăşurate de funcţionarii serviciului şi planul privind activităţile propuse a se 
desfăşura pentru săptămâna următoare.  

În perioada analizată, şeful serviciului a instruit periodic funcţionarii 
desemnaţi să facă parte din comisiile de examinare și a efectuat lunar 
controale ale acestora  pentru a verifica modul în care respectă dispoziţiile 
legale referitoare la desfăşurarea atât a probei teoretic, cât şi a probei 
practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere. 
 La nivelul serviciului au fost efectuate de către şeful serviciului 
controale care au vizat modul în care se desfăşoară activităţile cu publicul la 
ghişeele serviciului, verificarea documentelor care stau la baza emiterii 
permiselor de conducere, soluţionarea cererilor de înmatriculare permanentă 
a vehiculelor, radierea acestora, autorizarea provizorie, gestionarea plăcilor 
cu numere de înmatriculare, activitatea atelierului, prevenirea faptelor de 
corupţie, activităţile de examinare a candidaţilor la proba teoretică şi cea 
practică.  
 Cu ocazia acestor verificări nu au fost constatate încălcări ale 
prevederilor legale. 
 Au fost verificate zilnic dosarele candidaţilor admişi, iar periodic au fost 
verificate documentele care au stat la baza emiterii permiselor de conducere. 
 Cu privire la activităţile de înmatriculare a vehiculelor au fost verificate 
periodic dosarele de înmatriculare ale vehiculelor, în funcţie de competenţele 
stabilite de dispoziţiile legale.  
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  Şeful serviciului a verificat şi repartizat zilnic, în vederea soluţionării, 
documentele înregistrate la secretariatul serviciului şi a vizat documentele 
întocmite ca răspuns la solicitările cetăţenilor sau instituţiilor, precum şi cele 
întocmite cu ocazia vânzării plăcilor cu numere de înmatriculare. 

Şeful serviciului a verificat zilnic respectarea programului de lucru de 
către funcţionarii serviciului, ţinuta acestora, modul de primire a cetăţenilor, 
perioada de timp şi modul în care au fost soluţionate solicitările acestora. 
 În perioada analizată nu s-au înregistrat situaţii în care funcţionarii 
serviciului să fie sancţionaţi disciplinar. 
         

     2. Soluţionarea petiţiilor 
  

În perioada analizată  au fost înregistrate şi soluţionate 2 petiţii.   
De asemenea, a fost înregistrată o contestație la proba practică, 

soluționată conform Procedurii de sistem PS-DRPCIV-SRPCE - 09/2021. 
 
3. Prevenirea şi combaterea corupţiei 
  
Prin implicarea continuă a conducerii instituţiei şi a personalului 

serviciului, prin prelucrarea dispoziţiilor legale în materie, s-a reuşit 
prevenirea producerii unor fapte de corupţie. Fenomenul corupţiei este tratat 
cu maximă seriozitate, cunoscându-se consecinţele posibile în cazul încălcării 
normelor legale. 

Prin scăderea perioadei de așteptare la ghișee s-a realizat și înlăturarea 
vulnerabilității la corupție, creată de perioadele mari de așteptare, când, 
unele persoane care voiau să înmatriculeze mai repede vehicule erau dispuse 
să ofere oricui le-ar fi putut ajuta, diferite recompense. 

În colaborare cu Serviciul Judeţean Anticorupţie Bistriţa-Năsăud şi cu 
Serviciul Judeţean de Informaţii şi Protecţie Internă Bistriţa-Năsăud au fost 
efectuate două instruiri ale funcţionarilor serviciului cu referire la respectarea 
prevederilor legale în activităţile pe care le desfăşoară. Cu această ocazie s-a 
insistat pe aducerea la cunoştinţă a consecinţelor implicării în fapte de 
corupţie.  
 Tot în colaborare cu Serviciul Judeţean Anticorupţie Bistriţa-Năsăud s-a 
reușit prinderea în flagrant a unei persoane care a încercat fraudarea probei 
scrise a examenului auto prin utilizarea unor sisteme audio-video cu 
transmitere la distanţă. Mai exact, camera video pe care o avea montată în 
ceas transmitea live imaginea cu întrebările de pe monitor unui instructor 
care se afla într-o mașină din parcarea restaurantului Bistrița, care la rândul 
lui îi comunica răspunsurile prin casca miniaturală pe care cel din sală o avea 
înfiptă adânc în ureche. 
 Tot datorită vigilenței și seriozității personalului serviciului, a fost 
descoperită la intrarea în sala de examen o persoană care s-a prezentat, sub 
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o altă identitate, pentru a susține examenul scris în numele unei alte 
persoane, pe care intenționa să o ajute la promovarea probei scrise. 
 În ambele cazuri au fost sesizate organele de cercetare ale poliției și s-
au întocmit dosare de cercetare penală. 

Pentru prevenirea pe viitor a implicării funcţionarilor serviciului în fapte 
de corupţie se va avea în vedere supravegherea acestora, se vor desfășura 
ședințe de instruire și prevenire şi se vor organiza întâlniri periodice cu 
reprezentanţii Serviciului Judeţean Anticorupţie Bistriţa-Năsăud. 

 Măsuri pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea activităţilor 
serviciului 

Pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea activităţilor serviciului, în scopul 
asigurării unor servicii prompte şi de calitate cetățenilor, este necesar să se 
aibă în vedere și următoarele aspecte: 

 programarea online să poată fi efectuată şi pentru sediul local 
Nasaud; 

 programarea la proba practică să se efectueze şi online din cadrul 
şcolilor de şoferi, fără să mai fie nevoie ca persoanele să se 
prezinte la ghişeu; 

 studierea dispoziţiilor, ordinelor şi legislaţiei nou apărute pentru 
însuşirea şi aplicarea acestor în activitatea de deservire în condiţii 
optime  a cetăţenilor; 

 îmbunătăţirea pregătirii profesionale a funcţionarilor din cadrul 
serviciului prin participarea la cursuri de formare profesională, pe 
linia relaţiilor publice, specifice activităţilor pe care le desfăşoară; 

 pregătirea cât mai multor funcţionari care să poată efectua și 
activitățile pe care le fac, de regulă, ceilalți, în cazul în care s-ar 
impune; 

 consolidarea mentalității colective a serviciului în direcția 
preocupării reale pentru grija față de cetățeni prin adoptarea unui 
comportament caracterizat prin respect, disponibilitate, 
solicitudine și empatie față de aceștia;  

 organizarea eficientă a serviciului şi controlul activităţilor 
desfăşurate. 

 
  J. Serviciul public comunitar de paşapoarte 

 
 În anul 2021, în pofida situației pandemice existente la nivel global, 
activitatea Serviciului public comunitar de pașapoarte s-a desfăşurat 
neîntrerupt, în baza Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 
cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, a 
metodologiei de aplicare a legii şi a dispoziţiilor transmise de către Direcţia 
Generală de Paşapoarte. 
  Obiectivele principale care au fost urmărite în desfăşurarea activităţii de 
zi cu zi au vizat, în principal, realizarea unor servicii prompte şi de calitate în 
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vederea satisfacerii doleanţelor pe care cetăţenii le au, asigurarea unor 
condiţii cât mai primitoare pentru cetăţeni, dar şi condiţii de lucru şi dotări 
optime pentru fiecare funcţionar al serviciului. 
 S-a urmărit în acelaşi timp crearea tuturor condiţiilor pentru 
perfecţionarea continuă a personalului, desfăşurarea activităţilor specifice 
privind actualizarea continuă a registrului de riscuri la nivelul serviciului, cât şi 
perfecţionarea actului administrativ prin utilizarea eficientă a tuturor tipurilor 
de resurse aflate la dispoziţie.  
   În această direcţie, întregul colectiv al serviciului a manifestat totală 
transparență în relaţia cu cetăţeanul, promptitudine şi obiectivitate în 
îndeplinirea solicitărilor cetăţenilor, dar şi profesionalism şi integritate în 
realizarea serviciilor adresate cetăţenilor. 
  Din dorinţa permanentă de a oferi servicii de calitate cetăţenilor, s-a 
avut mereu în vedere respectarea strictă a termenelor de eliberare a 
paşaportului.  
 Tot pentru o mai bună informare a cetăţeanul, dar şi pentru 
mediatizarea activităţii desfăşurate, în perioada supusă analizei au fost 
intensificate preocupările privind promovarea acestor aspecte în mass media 
și pe rețelele de socializare. 
  Au fost efectuate şedinţe de tragere cu armamentul din dotare, iar 
pregătirea fizică a fost realizată săptămânal, în limita timpului disponibil şi în 
funcţie de volumul de muncă înregistrat, dar şi de activităţile suplimentare 
care au fost trasate în sarcina funcţionarilor serviciului. 

 Organizarea serviciului 
Structura organizatorică a Serviciului public comunitar de paşapoarte 

Bistriţa-Năsăud este următoarea: 
- Compartimentul emitere, evidenţă paşapoarte şi probleme de migrări; 
- Compartimentul informatică; 
- Compartimentul restricţii. 

 
 Compartimentul emitere, evidenţă paşapoarte şi probleme de 

migrări 
  
 În structură, posturile aferente compartimentului se prezintă astfel: 

- ofiţeri de poliţie: 4 posturi; 
- agenţi de poliţie: 4 posturi. 
 

 Compartimentul informatică 
 

În structură, posturile aferente compartimentului se prezintă astfel: 
- agenţi de poliţie: 1 post. 
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 Compartimentul restricţii 
 

În structură, posturile aferente compartimentului se prezintă astfel: 
- agenţi de poliţie: 3 posturi; 
Principalii indicatori ai activităţii serviciului înregistraţi în anul 2021, 

comparativ cu indicatorii similari din anul 2020:  
 

 Compartimentul emitere, evidență pașapoarte și probleme de 
migrări 

 

NUMĂR CERERI DE ELIBERARE A PAȘAPORTULUI
 ÎN ANII 2020 - 2021

1292 1736

7878

18060

2020 2021

Cereri pasaport

temporar
Cereri pasaport

electronic

 

  
 În anul 2021 au fost primite și soluționate 19.796 cereri de eliberare a 
pașapoartelor simple electronice și temporare (față de 9.170 cereri primite în 
anul 2020). Se poate observa o creștere semnificativă a numărului de cereri 
în anul 2021, iar acest lucru s-a datorat relaxării condițiilor de călătorie 
impuse la nivel mondial, în contextul pandemiei de Covid-19. 
 Din totalul cererilor preluate în anul 2021, un număr de 4343 au fost 
cereri preluate pentru cetățenii români care au domiciliul în alt județ, față de 
1529 în anul 2020. 
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NUMĂR CERERI DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI 
DEPUSE PRIN  MAE ÎN ANII 2020 - 2021

3367

5261

2020 2021

 

  
În privinţa numărului de cereri depuse prin intermediul Ministerului 

Afacerilor Externe s-a constatat o uşoară creştere, de la 5261 în anul 2021, 
față de 3367 în anul 2020, fapt ce denotă că cetăţenii români au început să 
uziteze mai mult de serviciile misiunilor diplomatice ori oficiilor consulare ale 
României în străinătate. 

În anul 2021 au fost emise 19.724 pașapoarte simple electronice 
și temporare, față de 8.584 în anul 2020. 

 

NUMĂR PAȘAPOARTE EMISE ÎN  ANII 2020 - 2021

1347 1736

17988

7237

2020 2021

Pasapoarte

temporare

Pasapoarte

electronice
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   Din totalul pașapoartelor emise, 380 au fost pașapoarte emise pentru 
cetățenii români cu  domiciliu în străinătate, față de 123 astfel de pașapoarte 
în 2020. 
 

NUMĂR PAŞAPOARTE  C.R.D.S. EMISE  ÎN  ANII
 2020 - 2021

123

380

2020 2021

 P
A

S
A

P
O

A
R

T
E

 C
.R

.D
.S

.

 

    
 În anul 2021 au fost constatate 203 contravenții la regimul 
pașapoartelor, fiind aplicate tot atâtea sancțiuni contravenționale (față de 113 
în anul 2020). 
 

NUMĂRUL SANCȚIUNILOR CONTRAVENȚIONALE  APLICATE 
ÎN  ANII 2020 - 2021

113

203

2020 2021
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NUMĂR ADEVERINŢE ELIBERATE 
 ÎN  ANII  2020 - 2021

73
94

2020 2021

 

 

  La acest indicator s-a constatat o ușoară creștere a numărului 
adeverinţelor eliberate, ceea ce denotă că numărul cetăţenilor români care au 
plecat la muncă în străinătate a fost în ușoară creștere. 
 În anul 2021 au fost scanate și arhivate un număr de 24.175 mape 
personale, față de 12.537 în anul 2020. 
 În anul anul 2021 au fost primite și soluționate favorabil un număr de 2 
petiții, la fel ca și în anul 2020. 
 Au fost trimise către judeţele de domiciliu toate cererile de eliberare a 
paşapoartelor preluate pentru persoanele domiciliate în alte judeţe. 
 Au fost efectuate verificări, la solicitarea CNIN, pentru 286 de persoane, 
în vederea restituirii taxei de pașaport. 
 

 Compartimentul restricții 
 
 În anul 2021 au fost primite de la autoritățile competente 482 
comunicări privind 516 persoane (față de 403 comunicări privind 435 
persoane în anul 2020), referitoare la dispunerea măsurilor privind 
suspendarea exercitării dreptului la liberă circulație a cetățenilor români în 
străinătate, acestea fiind implementate în evidența informatizată. 
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NUMĂR MĂSURI DE SUSPENDARE A DREPTULUI LA 
LIBERĂ CIRCULAȚIE ÎN  ANII 2020 - 2021

435
516

2020 2021

 

    
În urma comunicărilor primite de la autoritățile competente privind 

suspendarea dreptului la libera circulație, în anul 2021 s-au desfășurat 29 de 
deplasări în teren în vederea ridicării pașapoartelor, ocazie cu care au 
fost retrase 23 de pașapoarte și au fost întocmite 6 procese-verbale de 
constatare privind lipsa de la domiciliu a posesorilor de documente de 
călătorie (față de 14 pașapoarte retrase și 4 procese-verbale de constatare în 
anul 2020). 

 

NUMĂR PROCESE VERBALE DE ABSENȚĂ DE LA 
DOMICILIU ÎN  ANII 2020 - 2021

4

6

2020 2021
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NUMĂR PASAPOARTE RETRASE
 ÎN ANII 2020 - 2021

14
23

2020 2021

 

   
 Activitatea de comunicare către instanţe este proporţională cu numărul  
de comunicări primite de la acestea, respectiv 516 în anul 2021, faţă de 435 
în anul 2021. 
 

NUMĂR COMUNICĂRI CĂTRE INSTANȚĂ
 ÎN  ANII 2020 - 2021

435 504

2020 2021

  

 

 

 În anul 2021 au fost efectuate demersuri în teren în vederea identificării 
și anunțării familiei pentru un număr de 17 cetățeni români decedați în 
străinătate, față de 16 în anul 2020. 
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 Au fost inactivate 600 de restricții în anul 2021, față de 691 în anul 
2020. 
   În anul 2021, şeful serviciului a efectuat în rândul funcţionarilor 24 de 
controale pe diverse linii de muncă. Controalele s-au desfăşurat în baza unor 
planuri tematice de control şi au fost finalizate prin rapoarte în care s-au 
menţionat aspectele constatate, măsurile care s-au impus în vederea 
remedierii disfuncţiilor şi termene cu responsabilităţi, iar în şedinţele 
săptămânale efectuate au fost prezentate colectivului şi aceste aspecte. 
  În anul 2021 pe adresa de e-mail a serviciului au sosit numeroase e-
mail-uri trimise de cetăţeni români domiciliaţi atât în ţar, cât şi în străinătate. 
Toate acestea vizau obţinerea de informaţii despre posibilitatea obţinerii 
paşaportului, programul de lucru, documente necesare sau alte aspecte 
legate de călătoriile în străinatate. În toate cazurile s-a răspuns documentat, 
cu maximă operativitate. 
  Tot în această perioadă au fost efectuate instruirile semestriale pe linie 
de PSI și protecţia muncii.       

 Prevenirea şi combaterea corupţiei 
 Fenomenul corupţiei în rândul personalului serviciului a fost tratat cu 
maximă seriozitate, cunoscând consecinţele posibile în cazul încălcărilor 
prevederilor legale în vigoare. 
 Prin implicarea continuă a conducerii instituţiei şi şefului serviciului, prin 
prelucrarea continuă a unor dispoziţii legale în materie, dar şi urmare a 
controalelor inopinate efectuate de conducerea serviciului în rândul 
personalului, s-a reuşit prevenirea înregistrării în rândul funcţionarilor a 
unor fapte de corupţie. 
 Pe viitor se va urmări menţinerea aceluiaşi grad de corectitudine şi 
cinste în rândul personalului, urmând să fie organizate, cu ajutorul 
Serviciului Judeţean Anticorupţie Bistriţa-Năsăud, prezentarea unor teme cu 
fapte de corupţie care au fost depistate la nivelul ţării, în scopul prevenirii 
săvârşirii unor astfel de fapte în cadrul serviciului. 
 Pentru perfecţionarea, diversificarea şi îmbunătăţirea activităţii 
serviciului, dar şi pentru crearea unor condiţii mai bune pentru cetăţeni, se 
are în vedere întreprinderea următoarelor măsuri: 
 - continuarea desfăşurării activităţii cu profesionalism şi promptitudine, 
pentru satisfacerea tuturor solicitărilor cetăţenilor; 
 - asigurarea participării la cursuri de formare profesională, pregătire în 
domeniul limbilor străine, pregătire pe linia relaţiilor cu publicul. 
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CAP. IV DIFICULTĂŢI IDENTIFICATE ÎN ACTIVITATE/ 
PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂŢII 

 
 
 

 Dificultăţi identificate în activitate 
 

 - dificultăţi cu privire la organizarea, cu prezenţă fizică, a şedinţelor de 
lucru ale comisiilor şi comitetelor care funcţionează în cadrul instituţiei, în 
contextul pandemiei de COVID-19; 

- creşterea constantă a volumului de muncă ca urmare a reducerii 
numărului de personal; 

- lipsa tehnicii necesare şi a uzurii fizice a echipamentelor; 
- lipsa posibilităţii de plată a unor specialişti (proiectanţi autorizaţi în 

diverse domenii), în scopul realizării documentaţiei tehnice necesare 
depunerii cererilor de finanţare. 
 

 Propuneri de eficientizare a activităţii 
  

- standardizarea procedurilor la nivelul tuturor judeţelor, respectiv 
existenţa unor proceduri de lucru unitare la nivelul instituţiilor prefectului, 
pentru activităţile principale, cu posibilitatea ca ulterior, să poată fi 
„personalizate” prin stabilirirea responsabilităţilor/responsabililor la nivelul 
fiecărui judeţ; 
 - perfecţionarea cadrului juridic şi a cadrului organizatoric de colaborare 
cu autorităţile publice locale prin cele trei modalităţi prevăzute de lege: 
controlul ulterior al legalităţii actelor administrative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, controlul la sediul autorităţilor administraţiei 
publice locale, desfăşurarea de activităţi de instruire a secretarilor cu privire 
la aplicarea unor acte normative; 
 - planificarea activităţilor şi urmărirea realizării acestora; 
 - ocuparea posturilor vacante; 
 - studierea dispoziţiilor, ordinelor şi legislaţiei nou apărute pentru 
însuşirea şi aplicarea acestor în activitatea de deservire în condiţii optime  a 
cetăţenilor; 
 - intensificarea acţiunilor de îndrumare şi monitorizare a activităţii şi 
creşterea numărului de instruiri interne. 
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CAP. V OBIECTIVE PENTRU ANUL 2022 
 

 
 
1. Garantarea aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte 

normative, a ordinii publice, precum şi a programului de guvernare; 
2. Creşterea eficienţei comitetelor/comisiilor sau altor structuri din care 

fac parte reprezentanţii instituţiei prefectului; 
3. Îmbunătăţirea relaţiilor dintre instituţiile publice şi societatea civilă, 

prin promovarea în mod constant a unor servicii publice de calitate, cât mai 
aproape de nevoile şi aşteptările cetăţenilor; 

4. Îmbunătățirea managementului situaţiilor de urgenţă; 
5. Creşterea gradului de transparență a activității instituției prefectului; 
6. Desfăşurarea activităţii cu profesionalism şi promptitudine pentru 

satisfacerea tuturor solicitărilor cetăţenilor. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       Verificat 
                                                                                        Şef SPCISU 

   Ovidiu-Victor Frenţ 
 

      Întocmit 
Expert superior 
 Sanda Cătuna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bistriţa, la 30.03.2022 


	- asigurarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar;
	S-a întocmit adresă către structurile din cadrul instituției prefectului prin care s-a solicitat numărul de dosare cu documente create în anul 2020 şi perioada în care aceste documente vor fi predate la arhiva instituţiei, centralizat pe fiecare servi...
	În baza răspunsurilor primite, s-a întocmit Planul de arhivare a documentelor create în anul 2020 de aparatul de specialitate al prefectului, înregistrat sub nr. IC/6723/29.03.2021.

	 Compartimentul regim permise de conducere şi examinări
	În evidenţa informatizată, la începutul anului 2021 erau 115.975 conducători auto, în evidenţa manuală erau 10.471 de conducători auto, iar la sfarşitul anului 2021 în evidenţa informatizată erau 120.803 de conducători auto și în evidenţa manuală 10.4...
	Din totalul celor 120.803 de conducători auto, 76.532 sunt de sex masculin, iar 44.271 sunt de sex feminin.
	Au fost înregistrate un număr de 2986 de lucrări neclasificate:
	- registrul Legea nr. 677/2001 - 519 lucrări;
	- registrul evidenţă informaţii neclasificate multiplicate - 0 lucrări;
	- registrul petiţii - 2 lucrări;
	- registrul corespondenţă ordinară - 2467 lucrări.
	Au fost înregistrate 276 de lucrări clasificate:
	- dispoziţii de zi pe unitate - 252 lucrări;
	- ordine şi instrucţiuni - 0 lucrări;
	- lucrări secret de serviciu - 29 lucrări;
	- lucrări secret - 0 lucrări;
	- lucrări strict secret - 0 lucrări.

