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I.INTRODUCERE 

1.Legislație de bază:  
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
HG nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

2.Structura organizatorică 
Prin Ordinul prefectului județului Sălaj nr. 116/06.03.2020 s-a aprobat organigrama Instituției 

Prefectului-județul Sălaj.  
În subordinea directă a prefectului sunt următoarele compartimente funcționale: 
• Cancelaria prefectului; 
• Corpul de control al prefectului; 
• Compartiment audit intern; 
• Compartiment informare, relații publice și secretariat; 
• Colegiu prefectural; 
• Biroul financiar, contabilitate,  resurse umane și administrativ; 
• Serviciul juridic, contencios administrativ și apostilă; 
• Serviciul management instituțional. 
În subordinea unui subprefect sunt organizate și funcționează: 
• Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor; 
• Serviciul public comunitar de pașapoarte.  
În subordinea subprefectului care are calitatea de șef al structurii de specialitate este organizat și 

funcționează Compartimentul protecția informațiilor clasificate. 
În subordinea secretarului general al instituției prefectului este organizat și funcționează 

Compartimentul manager public. 

II.OBIECTIVE STRATEGICE 

 Implementarea la nivelul județului Sălaj a obiectivelor cuprinse în Programul de guverare și în politicile 
naționale de afaceri europene 

 Exercitarea controlului legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei 
publice locale de la nivelul județului Sălaj 

 Derularea acțiunilor de verificare exercitate de către comisiile mixte constituite prin ordin al prefectului, 
conform competențelor, asupra modului de aplicare și respectare a actelor normative la nivelul 
județului 

 Coordonarea acțiunilor derulate la nivelul județului în scopul prevenirii și gestionării situațiilor de criză 
și urgență,  

 Managementul activităților necesare pentru gestionarea pandemiei COVID-19, 

 Creșterea capacității de coordonare și monitorizare a activității serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor și ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului de la 
nivelul județului Sălaj 

 Eficientizarea măsurilor întreprinse pentru finalizarea procesului de restituire a proprietăților preluate 
în mod abuziv în perioada regimului comnunist în România, la nivelul județului Sălaj 

 Realizarea apostilării actelor oficiale administrative în conformitate cu prevederile legale  

 Eficientizarea relației cu cetățeanul și a comunicării interne și externe 

 Realizarea eficientă a atribuțiilor referitoare la calitatea de ordonator terțiar de credite 

 Efectuarea și coordonarea activităților privind aplicarea măsurilor restrictive ale dreptului la libera 
circulație în străinătate a cetățenilor români 

 Organizarea la nivelul judeţului a gestionării şi controlul eliberării paşapoartelor simple temporare şi 
electronice; administrarea, gestionarea şi valorificarea Registrul judeţean de evidenţă a paşapoartelor 

 Gestionarea și valorificarea registrului auto și a permiselor auto  

 Implementarea corespunzătoare a proiectului de reabilitare termică a Palatului Administrativ Zalău. 

III.MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE 

1.Eficientizare structural 
Prin Anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. II/753/30.03.2021, i-au fost repartizate în anul 

2021, la capitolul bugetar 51A „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, un număr de 44 de posturi, dintre care 3 
funcții de demnitate publică, 34 funcţii publice şi 7 funcţii contractuale.  

La capitolul bugetar 61A ”Ordine publică și siguranță națională” s-au repartizat un număr de 25 de 
posturi, dintre care 21 funcții publice cu statut special și 4 funcții contractuale. 

2.Gestionarea resurselor umane 

3.Utilizarea resurselor financiare 
Bugetul Instituţiei Prefectului-Judeţul Sălaj  pe anul 2021 aprobat prin Legea bugetului  
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de stat nr. 15/2021, cuprinde la cheltuieli prevederi bugetare în suma de 18.726  mii lei, din care pe capitole, 
se prezintă astfel: 

51.01.03 - Autorități publice şi acțiuni externe – 16.402 mii lei 
61.50.00- Ordine publică şi siguranța națională – 2.324 mii lei 
                                                                                                                                       mii lei 

 
Denumire indicatori 

Buget aprobat 
la 31.12.2021 

Credite deschise 
până la 31.12.2021 

Execuţie la 
31.12.2021 

Cheltuieli de personal 6.523 6.521,14 6.428,87 

Bunuri şi servicii 839 831,78 820,38 

Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe 
nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020 

11.261 8.263,15 8,263,15 

Despăgubiri civile 7 6,32 6,32 

Cheltuieli de capital 96 95,71 95,71 

 
Cu ocazia pregătirii, organizării și desfășurării alegerilor locale parțiale au fost alocate prevederi 

bugetare, astfel: 
Total fonduri alocate la titlul I ,, Cheltuieli de personal”: 170 mii lei 
Total fonduri alocate la titlul II ,,Bunuri şi servicii”: 72 mii lei 
Total cheltuieli efectuate la titlul I ,, Cheltuieli de personal”: 112,14 mii lei 
Total cheltuieli efectuate la titlul II ,,Bunuri şi servicii”: 21,78 mii lei. 
 Pentru derularea proiectului “Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ Zalău” în anul 
2021 s-a alocat un buget de 11.261.000 lei. Din acest buget s-au angajat cheltuieli și s-au efectuat plăți în 
valoare de 8.263.145,64 lei reprezentând servicii de audit financiar, comunicat de presă și lucrări de construcții. 

În anul 2021 s-a desfășurat Recensământul general agricol și Recensământul populației și locuințelor, 
instituția prefectului asigurând spațiile pentru depozitarea și păstrarea în condiții corespunzătoare a 
materialelor de recensământ, mijloacele de telecomunicații necesare desfășurării activității și a sprijinit Direcția 
Județeană de Statistică pentru deplasarea în cadrul județului a personalului din cadrul DJS cu atribuții în 
organizarea RPL 2021. 

Total fonduri alocate RGA la titlul II ,,Bunuri şi servicii”: 32 mii lei 

Total cheltuieli efectuate RGA la titlul II ,,Bunuri şi servicii”: 32 mii lei. 

Total fonduri alocate RPL la titlul II ,,Bunuri şi servicii”: 2 mii lei 

Total cheltuieli efectuate RPL la titlul II ,,Bunuri şi servicii”: 0,97 mii lei. 

Eficiența utilizării fondurilor publice alocate de Ministerul Afacerilor Interne, Instituției Prefectului – ordonator 
terțiar de credite - a fost asigurată prin: 

1. Organizarea şi conducerea corectă şi la zi a contabilității instituției, urmărirea execuției bugetare, a 
rezultatelor acesteia şi efectuarea plăților în condiții de economicitate şi eficiență 

2. Întocmirea registrelor obligatorii, a balanței de verificare şi a situațiilor financiare care să reflecte situația 
reală şi exactă a patrimoniului instituției 

3. Implementarea bugetului cu încadrarea în alocațiile bugetare trimestriale şi anuale 

4. Angajarea şi ordonanțarea la plată a cheltuielilor în limita bugetului aprobat 

5. Efectuarea cu responsabilitate a controlului financiar preventiv propriu 

6. Calculul şi evidențierea corectă a obligațiilor de natură salarială 

7. Gestionarea valorilor băneşti şi întocmirea documentelor specifice 

8. Determinarea valorii creanțelor față de instituțiile care îşi desfăşoară activitatea în Palatul Administrativ în 
funcție de nivelul cotei individuale de utilități 

9. Inventarierea patrimoniului 

4.Activitatea de achiziții publice 
Achiziţiile publice la nivelul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sălaj s-au desfăşurat în conformitate cu 

Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulteriore. 

În cadrul compartimentului achiziții publice s-au îndeplinit următoarele atribuţii: 
-elaborarea/actualizarea, pe baza necesităţilor transmise compartimentele autorităţii contractante, strategia 
de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de 
atragere a altor fonduri; 
- întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru atribuirea contractelor de furnizare, 
servicii şi lucrări cuprinse în programul anual de achiziţii; 
- întocmirea caietelor de sarcini pentru atribuirea contractelor de furnizare cuprinse în programul anual şi 
formularea răspunsurilor în cazul în care clarificările solicitate de ofertanţi la procedura de atribuire a 
contractelor de furnizare se referă la specificaţii tehnice; 
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- transmiterea anunţurilor de participare şi de atribuire, către Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, a 
invitaţiilor de participare pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări în funcţie de procedura 
iniţiată conform prevederilor legale; 
- desemnarea comisiilor de evaluare privind atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări; 
- participarea ca membri în comisiile de evaluare pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări;  
- formularea de clarificări tuturor solicitanţilor ofertanţi, participanţi la procedura privind documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei şi asigurarea transmiterii către toţi ofertanţii a comunicării privind rezultatul 
aplicării procedurii pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări; 
- întocmirea contractelor de furnizare, servicii şi lucrări şi înaintarea acestora spre semnare părţilor 
contractante; 
-a fost asigurată activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea procedurilor de 
achiziție, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea 
principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice; 
- întocmirea dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit; 
-operarea de modificări și completări în programul anual al achiziţiilor, cu aprobarea conducătorului instituţiei 
şi avizul compartimentului financiar contabil; 
-arhivarea documentelor repartizate, produse şi gestionate, conform actelor normative. 

În cursul anului 2021 au fost inițiate și finalizate un număr de 138 achiziții directe de produse, servicii 
și lucrări în valoare totală de 432.964.67 lei fără TVA.  

Au fost incheiate 22 contracte de achiziţie publică din care:  
- 4 contracte subsecvente; 
- 18 achizitii directe.  

5.Asigurarea resurselor logistice, IT și comunicații 
S-a întocmit 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. 

IV.REALIZARI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ 

A.Cancelaria prefectului  

1. Agenda prefectului 
Cancelaria Prefectului și a Subprefecților a fost întocmită săptămânal și actualizată zilnic de 

Cancelaria Prefectului. Agenda a vizat pregătirea și desfășurarea întâlnirilor de diverse teme precum: întâlniri 
cu reprezentanți ai ministerelor, ai instituțiilor locale, sindicatelor și patronatelor, cultelor religioase, 
problematica COVID-19, situații de urgență, HoReCa, precum și alte probleme intervenite. 

Agenda Prefectului și Subprefecților a fost publicată săptămânal pe site-ul instituției. 

2. Comunicate de presă, alocuțiuni 
- apariţia unui număr total de 302 materiale în presă scrisă şi 543 materiale în presa on-line. 
- Biroul de presă a organizat 12 conferinţe de presă şi a redactat 254 comunicate și informări de presă. 

Principalul canal de comunicare a fost pagina de Facebook a instituţiei, ce a înregistrat în 2021 
aproape 1,2 milioane de vizite, un impact al postărilor de 240.000 şi peste 3.000 de noi aprecieri. Numărul 
total de urmăritori ai paginii este actualmente de circa 13.000.    

Conducerii instituţiei i-a fost prezentată zilnic revista presei şi au fost asigurate condiţiile privind 
actualizarea site-ului oficial al instituţiei https://sj.prefectura.mai.gov.ro precum și pe pagina de Facebook cu 
datele şi informaţiile de interes public ce se comunică din oficiu, coordonatele de contact ale instituției și ale 
reprezentanțiilor acesteia, informații privind activitatea intra- și inter- instituțională. 

B.Corpul de control al prefectului 
O importantă activitate desfăşurată de către Corpul de control al Prefectului a constituit-o soluţionarea 

petiţiilor adresate Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj. Problematica petiţiilor adresate instituţiei a fost 
generată de aplicarea legilor proprietătii, petiţionarii solicitând, cu preponderenţă, sprijinul instituţiei noastre în 
sensul obligării comisiilor locale de fond funciar din judeţ la definitivarea reconstituirii dreptului de proprietate 
asupra terenurilor (punerea în posesie a unor suprafețe de teren validate prin hotărâri ale Comisiei judeţene 
Sălaj, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti definitive) dar și pentru găsirea unor soluţii în vederea 
rezolvării unor situații cu un grad de complexitate mai ridicat.  

Alte aspecte semnalate de către petenți au fost cele referitoare la prioritățile unităților administrativ 
teritoriale în privința modului de administrare a domeniului public și privat: gestionarea pajiștilor, investiții - 
drumuri, introducerea utilităților, etc, sau cu privire la activitatea aparatului de specialitate a primarilor: relațiile 
cu cetățenii, transparența decizională, modul de înscriere în registrele agricole, etc.  

Pe lângă soluţionarea petiţiilor înregistrate la Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj, funcţionarii publici 
din cadrul acestui compartiment au mai desfăşurat şi alte activităţi de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea 
ce priveşte sfera de competenţă a prefectului.  

În cursul anului 2021, Corpul de control al Prefectului a acordat sprijin și îndrumare în aplicarea 
măsurilor stabilite în contextul prevenirii și combaterii efectelor pandemiei Covid 19: măsuri pentru creșterea 
capacității de răspuns, pentru asigurarea rezilienței comunităților și pentru diminuarea impactului de risc, 
stabilire scenarii funcționare unități de învățământ,, suspendare/reluare actovitate unități de învățământ prin 
hotărâri ale CJSU Sălaj. 
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De asemenea, a fost acordat sprijin și îndrumare vederea organizării și desfășurării în bune condiții a 
alegerilor locale parțiale din orașul Șimleu Silvaniei – alegere primar. 

Corpul de control a participat alături de conducerea instituţiei la audienţele susţinute, identificând 
soluțiile legale la problemele ridicate de către persoanele înscrise în audienţe sau a celor care au solicitat 
consiliere pe diferite aspecte.   

1.Acţiunile de control 
Cu toate că au fost planificate acţiuni de control în cursul anului 2021, la sediile autorităţilor 

administraţiei publice locale, pe baza tematicii şi a graficului aprobate de prefect, acestea au fost suspendate 
din cauza pandemiei, limitându-se astfel contactele directe și/sau interacțiunile cu alte persoane din afara 
instituției.  

C.Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administrativ 

1. Activitatea de verificare a legalitățiii actelor administrative 
a. Număr de hotărâri verificate - 4.688 

 b. Număr de dispoziții verificate - 16.796 
 c. Număr acte considerate nelegale - 24 
 d. Număr acte modificate/revocate fără procedură prealabilă - 23 
 e. Număr acte intrate în procedură prealabilă - 1 

f. Număr acte atacate în Contencios administrativ - 1 

2.Instruirea secretarilor unităților administrativ-teritoriale 
Având în vedere situația pandemică existentă în cursul 2021, nu au fost organizare ședințe de 

instruire a secretarilor unităților administrativ - teritoriale cu prezență fizică. În acest context, instruirea 
secretarilor s-a facut prin adrese și circulare, precum și în cadrul convorbirilor telefonice avute de consilierii 
juridici din cadrul compartimentului cu secretarii generali ai UAT-urilor. 

3.Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești 
 Compartimentul retrocedarea proprietăților a asigurat instrumentarea unui număr de 347 cauze de 
fond funciar aflate pe rolul instanţelor de judecată în cursul anului 2021, majoritatea având ca obiect cereri de 
modificare sau anulare totală sau parțială a titlurilor de proprietate emise, cereri de emitere a titlurilor de 
proprietate și plângeri împotriva hotărârilor comisiei judeţene.  

Cu privire la litigiile având ca obiect obligarea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere şi Înmatriculări Vehicule la transcrierea dreptului de proprietate al autovehiculelor de către 
dobânditorii ulteriori au fost instumentate un număr de 6 cauze din care 1 a fost soluționată favorabil, iar 
celelalte se află pe rolul instanțelor de judecată. 

4.Modalitatea de lucru pentru întocmirea proiectelor de ordin, număr de ordine 

a. Modalitatea de lucru pentru întocmirea proiectelor de ordin 

b. În cursul anului 2021, Prefectul Județului Sălaj a emis un număr de 546 de ordine din care: 

- cu caracter individual:     ; 
- cu caracter normativ:      ; 
- cu caracter tehnic / specialitate:   
c. Ordine Prefect emise de prefect în calitate de președinte al CJSU în anul 2021 - 88 

    din care: 

- referitor focare PPA: - 58 
- alte cazuri de epizotii la animale: - 4 
- actualizări sau completări privind componenta CJSU/ CLCB: - 5 
- fenomene meteorologice periculoase (inundații, grindină) - 2 
- alunecări de teren: - 11 
- gestionare Covid 19: - 3 
- altele categorii: - 5 (salubrizare cursuri de apă, verificare construcții hidro, plan pregătire situații 

urgență, caniculă, ambrosia). 
 d. Ordine Prefect prin care s-au constituit comisii mixte de verificare/ constatare - 16 

din care: 

- fenomenene meteorologice periculoase (inundații, grindină, etc) - 2 
- alunecări de teren: - 11 
- alte categorii: 3 ( salubrizare cursuri de apă, construcții hidrotehnice, ambrozia). 

5.Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină 
La nivelul IPJSj, a fost depusă 1 sesizare formulată de către instituție, prin care se reclama 

săvârșirea unor fapte ce pot constitui abatere disciplinară de către secretarul comunei Almașu. 
A fost aplicată 1 sancțiune disciplinară întrucât în urma cercetării administrative efectuate s-a 

constatat săvârșirea unor fapte ce constituie abateri disciplinare. 

6.Activitatea desfășurată de Comisia Județeană Sălaj de atribuire de denumiri 

În cursul anului 2021, au fost înregistrate la Comisia Județeană Sălaj de atribuire de denumiri un 

număr de 5 solicitări de avizare, soluționate favorabil. 
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7.Activitatea de Contencios - administrativ (număr de acțiuni în instanță de contencios administrativ) 
Din cele 21.484 acte administrative verificate, un număr de 24 acte au fost considerate nelegale, motiv 

pentru care s-au efectuat proceduri prealabile/s-a luat legătura cu instituțiie emitente, în urma cărora 23 au 
fost revocate/modificate de organul emitent, iar pentru 1 au fost promovate acţiune în contencios administrativ. 

D.Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu 
1. Aplicarea legilor fondului funciar 

Cu privire la aplicarea Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
a Legii nr. 169/1997, a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 890/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 193/2007, a Legii nr. 165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România 

În exercitarea atribuţiilor conferite prin lege, Comisia Judeţeană de fond funciar Sălaj, prezidată de 
Prefectul judeţului Sălaj, s-a întrunit în intervalul 01.01.2021-31.12.2021 în 3 ședințe de lucru, în cadrul cărora 
au fost adoptate 210  hotărâri: 56 hotărâri prin care s-a stabilit solicitarea suspendării serviciului public cu 
specific silvic, 20 hotărâri de soluționare a unor contestații, 154 hotărâri prin care s-au soluționat propunerile 
comisiilor locale înscrise în anexe, fie propuneri de validare amplasament, fie propuneri de acordare măsuri 
compensatorii. 

 În cursul anului 2021 a fost actualizată componența unora dintre comisiile locale de fond funciar prin 
OP nr. 98/04.02.2021, nr. 393/23.07.2021, nr. 469/16.09.2021, nr.30/2701.2021, nr. 31/27.01.2021, nr. 
32/27.01.2021, nr. 33/27.01.2021, nr. 34/27.01.2021, nr. 35/27.01.2021, nr. 36/27.01.2021, nr. 37/27.01.2021,   
nr. 38/27.01.2021 nr. 327/25.05.2021 , nr. 496/05.10.2021, nr. 544/06.12.2021  nr. 545/06.12.2021 , nr. 
397/23.07.2021,  nr. 398/23.07.2021, nr. 457/03.09.2021, nr.158/24.02.2021, nr. 159/24.02.2021, nr. 
161/24.02.2021, nr. 468/16.09.2021, nr. 469/16.09.2021, nr. 308/10.06.2021, și  nr. 443/27.08.2021. 

În intervalul 01.01.2021-31.12.2021, Comisia judeţeană de fond funciar Sălaj a emis un număr de 251 
titluri de proprietate în baza hotărârilor Comisiei județene ori în baza sentințelor judecătorești, fiind astfel 
finalizată reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafețele de 245,44 ha teren agricol și 289,50 ha 
teren cu vegetație forestieră.  

S-au verificat 65 de documentații pentru modificarea titlurilor de proprietate în baza hotărârilor 
judecătorești definitive. S-au verificat 39 de documentații pentru emiterea titlurilor de proprietate de către 
Comisia județeană Sălaj, în baza hotărârilor judecătorești definitive. Din cele 104 documentaţii verificate de 
modificare/emitere a unor titluri de proprietate în temeiul unor hotărâri judecătoreşti definitive, 87 au fost 
transmise Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru operarea modificărilor, iar 17 au fost returnate 
comisiilor locale pentru remedierea unor deficiențe. Din cele 17 documentații returnate pentru remedierea 
deficiențelor, 3 nu au fost retransmise Comisiei județene. 

În anul 2021 s-a eliberat un număr de 5 duplicate ale unor titluri de proprietate. 
Cu privire la aplicarea Legii nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului 

funciar nr. 18/1991 
În cursul anului 2021 juriștii din cadrul Compartimentului retrocedarea proprietăților au întreprins activități de 
coordonare în ceea ce privește aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2018. 
Coordonarea și îndrumarea comisiilor locale s-a realizat atât verbal, prin telefon, cât și prin adrese. 
În intervalul 01.01.2021-31.12.2021, Comisia județeană de fond funciar Sălaj s-a întrunit în 3 ședințe de lucru, 
în cadrul cărora au fost adoptate în soluționarea cererilor depuse la Legea nr. 231/2018 202  hotărâri: 50 
hotărâri de respingere a unor contestații, 6 hotărâri de admitere a unor contestații, 53 hotărâri prin care s-au 
validat propunerile comisiei locale, 77 hotărâri prin care s-au invalidat propunerile comisiei locale, 8 hotărâri 
prin care a fost modificată măsura comisiei locale și 8 hotărâri de validare în parte a propunerilor comisiei 
locale. 
Din totalul de 4101 cereri depuse în temeiul Legii nr. 231/2018, au fost soluţionate până în acest moment un 
număr total de 1021 cereri, ajungându-se astfel la un procent de cereri soluţionate de aproximativ 25 %. 

E.Servicii publice deconcentrate 

a.Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate (număr instituții) 
Servicii publice deconcentrate implicate: 26 
Activitatea de monitorizare şi analizare a activităţii serviciilor publice deconcentrate s-a axat în principal pe 
realizarea la nivelul judeţului a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare pentru anul 2021.  

b. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind execuția 
bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate 
Au fost emise de 29 avize ale prefectului astfel: trimestrul IV 2020 – 9 avize, trimestrul I 2021 – 7 avize, 
trimestrul II 2021 – 7 avize şi în trimestrul III 2021 – 6 avize. 

1.Activitatea Colegiului Prefectural al județului 
Numărul ședințelor Colegiului prefectural: 11 ședințe ordinare  
Numărul hotărârilor adoptate: - 2 hotărâri adoptate în plenul şedinţelor de lucru; 

Urmare a ședințelor desfășurate în cursul anului 2021, Secretariatul Colegiului Prefectural a întocmit 
11 procese-verbale, precum și 4 rapoarte trimestriale privind activitatea Colegiului Prefectural, ce au fost 
înaintate Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului. 
Potrivit Hotărârii Nr. 1 a Colegiului Prefectural al județului Sălaj din data de 24 februarie 2021, a fost aprobat 
Planul anual de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în anul 2021, la 
nivelul județului Sălaj. Planul de măsuri pentru anul 2021 este structurat pe capitole și cuprinde 12 domenii 
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(Finanțe; Economie; Antreprenoriat și Turism; Mediu, Ape și Păduri; Dezvoltare, Lucrări Publice și 
Administrație; Agricultură și Dezvoltare Rurală; Muncă și Protecție Socială; Sănătate; Educație; Tineret și 
Sport; Cultură; Afaceri Interne, Alte domeniii) cu 295 de acțiuni, din care: 162 sunt acțiuni cu termen scadent 
în trimestrul I, 175 acțiuni cu termen scadent în trimestrul II, 177 acțiuni cu termen scadent în trimestrul III și 
226 acțiuni cu termen scadent în trimestrul IV. 
Semestrial, serviciile publice ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale 
organizate la nivelul județului prezintă stadiul de realizare a acțiunilor cuprinse în planul aprobat. 

2.Activitatea Comisiei de dialog social al județului 
Numar ședintelor de lucru: 2 ședințe ordinare  
Numărul partenerilor sociali membrii ai Comisiei de Dialog Social Sălaj: în prezent are în componență 2 
copreședinți și 26 de membrii, aceștia reprezentă serviciile publice deconcentrate, reprezentanți ai 
patronatelor și sindicatelor din județul Sălaj și ai altor instituții din județ. Numărul ședințelor a fost direct 
influențat de pandemia SARS-CoV-2, circulația și deplasările persoanelor în/spre exterior fiind restricționată.   

3.Acțiuni de protest 
Nu au avut loc acțiuni de protest în 2021. 

4.Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al 
județului 
S-au desfășurat:  2 ședințe  
Tematici analizate: prezentarea generală a sistemului de sănătate la nivelul județului Sălaj, propuneri 
legislative privind sistemul de pensii. Numărul ședințelor a fost direct influențat de pandemia SARS-CoV-2, 
circulația și deplasările persoanelor în/spre exterior fiind restricționată.   

F.Servicii comunitare de utilități publice 
Pe parcursul anului 2021, compartimentul SCUP a monitorizat serviciile de utilități publice la nivelul județului 
și a comunicat cu Unitățile Administrativ Teritoriale și cu instituțiile care realizează sau furnizează serviciile 
comunitare de utilități publice. 
Referitor la serviciul de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea și 
evacuarea apelor pluviale, în acest an au fost inventariate proiecte ale Unităților Administrativ Teritoriale 

care sunt în diferite stadii de evaluare, contractare sau implementare. 

G.Managementul situațiilor de urgență 
1.Numărul ședințelor de lucru: - 135 ședințe (ordinare și extraordinare) 
Dintre cele 133 şedinţe extraordinare, având în vedere existenta și evolutia virusului pestei porcine africane la 
nivelul județului în special la domestic dar și în mediul silvatic, precum și faptul ca membrii CJSU compun și 
Unitatea Locală de Decizie din cadrul CLCB, un număr de 41 au avut ca temă și gestionarea PPA – Pestă 
Porcină Africană. Dar marea majoritate, un număr de 67 de sedințe au avut ca temă măsurile stabilite datorate 
pandemiei COVID 19.  
2.Numărul hotărârilor adoptate – 210, din care: 158 referitor gestionare Covid 19 și 44 vizând PPA. 
3.Pe linia prevenirii și gestionării eficiente a acțiunilor privind situațiile de urgență, s-au inițiat un număr de 88 
de ordine emise de prefect, din care pe categorii pot fi structurate astfel:  
- actualizări sau completări privind componenta CJSU/ CLCB: - 5 
-            fenomenene meteorologice periculoase (inundații, grindină, secetă, etc) - 2 
- alunecări de teren: - 11 
- referitor măsuri prevenire si gestionare PPA, focare la porc domestic: – 58 
- alte epizoții: - 4 
- referitor gestionare COVID 19: - 3 
- alte categorii: - 5  
4.Planuri aprobate - 101, din care 44 sunt planuri de măsuri pentru controlul PPA în focarele identificate la 
porc domestic, respectiv, din focarele confirmate la mistreţ în mediul silvatic și 51 planuri măsuri suplimentare 
pentru limitarea îmbolnăvirilor cu Covid 19. 

În urma fenomenelor meteorologice şi hidrometeorologice periculoase menţionate precum și 
alunecărilor de teren produse, au fost întocmite: 

- un număr de 14 procese verbale privind efectele inundațiilor, căderilor de grindină, salubrizare cursurilor 
de apă 

- 11 note de constatare pagube alunecari de teren  
- 3 rapoarte finale centralizatoare de evaluare pagube inundatii si grindină care au fost transmise către 

ministere  
- 2 situații centralizatoare transmise la MLPDA în vederea accesării de sume din Fondul de Solidaritate a 

Uniunii Europene. 
- s-au desfăşurat 4 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren pentru tipurile de risc simulate,  
- efectuarea unui număr de 2 controale/verificări tematice solicitate de ministere,  

- gestionarea focarele de PPA la porc domestic din care: 
o 91 focare au fost închise în cursul anului 2021  
o 1 focar la domestic era activ la data de 31 decembrie 2021. Au fost emise 62 ordine de prefect 

privind gestionarea PPA la porc domestic referitoare la constituiri de comisii de evaluare pentru a 
stabili valoarea de despăgubire a porcilor domestici existenți în exploatațiile afectate de PPA, 
respective, cu privire la închiderea focarelor de PPA diagnosticate la porc domestic; 
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o Au fost întocmite și aprobate un număr de 44 Planuri de măsuri pentru controlul bolii PPA în 
exploataţiile din localitățile unde au fost confirmate focare  la porc domestic, respective, mistreț. 

- în cazurilor la porcii mistreți din mediul silvatic la finele anului 2021, era în vigoare un singur Plan de 
măsuri pentru cazurile de PPA la mistreți în toate fondurile de vânătoare din județ (care este un 
centralizator al tuturor planurilor anterioare). 

H.Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice 
Instituții implicate: 

- Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj 
- Inspectoratului Județean de Jandarmi Sălaj 
- Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Sălaj; 

Întâlniri de lucru la IPJSj: trimestriale sau ori de câte ori situația a impus pe tema asigurării climatului de 
ordine publică și siguranță în județ.  

Rapoarte emise de instituțiile implicate: 4 
Nu au fost înregistrate situații deosebite, care să necesite intervenția forțelor de aigurare a ordinii și 

siguranței publice, acțiunile fiind doar de supraveghere și prevenție. 

Relația cu minoritățile naționale 

1.Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației romilor 
Măsurile intreprinse de către Biroul Județean pentru Romi Sălaj în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 
2021 a efectuat urmatoarele măsuri: 

 BJR Sălaj a evaluat probleme cu care se confruntă comunitățile de romi din județul Sălaj. Mai exact 
evaluarea gradului de acces la apă potabila și energie electrică pentru fiecare comunitate de romi de 
la nivel județean. Datele colectate au fost folosite în absorția de fonduri nerambursabile pentru 
comunitățile de romi evaluate; 

 În perioada iunie – iulie 2021, BJR Sălaj a întocmit o bază de date cu privire la situația mamelor minore 
din județ. Ulterior, împreună cu CJRAE Sălaj, DSP Sălaj și ISJ Sălaj s-au desfășurat o serie de 
activități pentru a preveni și descuraja actul sexual cu minore atât în rândul familiilor cât și în rândul 
elevilor; 

 În ceea ce privește consilierea persoanelor de etnie romă, pe perioada anului 2021 au fost sprijinite și 
consiliate un număr de 11 persoane. Persoanele în cauză au fost sprijinite în soluționarea problemelor 
cu care se confruntă atât din punct de vedere personal cât și din punct de vedere comunitar; 

 În vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru comunitățile de romi în special, BJR Sălaj a 
informat și consiliat un numar de 61 de primării cu privire la “Programul de Intervenții Prioritare pentru 
Comunitățile de Romi”, lansat din granturile SSE (Fondurile Norvegiene) prin FRDS. (Fondul Român 
de Dezvoltare Socială); 

 De asemenea în anul 2021 s-au intreprins o serie de măsuri pentru angajarea unui nou mediator 
școlar în Municipiul Zalău; 

 În anul 2021 odată cu preluarea Comisiei Județene de Incluziune Socială de la nivel județean s-au 
efectuat o serie activități pentru sprijinirea și reactivarea acesteia prin elaborarea de strategii de 
incluziune din parte instituțiilor partenere în comisie. 

2. Cooperarea cu minoritățile existente la nivelul județului. Identificarea problemelor și implicarea în 
rezolvarea acestora 
Inspectorul de specialitate este dedicat problematicii minorităţiilor din judeţul Sălaj, în special minorităţii 
slovace din judeţul nostru, deoarece aceasta este de naţionalitate slovacă, şi cunoscând limba la perfecţie, se 
poate adresa petenţilor în limba slovacă. Minoritatea slovacă din judeţul Sălaj are după ultimul recensământ 
din 2011 o populatie de 1.118 locuitori şi reprezintă 0,55% din populaţia judeţului Sălaj. Comuna cu cea mai 
mare populaţie de etnie slovacă este comuna Plopiş, satul Făgetu. 

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

1.Aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu 
modificările ulterioare 

Comisia județeană pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și 
prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, 
actualizată în baza Ordinului Prefectului nr. 311 din 13.05.2021, a urmărit monitorizarea, prevenirea și 
intervenția educativă susținută pentru combaterea violenței și a altor fapte antisociale în unitățile de 
învățământ, prin colaborarea strânsă între instituțiile abilitate în acest sens. 

Conform termenelor din Planul Național Comun de Acțiune, au fost transmise Ministerului Afacerilor 
Interne/ Direcția Generală Management Operațional, raportările și  machetele cuprinzând date referitoare la 
starea de siguranță a clădirilor, situația privind securitatea la incendii, situația numărului de elevi, sumele 
alocate de unitățile administrativ teritoriale pentru pază, protecție, etc 

J.Alte activități 

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

Au fost 2 acțiuni de control: 
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 În vederea prevenirii producerii inundaţiilor şi diminuării efectelor acestora a fost verificat modul 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.  

 Verificarea stării tehnice şi funcţionale a tuturor construcţiilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe 

râurile interioare, indiferent de deţinător 

- S-au efectuat verificari la nivelul a 32 UAT-uri (comune) privind modului în care au fost salubrizate 

cursurile de ape și au fost realizate și întretinute șanțurile și rigolele în localități pentru asigurarea 

secțiunilor de scurgere a apelor mari;  

- au fost întocmite un număr de 32 de note de constatare; 

- au fost verificate 3 cursuri de apă de ordinal I și 31 cursuri de apă de ordinal II;  

- numărul total de cursuri de apă verificate au fost 34; 

- au fost emise 2 Ordine Prefect;  

- Măsuri dispuse: aplicate 3 sancțiuni contravenționale (2 amenzi și un avertisment); 

- S-au întocmit 2 Procese verbale finale;  

- În urma verificării în teren, a fost actualizată Lista cu punctele /sectoarele vulnerabile pe cursurile de 
apa din judetul Sălaj ce pot fi puse în siguranță prin lucrări de investiții; 

- S-a verificat stadiul măsurilor și acțiunilor desfășurate la nivelul județului în anul 2021 în vederea 
implementării Planului de măsuri pentru diminuarea riscului la inundații prevazute de HG nr. 846/2010 
pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung. 

2.Acțiunile pentru urmărirea aplicării Programului de guvernare la nivelul județului Sălaj 
Numărul de actori implicați în aplicarea Programului de guvernare: 

- Serviciile publice deconcentrate: - 26 
- Structuri de specialitate ale administrației publice centrale cu reprezentare în teritoriu: 3 

Numărul acțiunilor cuprinse în Planul de acțiuni pentru aplicarea Programului de guvernare 
- Acțiuni propuse în vederea aplicării Programului de guvernare: 295 
- Acțiuni realizate cu privire la aplicarea Programului de guvernare: 235. 
- Domenii analizate cu privire la realizarea Programului de guvernare: 12 
- Informări prezentate în Colegiul prefectural: 47 
Planul județean de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare pentru 

anul 2021 a fost corelat cu Programul de guvernare 2019-2020.  
Planul pe anul 2021 a fost structurat: 

- 12 capitole (Finanțe, Economie, Antreprenoriat și Turism, Mediu, Ape și Păduri, Dezvoltare, 
Lucrări Publice și Administrație, Agricultură și Dezvoltare Rurală, Muncă și Protecție Socială, 
Sănătate, Educație, Tinete și Sport, Cultură, Afaceri Interne, alte domenii) cu 295 acțiuni, 
repartizate pe unul sau mai multe trimestre, din care: 

 162 acțiuni cu termen scadent în trimestrului I;  
 175 acțiuni cu termen scadent în trimestrului II;  
 177 acțiuni cu termen scadent în trimestrului III;  
 226 acțiuni cu termen scadent în trimestrului IV. 

Activitatea de monitorizare şi analizare a activităţii serviciilor publice deconcentrate s-a axat în 
principal pe realizarea la nivelul judeţului a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare pentru anul 2021. 

În cadrul şedințelor Colegiului Prefectural al județului Sălaj au fost evaluate detaliat acțiunile şi 
activitățile desfăşurate de serviciile publice deconcentrate pentru atingerea obiectivelor stabilite prin Programul 
de guvernare.  

3.Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 
În anul 2021 au avut loc 4 livrări de ajutoare în cadrul acestui program după cum urmează: 
Igienă tranșa III 
În perioada 29.01-03.02.2021, au fost livrate 16.713 pachete cu produse de igienă la primăriile din județul 
Sălaj. Distribuirea pachetelor cu produse de igienă s-a finalizat în 20.04.2021 pe listele inițiale și în 27.04.2021 
pe listele suplimentare.  
Au fost distribuite 16.713 pachete, pe lista inițială 14.458, lista suplimentară 2.255. 
Alimente tranșa II  
Pachetele cu ajutoare alimentare sunt livrate de către firma Sam Mills Satu Mare la depozitele primăriilor din 
județul Sălaj, în perioada 03-09.03.2021, în total 16.713 pachete. Alimentele sunt într-o singură cutie care 
cântărește 27 kg.  
Pe liste inițiale se distribuie 14.324 pachete până în data de 20.04.2021. 
Pe liste suplimentare se distribuie 2.389 pachete până la data de 29.04.2021. 

La finalizarea distribuirii primăriile au întocmit documentele solicitate de Ministerul Fondurilor 
Europene și s-au prezentat cu ele la sediul Instituției Prefectului Județul Sălaj în vederea verificării și 
centralizării la nivel de județ. Documentele centralizate împreună cu sinteza la nivel de județ și raportul final al 
Instituției Prefectului Județul Sălaj au fost transmise la Ministerul Fondurilor Europene în formatul solicitat. 
Igienă tranșa IV  
 Pachetele cu produse de igienă sunt livrate de către firma Best Achiziții București la depozitele 
primăriilor din județul Sălaj, în total 16.713 pachete. Ultimele pachete cu produse de igienă ajung în Sălaj în 
data de 06.08.2021. 
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Pe liste inițiale se distribuie 12.798 pachete până în data de 29.11.2021. 
Pe liste suplimentare se distribuie 3.915 pachete până la data de 07.12.2021. 
Alimente tranșa III 
Pachetele cu ajutoare alimentare sunt livrate de către firma Sam Mills Satu Mare la depozitele primăriilor din 
județul Sălaj, în perioada 15 – 21.09.2021, în total 16.713 pachete. Alimentele sunt într-o singură cutie care 
cântărește 27 kg. 
Pe liste inițiale se distribuie 12.705 pachete până în data de 30.11.2021. 
Pe liste suplimentare se distribuie 4.008 pachete până la data de 08.12.2021. 
 Proiectul ”Acordarea de ajutoare alimentare și produse de igienă în cadrul POAD 2018 - 2021”, cod 
SMIS POAD/412/1/6/125284 prevede în total 4 livrări de pachete cu produse de igienă și 6 livrări de pachete 
cu produse alimentare. 
POAD II 
Programul Operațional Ajutorarea Presoanelor Defavorizate (POAD II) constă în acordarea de mese calde pe 
bază de tichete sociale pe suport electronic.  
În anul 2021 au fost emise și distribuite 3154 carduri pentru mese calde. 

 

V.SUPORT DECIZIONAL 

1.Controlul managerial intern, Registrul riscurilor, Registrul procedurilor 
Au fost organizate un număr de 2 întâlniri ale Comisiei de monitorizare, în cadrul cărora a fost analizat 

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul IPJSj pentru pe 2021, stadiul 
implementării sistemului de control intern/managerial. S-a întocmit și transmis la MAI raportul anual privind 
sistemul de control intern/managerial, s-a răspuns solicitărilor formulate de autorităţile centrale. 
 S-a actualizat Registrul Riscurilor la nivelul fiecărei structuri organizatorice. S-au identificat un total de 
63 de riscuri, aferent riscurilor identificate s-a redactat Planul de implementare a măsurilor de control și au 
au fost propuse 75 de măsuri de control a riscurilor.  

Numărul activităților procedurabile identificate este de 162 activități. 
Au fost identificate un număr de 10 funcții sensibile. 
La nivelul IPJSj au fost aplicate un număr de 157 de proceduri, din care 30 de proceduri de sistem și 

127 de proceduri operaționale. 

2.Audit intern 
La nivelul Compartimentului audit public intern, în anul 2021, au fost planificate, realizate și 

supervizate de către organul ierarhic superior un număr de 5 misiuni de audit public de asigurare, desfășurate 
în baza Planului anual de audit public intern elaborat în urma unei analize de risc și aprobat de Prefectul 
județului.  

Recomandările formulate au fost implementate, auditul contribuind astfel la îmbunătăţirea activităţilor 
desfăşurate la nivelul instituţiei, valoarea adăugată adusă fiind recunoscută de managementul entităţii. 

3.Etică și conduită 
 În îndeplinirea atribuțiilor ce revin consilierului de etică al instituției în baza Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, au fost îndeplinite 
următoarele: 
o Au fost efectuate 2 ședințe de instruire, urmărindu-se cunoașterea prevederilor legale privind:  

- Responsabilitatea etică a funcționarului public, dileme etice 
- Prevederi legale privind consilierul de etică 

o A fost aplicat unui număr de 18 funcționari un chestionar privind respectarea Codului de conduit etică și 
profesională a personalului instituției Prefectului județul Sălaj și s-a realizat interpretarea statistică și 
calitativă a răspunsurilor formulate; 

o S-a realizat monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită. În urma monitorizării aplicării 
prevederilor Codului de conduită etică și profesională a personalului Instituției Prefectului-Județul Sălaj, 
nu s-au semnalat încălcări ale codului de conduită la nivelul instituției; 

o În perioada 01.01-31.12.2021 au fost desfășurate 4 activități de consiliere etică; 
o Au fost întocmite 2 raportări către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. 
4.Protecția informațiilor clasificate 
 În domeniul protecţiei informaţiilor pentru securitate, în cursul anului 2021 au fost realizate toate 
măsurile juridice si procedurale, organizatorice, informaționale si tehnice necesare respectării regulilor de lucru 
în elaborarea și exploatarea documentelor, păstrarea secretului, accesului autorizat si ierarhizat la date și 
informații clasificate, necesare pentru protecția tuturor documentelor, înregistrărilor audio-video, hărți, planuri, 
fotografii, echipamente; bazele de date; sistemele informatice, etc. 

Activitățile de control îndeplinte pe linie de PIC precum și cele de instruire a personalului au fost 
restrânse pe parcursul anului 2020 datorită situatiei pandemice și a restricțiilor de distanțare impuse pentru 
prevenirea răspândirii COVID - 19.  
5.Prevenirea și combaterea corupției. Actualizarea riscurilor la corupție și monitorizarea lor 

La nivelul IPJSj își desfășoarea activitatea pe prevenirea corupției și prevenirea incidentelor de 
integritate Grupul de lucru pentru prevenirea corupției. Activitatea Grupului de lucru este în mare măsură 
sprijinită de DGA SJA Sălaj și consilierul de integritate. 
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În anul 2021 au avut loc un număr de 8 întâlniri și instruiri ale membrilor Grupului de lucru, a cărui 
activitate principală a fost elaborarea în format electronic a aplicației MARC a Registrului Riscurilor 
Anticorupție. 

La nivelul județului Sălaj funcționează Echipa interinstituțională împotriva traficului de persoane, 
activitate coordonată de Centrul Regional împotriva Traficului de Persoane Cluj-Napoca. 

 

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

1.Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple 
Au fost înregistrate şi s-a răspuns la un număr de 77 cereri ale unor cetăţeni români privind eliberarea 

de adeverinţe necesare la misiunile diplomatice ale unor state în România, în vederea obţinerii de vize sau 
contracte de muncă. 

În cursul perioadei supuse evaluării au fost constatate 103 contravenţii la regimul paşapoartelor. 
În cursul perioadei analizate au existat 21 solicitări de primire în audienţă de către conducerea 

serviciului cu precizarea că numărul mic de asemenea solicitări este datorat modificărilor survenite în contextul 
COVID 19.     

De asemenea, în cursul perioadei analizate s-au primit un număr de 36 petiţii (față de 28 în 2020) ,toate 
fiind adresate prin intermediul poştei electronice a serviciului, toate fiind soluționate favorabil, în termenul legal. 

2. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 
realizări în domeniul propriu de competență după cum urmează:  

o pe linie de examinări 

An Nr.candidați proba 
practică 

Nr. candidați admiși 
proba practică 

Procent promovabilitate proba 
practică 

2021 9000 4218 45,64% 

o pe linie  permiselor de conducere 

An Examen Reînoire Străine 

2021 3900 6595 294 

o pe linie de înmatriculări 

An Certificate de 
înmatriculare emise 

Autorizații provizorii 
emise 

Radieri 

2021 17500 10525 12406 

VII.Cooperarea interinstituțională și relații internaționale 
Zilele naționale și locale organizate: 24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, Ziua Veteranilor 

de Război, 9 Mai, Ziua Europei, Ziua Eroilor, Ziua Drapelului, Ziua Imnului Național, 9 Septembrie Ziua 
Martirilor de la Treznea, 14 Septembrie Ziua Martirilor de la Ip, 1 Decembrie - Ziua Națională a României. 

 
VIII. ACCESARE FONDURI EUROPENE 

Pentru perioada de finanțare 2014-2021, în județul Sălaj sunt contracte de finanțare semnate de 
autoritățile publice și s-au deschis mai multe apeluri de proiecte. Astfel unele proiecte sunt finalizate, altele 
sunt în fază de implementare. 

Concomitent cu actualizarea informațiilor despre proiectele finanțate din fonduri europene 
nerambursabile, s-a folosit macheta Fișei de proiect și pentru contractele de finanțare prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală (PNDL) pentru a avea situația actualizată a proiectelor finanțate prin PNDL.  

Instituția are în derulare proiectul “Reabilitarea termică a Palatului Administrativ Zalău”, finanțat din 
fonduri europene, prin programul POR 2014 – 2020. Valoarea totală a proiectului este de 24.263.129,68 lei 
(inclusiv TVA), iar perioada de implementare este 23.11.2018 – 30.11.2022. Palatul Administrativ Zalău este 
cea mai reprezentativă clădire publică din municipiul Zalău. 

IX. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 
1. Informare și relații publice 

Instituția Prefectului a gestionat pe parcursul anului 2021 un număr de 13.595 documente care sunt evidențiate 
în platforma informatizată pentru managementului documentelor.  

2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor 
În cursul anului 2021, la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sălaj au fost înregistrate un număr de 

210 petiții.Un număr de 32 petiţii au fost redirecţionate către autorităţile şi instituţiile publice competente a le 
soluţiona, iar un număr de 4 petiţii au fost clasate întrucât acestea se refereau la aspecte care au fost 
soluţionate anterior, sau au fost petiții anonime.   

3. Apostilarea documentelor 
Totalul documentelor apostilate în anul 2021 a fost de 410. Dintre acestea, cea mai mare pondere au 

avut-o actele de stare civilă, urmate de cazierele judiciare și actele de studii. 
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X. Dificultăți identificate în activitate/propuneri de eficientizare a activității 
Monitorizarea  activităţii serviciilor publice deconcentrate  

- Continuarea acțiunilor de sprijinire și promovare a parteneriatelor/protocoalelor interinstituționale de 
colaborare în contextul Covid-19, în scopul îndeplinirii programelor proprii de măsuri şi acţiuni; 

- Îmbunătățirea continuă a colaborării dintre serviciile publice deconcentrate pentru derularea acțiunilor 
comune; 

- Necesitatea eficientizării comunicării informațiilor către cetățenii cu privire la activitatea instituției.  
Îmbunătăţirea managementului situaţiilor de urgenţă 

- Gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă apărute, prin posibilitatea acordarii de ajutoare de 
urgenţă în principal populației pentru depăşirea momentelor critice imediat după producerea situaţiilor 
de urgenţă; 

- Constituirea unui fond special pentru situațiile de urgență, care nu suportă amânare, la îndemâna 
prefectului pentru intervenții majore 

Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene 

- Diseminarea deficitară a informaţiilor cu privire la fondurile structurale;  
- Slaba implicare în scrierea și implementarea proiectelor de către serviciile publice deconcentrate; 
- Practici parteneriale reduse. Sprijinirea parteneriatelor instituționale pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile. 
 

XI. Obiective 2021 

 Asigurarea implementării în județul Sălaj a Programului de Guvernare; 

 Managementul activităților pentru gestionarea pandemiei COVID-19; 

 Eficientizarea măsurilor întreprinse pentru finalizarea procesului de restituire a proprietăților preluate 
în mod abuziv în perioada regimului comunist, la nivelul județului Sălaj; 

 Eficientizarea măsurilor întreprinse pentru finalizarea procesului de restituire a proprietăților preluate 
în mod abuziv; 

 Implementarea cu succes a proiectului de reabiltare termică a Palatului Administrativ Zalău; 

 Eficientizarea relației cu cetățeanul și a comunicării interne și externe; 

 Implementarea unui sistem operativ de comunicare în timp real a situațiilor de urgență la nivelul 
județului;  

 Gestionarea resurselor instituțiile cu respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii; 

 Îndeplinirea, în condiţiile legii, a atribuţiilor ce revin prefectului în domeniul organizării şi desfăşurării 
proceselor electorale; 

 Eficientizarea  activităților derulate de către cele două servicii publice comunitare (Permise și 
Pașapoarte). 
 

XII. Concluzii 
Având în vedere datele prezentate în acest raport, putem concluziona că Instituția Prefectului Sălaj și-

a îndeplinit obiectivele stabilite pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile legale și respectând principiilor 
legalităţii, imparţialităţii şi obiectivităţii, transparenţei şi liberului acces la informaţiile de interes public, eficienţei, 
responsabilităţii, profesionalizării, și orientării către cetăţean.  

În acest context, trebuie precizat faptul că Instituția Prefectului Sălaj este singura instituție de profil din 
țară care a reușit atragerea de fonduri europene, semnând în 2018 un contract de finanțare pentru reabilitarea 
clădirii în care funcționează. Proiectul se află în stadiul de implementare, finalizarea acestuia fiind planificată 
în anul 2022. 

 


