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INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL SIBIU 
 
 

PLANUL DE AC IUNI AL JUDE ULUI SIBIU PE ANUL 2018 
PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE GUVERNARE 

                                                                                                          

 
   

CAPITOLUL  1.  ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE. POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE NEENERGETICE. 
COMER  ŞI RELA II INTERNA IONALE. PROTEC IA CONSUMATORULUI. 
 

Nr. 
Crt. 

M suri  Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana 
 responsabil  

Termen de 
finalizare 

M sura: Politici Macroeconomice. Fiscalitate. Buget 
M sura: Creşterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat 

1. Preven ie : Informarea şi îndrumarea contribuabililor în vederea conformării la 
cerin ele legisla iei fiscale (obliga iilor ce le revin) 
Indicatori: 
- număr întâlniri de lucru cu contribuabilii; 
- număr de participan i la întâlnirile de lucru organizate; 
- număr de solicitări pe linie de asisten ă contribuabili solu ionate. 

Administra ia 
Jude eană a 
Finan elor 

Publice Sibiu 

Şef administra ie; 
Şef administra ie adj. 

colectare; 
Şefi servicii fiscale 

teritoriale 

31.12.2018 

2. Respect : Creşterea calită ii serviciilor oferite contribuabililor prin utilizarea 
mijloacelor electronice de transmitere la distan ă 
• asigurarea transmiterii actelor administrative fiscale, primirea declara iilor, 

contractelor de cedare a folosin ei bunurilor, a cererilor sau sesizărilor prin 
serviciul Spa iul Privat Virtual (S.P.V.) 

• posibilitatea plă ii online a obliga iilor fiscale de către contribuabilii persoane 
fizice către A.N.A.F. (Ghiseul.ro) 

Indicatori: 
- număr de utilizatori ai aplica iei SPV 

Administra ia 
Jude eană a 
Finan elor 

Publice Sibiu 

Şef administra ie; 
Şef administra ie adj. 

colectare; 
Şefi servicii fiscale 

teritoriale 

31.12.2018 
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- număr şi valoarea plă ilor efectuate on-line; 
- număr şi valoarea plă ilor efectuate prin POS. 

3. Competen  : Realizarea programului de încasări a veniturilor bugetare şi 
diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la 31.12.2017, stimularea 
conformării voluntare 
Indicatori: 
- Gradul de realizare a programului de încasări bugetare nete; 
- Diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele anului 2017; 
- Gradul de conformare voluntară la plata obliga iilor fiscale; 
- Gradul de depunere voluntară a declara iilor fiscale, pe tipuri de impozite 

Administra ia 
Jude eană a 
Finan elor 

Publice Sibiu 

Şef administra ie; 
Şef administra ie adj. 

colectare; 
Şefi servicii fiscale 

teritoriale 

31.12.2018 

4. Competen  : Combaterea evaziunii fiscale prin ac iuni îndreptate spre domeniile 
cu risc mare de evaziune, firme cu pierderi continue (peste 3 ani la rând), companii 
care au cifra de afaceri nulă şi credite acordate de asocia i/ac ionari priva i 
propriilor firme cu pierderi 
Indicatori: 
- Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspec iilor fiscale la 

contribuabili persoane juridice; 
- Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspec iilor fiscale la 

contribuabili persoane fizice; 
- Ponderea impozitelor, taxelor şi contribu iilor pentru care s-a modificat baza de 

impunere în total impozite, taxe şi contribu ii verificate la contribuabili 
persoane juridice. 

Administra ia 
Jude eană a 
Finan elor 

Publice Sibiu 

Şef administra ie; 
Şef administra ie adj. 

inspec ie fiscală 
31.12.2018 

M sura: Ra ionalizarea cheltuielilor publice - creşterea eficien ei administra iei publice centrale şi locale şi a transparen ei administrative 
5. Competen  : Îndrumarea institu iilor publice în vederea creşterii gradului de 

încredere în datele colectate prin Sistemul Na ional de Raportare FOREXEBUG -
instrument pentru raportarea situa iilor financiare şi publicarea informa iilor de 
detaliu privind utilizarea fondurilor publice, în conformitate cu clasifica ia bugetară 

Administra ia 
Jude eană a 
Finan elor 

Publice Sibiu 

Şef administra ie AJFP 
Sibiu; 

Trezorier – şef; Şefi 
structuri teritoriale 

trezorerie 

31.12.2018 

6. Cre terea colectării fiscale – care se va realiza prin controlul realizat asupra 
mărfurilor prezentate în vamă i a declara iilor vamale depuse. 
La nivel jude ean vor fi urmărite îndeplinirea obiectivelor propuse de Direc ia 
Generală a Vămilor, cu accent pe mărirea ac iunilor de control antifraudă în 
domeniul vamal. 

Biroul Vamal 
de Interior Sibiu 

 

Şef Birou Vamal 
 

31.12.2018 
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M sura:  Realizarea unui înalt nivel de protecție a consumatorilor 
7. Realizarea de ac iuni de supraveghere a pie ei privind respectarea prevederilor 

legale la comercializarea produselor alimentare 
Comisariatul 

Jude ean pentru 
Protec ia 

Consumatorilor 
Sibiu 

Comisar Şef Adjunct 2018 

8. Realizarea de ac iuni de supraveghere a pie ei privind respectarea prevederilor 
legale la comercializarea produselor nealimentare  

Comisariatul 
Jude ean pentru 

Protec ia 
Consumatorilor 

Sibiu 

Comisar Şef Adjunct 2018 

9. Realizarea de aciuni de supraveghere a respectării drepturilor consumatorilor în 
cazul prestării de servicii alimentare şi nealimentare 

Comisariatul 
Jude ean pentru 

Protec ia 
Consumatorilor 

Sibiu 

Comisar Şef Adjunct 2018 

10. Desfă urarea de ac iuni de control privind produse i servicii specifice - oferite 
consumatorilor cu ocazia Sărbătorilor Pascale şi a Sărbatorilor de iarnă   

Comisariatul 
Jude ean pentru 

Protec ia 
Consumatorilor 

Sibiu 

Comisar Şef Adjunct 2018 

11. Realizarea de ac iuni în colaborare cu alte institu ii deconcentrate  ale   
statului pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea comercializării 
 produselor alimentare şi nealimentare neconforme sau contrafăcute   

Comisariatul 
Jude ean pentru 

Protec ia 
Consumatorilor 

Sibiu 

Comisar Şef Adjunct 2018 

12. Îmbunăta irea continuă a modalita ilor de primire, solu ionare şi informare a 
consumatorilor 

Comisariatul 
Jude ean pentru 

Protec ia 
Consumatorilor 

Sibiu 

Comisar Şef Adjunct 2018 

13. Acordarea de consultan ă de specialitate în domeniul protec iei consumatorilor 
pentru operatorii  economici din jude ul Sibiu   

Comisariatul 
Jude ean pentru 

Comisar Şef Adjunct 2018 
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Protec ia 
Consumatorilor 

Sibiu 
14. Desfăşurarea pe tot parcursul anului 2018 de campanii şi ac iuni de informare şi 

educare a cetă enilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori   
Comisariatul 

Jude ean pentru 
Protec ia 

Consumatorilor 
Sibiu 

Comisar Şef Adjunct 2018 
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CAPITOLUL  2.  FONDURI EUROPENE   
 

 
Nr. 
Crt. 

M suri Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M sura: Promovarea PNDR 2014-2020 

1. Răspunsuri la solicitările de informa ii cu caracter general sau specific privind 
condi iile şi modalitatea de accesare a fondurilor europene acordate prin PNDR 
2014 – 2020 transmise telefonic, în scris prin e-mail sau în scris prin po tă sau 
direct la sediul OJFIR Sibiu 

Oficiul Jude ean 
pentru 

Finan area 
Investi iilor 
Rurale Sibiu 

Director OJFIR  Sibiu 
Sefii de serviciu 
Responsabilul cu 

rela iile publice de la 
OJFIR 

2018 

2. Organizarea de întâlniri cu Primarii Comunelor din Jude ul Sibiu (reprezentan ii 
legali ai comunelor)  
 

Oficiul Jude ean 
pentru 

Finan area 
Investi iilor 
Rurale Sibiu 

Director OJFIR  Sibiu 
Sefii de serviciu 
Responsabilul cu 

rela iile publice de la 
OJFIR 

2018 

3. Organizarea de întâlniri cu poten ialii beneficiari din localită ile Jude ului Sibiu – 
grupa i pe zone cu activită i agricole comune 

Oficiul Jude ean 
pentru 

Finan area 
Investi iilor 
Rurale Sibiu 

Director OJFIR  Sibiu 
Sefii de serviciu 
Responsabilul cu 

rela iile publice de la 
OJFIR 

2018 

4. Difuzarea de materialele de informare şi prezentare avizate şi aprobate pentru 
publicare de către MADR si AFIR i anume: ghidurile Solicitantului, pliante, 
prezentări Powerpoint, broşuri, etc. 

Oficiul Jude ean 
pentru 

Finan area 
Investi iilor 
Rurale Sibiu 

Director OJFIR  Sibiu 
Sefii de serviciu 
Responsabilul cu 

rela iile publice de la 
OJFIR 

2018 

 M sura:Implementarea PNDR 2014-2020 
5. Verificare cereri de finanare, vizite în teren, verificare documentaie pentru: acte 

adi ionale, dosare de achiziii i cereri de plată. 
Oficiul Jude ean 

pentru 
Finan area 
Investi iilor 
Rurale Sibiu 

Director OJFIR Sibiu 
Sefii de serviciu 

Expertii OJFIR Sibiu 

2018 
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M sura: Creşterea absorb iei fondurilor europene 2014-2020 
Derulare de către MMACA a Programului Start Up Nation cu component de finan are din fonduri  Europene P.O.C.U. 

6. Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comer i Antreprenoriat  prin Direcia de 
Implementare Programe pentru IMM-uri i AIMMAIPE – uri derulează   
Schema de ajutor: Romania Start-up Nation cu componenta de finanare  
Europeană.   

AIMMAIPE 
Brasov (Brasov, 
Sibiu, Covasna) 

 Perioada 
derulare 

începand cu 
ianuarie 2018. 
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CAPITOLUL  3  POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM 
 

Nr. 
Crt. 

M suri Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M sura : Sprijinirea sectorului IMM reprezint  o prioritate a programului economic. Restartarea mediului de afaceri 

1. Ac iuni de monitorizare privind riscurile existente în întreprinderile mijlocii din 
economia jude ului Sibiu. 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă  Sibiu 

Şef serviciu SSM 
Şef birou SSM 

Trim.II - IV  

M sura: Programul pentru stimularea Exporturilor si Programul de Internationalizare  
Promovarea mai accentuat  a antreprenoriatului în scopul dezvolt rii sectorului IMM-lor, astfel încât acesta s devin  semnificativ în 
configura ia structurii de proprietate a economiei na ionale 
 

2. Acapararea de noi piee, acces la internationalizarea firmelor , susinerea 
exporturilor  
 

Ministerul 
pentru Mediu 
de Afaceri, 
Comert si 

Antreprenoriat 
prin  

implementarea 
la nivelul 
judetelor 
arondate 

AIMMAIPE 
Brasov (Brasov, 
Sibiu, Covasna) 

AIMMAIPE Brasov 
(Brasov, Sibiu, 

Covasna) 
31.12.2018 

3. Promovarea antreprenoriatului în scopul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici 
şi mijlocii - Programul Romania HUB 
 

Ministerul 
pentru Mediu 
de Afaceri, 
Comert si 

Antreprenoriat 
prin  

implementarea 

AIMMAIPE Brasov 
(Brasov, Sibiu, 

Covasna) 
31.12.2018 
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la nivelul 
judetelor 
arondate 

AIMMAIPE 
Brasov (Brasov, 
Sibiu, Covasna) 

M sura :  înfiin area Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional conform Ordinului 1535/2017 al MMACA (CCANR  are rol 
consultativ în aprobarea programelor şi m surilor de stimulare a înfiin rii şi dezvolt rii întreprinderilor mici şi mijlocii, contribuind la 
consolidarea parteneriatului dintre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comer  şi Antreprenoriat şi mediul de afaceri privat)  

4. La nivelul  agen iei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investi ii şi 
promovare a exportului Braşov, s-a constituit un consiliu consultativ pentru 
antreprenoriat de nivel regional, denumit CCANR. 
CCANR este un organism fără personalitate juridică, aflat sub coordonarea 
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comer  şi Antreprenoriat 
Consiliul îndeplineşte următoarele atribu ii principale: 
    a) dezbate şi elaborează recomandări în vederea fundamentării strategiilor 
privind dezvoltarea mediului de afaceri, comer ului, investi iilor, politicilor 
antreprenoriale şi sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel regional, în 
scopul realizării Programului de guvernare; 
    b) dezbate şi elaborează recomandări privind definirea şi implementarea 
politicilor de dezvoltare şi creştere a competitivită ii mediului de afaceri, 
comer ului şi sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în concordan ă cu cerin ele 
pie ei unice şi necesită ile creşterii calită ii produselor, conform standardelor 
Uniunii Europene, şi asigură corelarea cu celelalte politici sectoriale; 
    c) dezbate şi elaborează recomandări privind ini ierea şi implementarea de 
programe pentru stimularea antreprenoriatului, înfiin ării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel regional şi local; 
    d) dezbate propuneri de îmbunătă ire a cadrului legislativ şi administrativ, cu 
impact asupra mediului de afaceri şi a înfiin ării şi dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii; 
    e) decide constituirea unor comisii de specialitate, care vor avea ca obiect de 
activitate analizarea unor probleme specifice, de interes pentru mediul de afaceri şi 
întreprinderile mici şi mijlocii; 

AIMMAIPE 
Brasov 

(Brasov, Sibiu, 
Covasna) 

 31.12.2018 
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    f) monitorizează valorificarea de către institu iile competente a recomandărilor 
elaborate de Consiliu. 
 

M sura: Implementarea de politici privind sporirea competitivit ii economice şi refacerea încrederii investitorilor şi, în general, a clasei 
antreprenoriale în mediul de afaceri românesc 

5. Facilită i fiscale pentru crearea de locuri de muncă, obiectiv care se regase te i în 
cerinele  tututror programelor nationale. 
Legea preveniei  
 

Ministerul 
pentru Mediul 

da Afaceri 
Comert si 

Antreprenoriat 
prin 

AIMMAIPE 
Brasov 

 31.12.2018 

M sura : Stimularea şi dezvoltarea sectorului IMM şi consolidarea instrumentelor de garantare şi contragarantare pentru stimularea sectorului 
IMM . 

6. Stimularea şi dezvoltarea sectorului IMM.  
Promovarea şi implementarea modificărilor legislative necesare recunoaşterii 
contragaran iilor ca instrumente diminuatoare de risc de credit, în mod similar 
contragaran iilor acordate de institu ii . 
 

AIMMAIPE 
Brasov 

(Brasov, Sibiu, 
Covasna) 

 31.12.2018 

7. Consolidarea instrumentelor de garantare şi contragarantare pentru stimularea 
sectorului IMM 
Direc ionarea cu prioritate a sprijinului prin garan ii şi contragaran ii către 
sectoarele economice cu valoare adăugată mare şi a polilor de competitivitate 
 

AIMMAIPE 
Brasov 

(Brasov, Sibiu, 
Covasna) 

 31.12.2018 

8. Crearea de noi intrumente de finantare a sectorului IMM-lor 
Elaborarea unui cadru normativ specific pentru categoria IMM-urilor care activează 
în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării ori care ini iază proiecte în acest 
domeniu 
 

AIMMAIPE 
Brasov 

(Brasov, Sibiu, 
Covasna) 

 31.12.2018 

9. Programul Start Up Nation  
Instituirea unui mecanism unitar şi corelat de alocare a fondurilor publice către 
sistemul de garantare - contragarantare în vederea eficientizării utilizării resursei 

AIMMAIPE 
Brasov 

(Brasov, Sibiu, 
 31.12.2018 
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publice, direc ionării acesteia spre activită ile cu impact mai ridicat în ceea ce 
priveşte gradul de multiplicare şi respectarea principiului că cheltuielile din bugetul 
de stat trebuie să aducă beneficii clare şi vizibile pentru sectorul IMM. 
 

Covasna) 
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CAPITOLUL  4  POLITICI PUBLICE  ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTI IEI SOCIALE 
 

Nr. 
Crt. 

M suri Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M sura: Stimularea cre rii de noi locuri de munc    
1. Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta peste 45 de ani prin  subven ionarea 

locurilor de muncă - 390 de persoane   
Agen ia 

Jude eană 
pentru 

Ocuparea For ei 
de Muncă Sibiu 

Director Executiv 
Mircea Dorin Cre u 

31.12.2018 
 

2. Ocuparea for ei de muncă prin acordarea de aloca ii pentru şomerii care se 
încadrează înainte de expirarea şomajului - 300 persoane   

Agen ia 
Jude eană 

pentru 
Ocuparea For ei 
de Muncă Sibiu 

Director Executiv 
Mircea Dorin Cre u 

31.12.2018 
 

 3. Organizarea bursei locurilor de muncă vacante Agen ia 
Jude eană 

pentru 
Ocuparea For ei 
de Muncă Sibiu 

Director Executiv 
Mircea Dorin Cre u 

31.12.2018 
 

4. Cuprinderea şomerilor la cursuri de formare profesională - 400 persoane   Agen ia 
Jude eană 

pentru 
Ocuparea For ei 
de Muncă Sibiu 

Director Executiv 
Mircea Dorin Cre u 

31.12.2018 
 

5. Încadrarea în muncă a absolven ilor de cursuri de formare profesională – 150 
persoane   

Agen ia 
Jude eană 

pentru 
Ocuparea For ei 
de Muncă Sibiu 

Director Executiv 
Mircea Dorin Cre u 

31.12.2018 
 

6. Stimularea mobilită ii for ei de muncă - pentru încadrarea la o distan ă mai mare de 
15  km (prima de încadrare) – 5 persoane  

Agen ia 
Jude eană 

Director Executiv 
Mircea Dorin Cre u 

31.12.2018 
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pentru 
Ocuparea For ei 
de Muncă Sibiu 

7. Stimularea mobilită ii for ei de muncă - pentru încadrarea într-o altă localitate la 
peste 50 km cu schimbarea domiciliului (prima de instalare) – 5 persoane  

Agen ia 
Jude eană 

pentru 
Ocuparea For ei 
de Muncă Sibiu 

Director Executiv 
Mircea Dorin Cre u 

31.12.2018 
 

M sura: Şanse reale pentru tineri 
 
8. Încadrarea în muncă a tinerilor absolven i de învă ământ prin subven ionarea 

locurilor de muncă – 120 persoane 
Agen ia 

Jude eană 
pentru 

Ocuparea For ei 
de Muncă Sibiu 

Director Executiv 
Mircea Dorin Cre u 

31.12.2018 

9. Acordarea de subven ii angajatorilor care încadreaza în muncă tineri NEET – 20 
persoane 

Agen ia 
Jude eană 

pentru 
Ocuparea For ei 
de Muncă Sibiu 

Director Executiv 
Mircea Dorin Cre u 

31.12.2018 
 

M sura: Incluziune social  şi reducerea s r ciei 
10. Încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii nr. 76/2002, 

art. 93'1 – 5 persoane   
Agen ia 

Jude eană 
pentru 

Ocuparea For ei 
de Muncă Sibiu 

Director Executiv 
Mircea Dorin Cre u 

31.12.2018 
 

11. Monitorizarea activită ii de informare şi consiliere privind cariera persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă – 6500 persoane consiliate   

Agen ia 
Jude eană 

pentru 
Ocuparea For ei 
de Muncă Sibiu 

Director Executiv 
Mircea Dorin Cre u 

31.12.2018 
 

12. Acordarea primei de activare pentru şomerii neindemniza i – 150 persoane   Agen ia 
Jude eană 

Director Executiv 
Mircea Dorin Cre u 

31.12.2018 
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pentru 
Ocuparea For ei 
de Muncă Sibiu 

13. Acordarea de subven ii angajatorilor care încadreaza în muncă şomeri 
neindemniza i, someri de lunga durata– 10 persoane   

Agen ia 
Jude eană 

pentru 
Ocuparea For ei 
de Muncă Sibiu 

Director Executiv 
Mircea Dorin Cre u 

31.12.2018 
 

M sura: în materie de ocupare a forței de munc , stabilit în contextul Strategiei Europa 2020, este de a atinge inta de 70% în privin a ratei de ocupare 
pentru grupa de vârstă 20-64 ani. Acest lucru se poate realiza numai prin promovarea unor politici publice coerente i realiste, care să determine o pia ă a 
muncii performantă, dinamică i flexibilă, ceea ce va asigura accesul majorită ii cetă enilor la locuri de muncă de calitate, în func ie de competen ele i 
abilită ile lor, la venituri decente. 
14. Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate 

în muncă pentru men inerea „locurilor de muncă sănătoase pentru toate vârstele” 
Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

Şef serviciu SSM 
Şef birou SSM Trim II- IV  

M sura : Stimularea cre rii de noi locuri de munc . Stimularea participării pe pia a muncii a persoanelor apte de muncă, aflate în risc de excluziune  
Obiectiv: Continuarea demersurilor pentru a realiza o pia ă a muncii incluzivă, pentru reducerea inegalită ilor i men inerea modelului social european, 
consolidând un model de cre tere economică bazat pe un set coerent de politici publice i măsuri progresiste.   
15. Monitorizarea respectării legisla iei muncii privind protec ia maternită ii la locul de 

muncă pentru salariatele gravide şi mame, lăuze sau care alăptează conform OUG 
96/2003. 

 
Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

 
Şef serviciu SSM 

Şef birou SSM 
Trim I - IV  

• M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc  
Pct.5: Combaterea muncii fără forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice 
16. Campanie de controale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă 

nedeclarată în domeniile susceptibile de utilizarea acestei forme de evaziune 
fiscală. 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

Şef serviciu 
CRM 

Trim. 
I -IV  

• M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc  
Pct.5: Combaterea muncii fără forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice 
17. Eficientizarea colaborării institu ionale în vederea reducerii muncii fără forme 

legale, cu institu ii abilitate (Inspectoratul de Poli ie a Jude ului Sibiu, Inspectoratul 
de Jandarmi Jude ean Sibiu, Direc ia Regională Antifraudă Sibiu, Agen ia 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

Şef serviciu 
CRM 

Trim. 
I -IV  



 14 

Jude eană pentru Ocuparea For ei de Muncă Sibiu, etc) precum şi cu sindicatele şi 
patronatele, în scopul asumării răspunderii. 

• M sura 1: M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc  
Pct.5: Combaterea muncii fără forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice 
18. Campanie de conştientizare a efectelor negative pe termen lung a muncii fără forme 

legale, în colaborare cu partenerii sociali. 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

Şef serviciu 
CRM 

Trim. 
I -IV  

• M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc  
Pct.5: Combaterea muncii fără forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice 
19. Controale privind identificarea cazurilor de exploatare prin muncă a copiilor şi 

verificarea modului de respectare a dispozi iilor legale cu privire la munca tinerilor 
Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

Şef serviciu 
CRM 

Trim. 
I -IV  

• M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc  

• Pct.5: Combaterea muncii fără forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice 
20. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale privind  registrul 

general de eviden ă a salaria ilor. 
Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

Şef serviciu 
CRM 

Trim. 
I -IV  

• M sura 4: Dialog social şi parteneriat 
Pct.2: Formarea unei reale culturi a dialogului social, stimularea dialogului social tripartit, teritorial şi sectorial. 
Pct. 4: Modificarea Legii 62/2011 - Legea dialogului social. 
21. Organizarea de întruniri cu angajatorii şi salaria ii în scopul găsirii celor mai bune 

metode de aplicare a dispozi iilor legale în domeniul rela iilor de muncă cu privire 
la dialogul social eficient. 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu  

Şef birou CCMMRM 
Trim. 
I -IV  

• M sura 4: Dialog social şi parteneriat 
Pct.2: Formarea unei reale culturi a dialogului social, stimularea dialogului social tripartit, teritorial şi sectorial. 
22. Participarea la ac iunile de conciliere a conflictelor colective de muncă, în 

condi iile legii dialogului social. 
 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

 
Şef birou CCMMRM Trim. 

I -IV  
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M sura 1: Stimularea creării de noi locuri de muncă 
Pct.5: Combaterea muncii fără forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice 

23. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 52/2011, 
privind exercitarea unor activită i cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu 
modificările şi completările ulterioare  şi a normelor de aplicare a acesteia. 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

Şef serviciu 
CRM 

Trim. 
I -IV  

M sura 9: Respect şi demnitate pentru femei 
Pct.1: Formarea unei re ele na ionale de exper i în domeniul egalită ii de şanse. 
24. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărba i, republicată. 
Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

Şef serviciu 
CRM 

Trim. 
I -IV  

M sura 12: O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilită i 
Pct.4: Constituirea Fondului na ional de abilitate format 50% din taxa pe dizabilitate colectată de la angajatorii cu cel pu in 50 de angaja i, care nu au 4% 
angaja i persoane cu dizabilită i, cu scopul de a sprijini integrarea persoanelor cu dizabilită i pe pia a muncii. 
25. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 78 din Legea nr. 

448/2006 privind protec ia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

Şef serviciu 
CRM 

Trim. 
I -IV  

• M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc  
Pct.5: Combaterea muncii fără forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice 
26. Analiza permanentă a stării rela iilor de muncă în jude ul Sibiu în paralel cu 

analiza sistemului de protec ie socială generalizat şi sinteza unor propuneri 
(inclusiv legislative) în vederea atragerii în zona muncii, a persoanelor aflate 
temporar sub diverse forme de protec ie socială (şomaj, asisten ă socială şi în zona 
muncii informală), în colaborare cu alte institu ii de specialitate 

 
Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

 
Şef serviciu 

CRM Trim. 
I -IV  

• M sura 4: Dialog social şi parteneriat 
Pct.2: Formarea unei reale culturi a dialogului social, stimularea dialogului social tripartit, teritorial şi sectorial 
27. Încurajarea solidarită ii sociale în scopul creşterii ratei de ocupare a for ei de 

muncă şi a eficien ei muncii, în colaborare cu partenerii sociali (patronate şi 
sindicate) 

 
Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

 
Şef serviciu 

CRM 
Trim. 
I -IV  

• M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc  
Pct.5: Combaterea muncii fără forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice 
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28. Controale privind verificarea modului în care se respectă dispozi iile legale privind 
activitatea de mediere a cetă enilor români care lucrează în străinătate, în 
colaborare cu alte institu ii. 

Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

Şef serviciu 
CRM 

Trim. 
I -IV  

M sura: Dialog social şi parteneriat 
29. Îmbunătă irea  rela iilor cu cetă enii beneficiari ai serviciilor Casei Judetene de 

Pensii Sibiu, pensionari şi contribuabili, asigurarea unui program permanent de 
rela ii cu publicul, audien e şi răspunsuri la peti ii şi sesizări.  

Casa Jude eană 
de Pensii Sibiu 

 

Director executiv 
Compartiment 
comunicare – 
informatica 

31.12.2018 

30. Asigurarea unui comportament corespunzător al func ionarilor în rela ia cu 
beneficiarii, precum şi creşterea calită ii informa iilor furnizate acestora.  
Întâlniri periodice cu reprezentan ii organiza iilor patronale, sindicale şi de 
pensionari, cu reprezentan ii mass-media, pentru asigurarea unei imagini obiective 
a activită ii institu iei, difuzarea de materiale informative privind sistemul public de 
pensii, noută i legislative, etc. 

Casa Jude eană 
de Pensii Sibiu 

 

Director executiv 
Compartiment 
comunicare – 
informatica 

31.12.2018 

M sura: Via  decent  pentru pensionari 
31. Aplicarea măsurilor legale privind prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la diminuarea cotei de 
impunere la 10 % asupra veniturilor din pensii mai mari de 2.000 lei. 

Casa Jude eană 
de Pensii Sibiu 

 

Director executiv 
ef serviciu plă i pensii 

31.01.2018 

32. Aplicarea măsurilor legale privind prevederile OUG nr. 82/2017 referitoare la 
creşterea de la 1 iulie 2018, a nivelului indemniza iei sociale pentru pensionari, la 
valoarea de  640 lei. 

Casa Jude eană 
de Pensii Sibiu 

 

Director executiv 
ef serviciu plă i pensii 

31.07.2018 

33. Aplicarea măsurilor legale privind prevederile OUG nr. 82/2017 referitoare la 
creşterea de la data de 1 iulie 2017, a valorii punctului de pensie, cu 10% ajungând 
la valoarea de 1.100 lei. 

Casa Jude eană 
de Pensii Sibiu 

 

Director executiv 
ef serviciu stabiliri 

pensii 
ef serviciu plă i pensii 

31.07.2018 

34. Aplicarea măsurilor legale privind prevederile Legii 216/2017 cu privire la 
recalcularea pensiilor pentru persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată 
par ială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011-16 iulie 2016. 

Casa Jude eană 
de Pensii Sibiu 

 

Director executiv 
ef serviciu stabiliri 

pensii 
 

31.12.2018 

35. Actualizarea i aplicarea informa iilor referitoare la legisla ia europeană în 
domeniul coordonării sistemelor de securitate socială i a acordurilor bilaterale de 
securitate socială, la care România este parte. Cresterea numărului de presta ii i 
pensii interna ionale stabilite în cadrul CJP Sibiu 

Casa Jude eană 
de Pensii Sibiu 

 

Director executiv 
ef serviciu  pensii 

interna ionale 
ef serviciu plă i pensii 

31.12.2018 
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36. Atragerea în sistem de noi asigura i pe baza contractelor de asigurare. Organizarea 
de ac iuni de promovare / mediatizare a beneficiilor asigurării facultative, prin toate 
canalele de comunicare. 

Casa Jude eană 
de Pensii Sibiu 

 

Director executiv 
ef compartiment 

Evidenta contribuabili 

31.12.2018 

M sura: Incluziune social  şi reducerea s r ciei 

37. Dezvoltarea unui sistem eficient de monitorizare şi evaluare a politicilor de 
incluziune socială 
 

Agen ia de Plă i 
şi Inspec ie 

Socială Sibiu 

Director executiv 
Șef serviciu 

 

lunar 

M sura: Sprijin pentru familii și copii 
 

38. Promovarea unor mecanisme de sprijin a părin ilor i de asigurare a unui echilibru 
între via a de familie i cea profesională, implementare 2018-2020 

Agen ia de Plă i 
şi Inspec ie 

Socială Sibiu 

Director executiv 
Șef serviciu 

 

lunar 

M sura: Servicii sociale de calitate 
 

39. Analiza i evaluarea grupurilor vulnerabile ( persoane fără adăpost, tineri care 
părăsesc sistemul de protec ie, fos ti de inu i, persoane evacuate din casele 
retrocedate, persoane dependente de droguri), în vederea stabilirii nevoii de servicii 
sociale 

Agen ia de Plă i 
şi Inspec ie 

Socială Sibiu 

Director executiv 
Șef serviciu 

 

lunar 

M sura: O societate f r  bariere pentru persoanele cu dizabilit ți 
40. Sanc ionarea entită ilor care nu respectă dreptul la acces al persoanelor cu 

dizabilită i 
Agen ia de Plă i 

şi Inspec ie 
Socială Sibiu 

Director executiv 
Șef serviciu 

 

lunar 
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CAPITOLUL  5  POLITICI IN DOMENIUL EDUCATIEI 
 

Nr. 
Crt. M suri 

Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M sura: Creşterea calit ii şi a competitivit ii înv mântului sibian – a procesului de predare-înv are-evaluare; a serviciilor educa ionale 
curriculare / extracurriculare – prin monitorizarea calit ii în înv mântul general și prin rezultatele ob inute în educa ie şi la examenele 
na ionale 2018. 
1. Asigurarea consilierii, cu scop de orientare (elaborarea unei analize comparative 

pornind de la corelarea rezultatelor testării interne cu cele ale testării externe, prin 
examene na ionale: EN_II_IV_VI, ENVIII, Bacalaureat), în vederea aplicării 
instrumentelor de evaluare standardizată pentru obiectivitatea evaluării interne a 
calită ii curriculumului furnizat elevilor, pentru optimizarea învă ării, pentru 
cunoaşterea nivelului de compe en ă a elevilor şi în vederea măsurării progresului 
şcolar, precum şi pentru rela ionarea cu părin ii, în activitatea de comunicare a 
rezultatelor testărilor. 
Monitorizarea aplicării integrale a curriculumului national, inclusiv a noilor 
programe pentru clasa a V-a, a planurilor remediale individualizate în vederea 
adaptării procesului de învă are la particularită ile învă ământului centrat pe elev, în 
vederea asigurării egalită ii de anse în educa ie, cu intă spre: remedierea 
deficien elor în parcursul şcolar şi a ratei de progres şcolar, stimularea performan ei 
şcolare, armonizarea rezultatelor evaluării interne şi externe (prin examene 
na ionale) etc.  
Monitorizarea şi evaluarea calită ii procesului instruc ional prin inspec ia şcolară: 
aplicarea corectă şi creativă a curriculumului, evaluarea calită ii documentelor 
specifice şi a proceselor educa ionale, stimularea şi experimentarea unor practici 
educa ionale moderne.Crearea, etapizată, a băncii de instrumente de evaluare, unică 
la nivel na ional. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 
inspec ie 

colară, 
inspectori 

şcolari 
directori  

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

  
  

Martie 2018 
Octombrie 2018 

 
  

2. Consilierea unită ilor şcolare / a cadrelor didactice în sfera pregătirii elevilor pentru 
performan e şcolare la evaluări şi la examene na ionale 2018; monitorizarea 
activită ilor de învă are pentru sprijinirea elevilor în atingerea performan ei la 
evaluările na ionale. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
Domeniul 

Curriculum şi 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspectori şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză, 

  
Mai 2018 

Noiembrie 2018  
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inspec ie 
colară  

prof. Mirela Maria 
Iancu 

Comisiile jude ene- 
examene na ionale 

2018 
3. Consilierea cadrelor didactice în vederea asigurării coeren ei procedurilor de 

evaluare internă, adaptată curriculumului şi standardelor na ionale de evaluare; 
monitorizarea programelor din şcoli prin care se asigură adecvarea formelor / 
con inuturilor evaluării la curriculum şi la programele în vigoare pentru examenele 
na ionale 2018. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

Inspectori 
şcolari 

  

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

  
  

Noiembrie 2018 

4. Asigurarea succesului şcolar al elevilor din clasele terminale, prin activită i de 
pregătire specifice şi prin aplicarea / organizarea simulărilor la nivel na ional / 
jude ean pentru Evaluarea Na ională la clasa a VIII-a şi pentru examenul de 
bacalaureat (pretestări conform structurii de subiecte oferite de C.N.E.E): probele 
scrise la limba şi literatura română, limba maternă şi matematică pentru Evaluarea 
Na ională 2018 a elevilor din clasa a VIII-a, probele scrise E.a), Eb), E.c) şi E.d), 
probele A,B,C,D- competen e lingvistice şi digitale, pentru examenul de 
bacalaureat 2018. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

Inspectori 
şcolari 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

Ianuarie - 
aprilie 2018  

5. Gestionarea corectă, în condi ii optime a examenelor na ionale 2018 (clasele a II-a, 
a IV-a, a VI-a, clasa a VIII-a, bacalaureat şi examenele de certificare a 
competen elor profesionale, de absolvire a învă ământului postliceal), prin 
diseminarea informa iilor specifice şi aplicarea riguroasă a procedurilor şi a  
metodologiilor. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

Inspectori şcolari 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspectori şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză, 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

Comisiile pentru 
examene na ionale 

2018 

Mai – iunie 
2018  

6. Asigurarea asisten ei specializate în aplicarea curriculumului centrat pe competen e 
la toate nivelurile de şcolaritate (cu intă spre clasa a V-a), în furnizarea unui 
curriculum individualizat / adaptat pentru elevii cu C.E.S., pentru elevii 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Curriculum şi 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 

Conform 
graficului de 
inspec ii al 
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performan i, pentru elevii apar inând minorită ilor na ionale, pentru elevii din 
mediul rural etc.) 

inspec ie 
colară  

Inspector şc. gen.adj., 
prof. Mirela Maria 

Iancu 

I.Ş.J.  

7. Sprijinirea şcolilor pentru extinderea activită ilor de după orele de curs (programul 
„ coala după coală” etc.), prin asigurarea condi iilor de învă are şi informare 
culturală, de recreere sau sport, sub supraveghere calificată. 
 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

Februarie – 
octombrie 2018 

8. Consilierea echipelor manageriale din şcoli în domeniul dezvoltării capacită ii 
institu ionale şi a serviciilor educa ionale eficiente, adresate elevilor şi cadrelor 
didactice, persoanelor fizice adulte şi comunită ii; monitorizarea şi evaluarea 
calită ii proceselor de predare-învă are-evaluare, a gradului de personalizare a 
ofertei de instruire, prin diferen ierea parcursurilor de învă are, prin adecvare la 
formele de evaluare de nivel na ional. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspectori şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză, 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

 

Permanent  

9. Modernizarea procedurilor de formare continuă în unită ile şcolare, a re elei de 
şcoli partenere, a comisiilor metodice / a cercurilor pedagogice, în scopul abilitării 
profesorilor pentru predarea şi formarea integrată şi cross-curriculară, pe baza 
curriculumului structurat pe competen e. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspectori şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză, 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

 

 
 

Noiembrie 2018 

10. Ofertarea unor programe de formare, de specializare şi perfec ionare pentru adul i; 
dezvoltarea unor forme alternative de organizare a educa iei de bază pentru 
popula ia care a abandonat sau nu a frecventat şcoala prin ini ierea unor 
parteneriate strategice între şcoli, unită i de învă ământ superior şi Agenţia 
Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. 

gen.adj.,prof. Mirela 
Maria Iancu 

 

Cazual 

M sura: Eficientizarea procesului educa ional printr-un act educațional centrat pe crearea de competențe pentru viaț , pe baza nevoilor de 
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dezvoltare personal  și uman  și prin promovarea educa iei incluzive în vederea cultiv rii toleranței, nediscrimin rii și accept rii diferenței în 
școli și în societate. 
11. Furnizarea unor oferte educa ionale atractive, cu accent pe dezvoltarea programelor 

care îi vizează pe copiii / elevii care apar in etniei rome şi altor categorii 
defavorizate, continuarea derulării programelor pentru grupurile vulnerabile / copiii 
/ elevii cu cerin e educa ionale speciale (din învă ământul special / cu C.E.S., din 
învă ământul de masă / din medii defavorizate): programe de interven ie 
educa ională destinate elevilor cu nevoi speciale de instruire; programe de sprijinire 
şi ac iuni sociale vizând crearea mediului educa ional incluziv în toate şcolile, 
eliminarea segregării şcolare a elevilor romi şi diminuarea ratei de neşcolarizare; 
proiecte şi planuri anuale de pregătire suplimentară a elevilor romi pentru reducerea 
eşecului şcolar şi pentru promovarea examenelor de absolvire; programe de sprijin 
material din fonduri alocate de la bugetul de stat pentru elevii romi / din medii 
defavorizate (rechizite, burse sociale etc.). 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspectori şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză, 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

 

Permanent  

12. Cre terea ratei de promovare a elementelor de educa ie incluzivă în procesul 
instruc ional al elevilor romi: derularea de programe de interven ie educa ională 
destinate elevilor romi i eleborarea unor planuri de măsuri în vederea prevenirii i 
eliminării segregării şcolare şi pentru diminuarea ratei de neşcolarizare / pentru 
reducerea eşecului şcolar şi pentru promovarea examenelor de absolvire 
(desfăşurarea programului „A doua şansă”, a învă ământului obligatoriu cu 
frecven ă redusă; derularea proiectului cu finan are din fonduri extrabugetare 
intitulat: „Fiecare copil în grădiniţă”; admiterea, pentru anul colar 2017-2018, pe 
locuri rezervate, pentru elevii romi). 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

 

Permanent  

M sura: Creşterea gradului de participare la educa ie prin reducerea ratei de p r sire timpurie a sistemului de înv ț mânt, prin sporirea 
accesului la educa ia de calitate a preşcolarilor / elevilor, prin asigurarea politicilor de echitate social  şi a egalit ii şanselor (reducerea 
absenteismului, a riscului de abandon şcolar, diminuarea fenomenului de violen , creşterea siguran ei elevilor în şcoli care îndeplinesc 
standardele minimale de func ionare şi de garantare a siguran ei), prin intermediul unei abord ri bazate pe parteneriat şi a unui mecanism solid 
de monitorizare. 
13. Monitorizarea ratei de participare la cursuri prin colectarea centralizată / jude  a 

absen elor de la unită ile şcolare, în vederea prevenirii şi reducerii ratei de părăsire 
timpurie a şcolii. 
Analiza problematicii participării şcolare şi a absenteismului în sistemul de 
educa ie jude ean şi diseminarea exemplelor de bună practică, în vederea realizării 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

Permanent 
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planurilor de ac iune pentru reducerea absenteismului la nivelul unită ilor de 
învă ământ. 

14. Derularea optimă a programelor de facilită i sociale pentru elevi – programe 
na ionale „Lapte, corn”, rechizite, burse, „Bani de liceu”, „Euro 200, transport 
şcolar, programul pilot de acordare a unui suport alimentar („Masa caldă”) etc. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

Conform 
graficelor 

15. Asigurarea educa iei pentru minorită ile na ionale, având în vedere accesul egal la 
educa ie în toate ciclurile de învă ământ, asigurarea manualelor şcolare, a 
condi iilor de însuşire a limbii materne şi a limbii române etc. Sustenabilitatea 
învă ământului pentru copiii proveni i din rândul minorită ilor na ionale prin 
furnizarea unor oferte educa ionale atractive. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspectori şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză, 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

 

Permanent 

16. Colaborarea cu Poli ia, Jandarmeria, O.N.G.-uri etc., în vederea asigurării unui 
mediu şcolar sigur şi pentru prevenirea fenomenului de violen ă în unită ile de 
învă ământ din jude ul Sibiu. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

Sem.I. 
Sem.II. 

17. Monitorizarea periodică a situa iei disciplinare, a asigurării pazei şi securită ii 
elevilor în unită ile de învă ământ, a organizării şi derulării serviciului pe şcoală, a 
activită ilor educative realizate cu scopul prevenirii violen ei în mediul şcolar, a 
absenteismului, a abandonului şcolar. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

Sem.I. 
Sem.II. 

M sura: Utilizarea eficient  a resurselor umane, la nivelul standardelor na ionale specifice, prin redefinirea statutului cadrului didactic în 
societate, cu referire la salarizare, la carier , la criteriile de evaluare a performanței, la autonomia educațional , la integritate, la reducerea 
birocrației și la eliminarea sarcinilor administrative inutile și prin dezvoltarea competen elor profesionale, din perspectiva înv rii pe tot 
parcursul vie ii (printr-o ofert  de formare continu  particularizat , prin recunoaşterea şi recompensarea m iestriei profesionale) 
18. Derularea / monitorizarea unor programe de formare şi dezvoltare profesională 

pentru asigurarea / dezvoltarea competen elor de metodist, de evaluator, de mentor, 
în sfera elaborării de proiecte educa ionale eligibile, formarea personalului din 
învă ământ prin Programul Operațional Capital Uman (PO CU) 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
Domeniul 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspectori şc. gen.adj., 

Sem.II 
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Curriculum şi 
inspec ie colară 

prof. Gheorghe Bîrză, 
prof. Mirela Maria 

Iancu 
 

M sura: Gestionarea eficient  şi transparent  a resurselor materiale și financiare în sistemul de înv ț mânt sibian, prin coordonarea politicilor 
din sectorul educa iei cu politicile şi ini iativele altor sectoare de activitate și prin atragerea de noi resurse de finanțare 
19. Fundamentarea proiectului de buget propriu pentru anul financiar 2018; analiza 

propunerilor / solicitărilor de fonduri ale unită ilor şcolare, în vederea îmbunătă irii 
infrastructurii şi pentru derularea unor proiecte. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
Contabilitate 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspectori şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

Contabil şef Ciufudean 
Silvia 

Permanent 

M sura: Respectarea principiului autonomiei în educa ie, a principiului responsabilit ii publice şi la nivelul unit ților școlare din sistem, pentru 
asigurarea transparen ei decizionale la nivelul I.Ş.J Sibiu, în vederea continu rii reformei manageriale și a depolitiz rii și  deschiderii sistemului 
de educa ie c tre mediul social, economic şi cultural. 
20. Actualizarea organigramei şi a compartimentelor I.Ş.J., a colectivelor de decizie 

(C.A.), a comisiilor / domenii de activitate a I. .J. Sibiu; aplicarea metodologiilor 
M.E.N. i a procedurilor I. .J. Sibiu / indicatorilor de performan ă pentru 
constituirea colectivelor de decizie, a comisiilor / domenii functionale, a consiliilor 
consultative, a grupurilor de profesori-metodişti, a mentorilor, etc., în vederea 
asigurării transparen ei decizionale la nivelul I.Ş.J. Sibiu şi pentru optimizarea 
activită ii de îndrumare şi control în anul şcolar 2017-2018. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

 

Sem.I 

21. Consilierea echipelor manageriale în definirea politicii de resurse umane şi 
asigurarea sprijinului în recrutarea personalului didactic, în timpul anului colar. 
Asistarea şcolilor în realizarea încadrării şi în managementul normelor didactice; 
implicarea în organizarea concursului de ocupare a posturilor vacantate pe 
parcursul anului colar, la solicitarea unită ilor colare, prin aplicarea riguroasă a 
metodologiei M.E.N. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

 

Conf. 
calendarului 

M.E.N. 

22. Fundamentarea strategiei dezvoltării şi func ionării I.Ş.J şi a sistemului jude ean de 
învă ământ, din perspectiva implementării politicilor educa ionale promovate de 
M.E.N., pe baza principiilor de competen ă, corectitudine, eficien ă, rigoare şi 
transparen ă. Întocmirea Raportului privind starea învăţământului sibian în anul 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
Domeniul 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspectori şc. gen.adj., 

Octombrie 2018 
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şcolar 2016-2017 şi elaborarea Planului managerial al I.Ş.J. pentru anul 2017-
2018, a planurilor manageriale pe domenii / specialită i, pornind de la analiza 
problematizată a tuturor documentelor de management educa ional rezultate în 
urma activită ilor din anul precedent; organizarea şedin elor de analiză şi a 
consfătuirilor. 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

prof. Gheorghe Bîrză, 
prof. Mirela 

Iancu 
 

23. Monitorizarea întocmirii raportului asupra activită ii desfăşurate în unită ile de 
învă ământ, în anul şcolar 2017-2018 / a raportului comisiei interne de evaluare a 
calită ii, a planurilor manageriale 2018-2019, actualizarea Regulamentelor interne 
ale unităţilor şcolare etc.; consilierea directorilor nou-numi i în realizarea planului 
managerial şi a planurilor opera ionale. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspectori şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză, 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

 

Octombrie 2018 

24. Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru şedin ele Consiliului de administraţie şi a 
consiliului consultativ, ale grupurilor de lucru / de proiect, ale cercurilor metodice 
şi comisiilor de nivel jude ean sau de nivel local; adaptarea, cazuală, a tematicii 
proiectate prin efectul de feedback. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspectori şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză, 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

 

Februarie 
Octombrie 2018 

25. Întocmirea Graficului unic de inspecție colară a I. .J. Sibiu, semestrul I, an colar 
2018-2019: proiectarea inspec iilor şcolare generale, a inspec iilor tematice, de 
specialitate ş.a., în acord cu dezideratul asigurării calită ii educa iei şi al 
monitorizării gradului de realizare a activită ilor / ac iunilor propuse în 
documentele manageriale, în planurile remediale etc.; derularea inspec iilor, 
conform planurilor de inspec ii şi graficului I.Ş.J. / al inspectorilor şcolari; 
aplicarea consecventă a procedurilor, a instrumentelor şi a criteriilor de evaluare 
specifice. Proiectarea inspec iilor şcolare în acord cu obiectivele prioritare 
formulate de M.E.N. şi cu dezideratul monitorizării corecte, prin aplicarea unitară a 
instrumentelor de măsurare / evaluare a eficien ei de sistem şi de proces, a 
rezultatelor şi calită ii acestora. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

Domeniul 
Management 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspectori şc. gen.adj., 

prof. Mirela Maria 
Iancu, 

prof. Gheorghe Bîrză 

Octombrie 
2018, conform 

graficelor 

26. Monitorizarea performan elor managerilor şcolari în domeniul managementului Conducerea IŞJ Inspector şcolar August – 
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educa ional, a activită ii didactice, ştiin ifice şi de formare; asigurarea asisten ei 
calificate, a consilierii individuale şi colective. Evaluarea periodică a personalului 
de conducere, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic de la nivelul 
inspectoratului şi de la nivelul unită ilor şcolare, conform fişelor de evaluare, în 
vederea atingerii performan elor şi cu intă spre recunoaşterea măiestriei 
profesionale. 

Domeniul 
Management 

 

general, Claudia Mery 
Simtion 

Inspector şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

septembrie 
2018 

M sura: Utilizarea eficient  a resurselor umane, la nivelul standardelor na ionale specifice, prin redefinirea statutului cadrului didactic în 
societate, cu referire la salarizare, la carier , la criteriile de evaluare a performanței, la autonomia educațional , la integritate, la reducerea 
birocrației și la eliminarea sarcinilor administrative inutile și prin dezvoltarea competen elor profesionale, din perspectiva înv rii pe tot 
parcursul vie ii (printr-o ofert  de formare continu  particularizat , prin recunoaşterea şi recompensarea m iestriei profesionale) 
27. Aprobarea, cu consultarea C.L.D.P.S., a propunerilor de C.D.L., în conformitate cu 

P.L.A.I. / P.R.A.I.; asigurarea consilierii în elaborarea unei oferte educa ionale 
complete pentru curriculum diferen iat / C.D.Ş, 2018-2019, conform PDI din 
unitatea colară. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

CA al IŞJ 

Martie 2018 

28. Derularea programelor comune ale Inspectoratului Şcolar Judeţean cu Centrul 
Judeţean de Resurse pentru Asistenţă Educaţională, în vederea cuprinderii copiilor 
cu cerin e educative speciale în învă ământul special şi de masă; asigurarea 
flexibilită ii ofertei curriculare, prin programe de formare continuă a cadrelor 
didactice care lucrează cu aceşti elevi şi prin programe de pregătire a şcolilor de 
masă pentru a-i primi şi integra. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

 

Permanent 

29. Continuarea programelor de formare în consiliere şcolară şi voca ională; asigurarea 
serviciilor de orientare şcolară şi de consiliere prin eficientizarea activită ii 
consilierilor şcolari şi a centrelor / cabinetelor de asisten ă psihopedagogică; 
asigurarea informării şi consilierii în aplicarea pentru participarea la programe de 
parteneriat educa ional na ional sau transna ional, în stimularea implicării elevilor 
la via a comunită ii prin implicarea lor în programe comunitare, activită i de 
voluntariat (S.N.A.C.), grupuri de suport, de protec ie a mediului, de asisten ă 
socială, parteneriate cu O.N.G.-uri. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 
 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

 

Noiembrie 2018 

M sura: Creşterea vizibilit ii sistemului de înv mânt jude ean prin organizarea activit ii de preg tire a elevilor performan i, în vederea 
ob inerii excelen ei în educa ie. 
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30. Sus inerea elevilor cu performan e şcolare, asigurarea pregătirii lor 
institu ionalizate („Şcoala de excelenţă” / discipline), în vederea participării la 
competi ii specifice şi stimularea lor; motivarea profesorilor care activează sub 
egida „Şcolii de Excelenţă”, ca urmare a corelării eficiente a educa iei generale cu 
educa ia de elită, 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

Conform 
graficului de 

activită i 
 

31. Cooperarea cu profesori de la U.L.B. Sibiu în vederea pregătirii loturilor de 
olimpici jude eni pentru ob inerea unor rezultate performante la etapele na ionale 
ale concursurilor i olimpiadelor colare. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Curriculum şi 
inspec ie colară 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 

prof. Mirela Maria 
Iancu 

Conform 
graficului de 

activită i 

M sura: Coordonarea de programe comunitare și de proiecte educa ionale menite s  asigure competitivitatea sistemului de înv mânt jude ean, 
la nivel na ional şi interna ional. 
32. Diseminarea informa iilor referitoare la oportunită i de finan are prin programe şi 

proiecte, pentru şcolile din mediul rural, mai ales; acordarea consultan ei şi a 
sprijinului necesar căutării de parteneri şi redactării documenta iilor de finan are 
pentru proiecte de cooperare şcolară interna ională din cadrul programelor de 
învă are pe tot parcursul vie ii. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

 

Ianuarie 2018 
Noiembrie 2018 

33. Motivarea, facilitarea accesului la cataloagele de cursuri şi consilierea cadrelor 
didactice pentru participarea la accesarea burselor de formare continuă în 
străinătate / mobilită i, în cadrul programelor facilitate de Agenţia Naţională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educa iei şi Formării Profesionale 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

 

Perioada 
premergătoare 

depunerii 
documenta iei de 

proiect 

M sura: Deschiderea sistemului de educa ie sibian prin realizarea unui parteneriat corect cu autorit țile locale și județene prin respectarea 
principiului dialogului social şi prin optimizarea strategiilor de comunicare cu mass-media şi comunitatea local . 
34. Colaborarea I.Ş.J. / a unită ilor şcolare cu Institu ia Prefectului-Jude ul Sibiu, 

Consiliul Jude ean, Consiliile locale, Poli ia, Jandarmeria, serviciile descentralizate, 
institu iile partenere, cu asocia ii / funda ii, cu reprezentan ii sindicatelor, cu alte 
organiza ii etc., pentru dezvoltarea de proiecte şi programe de interes comun. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

Periodic 
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35. Cooperarea cu mass-media locală, în vederea unei informări eficiente şi rapide a 
cetă enilor cu privire la sistemul de educa ie sibian, la evenimentele specifice etc 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

Periodic 

36. Ini ierea la nivel local, jude ean / regional a unor programe educative pentru 
implicarea elevilor în via a comunită ii, prin activită i de voluntariat, grupuri de 
suport, de protec ie a mediului, de asisten ă socială, parteneriate cu O.N.G.-uri etc. 

Conducerea IŞJ 
Domeniul 

Management 

Inspector şcolar 
general, Claudia Mery 

Simtion 
Inspector şc. gen.adj., 
prof. Gheorghe Bîrză 

Periodic 

M sura: Programe de antreprenoriat de la școala primar  la universitate 
37. Opera ionalizarea unui ecosistem antreprenorial Edu-HUB by ULBS organizat ca 

societate antreprenorială studen ească pentru instruire i consiliere în elaborarea de 
planuri de afaceri i ob inerea de finan are pentru start-up-uri 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cu Strategia 
Organiza ională i 

Financiară 

2018-2020 

38. Implementarea instrumentului strategic HEI-Innovate dezvoltat la solicitarea 
Comisiei Europene i OECD pentru universită i antreprenoriale 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cu Strategia 
Organiza ională i 

Financiară 

2018-2020 

39. Implementarea  proiectului INNOVATION LABS - un preaccelerator de start-up în 
domeniul IT în colaborare cu Tech Lounge Romania i Universitatea Politehnica 
Bucure ti, edi ia III-a                       

”Tech Lounge 
Romania” 

Universitatea 
”Politehnica ” 

Bucure ti” 
”Universitatea 
”Lucian Blaga” 

Sibiu 

Prorector cu Strategia 
Organiza ională i 

Financiară 

2018 - 2020 

40. Gestionarea în cadrul POCU/82/3/7 a proiectului cu titlul: 
- Start-UP Hub - Laboratorul antreprenorilor 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cu Strategia 
Organiza ională i 

Financiară 

2018 - 2021 

41. Dezvoltarea de programe de studii universitare i postuniversitare de antreprenoriat Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cu programe 
academice 

 

2018 - 2020 

42. Înregistrarea în Registrul Matricol Unic a datelor studen ilor înmatricula i pe cicluri 
i forme de învă ământ 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

Secretar ef ULBS 2018 
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din Sibiu 
M sura: Profesori motivați și bine preg tiți 
43. Consolidarea rela iilor de parteneriat între Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 

i unită ile de învă ământ preuniversitar de stat din jude ul Sibiu în vederea 
organizării i desfă urării de programe de dezvoltare personală i profesională 
universitară i postuniversitară a cadrelor didactice preuniversitare 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cu Strategia 
Organiza ională i 

Financiară 
 

CCOC 

2018 - 2020 

M sura: Cadre didactice și cercet tori de vârf 
44. Înfiin area ”Casei științei” Sibiu – mediu informal de  întâlnire a cercetătorilor, 

inventatorilor, cadrelor didactice, studen ilor, elevilor i publicului larg în vederea 
cultivării interesului pentru cercetare, dezvoltare i inovare 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cercetare 
tiiin ifică i studii 

doctorale 
2018 

45. Organizarea evenimentului ”Noaptea cercet torilor” destinat prezentării 
publicului larg de experimente, demonstra ii tiin ifice i alte activită i practice în 
vederea sporirii interesului spre cercetare i inovare 

M sura: Cet țeni activi pe piața muncii 
46. Realizarea de studii pentru adecvarea i adaptarea curriculum-ului universitar la 

nevoile concrete ale mediului de afaceri, dezvoltarea competen elor antreprenoriale 
i a abilită ilor profesionale i cre terea angajabilită ii absolven ilor pe pia a muncii 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cu programe 
academice 

Prorector cu Strategia 
Organiza ională i 

Financiară 
CCOC 

2018 - 2020 

47. Implementarea de proiecte în cadrul POCU pentru organizarea i desfă urarea de 
stagii de practică i intership 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 
Birou Fonduri 

Structurale 

2018 -2020 

48. Gestionarea activită ilor Centrului de Consiliere i Orientare în Carieră Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cu Probleme 
Studen e ti 

2018 

M sura:Infrastructur  modern , mijloace didactice adecvate, care utilizeaz  tehnologiile inform rii și comunic rii 
49. Participarea universită ii în cadrul proiectului ANELIS PLUS  în vederea asigurării 

accesului la bazele de date interna ionale i pentru crearea depozitului digital 
na ional institu ional care con ine arhivele bazelor de date ale revistelor tiin ifice 
interna ionale 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 2018 - 2020 

M sura: Creșterea particip rii în înv ț mântul universitar, concomitent cu îmbun t țirea calit ții și relevanței acestuia 
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50. Preluarea în administare a Căminului Nr.2 din incinta Liceului Tehnologic de 

Construc ii i Arhitectură ”Carol I” Sibiu din proprietatea publică a Municipiului 
Sibiu i reabilitarea lui pentru cazarea studen ilor 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 2018 

51. Preluarea în administrare a imobilului situat în Sibiu, str. Soseaua Alba Iulia nr. 76, 
de la Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale i Persoanelor Vârstnice, în 
vederea amenajării unei infrastructuri destinate domeniului de educa ie fizică i 
sport 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 2018 

52. Dezvoltarea  infrastructurii universitare prin extinderea i reconfigurarea clădirii 
Facultă ii de Inginerie 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 2018 - 2020 

53. Cumpărarea imobilului situat în Sibiu, str. Dr. I.Ra iu nr. 5-7, de la proprietarii care 
l-au revendicat i primit 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 2018 - 2020 

54. Asigurarea de burse i alte forme de sprijin material pentru studen ii proveni i din 
grupuri dezavantajate 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 2018 - 2020 

M sura: Înt rirea prestigiului internațional al universit ților românești 
55. Dezvoltarea de programe de studii universitare în limbi străine i promovarea 

ofertei educa ionale în special în domeniile cu poten ial de cre tere 
Universitatea 

”Lucian Blaga” 
din Sibiu 

Rector 2018 - 2020 

M sura: Excelența în educație 
56. Implementarea unui program de atragere într-o carieră universitară/cercetare a 

studen ilor cu performan e deosebite la învă are i cercetare 
Universitatea 

”Lucian Blaga” 
din Sibiu 

Rector 2018 - 2020 

M sura: Înv țarea pe tot parcursul vieții 
57. Dezvoltarea programelor de mobilită i a studen ilor i a cadrelor didactice în cadrul 

programului Erasmus + 
Universitatea 

”Lucian Blaga” 
din Sibiu 

Rector 2018 - 2020 

58. Dezvoltarea de programe de formare i perfec ionare postuniversitară a adul ilor i 
stimularea participării acestora 

Universitatea 
”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 2018 - 2020 

M sura: Guvernan  profesionist  şi transparen , descentralizare, autonomie şi responsabilitate.Înt rirea autonomiei universitare, concomitent 
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cu creşterea responsabilit ii publice 
59. Actualizarea informa iilor libere la publicare postate pe site-ul Academiei For elor 

Terestre „Nicolae Bălcescu” 
Academia 
For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu” 

Şeful biroului 
Secretariat, 

registratură, informare 
şi relaţii publice 

permanent 

M sura: Profesori motiva i şi bine preg ti i 
Asigurarea unui sistem de salarizare şi motivare financiar  corespunz tor rolului pe care cadrul didactic îl îndeplineşte în societate, ca principal 
motor al creşterii calit ii actului educa ional: creşterea salariilor personalului didactic cu 25% de la 1 ianuarie 2018, respectiv cu 20% de la 1 
martie 2018 precum şi majorarea salariului în sistemul sanitar la nivelul anului 2022. 
60. Asigurarea în bugetul anului 2018, respectiv în cel al anului 2019 ale Academiei 

For elor Terestre „Nicolae Bălcescu” a resurselor financiare necesare 
Academia 
For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu” 

Contabil şef Anul 2018 
Anul 2019 

M sura: Cadre didactice şi cercet tori de vârf 
Valorificarea adecvat  a experien ei personalit ilor academice de marc , concomitent cu introducerea unor m suri de stabilizare şi motivare a 
cadrelor didactice tinere 
61. Invitarea unor personalită i cu prestigiu profesional recunoscut în ară şi în 

străinătate pentru sus inerea de prelegeri şi conferin e 
Academia 
For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu” 

Prorector (loc iitor al 
comandantului pentru 

învă ământ) 
permanent 

M sura: Cet eni activi pe pia a muncii 
Realizarea de studii cu privire la nevoilor agen ilor economici în ceea ce priveşte asigurarea cu personal calificat, precum şi la inser ia 
absolven ilor pe pia a muncii 
62. Identificarea gradului de satisfac ie a beneficiarilor cu privire la nivelul competen elor 

profesionale şi transversale ale absolven ilor format pe parcursul şcolarizării 
Academia 
For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu” 

Prorector (loc iitor al 
comandantului pentru 

învă ământ 
permanent 

M sura: Dezvoltarea stagiilor de practic  de specialitate/internship 
63. Men inerea procedurii de planificare şi desfăşurare a stagiilor de practică ale studen ilor în Academia Prorector (loc iitor al anual 
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unită ile beneficiarilor, prin reînnoirea periodică a Acordurilor de practică For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu” 

comandantului pentru 
învă ământ 

M sura: Opera ionalizarea Centrelor de consiliere şi orientare în carier  în toate universit ile din România 
64. Optimizarea colaborării Centrului de consiliere şi orientare în carieră al Academiei 

For elor Terestre „Nicolae Bălcescu” cu structurile de informare-recrutare ale Ministerului 
Apărării Na ionale şi colegiile na ionale militare 

Academia 
For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu” 

Prorector (loc iitor al 
comandantului pentru 

învă ământ 
permanent 

M sura: Creşterea particip rii în înv mântul universitar, concomitent cu îmbun t irea calit ii şi relevan ei acestuia: 
Consolidarea bazei materiale, construc ia de c mine studen eşti noi şi reabilitarea/modernizarea sau construc ia de cantine studen eşti 
65. Modernizarea dotării spa iilor destinate activită ilor didactice şi instruc iei, 

respectiv a căminelor studen eşti 
Academia 
For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu” 

Prorector (loc iitor al 
comandantului pentru 

învă ământ) 
permanent 

M sura: Creşterea calit ii şi relevan ei programelor de studii universitare, inclusiv prin îmbun t irea cadrului metodologic de autoevaluare şi 
evaluare extern , la toate nivelele de studii 
66. Promovarea în oferta educa ională a unor programe de studii universitare noi care 

să asigure o coresponden ă adecvată între finalită ile educa ionale specifice şi 
solicitările socioprofesionale ale beneficiarilor 

Academia 
For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu” 

Prorector (loc iitor al 
comandantului pentru 

învă ământ) 
permanent 

M sura: Înt rirea prestigiului interna ional al universit ilor româneşti: 
Încurajarea interna ionaliz rii universit ilor prin creşterea calit ii, dezvoltarea programelor de studii în limbi str ine şi promovarea ofertei 
educa ionale, în vederea atragerii de studen i str ini, inclusiv din ri ter e (peste 20000 pe an), precum şi pentru furmizarea de for  de munc  
calificat  pentru companiile care opereaz  în România 
67. Desfăşurarea semestrului interna ional (semestrul 2 al anului II de studii) în cadrul 

programului de studii universitare de licen ă Leadership militar  
Academia 
For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu” 

Prorector (loc iitor al 
comandantului pentru 

învă ământ) 
Decan Facultatea de 

Ştiin e Militare 

permanent 
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M sura:Consolidarea rela iilor tradi ionale existente între România şi diferitele organisme interna ionale în domeniul educa iei şi cercet rii, 
astfel încât s  devin  un actor regional important, dar şi s  ofere expertiz  pentru rile aflate la începutul reformei înv mântului superior 
68. Participarea activă în cadrul Forumului Academic Militar International iMAF Academia 

For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu 

Prorector (loc iitor al 
comandantului pentru 

programe si rela ii 
interna ionale) 

anual  

69. Men inerea colaborării în cadrul programului Cultural understanding and language 
proficiency (CULP) cu studen i din Statele Unite ale Americii 

Academia 
For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu 

Prorector (loc iitor al 
comandantului pentru 

programe si rela ii 
interna ionale) 

anual 

70. Desfăşurarea modulelor Survival in temporary isolation şi Reconnaissance Academia 
For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu” 

Loc iitor al 
Comandantului pentru 

Programe şi Rela ii 
Interna ionale 

15-21-06.2018 

M sura: Înv area pe tot parcursul vie ii: 
Stimularea particip rii la programele ERASMUS+ în domeniul form rii adul ilor 
71. Realizarea unui număr cât mai mare de mobilită i ale studen ilor, cadrelor didactice 

şi instructorilor, în cadrul programului Erasmus+ 
Academia 
For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu 

Prorector (loc iitor al 
comandantului pentru 

programe şi rela ii 
interna ionale) 

permanent 

72. Extinderea rela iilor de colaborare cu universită i din ări partenere, în cadrul 
programului Erasmus+.  

Academia 
For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu 

Prorector (loc iitor al 
comandantului pentru 

programe şi rela ii 
interna ionale) 

permanent 

M sura: 8: Creşterea particip rii la educa ie de calitate, de la creş , pân  la absolvirea unei forme de înv mânt care s  asigure acces pe pia a 
muncii sau tranzi ia c tre înv mântul universitar 
Pct.4:  Sus inerea acelor politici educa ionale extraşcolare şi extracurriculare care, prin completarea programelor şcolare aprobate, s  asigure: 
educa ia pentru s n tate, educa ia civic , educa ia cultural artistic  şi ştiin ific , educa ia ecologic , educa ia prin sport, educa ia rutier , 
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educa ia pentru dezvoltarea durabil  
73. Implementarea in sistemul de invatamant a proiectului ,,Valen e culturale în 

domeniul securită ii şi sănătă ii în muncă”; 
Desfasurarea proiectului educational ,,AVE” privind conştientizarea elevilor din 
ciclul gimnazial cu elementele de prevenire specifice domeniului securită ii şi 
sănătă ii în muncă. 

 
Inspectoratul 
Teritorial de 
Muncă Sibiu 

Şef serviciu SSM 
Şef birou SSM 

Trim.II - IV  
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CAPITOLUL 6  CERCETARE – DEZVOLTARE - INOVARE 
 
 

Nr. 
Crt. M suri 

Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M sura: Cercetare de excelen , la nivel european şi interna ional: 
Sus inerea cooperarilor interna ionale pe plan bilateral în domeniul Cercet rii Dezvolt rii şi Inov rii 
1. Desfăşurarea săptămânii interna ionale - International Student Week Academia 

For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu” 

Loc iitor al 
Comandantului pentru 

Programe şi Rela ii 
Interna ionale 

16-21.04.2018 

2. Sus inerea cercetării de excelen ă prin desfăşurarea evenimentelor ştiin ifice în 
cadrul - International Scientific Week of Land Forces Adademy 

Academia 
For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu” 

Loc iitor al 
Comandantului pentru 

Programe şi Rela ii 
Interna ionale 

11-16.06.2018 
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CAPITOLUL  7  POLITICI ÎN DOMENIUL S N T II  
 

Nr. 
Crt. M suri 

Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M sura: Reglementarea prin lege și controlul suplimentelor alimentare 
1 Efectuarea de activită i de inspec ie privind controlul în domeniul alimentului 

inclusiv al acestui tip de produs  în conformitate cu atribu iile Ministerului Sănătă ii 
în domeniu 

Serviciul 
Control în 
Sănătate 
Publică 

Dr. Lucian Blăgu iu  31.12.2018 

2. Notificări prin SRAAF, RAPEX, 
Recoltări probe de laborator 
La necesitate 

Serviciul 
Control în 
Sănătate 
Publică 

Dr. Lucian Blăgu iu  31.12.2018 

M sura: Realizarea unui buget multianual pentru vaccinurile incluse în planul național, conform OMS 
3. Efectuarea de activită i de inspec ie privind implementarea programului de 

vaccinare la nivel jude ean inclusiv în grupurile la risc 
Serviciul 
Control în 
Sănătate 
Publică - 

Compartiment 
Control Unită i 

i Servicii de 
Sănătate 

Dr. Lucian Blăgu iu 31.12.2018 

4. Protejarea sănătă ii popula iei împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi 
prevenite prin vaccinarea – Programul Național de Imunizare 
Indicatori de evaluare: 

- Număr transporturi vaccin 
- Număr doze vaccin distribuite 
- Număr fişe de raportare evaluate 
- Număr instruiri personal medical vaccinator şi mediatori sanitari 
- Număr controale la furnizorii de servicii medicale (condi ii de păstrare şi 

mod de administrare vaccinuri, înregistrare şi raportare vaccinări) 
- Număr comunită i cu acoperire vaccinală suboptimală 

Compartimentul 
de 

Supraveghere 
Epidemiologică 

i Control Boli 
Transmisibile 

Dr. Georgeta Marga 31.12.2018 
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- Număr campanii suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restan ierilor 
- Număr cazuri RAPI înregistrate şi investigate 
- Număr verificări RENV 
- Număr anchete acoperire vaccinală 
- Număr raportări lunare consum i stocuri de vaccinuri la INSP 

M sura: Dezvoltarea programelor naționale și continuarea celor existente prin alocarea unor fonduri suplimentare raportat la perioada 2015-
2016 
5. Ameliorarea stării de sănătate a copilului 0-1 an prin participarea medicilor de 

familie la PN de Sănătate a Femeii şi Copilului 
Serviciul 
Control în 
Sănătate - 

Compartiment 
Control Unită i 

i Servicii de 
Sănătate 

Dr. Daniela Gălă anu 31.12.2018 

6. Coordonarea şi implementarea la nivel teritorial a activită ilor medicale cuprinse în 
programele na ionale de sănătate privind alimenta ia şi nutri ia precum i evaluarea 
condi iilor de igienă din unită i de alimenta ie. 
 
Indicatori de evaluare 

- Număr ac iuni de monitorizare a calită ii sanitare a unor produse alimentare 
- Număr probe alimentare recoltate pentru monitorizare a calită ii sanitare a 

unor produse alimentare 
- Număr focare de îmbolnăvire toxiinfec ii alimentare 
- Număr probe alimentare recoltate din focare de îmbolnăvire toxiinfec ii 

alimentare 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de 

Risc din Mediul 
de Via ă i 

Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică:  

Igiena 
Alimentului 

Dr. Elena Resiga 31.12.2018 

7. Coordonarea şi implementarea la nivel teritorial a activită ilor medicale cuprinse în 
programele na ionale de sănătate privind protejarea sănătă ii şi prevenirea 
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de via ă 
 
Indicatori de evaluare: 

- Număr probe de apă potabilă chimice i bacteriologice recoltate în scopul 
supravegherii calită ii apei potabile distribuite în sistem centralizat în 
judetul Sibiu 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de 

Risc din Mediul 
de Via ă i 

Muncă 
Colectiv de 
Activitate 

Dr. Brându a Săraru 31.12.2018 
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- Număr cazuri de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de 
fântână, identificate 

- Număr analize efectuate din apa de fântână suspectată în evolu ia cazului de 
methemoglobinemie 

Specifică:  
Igiena Mediului 

 

8. Coordonarea şi implementarea la nivel teritorial a activită ilor medicale cuprinse în 
programele na ionale de sănătate privind medicina muncii. 
 
Indicatori de evaluare: 

- Număr determinări de zgomot, iluminat, microclimat, expertize, recoltări 
probe aeromicrofloră şi suprafe e pentru evaluarea riscului asupra sănătă ii 
în expunerea la factori nocivi profesionali în vederea prevenirii 
îmbolnăvirilor profesionale şi a bolilor legate de profesie; 

- Număr cazuri semnalate prin cercetarea, declararea şi eviden a bolilor 
profesionale; 

- Număr zile incapacitate temporară de muncă ( monitorizarea absenteismului 
prin boală profesională); 

- Număr ac iuni de promovare a sănătă ii la locul de muncă. 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de 

Risc din Mediul 
de Via ă i 

Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică: 
Medicina 
Muncii 

 

Dr. Mihaela Stoia 31.12.2018 

9. Coordonarea şi implementarea la nivel teritorial a activită ilor medicale cuprinse în 
programul na ional de sănătate privind evaluarea stării de sănătate a copiilor şi 
tinerilor. 
 
Indicatori de evaluare: 

- Număr examene medicale de bilan  - evaluarea nivelului de dezvoltare 
fizică şi a stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivită ile şcolare  

- Număr cazuri de boli cronice dispensarizabile în colectivită ile de copii şi 
tineri 

- Număr copii colari examina i prin triaj epidemiologic după vacan e  
- Număr autoriza ii sanitare de func ionare în baza declara iei pe propria 

răspundere pentru unită i de educa ie şi învă ământ 
- Număr notificări asisten ă de specialitate de sănătate publică pentru unită i 

de educa ie şi învă ământ   

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de 

Risc din Mediul 
de Via ă i 

Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică:  

Igiena colară 

Dr. Rodica Mihăilă 31.12.2018 

10. Protejarea sănătă ii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radia iilor ionizante în 
cadrul Programul National de monitorizare a factorilor determinan i din mediul de 

Laborator 
Igiena 

Dr. Carmen Brezai 31.12.2018 
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via ă şi muncă. 
Indicatori de evaluare: 

- Număr controale pentru monitorizarea  radioprotec iei pacientului în 
expunerea medicală la radia ii ionizante 

- Număr controale pentru supravegherea expunerii personalului medical la 
radia ii ionizante 

- Număr analize pentru supravegherea con inutului radioactiv natural al 
alimentelor i al apei potabile conform Recomandării 2000/473/ 
EUROATOM 

- Număr analize pentru monitorizarea radioactivită ii apei potabile conform 
Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările i 
completările ulterioare 

- Număr analize pentru supravegherea con inutului radioactiv al apelor 
minerale 

- Număr activită i privind expunerea profesională la radia ii ionizante 
- Număr Autoriza ii Sanitare de Func ionare 
- Număr vize anuale 
- Număr avize sanitare 
- Număr documente - dozimetrii 
- Număr analize - alte prestări servicii 

Radia iilor 
Ionizante 

M sura: Acordarea serviciilor de s n tate cât mai aproape de cet țean prin înființarea/dotarea de centre comunitare integrate medico-sociale 
11. Eficientizarea măsurilor ce vizează accesul la servicii de sănătate comunitare a 

popula iei vulnerabile 
 
Indicatori de evaluare 

- Număr beneficiari de servicii de asisten ă medicală comunitară 
- Procentul de acoperire a popula iei cu servicii de asisten ă medicală 

comunitară 

Coordonator 
Jude ean 
Asisten ă 
Medicală 

Comunitară 

Dr. Doina Merla 31.12.2018 

12. Îndrumarea tehnică şi metodologică a activită ii de asisten ă medicală comunitară 
integrată la nivel jude ean, monitorizarea şi evaluarea activită ii personalului 
comunitar. 
 
Indicatori de evaluare 

Coordonator 
Jude ean 
Asisten ă 
Medicală 

Comunitară 

Dr. Doina Merla 31.12.2018 
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- Număr asisten i medicali comunitari; 
- Număr mediatori sanitari; 
- Număr comunită i beneficiare 
- Număr şedin e de lucru cu personalul comunitar; 
- Număr instructaje ale personalului comunitar. 

13. Evaluarea periodică a func ionării asisten ei medicale comunitare integrate din 
jude ul Sibiu conform metodologiei MS şi planului de monitorizare şi evaluare 
 
Indicatori de evaluare 

- Număr autorită i ale administra iei publice locale care au angajat personal 
comunitar cu care se colaborează; 

- 1 analiză a accesului popula iei generale din jude ul Sibiu la serviciile 
publice de sănătate. 

- 1 analiză a activită ii de asisten ă medicală comunitară/an. 

Coordonator 
Jude ean 
Asisten ă 
Medicală 

Comunitară 

Dr. Doina Merla 31.12.2018 

14. Monitorizarea activită ii centrelor de permanen ă 
 
Indicatori de evaluare 

- Număr Centre de permanen ă func ionale; 
- Număr Medici/personal mediu sanitar/centru; 
- Număr Consulta ii/lună/centru de permanen ă; 
- Număr Tratamente/lună/centru de permanen ă. 

DSPJ Sibiu Dr. Anca Iordache 31.12.2018 

M sura: Dezvoltarea capacit ții de r spuns pentru Serviciile de Ambulanț  
15. Monitorizarea activită ii serviciilor de urgen ă prespitalicească – Serviciul Jude ean 

de Ambulan ă Sibiu  
 
Indicatori de evaluare 

- Număr Solicitări 
- Număr Cazuri efectuate de medici 
- Buget contractat/buget primit 
- Număr Ambulan e operative 
- Număr Interven ii/Număr Km parcurşi per ambulan ă 

D.S.P.J. Sibiu 
Serviciul 

Jude ean de 
Ambulan ă 

Sibiu 

Dr. Doina Merlă 31.12.2018 

M sura 5: Mai mul i bani pentru Programele na ionale de s n tate 
16. 1. Dezvoltarea programelor naționale de s n tate și continuarea celor Casa de Pre edinte-Director a. 
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existente în anul 2018, prin : 
 

a. Contractarea programelor naionale de sănătate, decontate din Fondul 
Na ional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate cu toi furnizorii de servicii 
medicale care au derulat anterior contracte i care îndeplinesc în continuare 
condi iile de eligibilitate impuse de reglementările legale în vigoare 

b.  
Monitorizarea lunară/trimestrială/anuală a consumului de medicamente i 
materiale sanitare specifice utilizate în cadrul programelor na ionale de sănătate, 
a stocurilor existente la nivelul furnizorilor în scopul asigurării continue a 
popula iei cu medicamente i materiale sanitare specifice utilizate în cadrul 
programelor naionale de sănătate, pe parcursul întregului an. 
c.   
Controlul modului de utilizare a fondurilor alocate în vederea asigurării ca 
acestea sunt utilizate în condiii de eficienă, economicitate i în concordana cu 
prevederile legale aplicabile 

Asigurări de 
Sănătate Sibiu 

General–Jr.Vasile 
Spinean 

Medic ef –Dr.Mihaela 
Galis 

Dir.Rel.Contractuale 
Ec.Călin Fechete 

la termenele 
comunicate de 
Casa Nationala 
de Asigurari de 
Sanatate 
 
b. 
lunar/trimestrial
/anual 
 
 
 
 
 
c. 
anual 

17. 2. Introducerea unor noi programe naționale de s n tate la nivel județean, 
prin:  

a.  
Contractarea de noi programe naionale de sănătate decontate din Fondul 
Na ional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate cu furnizorii de servicii 
medicale care au derulat contracte în anul 2016 sau cu furnizori noi care 
îndeplinesc condiiile de eligibilitate impuse de reglementările legale în 
vigoare 

b. 
     Monitorizarea lunară/trimestrială/anuală a consumului de medicamente i 
materiale sanitare specifice utilizate în cadrul programelor na ionale de sănătate, 
a stocurilor existente la nivelul furnizorilor în scopul asigurării continue a 
popula iei cu medicamente i materiale sanitare specifice utilizate în cadrul 
programelor naionale de sănătate, pe parcursul întregului an. 
 

   c.   
Controlul modului de utilizare a fondurilor alocate în vederea asigurării ca acestea 

Casa de 
Asigurări de 

Sănătate Sibiu 
 

Presedinte-Director 
General–Jr.Vasile 

Spinean 
Medic ef –Dr.Mihaela 

Galis 
Dir.Rel.Contractuale 

Ec.Călin Fechete 
 
 
 

Pre edinte-Director 
General–Jr.Vasile 

Spinean 
Medic ef –Dr.Mihaela 

Galis 
Pre edinte-Director 
General–Jr.Vasile 

 
 
a. 
la termenele 
comunicate de 
Casa Nationala 
de Asigurari de 
Sanatate 
 
b. 
lunar/trimestrial
/anual 
 
 
 
c. 
anual  
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sunt utilizate în condiii de eficien ă, economicitate i în concordan ă cu prevederile 
legale aplicabile. 

Spinean 
Medic ef –Dr.Mihaela 

Galis 
ef Birou Control-
Ec.Petronela Trif 

18. 3. Operaționalizarea și utilizarea Dosarului electronic al pacientului, prin : 
      a.  
Monitorizarea activită ilor legate de transmiterea în sistemul dosarului electronic de 
sănătate al pacientului (DES) de către furnizorii de servicii medicale a informa iilor 
şi datelor medicale stabilite prin actele normative în vigoare 

Casa de 
Asigurări de 

Sănătate Sibiu 

Pre edinte-Director 
General–Jr.Vasile 

Spinean 
Ing.Angelica Cojocariu 

Comp.Tehnologia 
Informa iei 

 
 

permanent 
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CAPITOLUL  8  ADMINISTRA IE PUBLIC . POLITICI REGIONALE 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

M suri Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M sura: Creşterea gradului de absorb ie a fondurilor guvernamentale prin simplificarea procedurilor de depunere, evaluare, implementare şi 
verificare a proiectelor :  
1.Creşterea gradului de absorb ie a fondurilor guvernamentale 
2.Diversificarea ajutoarelor de stat prin introducerea unor noi solutii de finantare pentru antreprenori 
 - Implementarea în anul 2018 la nivelul judeelor arondate  Braov (Bra ov, Sibiu, 

Covasna) a programelor guvernamentale de finanare gestionate de către Ministerul 
pentru Mediu de Afaceri, Comer i Antreprenoriat  prin AIMMAIPE; 
Implementarea eficient   în anul 2018 începand cu luna iunie, la nivelul jude elor 
arondate AIMMAIPE Braov (Bra ov, Sibiu, Covasna) a următoarelor programe 
guvernamentale de finanare de la bugetul de stat: 
1.  Schema de ajutor: România Start-up Nation 
2. Programul de dezvoltare i modernizare a activită ilor de comercializare a 
produselor i serviciilor de piaă 
3. Programul naional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în 
rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici i mijlocii 
4.Programul naional multianual pentru susinerea mesteugurilor i artizanatului cu 
finalizare prin organizarea unui târg   
5.Programul UNCTAD/EMPRETEC – cursuri de specializare antreprenoriat  
6. Programul pt organizarea Targului IMM-urilor  
7. Programul na ional multianual de microindustrializare 
8. Programul pentru stimularea exportului  
9. Programul de internaionalizare  
10.Programul Microîntreprinderi pentru tineri 
 -Diminuarea  birocra iei în sensul eliminării avizelor prin digitalizare şi acordurilor 
la faza de pregătire a proiectelor, având ca sursă de finan are fonduri publice şi/sau 
europene, şi înlocuirea acestora cu avize de principiu, precum şi scutirea de orice 

AIMMAIPE  AIMMAIPE  31.12.2018 

http://www.aippimm.ro/categorie/programe/comert2013/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/comert2013/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-culturii-antreprenoriale-in-randul-femeilor-manager-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-national-multianual-pentru-dezvoltarea-culturii-antreprenoriale-in-randul-femeilor-manager-din-sectorul-intreprinderilor-mici-si-mijlocii/
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/programul-national-multianual-pentru-sustinerea-mestesugurilor-si-artizanatului/
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taxe a acestora;  
- Impunerea de termene mai scurte pentru rambursarea cheltuielilor şi pentru 
încheierea de acte adi ionale la contractele de finan are 
- Eliminarea depunerii fizice a  documentatiei administrative prin simplificarea 
procedurii on line cu posibilitatea încărcării facile a documentelor acolo. 

M sura: Reglementarea serviciilor publice 
2. Dezvoltarea competen elor manageriale profesionale şi digitale în rândul 

personalului Casei Jude ene de Pensii Sibiu prin participarea la cursuri de pregătire 
şi perfec ionare profesională. 

Casa Jude eană 
de Pensii Sibiu 

Director executiv 
Responsabil 

compartiment Resurse 
Umane 

31.12.2018 

3. Eficientizarea activită ii institu iei privind arhivarea documentelor Ac iuni şi 
demersuri pentru închirierea sau preluarea în administra ie a unui spa iu pentru 
arhiva Casei de Pensii care a devenit neîncăpătoare. Achizi ionarea unor servicii de 
legare şi informatizare a documentelor arhivate 

Casa Jude eană 
de Pensii Sibiu 

Director executiv 
Directori executiv 

Responsabil 
Compartiment achizi ii 

31.12.2018 
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CAPITOLUL  9  POLITICI AGRICOLE ŞI DE DEZVOLTARE RURAL  
Nr. 
Crt. 

M suri  Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M sura: Motor de creștere economic  

1.  Program de sus inere pentru produsele deficitare Direc ia pentru 
Agricultură 

Jude eană Sibiu 

Serviciul 
implementarea 

politicilor, strategiilor 
în agricultură i 

industrie alimentară, 
consultan ă agricolă i 
formare profesională 

 
Permanent 

2.  Realizarea de cursuri de ini iere i calificare a producătorilor agricoli Direc ia pentru 
Agricultură 

Jude eană Sibiu 

Compartiment formare 
profesională, 

promovare i elaborare 
proiecte 

Permanent 

3. Promovarea produselor tradi ionale, ecologice i a schemelor de calitate Direc ia pentru 
Agricultură 

Jude eană Sibiu 

Compartiment 
implementarea 

politicilor i strategiilor 
din industria alimentară 

i de promovare a 
schemelor de calitate 

Permanent 

M sura : Hran  s n toas  pentru români 
4. Verificarea trasabilită ii cerealelor pe linia producere-depozitare-procesare-

etichetare-consumator 
Direc ia pentru 

Agricultură 
Jude eană Sibiu 

Serviciul inspec ii 
tehnice   

Permanent 

5. Verificarea autenticită ii, calită ii şi trasabilită ii vinurilor. Direc ia pentru 
Agricultură 

Jude eană Sibiu 

Serviciul inspec ii 
tehnice   

Permanent 

6. Efectuarea controlului de conformitate privind respectarea standardelor de 
comercializare pe filiera produs (legume-fructe). 

Direc ia pentru 
Agricultură 

Jude eană Sibiu 

Serviciul inspec ii 
tehnice   

Permanent 

7. Verificarea agen ilor economici operatori de îngrăşăminte chimice şi fertilizan i  Serviciul inspec ii Permanent 
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privind respectarea Regulamentului 2003/2003 Direc ia pentru 
Agricultură 

Jude eană Sibiu 

tehnice   

8. Controlul operatorilor de agricultură ecologică, înregistra i în registrul jude ean de 
eviden ă, astfel încât activitatea acestora să fie supusă sistemului de inspec ie şi 
certificare a organismelor acreditate. 

Direc ia pentru 
Agricultură 

Jude eană Sibiu 

Serviciul inspec ii 
tehnice   

Permanent 

9. Urmărirea respectării prevederilor legale în domeniul Organismelor Modificate 
Genetic la to i agen ii economici autoriza i. 

Direc ia pentru 
Agricultură 

Jude eană Sibiu 

Serviciul inspec ii 
tehnice   

Permanent 

M sura: Asigurarea la timp a fondurilor  c tre fermieri şi respectarea termenelor de plat  de c tre APIA BUCURESTI 
10. Ac iuni de informare a fermierilor privind campania de depunere a cererilor unice 

de plată pentru anul 2018; 
Agen ia pentru 

Plă i şi 
Interven ie 

pentru 
Agricultură – 

Centrul 
Jude ean Sibiu 

Morariu Codruta  - 
Sef Serviciu Autorizare 
Plati -IT 
Rares Seuchea -
Director Ex. Adjunct 
Stefan Liviu – Director 
Ex. Adjunct  
Teodor Hategan -
Director Executiv 

 
 
 

28.02.2018 

11. Primirea cererilor unice de plat  C2018,  
de la 1 matie 2018, termenul limită este 15 mai 2018 Agen ia pentru 

Plă i şi 
Interven ie 

pentru 
Agricultură – 

Centrul 
Jude ean Sibiu 

Sefii de Centre Locale 
Morariu Codruta  - 
Sef Serviciu Autorizare 
Plati - IT 
Rares Seuchea -
Director Ex. Adjunct 
Stefan Liviu – Director 
Ex. Adjunct  
Teodor Hategan -
Director Executiv 

 
 

01.03.2018 
15.05.2018 

 
 

12. Autorizarea la plata finală a cererilor unice de plata primite în campania 2018, 
campanie decalată din cauza noului PNDR 2014 - 2020 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Morariu Codruta  - 
Sef Serviciu Autorizare 
Plati - IT 
Rares Seuchea - 

 
 
 

30.06.2019 
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Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

Director Executiv 
Adjunct 
Teodor Hategan - 
Director Executiv  
Sefii de Centre Locale 
 

13. Efectuarea plă ilor către to i beneficiarii formelor de sprijin i contabilizarea tuturor 
opera iunilor aferente sumelor autorizate şi plătite de Centrul Judeean Sibiu din 
bugetul na ional 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

Neamtiu Daciana - Sef 
Serviciu Economic, 
Recuperare Debite si 
Resurse Umane  
Stefan Liviu – Dir. Ex. 
Adj. 

 
Martie/ Iunie/ 
Septembrie/ 
Decembrie 

2018 

14. Recuperarea debitelor provenite din titlurile de creană aferente măsurilor de sprijin 
din fondurile europene 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

Neamtiu Daciana - Sef 
Serviciu Economic, 
Recuperare Debite si 
Resurse Umane  
Stefan Liviu – Dir. Ex. 
Adj. 

 
 

Decembrie 
2018 

 

15. Implementarea tuturor recomandărilor incluse în planul de remediere a 
deficienelor constatate în cadrul procesului de meninere a acreditării ageniei – 
institu ie de nivel european creată special cu scopul de a exercita competene 
privind gestionarea de fonduri europene - prin asigurarea de resurse umane, 
materiale, financiare, tehnice, elemente ce definesc i compun capacitatea 
administrativă a ageniei privită în ansamblu, precum i recomandărilor auditului 
intern i a Cur ii de Conturi 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

 
 

 
Neamtiu Daciana - Sef 
Serviciu Economic, 
Recuperare Debite si 
Resurse Umane 
Stefan Liviu – Dir. Ex. 
Adj. 

 

 
 
 
 

Decembrie 
2018 

 

16. Efectuarea controalelor administrative şi pe teren (control clasic i teledetecție, 
controale pentru SAPS, Axa II i Eco-condiționalitate) în vederea pregătirii 
dosarelor pentru autorizare la plată 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 

Morariu Codruta - 
Sef Serviciu Autorizare 
Plati - IT 
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 pentru 
Agricultură – 

Centrul 
Jude ean Sibiu 

Teodor Hategan - 
Director Executiv  
Calin Morocazan – 
Sef Serviciu Control 
Teren, Inspectii;  
Stefan Liviu – Dir. Ex. 
Adj. 
Sefi Centre Locale 

15.10.2018 
 

17. Aprobarea la plat  i autorizarea cererilor pentru plata în doua etape pentru 
Campania 2018: 

• Plată în avans 
• Plată finală 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

Morariu Codruta - 
Sef Serviciu Autorizare 
Plati - IT 
Rares Seuchea -
Director Ex. Adjunct 
Teodor Hategan - 
Director Executiv 
Sefi Centre Locale 

 
16.10.2
018-
30.11.2
018 
01.12.2
018-
30.06.2
019 

18. Planificarea şi efectuarea inspec iilor pentru măsurile de pia ă 
restructurare/reconversia planta iilor viticole, creşterea tăriei alcoolice naturale a 
produselor vinicole, schema de defrişare a planta iilor viticole şi asigurarea recoltei 
planta iilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

 
 
Teodor Hategan / 
Director Executiv  
 

 
 
 

Mai 2018 

19. Planificarea şi efectuarea inspec iilor  pentru ajutorul comunitar acordat la 
furnizarea laptelui în institu iile şcolare 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

Teodor Hategan / 
Director Executiv   
 

 
Iunie – Nov 

2018 

20. Planificarea şi efectuarea inspec iilor pentru ajutorul comunitar acordat la 
furnizarea fructelor în institu iile şcolare 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

 
Teodor Hategan / 

 
Iunie – Nov 
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Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

Director Executiv  
 

2018 

21. Planificarea şi efectuarea inspec iilor  privind acordarea ajutorului financiar 
pentru implementarea măsurilor adiacente distribuţiei de mere în cadrul 
Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli 
  

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

 
 
Teodor Hategan / 
Director Executiv   

 
 

Iunie – Nov 
2018 

22. HG 1179 / 2014 - privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru 
ameliorarea raselor de animale 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

Dordea Carmen -  Sef 
Serviciu Masuri 
Specifice 
Teodor Hategan -
Director Executiv 

 
     Decembrie 
2018 

23. Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

Dordea Carmen -  Sef 
Serviciu Masuri 
Specifice 
Teodor Hategan -
Director Executiv 

 
   Decembrie 
2018 

24. Renta viageră agricolă  Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

Dordea Carmen -  Sef 
Serviciu Masuri 
Specifice 
Teodor Hategan -
Director Executiv 

 
August 
2018 
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25. O.U.G. 24/2010 - Acordarea ajutorului comunitar în cadrul programului de 
încurajare a consumului de fructe în coli 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

Dordea Carmen -  Sef 
Serviciu Masuri 
Specifice 

Rares Seuchea -
Director Adjunct 

Stefan Liviu – Dir. Ex. 
Adj. 

      
Decembrie 
2018 

26. Hot rârea nr. 1237 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea 
anexelor nr. 1si 2 la HG. nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional 
Apicol 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

Dordea Carmen -  Sef 
Serviciu Masuri 
Specifice 
Teodor Hategan -
Director Executiv 

 
 

Decembrie 
2018 

27. H.G. 1628/ 2008 - acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a 
anumitor produse lactate elevilor din institu iile şcolare 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

Dordea Carmen -  Sef 
Serviciu Masuri 
Specifice 

Rares Seuchea -
Director Adjunct 

 

 
Aprilie 2018 
 Noiembrie  

2018 

28. M sura T 14 (fosta 215 ) – bun stare în favoarea animalelor pachet; 
a) porcine 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 
Sibiu 

Dordea Carmen -  Sef 
Serviciu Masuri 
Specifice 
Teodor Hategan -
Director Executiv 

 
Decembrie 

2018 

29. M sura T 14 (fosta 215 ) – bun stare în favoarea animalelor pachet;  
b) p s ri  

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Dordea Carmen -  Sef 
Serviciu Masuri 
Specifice 
Teodor Hategan -

 
Decembrie 

2018 
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Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

Director Executiv 

30. Acordarea sprijinului financiar conform Ordinul ministrului agriculturii şi 
dezvolt rii rurale nr. 269/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea 
Normelor de aplicare a programelor de restructurare/ reconversie a plantaţiilor 
viticole, derulate cu sprijin comunitar 

Agen ia pentru 
Plă i şi 

Interven ie 
pentru 

Agricultură – 
Centrul 

Jude ean Sibiu 

 
Dordea Carmen -  Sef 
Serviciu Masuri 
Specifice 

Rares Seuchea -
Director Adjunct 

 
 

 
 

15 decembrie 
2018 

M sura: Implementarea programului de supraveghere, prevenire, control şi eradicarea bolilor la animale, ale celor transmisibile de la animale la 
om, protec ia animalelor, protec ia mediului 

31. Promovarea Programului Strategic de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile 
de la animale la om pentru anul 8 prin efectuarea ac iunilor de vaccinare 
preventivă, a ac iunilor de tratamente antiparazitare şi examene de laborator pentru 
diagnosticul timpuriu al bolilor cuprinse în lista OIE, A şi B 

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu 

Dr. Rad Nu u 
Dr. ichindelean 

Raluca 

Trim. I, II, III 
şi IV 
2018 

32. Aplicarea criterilor de calificare  a statusului de sănătate a efectivelor de bovine în 
rela ie cu tuberculoza, leucoza enzootică şi bruceloza, prin opera iuni specifice, 
prelevări de probe şi examene de laborator  

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu 

Dr. Stănescu Cristian 
Dr. Călin Ioan 

Trim. I, II, III 
şi IV 
2018 

33. Supravegherea efectivelor de animale receptive la Bluetongue şi Encefalopatiile 
Spongiforme transmisibile, prin ac iuni de supraveghere clinică şi analize în 
laborator 

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu 

Dr. Rad  Nu u 
Dr. Tîlciu Daniel 

Trim. I, II, III 
şi IV 
2018 

34. Respectarea măsurilor din Programul de asanare a Anemiei Infec ioase Ecvine, prin 
supravegherea serologică a efectivelor receptive şi eliminarea animalelor bolnave 

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

Dr. Rusu Dumitru 
Dr. ichindelean 

Trim. I, II, III 
şi IV 
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din focarele declarate pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu 

Raluca 2018 

35. Implementarea Programului de prevenire şi combatere a Pestei Porcine Clasice, 
prin asigurarea măsurilor de biosecuritate, controale în exploata iilor cu porcine, 
monitorizarea circula iei efectivelor, supravegherea speciilor receptive prin 
examene clinice şi examene de laborator 

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu 

Dr. Stănescu Cristian 
Dr. ichindelean 

Raluca 

Trim. I, II, III 
şi IV 
2018 

36. Realizarea Programelor de prevenire a bolilor specifice păsărilor (Gripa Aviară, 
Pseudopesta Aviară şi Salmonelozele la găini ouătoare şi puii de carne) prin 
examene în laborator şi opera iuni de vaccinare 

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu 

Dr. Rad Nu u 
Dr. Stanescu Cristian 

Trim. I, II, III 
şi IV 
2018 

37. Prevenirea şi combaterea Rabiei la animalele sălbatice şi domestice prin 
supravegherea clinică a animalelor receptive şi ac iuni de vaccinare 

 

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu 

Dr. Rad Nutu 
Dr. ichindelean 

Raluca 

Trim. I, II, III 
şi IV 
2018 

M sura: Promovarea legisla iei privind protec ia, bun starea animalelor şi protec ia mediului 
38. Respectarea normelor sanitare veterinare privind protec ia şi bunăstarea animalelor 

din exploata iile comerciale şi din exploata iile individuale, prin evaluări şi 
controale programate 
 

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu  

Dr. Rad Nu u 
Dr. Farca  Dan 

Trim. I, II, III 
şi IV 
2018 

39. Controlul unită ilor care produc şi furnizează furaje pentru animale, prin inspec ii şi 
examene de laborator lunare, controlul circula iei medicamentelor şi a produselor 
biologice prin controale privind depozitarea, transportul şi aplicarea lor la animale 
 

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Dr. Cârstea Marius 
Dr. Sima Cristina 

Trim. I, II, III 
şi IV 
2018 
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Alimentelor 
Sibiu 

M sura: Îmbun t irea sistemului de control a calit ii şi salubrit ii produselor alimentare. 
40.  Controlul oficial al unită ilor care produc, prelucrează, procesează, depozitează, 

transportă, valorifică şi comercializează alimente/produse alimentare. Ac iune 
desfasurata în urma tematicilor transmise de catre Autoritatea Centrală i a 
tematicilor interne ( controale premergătoare sărbătorilor legale – Pa ti, Crăciun, în 
târguri, pie e, i cu ocazia altor manifestări de comercializare alimente organizate 
de comunită ile locale) 

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu 

Dr. Trimbi aş Bogdan 
 

Trim. I, II, III 
şi IV 
2018 

41. Controlul eficien ei opera iunilor de dezinfec ie, dezinsec ie şi deratizare al 
unită ilor care produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică şi 
comercializează alimente/produse 
 

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu 

Dr. Trimbi aş Bogdan 
Dr. Albu Ioan 

Trim. I, II, III 
şi IV 
2018 

42. Controlul oficial privind con inutul de contaminan i în alimente/produse alimentare 
conform Programului Naional de Supraveghere  

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu 

Dr. Trimbi aş Bogdan 
 

Trim. I, II, III 
şi IV 
2018 

43. Asigurarea calită ii şi salubrită ii produselor alimentare destinate consumului uman,  
prin  examene organoleptice şi analize efectuate la laboratorul D.S.V.S.A, din 
probele afluite conform programului de supraveghere obligatoriu şi a programului 
de autocontrol 

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu 

DrTichindelan Raluca 
Dr. Avram Manuela 

Trim. I, II, III 
şi IV 
2018 

44. Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din şi/sau de pe alimente/produse 
alimentare conform Programului Na ional de Supraveghere  

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu 

Dr. Trimbi aş Bogdan 
 

Trim. I, II, III 
şi IV  
2018 
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45. Răspunde de efectuarea activită ilor specifice de control oficial pentru solu ionarea 
alertelor înregistrate în cadrul Sistemul Rapid de Alertă Alimente i Furaje, în 
domeniile de competen ă 

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu 

Dr. Trimbi aş Bogdan 
 

Trim. I, II, III 
şi IV 
2018 

46. Interveniiîin situa ii de criză/Toxiinfec ii alimentare împreună cu alte instituii 
judeene pe domeniul de competen ă, conform protocoalelor în vigoare. 

Direc ia Sanitar 
Veterinară şi 

pentru 
Sănătatea 

Alimentelor 
Sibiu 

Dr. Trimbi aş Bogdan 
 

Trim. I, II, III 
şi IV 
2018 

Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural 
M sura: Creşterea procentului de propriet i cadastrate şi înregistrate de la 40% în prezent la 80% locuin e şi 100% la terenuri agricole 
 
Implementarea Programului Na ional de Cadastru şi Carte Funciar  2015-2023 
Înregistrarea sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor în cadrul programului na ional de cadastru şi carte 
funciară 

 
47. Realizarea activită ii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor 

agricole şi silvice, conform Legii nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 şi Legii nr. 
247/2005 

OCPI Sibiu 
 

Director Permanent 

48. Realizarea activită ii de  recep ionare şi înscriere sporadică a documenta iilor 
cadastrale întocmite de către persoane fizice sau juridice autorizate, în eviden ele 
Cadastru şi Carte Funciară 

 
OCPI Sibiu 

Inginer ef, 
Registrator ef 

 
Permanent 

49. Eliberarea de date i informa ii cadastrale necesare institu iilor publice, precum i 
altor beneficiari în vederea întocmirii corecte a proiectelor din domeniile 
construc iilor, urbanismului şi amenajării teritoriului 

 
OCPI Sibiu  

 
Inginer ef 

 
Permanent 

50. Avizarea şi recep ia documenta iilor topografice de măsurători terestre întocmite de 
persoane fizice sau juridice autorizate, necesare întocmirii documenta iilor PUG ale 
UAT-urilor  şi a documenta iilor PUZ, PUD, PAC, HG nr. 834/1991 

 
OCPI Sibiu 

Inginer ef  
Permanent 

51. Recep ionarea documenta iilor tehnice topografice a lucrărilor de expropriere, care 
fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes na ional, în baza protocoalelor 

 
OCPI Sibiu 

Inginer ef, 
Registrator ef 

 
Permanent 
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întocmite între Agen ia Na ională de Cadastru i Publicitate Imobiliară i Compania 
Na ională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA i Compania Na ională de 
Căi Ferate CFR SA 

52. Analizarea şi recep ionarea documenta iilor tehnice pentru reintroducerea 
terenurilor în circuitul agricol 

OCPI Sibiu 
 

Director 
 

Permanent 

53.  Recep ionarea elaborării sistemelor informa ionale specifice domeniului imobiliar-
edilitar şi constituirea băncilor de date urbane 

OCPI Sibiu 
 

Director Permanent 

54. Recep ionarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor ini iate de unită i 
administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale 2017-2019 

OCPI Sibiu Inginer ef, 
 ef Birou Înregistrare  

Sistematică 

 Anul 2019 

55. Recep ionarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul Axei 
prioritare 11, a Programului Opera ional Regional 2014-2020 (POR) - UAT Arpa u 
de Jos, UAT Bârghi , UAT Bazna, UAT Biertan, UAT Câr a, UAT Câr i oara, 
UAT Hoghilag, UAT Jina, UAT Laslea, UAT Porumbacu de Jos, UAT Ro ia, UAT 

elimbăr, UAT Turnu Ro u, UAT Valea Viilor 

OCPI Sibiu Inginer ef, 
 ef Birou Înregistrare 

Sistematică 

Anul 2020 

56. Recep ionarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul 
Integrat de Cadastru i Carte Funciară prin Programul Na ional de Cadastru i Carte 
Funciară  – LOT 7 - UAT Cristian i UAT Gura Râului 

OCPI Sibiu Inginer ef, 
 ef Birou Înregistrare 

Sistematică 

20 de luni de 
la data intrării 
în vigoare a 
contractului 
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     CAPITOLUL  10  POLITICI DE MEDIU. APELE ŞI P DURI  
 
 

Nr. 
Crt. 

M suri Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M sura: Monitorizarea şi îmbun t irea calit ii aerului 
1. Colectarea zilnică a datelor brute de calitate a aerului din sta iile automate de 

monitorizare, validarea şi transmiterea lor către ANPM  
• procent date validate (%) 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

 Diaconescu Lidia 
Baciu Carmen 

31.12.2018 
 

2. Prelucrare statistică şi întocmire de rapoarte privind captura de date, numărul de 
analize efectuate, în cele 4 sta ii automate de monitorizare calită ii aerului din 
jude ul Sibiu 

• număr analize efectuate (automat şi manual)  
• număr rapoarte întocmite  

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Diaconescu Lidia 
Baciu Carmen 

31.12.2018 
 

3. Realizarea Inventarului emisiilor de poluan i atmosferici a agen ilor economici din 
jude ul Sibiu 

• număr agen i economici înregistra i în baza  
de date on-line de raportare (SIM) 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Dascălu Maria 
31.12.2018 

 

4. Realizarea Inventarului emisiilor de poluan i atmosferici a instala iilor de 
comercializare carburan i din jude ul Sibiu 

• număr agen i economici înregistra i în baza de date on-line de raportare 
(SIM) 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Ursescu Roxana 
31.12.2018 

 

5. Verificare conformării instala iilor de depozitare a benzinei şi distribu ia sa de la 
terminale la sta iile de distribu ie a benzinei 

• număr de expertize tehnice verificate în vederea conformării 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Ursescu Roxana 
31.12.2018 

 
 

6. Verificarea conformării cu clasificarea NFR a tuturor activită ilor 
autorizate/reautorizate în vederea completării/actualizării bazei de date privind 
activită ile  generatoare de emisii de poluan i în atmosferă 

• în func ie de solicitările serviciului Avize, Acorduri, Autoriza ii pentru 
documenta iile depuse în vederea autorizării 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Dascălu Maria 
Ursescu Roxana 

 

31.12.2018 
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7. Îmbunătă irea accesului publicului la informa ia de mediu, prin elaborarea i 
afişarea pe pagina WEB a APM Sibiu a buletinelor zilnice/lunar privind calitatea 
aerului 

• număr buletine zilnice/lunare elaborate/afişate pe pagina web a APM Sibiu 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Baciu Carmen 
Diaconescu Lidia 

 

31.12.2018 
 

M sura: Controlul polu rii industriale în vederea reducerii polu rii mediului 
8. Men inerea la zi a inventarului instala iilor IPPC din jude ul Sibiu, conform 

activită ilor listate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 
• număr instala ii IPPC înregistrate în baza de date SIM (on-line) 
• număr instala ii IPPC noi autorizate, număr autoriza ii integrate actualizate, 

revizuite 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Mariana Suciu 
Rodica Maniu iu 

31.12.2018 
  

9. Colectarea datelor privind Registrul Na ional al Poluan ilor Emişi şi Transfera i (E-
PRTR)  

• număr operatori economici înregistra i în baza de date on-line 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

 
Mitea Livia 
Ple a Marius 

 
 

31.08.2018 
 

10. Verificarea conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale  cu referire la cantită ile de Compuşi Organici Volatili emise din 
instala ii industriale 

• număr notificări depuse/verificate 
• număr operatori economici înregistra i în baza de date on-line 

Agen ia  pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Zambori Simona  
Vulcan Mirela 

31.12.2018 
 

11. Colectarea datelor i informa iilor necesare pentru elaborarea inventarului INEGES 
(Inventarul Na ional al gazelor cu efect de seră) 

• număr chestionare depuse/verificate 

Agen ia  pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Florian Ruxanda 
Ple a Marius 

 

31.12.2018 
 

M sura: Îmbun t irea managementului deşeurilor şi substan elor periculoase 
12. Monitorizarea operatorilor economici care colectează, tratează vehicule scoase din 

uz 
• număr puncte colectare/tratare 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

    Ancu a Achim  
     

Trimestrial 

13. 
Monitorizarea transportului de deşeuri periculoase la nivelul jude ului Sibiu  

• număr formulare analizate şi aprobate 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Mărioara Goga 
Farcaş Mioara 

Lunar 
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14. 
Monitorizarea cantită ii de de euri menajere eliminate prin depozitare   

• cantită i (tone) depozitate 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Halmaghi Daniela Lunar 

15. 
Monitorizarea operatorilor economici autoriza i pentru colectarea/tratarea DEEE  

• număr puncte colectare/tratare 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

  Ancu a Achim 
 

Semestrial  
 

M sura: Managementul eficient al conserv rii biodiversit ii şi administrarea ariilor naturale protejate  în jude ul Sibiu 
16. Monitorizarea stării de conservare a speciilor i habitatelor protejate (ex. evaluare 

efectiv specii protejate) 
• număr ac iuni de monitorizare  

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Căpă înă Gabriela 
Dobrotă Maria Cecilia 

31.12.2018 
 
 

17. Reglementarea activită ii de recoltare/capturare şi/sau achizi ie şi/sau 
comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale 
vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, 
fauna sălbatică conform legisla iei specifice în vigoare 

• număr autoriza ii emise pentru activită ile men ionate 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Căpă înă Gabriela 
Dobrotă Maria Cecilia 

 

31.12.2018 
 

18. Exercitarea calită ii de custode asupra siturilor de interes comunitar „Movilele de la 
Păucea” preluate în custodie în anul 2010 de către ARPM Sibiu în vederea 
îndeplinirii obliga iilor contractuale 

• număr ac iuni de monitorizare ale sitului 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Căpă înă Gabriela 
Dobrotă Maria Cecilia 

  

31.01.2018 
 

19. Participare în comisii conform competentelor atribuite (ex. evaluări de pagube, etc) 
• număr ac iuni efectuate în func ie de solicitări şi de planificări 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Căpă înă Gabriela 
Dobrotă Maria Cecilia 

 

31.12.2018 
 

20. Analiza şi monitorizarea tuturor planurilor/proiectelor/activită ilor desfă urate în 
arii protejate 

• număr dosare analizate  

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Căpă ină Gabriela 
Dobrotă Maria Cecilia 

 

31.12.2018 
 

21. Managementul conservativ al siturilor de importan ă comunitară ROSCI0382 Râul 
Târnava Mare între Copşa şi Mihal , ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi 
Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia - Cod proiect 102674 / 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Echipa proiect 
31.12.2019 
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Programul Opera ional Infrastructura Mare  
• seturi de masuri/planuri de management /planuri de ac iune aprobate, 
respectiv număr de situri /arii / specii / habitate care beneficiază de planuri de 
management / planuri de ac iune aprobate 

Sibiu  
 
 
 
 

M sura: Îmbun t irea gradului de educare şi conştientizare, informare, consultare şi participare a cet enilor în luarea deciziilor privind mediul  
22. Organizarea şi sprijinirea unor ac iuni de educare şi informare a publicului 

• număr ac iuni/participan i 
Agen ia pentru 

Protec ia 
Mediului  

Sibiu 

 
Tania Alecu 

31.12.2018 
  

 

23. Transmiterea de informa ii în vederea îmbunătă irii calită ii vie ii prin asigurarea 
unui mediu sănătos 

• număr materiale informative, comunicate şi conferin e de presă 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului  

Sibiu 

 
Tania Alecu 31.12.2018 

 

24. Elaborarea şi punerea la dispozi ia publicului a rapoartelor lunare privind calitatea 
factorilor de mediu ( aer, sol, vegeta ie, radioactivitate, zgomot ambiental etc.) 

• număr rapoarte lunare transmise şi afişate pe pagina web 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Ursescu Roxana  
Lunar 

 

25. Elaborarea raportului privind calitatea factorilor de mediu din Jude ul Sibiu, 
afişarea pe pagina WEB a APM Sibiu 

• 1 raport anual 

Agen ia pentru 
Protec ia 
Mediului 

Sibiu 

Devian Anca 
Ursescu Roxana 
Dascălu Maria 

Bo ocan Sînziana 
Baciu Carmen 
Negreu Oana 

15.08.2018 
 

M sura: Prevenirea, reducerea şi controlul polu rii industriale şi managementul riscului 
26. Ac iuni de inspec ie şi control la obiectivele industriale aflate sub inciden a 

Directivei 2010/75/UE a  Parlamentului European si a Consiliului din 24  
noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al 
poluării - IPPC), în scopul verificării conformării cu prevederile autoriza iei 
integrate de mediu. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 

27. Ac iuni de inspec ie şi control la obiectivele industriale aflate sub inciden a 
Directivei 2012/18/UE (SEVESO III) a Parlamentului european şi a Consiliului din 
4 iulie 2012 privind gestionarea pericolelor de accident major în care sunt implicate 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 
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substan e periculoase de modificare şi ulterior de abrogare a directivei 96/82/CE, în 
scopul verificării aplicării măsurilor de conformare la legisla ia specifică. 

28. Urmărirea conformării instala iilor care intră sub prevederile Directivei 94/63/CE 
privind controlul emisiilor de COV din activită i industriale. Verificarea respectării 
prevederilor legale privind emisiile de compuşi organici volatili rezulta i din 
depozitarea benzinei şi distribu ia ei la terminale şi sta ii de distribu ie carburan i. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 

29. Verificarea implementării prevederilor Directivei 67/548/CE şi ale Regulamentului 
nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restric ionarea 
substan elor chimice (REACH) (producători, importatori, utilizatori din aval). 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 

M sura: Managementul deşeurilor 
30. Verificarea respectării managementului deşeurilor cu fluxuri specifice (la 

generatori/importatori, colectori, transportatori, procesatori, eliminatori, 
valorificatori, etc.). 
Controale pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr. 212/2015 privind 
modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz. 
Controale pentru verificarea respectării prevederilor  HG nr. 235/2007 privind 
gestionarea uleiurilor uzate. 
Controale pentru verificarea respectării prevederilor OUG nr. 5/2015 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 

31. Verificarea respectării legisla iei privind depozitarea deşeurilor, inclusiv a 
deşeurilor industriale. 
Controale tematice planificate privind verificarea realizării obliga iilor de mediu 
privind închiderea şi urmărirea postînchidere de către operatorii depozitelor 
neconforme clasa „b” şi depozite industriale, care şi-au sistat activitatea conform 
calendarului prevăzut în anexa 5 la HG nr. 349/2005. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 

32. Controale tematice planificate privind transferul de deşeuri în conformitate cu 
prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE)  nr. 
1013/2006, la expeditori şi destinatari. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 

M sura: Calitatea aerului, apei şi solului 
33. Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la producerea, consumul, 

eliminarea substan elor care epuizează stratul de ozon (cură ătorii chimice, 
producătorii, importatorii, eliminatorii, reciclatorii de substan e ce epuizează stratul 
de ozon). 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 
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34. Verificarea instala iilor de tratare a apelor uzate menajere existente şi a celor noi 
puse în func iune (în baza unor proiecte din fonduri europene sau alte fonduri) şi 
verificarea respectării prevederilor legale referitoare la managementul nămolurilor 
provenite din sta iile de epurare a apelor menajere. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 

M sura: Protec ia valorilor naturale şi resurselor. Biodiversitate 
35. Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la grădini zoologice. GNM- Serviciul 

Comisariatul 
Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 

36. Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la CITES (comercializarea, 
creşterea, de inerea, etichetarea). 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 

37. Verificarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la 
dispozi ie pe pia ă şi utilizarea produselor biocide. 
Controale tematice biocide. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 

38. Verificarea respectării prevederilor legale în siturile Natura 2000 şi ariile naturale 
protejate, inclusiv parcurile na ionale şi naturale. 
Controale tematice vizând activită i desfăşurate în arii protejate. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 

39. Verificarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a 
obliga iilor care revin operatorilor care introduc pe pia ă lemn şi produse din lemn. 
Controale tematice E.U.T.R. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 

40. Verificarea respectării legisla iei referitoare la exploatarea resurselor minerale şi 
naturale (minerale, gaze, combustibili fosili, exploatări forestiere, ape naturale, 
fructe de pădure, ciuperci, etc). 
Controale tematice balastiere. 
Controale tematice exploatare forestieră. 
Controale tematice privind legalitatea şi func ionalitatea MHC 
(microhidrocentrale). 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 

41. Verificarea respectării prevederilor legale de către asocia ii/societă i de vânătoare, 
recoltare floră/faună sălbatică. 
Controale tematice vânătoare privind verificarea respectării obliga iilor cu privire la 
efectuarea vânătorii la speciile strict protejate şi a declara iilor la fondul de mediu. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Jude ean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 
GNM SCJ Sibiu 

31.12.2018 
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Not : Pentru anul 2018 au fost propuse un numar total de 972 controale    
M sura: Prevenirea şi eliminarea efectelor calamit ilor naturale pentru creşterea gradului de siguran  a cet enilor 
42. Repara ii curente  zid de sprijin pe pârâul Tili ca la Tili ca – apărare de mal -  hm 1 

Valoarea  estimată a lucrărilor este de 42,0 mii lei  
S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.IV 

43. Repara ii curente apărare de mai pe pârâu Racovi a la  Racovi a  hm 20 – 27 
Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 41,5 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.IV  

44.  Între inere regularizare râu Hârtibaciu la Agnita 
Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la  47,0 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.IV 

45. Între inere regularizare râu Hârtibaciu la Cornă el  hm 141 
Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 26,7 mii lei S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.IV  

46. Între inere zid de sprijin pe pârâu Scorei la Scorei 
Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 11,9 mii lei S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.  IV 

M sura: Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminu rii efectelor inunda iilor şi a secetei  hidrologice 
47. Decolmatare  râu Cibin aval pod DJ 106  

Agnita – Sta ia de epurare Sibiu hm 220 - 260.  
Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la  30,4 mii lei   

S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.I - IV  

48. Decolmatare Pârâu Ruscior la Sibiu hm 60 -90 
Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 17,9 mii lei 
 

S.G.A.Sibiu 
 

Ing.şef 
 

TRIM. IV 

49. Decolmatare  Valea Şerpuită la Hamba  hm 60 -70 
Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 18,7 mii lei 
 

S.G.A.Sibiu 
 

Ing.şef 
 

TRIM. IV 

50. Între inere pârâu Vurpăr la Nocrich aval DJ 106  
Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 10,0 mii lei 
 

S.G.A.Sibiu 
 

Ing.şef 
 

TRIM. III  

51. Între inere pârâu Daia amonte i aval DJ 106 
Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 10,2 mii lei 
 
 

S.G.A.Sibiu 
 

Ing.şef 
 

TRIM. II  

52. Între inere regularizare râu Hârtibaciu la Agnita aval pod rutier Agnita – Voila  
Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 13,9 mii lei 

 
S.G.A.Sibiu 

 
Ing.şef 

 
TRIM. III   
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M sura: Gospod rirea durabil  a resurselor de ap , protec ia împotriva inunda iilor, asigurarea monitoringului adecvat hidro- meteorologic, 
protec ia surselor de ap , îmbun t irea calit ii apei pân  la atingerea st rii bune a apelor şi perfec ionarea cadrului legislativ,a metodologiilor, 
normelor şi reglement rilor din domeniile gospod ririi apelor, meteorologiei şi hidrologiei 
53. 

Analize de laborator cu determinarea indicatorilor fizico- chimici i  biologici 
Număr  total de indicatori   7.773 :  
-  fizico - chimici 7.490 
-  biologici  283 

S.G.A.Sibiu 
 

Director 
 

 
 

TRIM.  IV  
 
 

54. Biroul Gestionare resurse de apă  
Acte reglementare – 356  
Monitoring  -  107 obiective 

S.G.A.Sibiu 
 

Director 
 

TRIM.  IV  

M suri: Prevenirea şi eliminarea efectelor calamit ilor naturale pentru creşterea gradului de siguran  a cet enilor 
Lucr ri de repara ii curente: 

55. Reparaii i între inere baraj de priză Cop a Mică 
Valoarea lucrării: 102856 lei 
Volume lucrări:  
- terasamente  0.1 miimc             
- beton: 30 mc 
- piatră 600 mc 

Sistemul 
Hidrotehnic 

Media  

ef sistem Trim II- III  

56. Reparaii i intre inere Regularizare râu Târnava Mare la Media   
Valoarea lucrării: 93468 lei 
Volume lucrări:  
- lucrări din piatră şi anrocamente : 38 mc              
-terasamente 0,3miimc,decolmatări 0,2miimc,vopsitorii 20mp 

Sistemul 
Hidrotehnic 

Media  

ef sistem TrimII 

57. Reparaii i intretinere pereu piatră brută pr. Valea Satului la Dumbrăveni 
Valoarea lucrării: 97660  lei 
Volume lucrări: 
- lucrări din piatră şi anrocamente: 18 mc ,vopsitorii 20mp           
  
 

Sistemul 
Hidrotehnic 

Media  

ef sistem Trim III 
 

Lucr ri de între inere şi decolmat ri cursuri de ap : 
58. Decolmatare pr.Prod, loc. Prod Sistemul ef sistem Trim. IV 
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Valoarea lucrării: 21724 lei 
Terasamente: 0,6 miimc 
Reprofilări:   2,5 miimc,1 km 
 

Hidrotehnic 
Media  

59. Decolmatare pârâul Soala la Agarbiciu 
Valoarea lucrării: 21045 lei 
Volume lucrări: 
-.terasamente: 0.4 mii mc 
-.reprofilări: 2,0 mii mc, 0,8 km. 
 

Sistemul 
Hidrotehnic 

Media  

ef sistem Trim.III 

60. Decolmatare pârâu Valea Viilor ,loc.Motis  
Valoarea lucrării: 29054 lei 
Volume lucrări: 
 -.reprofilări 3 mii mc, L= 1,3 km,  
terasamente 1,0 mii mc. 
 

S.H.Ighi  ef sistem Trim III- IV  

61. Decolmatare si stopare eroziune de mal cu gabioane pr. Curciu loc.Curciu 
Valoarea lucrării :38618 lei 
Volume lucrări: terasamente 0.4 mii mc,decolmatări  0,2 miimc,0,2km 
piatra 129 mc 

S.H.Ighi  ef sistem Trim. 
III -IV  

 

62. Decolmatare si stopare eroziune de mal cu gabioane pr. Smig loc.Smig 
Valoarea lucrării :138070 lei 
Volume lucrări: terasamente 0.5 mii mc,decolmatări  2,2 miimc 
piatra 160mc 
 

S.H.Ighi  ef sistem Trim.III 

Protec ia şi gestionarea durabil  a p durii şi faunei cinegetice 
M sura: Elaborarea unui program na ional de împ durire care sa aib  ca principal obiectiv creșterea suprafe elor împ durite ca suport al 
adapt rii la efectele schimb rilor climatice (stabilizare terenuri, îmbun t irea ciclului apei în natur , combaterea deşertific rii, creşterea 
capacita ii de absorb ie a emisiilor de gaze cu efect de ser ): 
63. Creşterea ponderii regenerării naturale prin aplicarea tratamentelor intensive 

adecvate: 
 - a. regenerări naturale: minimum 124 hectare  
 - b. împăduriri integrale: minimum 280 hectare. 

Direc ia Silvică 
Sibiu 

Direc ia Silvică Sibiu: 
ing. Mărgineanu Maria 

 

31.12.2018 



 64 

M sura:Dezvoltarea re elei de accesibilizare a Fondului forestier na ional 
64. Construire de drumuri forestiere noi:  

-continuarea procedurilor pentru licitarea lucrărilor de execu ie a drumului 
forestier Săloi - Dogaru – 5,1 km, după ce în cursul anului 2017 s-a ob inut 
schimbarea categoriei de folosin ă a terenului şi începerea execu iei în func ie de 
sumele aprobate şi alocate - cu men iunea că realizarea acestora este din fondul de 
accesibilizare constituit conform Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului 
forestier na ional, şi că depinde de fondurile aprobate de minister, respectiv de către 
Regia Na ională a Pădurilor – ROMSILVA. 

Direc ia Silvică 
Sibiu 

Direc ia Silvică Sibiu: 
Tehn. Bratu-Sonea 

Gheorghe 

31.12.2018 

65. Reabilitare drumuri forestiere:  

-continuarea şi finalizarea lucrărilor de reabilitare a drumului forestier 
Arpaşu Mare - 4,7 km, cu o valoare estimata de 950.000 lei - cu men iunea că 
realizarea acestora este din fondul de accesibilizare constituit conform Legii nr. 
56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier na ional, şi că depinde de 
fondurile aprobate de minister, respectiv de către Regia Na ională a Pădurilor – 
ROMSILVA. 

-continuarea şi finalizarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor  forestiere 
Hurdubeu- 6,6  km, cu o valoare estimată de 300.000 lei şi Pârâul Morii - 8,3 km cu 
o valoare estimată de 1.047.000 lei,   cu men iunea că realizarea acestora este în 
func ie de aprobarea şi alocarea lor de la bugetul de stat. 

- începerea lucrărilor de execu ie la drumul forestier Valea Torturii - 7,3 
km, cu o valoare estimată de 700.000 lei - cu men iunea că realizarea acestora este 
din fondul de accesibilizare constituit conform Legii nr. 56/2010 privind 
accesibilizarea fondului forestier na ional, şi că depinde de fondurile aprobate de 
minister, respectiv de către Regia Na ională a Pădurilor – ROMSILVA.  

- întocmirea proiectului tehnic pentru reabilitarea drumulurilor forestiere 
Valea Lupului - 6,8 km cu valoare estimată de 15.000 lei şi Metiş 4,4 km cu 
valoare estimată de 15.000 lei - cu men iunea că realizarea acestora este din fondul 
de accesibilizare constituit conform Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea 
fondului forestier na ional, şi că depinde de fondurile aprobate de minister, 
respectiv de către Regia Na ională a Pădurilor – ROMSILVA. 

Direc ia Silvică 
Sibiu 

Direc ia Silvică Sibiu: 
Tehn. Bratu-Sonea 

Gheorghe 

31.12.2018 
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- promovarea documenta iei de proiectare în vederea reabilitării drumurilor 
forestiere Vărd   Pârâul Roian- (4,5 km)  cu valoare estimată de 30.000 lei şi Pârâul 
Morii-Frun eluş (3,7 km) cu valoare estimată de 26.000 lei - cu men iunea că 
realizarea acestora este din fondul de accesibilizare constituit conform Legii nr. 
56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier na ional, şi că depinde de 
fondurile aprobate de minister, respectiv de către Regia Na ională a Pădurilor – 
ROMSILVA. 

 

66. Punerea în siguran ă a drumurilor forestiere prin executarea de lucrări de repara ii şi 
între ineri curente: 570 km cu o valoare a lucrărilor de 2.500.000 lei, din fonduri 
proprii. 

 

Direc ia Silvică 
Sibiu 

Direc ia Silvică Sibiu: 
Tehn. Bratu-Sonea 

Gheorghe 
 

 31.12.2018 

M sura: Eficientizarea actului de control privind respectarea regimului de utilizare a resurselor p durii: 
67.  Controlul circula iei materialului lemnos: executarea a minim 1200 controale 

împreună cu Poli ia, Jandarmeria şi garda Forestieră conform Protocolului de 
colaborare încheiat cu numele "Scutul Pădurii 2017". 
  

Direc ia Silvică 
Sibiu 

Direc ia Silvică Sibiu: 
ing. Sbîrcea Silviu 

31.12.2018 
 
 

68. Executarea de controale de fond şi par iale, în cantoanele silvice din cadrul 
Direc iei Silvice Sibiu, cu personalul propriu. 

Direc ia Silvică 
Sibiu 

Direc ia Silvică Sibiu: 
ing. Sbîrcea Silviu 

31.12.2018 
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CAPITOLUL  11  POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI 
 

Nr. 
Crt. 

M suri Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M suri: Creșterea securit ii energetice 
1. Montare trafo T3 - 250 MVA în staţia 400/110 kV Sibiu Sud 

  
- Promovarea investiiei, este în conformitate cu Propunerea Programului Anual de 
Investi ii /ST Sibiu  2018. 
- Valoarea propusă pentru anul 2018: 5,00 mii lei / reprezentând cheltuieli de taxe , 
avize. 
 - Contractul de execuie a acestei investiii , este de competenta TEL i va fi 
achizitionat prin licitaie.  
 
Valoarea estimată a investiiei este de 24.304,77 mii lei – valoare maximală.  
 
Valoarea reală a investiiei, va fi stabilită după adjudecarea licitaiei.      
           

C.N.T.E.E.                                         
TRANSELECTRI

CA SA  - 
Societate 

administrata in 
Sistem Dualist - 

Sucursala de  
Transport  

Sibiu 

Aurora Moraru Estimare 
finalizare 
lucrare: 
.01.2020 

2. Centru de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) și 
intervenție rapidă în SEN - etapa I 
 
- Promovarea investiiei, este în conformitate cu Propunerea Programului Anual de 
Investi ii /ST Sibiu  2018. 
- Valoarea propusă pentru anul 2018: 2.076,00 mii  lei / reprezentând cheltuieli de  
execuie. 
 
Conform contract de executie nr. 19 / 06.06.2017, valoarea totală a investitței este 
de :  4.991,82 mii lei 
 

C.N.T.E.E.                                         
TRANSELECTRI

CA SA  - 
Societate 

administrata in 
Sistem Dualist - 

Sucursala de 
Transport  

Sibiu 

Catalin Bogu  Estimare 
finalizare 
lucrare: 
.12.2019 

M suri: Propuneri de Programe la nivel na ional axate pe avantajul de r  al României  - Program riguros de mentenan  şi investi ii 
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(retehnologizare/modernizare, dezvoltare) şi îndeplinirea anual  a acestuia pentru instala iile aferente re elelor de transport al energiei electrice şi 
gazelor naturale 

3. Integrarea în sistemul de teleconducere al SROR Sibiu a unui nr. de 22 buc. PA i 
PT  
valoare 1.400 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investi ii Trim. IV 

4. Înlocuirea transformatoarelor de MT/JT din instala ii cu transformatoare cu pierderi 
reduse - 206 buc.  
valoare 5.100 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investi ii Trim. IV  

5. Retehnologizare sta ie transformare 110/20kV Media   
valoare 6.050 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investi ii Trim. IV 

6. Modernizarea instala iilor de distribu ie din localită ile:  
Turnu Ro u, Sebe u de Sus, Racovi a, Chirpăr, Ghijasa de Sus, Arpa u de Sus,  
Bogatu Roman, tenea, Dârlos 
valoare 7.500 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investi ii Trim. IV 

7. Îmbunătă irea nivelului de tensiuni: 
str.Avia iei, mun.Sibiu 
str. Gh. Lazăr, ora  Avrig 
valoare 1.700 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investi ii Trim. IV  

M suri: Asigurarea securit ii energetice na ionale - Exploatarea rezervelor probabile și posibile prin investiții specifice pentru dezvoltarea 
activit ții de explorare și exploatare ale resurselor de gaze naturale ale României 

8. Instala ie tehnologică sonda 3 Boian S.N.G.N. 
ROMGAZ S.A. 

Sucursala Media  

Ioan Mihai Man  
 

E alonat până 
în trim. IV – 
2018  
 

9. Instala ie tehnologică sonda 250 Sădinca S.N.G.N. 
ROMGAZ S.A. 

Sucursala Media  

Ioan Mihai Man  
 

E alonat până 
în trim. IV – 
2018  
 

10. Instala ie tehnologică sonda 4 apu S.N.G.N. 
ROMGAZ S.A. 

Sucursala Media  

Ioan Mihai Man  
 

E alonat până 
în trim. IV – 
2018  
 

M sura:  Asigurarea securit ii energetice na ionale 
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11. Lucrări privind punerea în siguran ă a conductei Ø8" Cornă el-Avrig, zona Avrig – 
valoare lucrări 150 mii lei.  

S.N.T.G.N. 
TRANSGAZ S.A. 

Media  
Conducerea 2018 

12. Punerea în siguran ă a conductei Ø12" Agîrbiciu-Sibiu, zona eica Mare – valoarea 
totală a investi iei este de 2.500 mii lei din care pentru anul 2018 sunt cuprin i în 
programul de investi ii 1.000 mii lei. 

S.N.T.G.N. 
TRANSGAZ S.A. 

Media  
Conducerea 2019 
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CAPITOLUL  12  POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT   
 

Nr. 
Crt. 

M suri Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

 M suri: Politici pentru infrastructura de transport 
1. Lucrări de repara ii pod LOT 1 DN 7 km 254+840 Direc ia Regională 

de  
Drumuri i Poduri 

Bra ov 

Ing. Horga Liliana 2018-2019 

2. Lucrări de repara ii pod LOT 2 DN 7 km 255+342 Direc ia Regională 
de  

Drumuri i Poduri 
Bra ov 

Ing. Horga Liliana 2018-2019 

3. Lucrări de repara ii pod LOT 2 DN 1 km 303+615 Direc ia Regională 
de  

Drumuri i Poduri 
Bra ov 

Ing. Horga Liliana 2018-2019 

4. Lucrări de repara ii pod LOT 3 DN 1 km 338+870 Direc ia Regională 
de  

Drumuri i Poduri 
Bra ov 

Ing. Horga Liliana 2018-2019 

5. Lucrări de repara ii pod LOT 4 DN 1 km 339+814 Direc ia Regională 
de  

Drumuri i Poduri 
Bra ov 

Ing. Horga Liliana 2018-2019 

6. Îndrumarea întreprinderilor pentru ob inerea Licen ei Comunitare,Autoriza iilor de 
transport rutier contra cost na ional i a Certificatului de transport rutier în cont 
propriu, conform O.U.G. 27/2011 i O.M.T. 980/2011, cu modificările i 
completările ulterioare. 

A.R.R..Ag.SIBIU Personalul A.R.R. 
Ag.SIBIU 

Permanent 
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CAPITOLUL   13.  POLITICI ÎN DOMENIUL COMU NICA IILOR. CONVERGEN  DIGITAL  
 

Nr. 
Crt. 

M suri  Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M suri: Politici în domeniul comunica iilor, m sura 9. IT@C în e-Commerce, Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, Servicii poştale 
1. Cresterea calitatii serviciilor postale prin dezvoltarea paletei de servicii, 

optimizarea serviciilor si a reelei po tale la cerinele clienilor, informatizarea 
subunită ilor po tale 

Oficiul Judetean 
de Posta  SIBIU 

Director 31.12.2018 

2. Integrarea  serviciilor potale i financiare, în scopul aproprierii  de cerinele 
utilizatorilor finali 

Oficiul Judetean 
de Posta  SIBIU 

Director 31.12.2018 

3. Transmiterea permanenta de oferte cu serviciile oferite de Pota Română, către 
potenialii clien i i contactarea acestora 

Oficiul Judetean 
de Posta  SIBIU 

Director 31.12.2018 

4. Men inerea unui dialog social permanent, constructiv i productiv  cu organiza iile 
salarialor din sectorul potal 

Oficiul Judetean 
de Posta  SIBIU 

Director 31.12.2018 

5. Valorificarea oportunită ilor comerciale interne, locale, ce rezidă din proiecte, 
programe, parteneriate care valorifică existena pie ei unice europene 

Oficiul Judetean 
de Posta  SIBIU 

Director 31.12.2018 

M sura:  E-government, Interoperabilitate, Securitate Cibernetic , Open Data, Big Data, Cloud Computing și Media Social 
6. Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice şi asigurarea 

disponibilită ii tuturor informa iilor necesare pe pagina web a institu iei, sau pe 
site-ul www.cnpp.ro prin cresterea numărului de conturi utilizator deschise pe 
portalul online CNPP.   

Casa Jude eană 
de Pensii Sibiu 

Director executiv 
Compartiment 
comunicare – 
informatica 

31.12.2018 

7. Dezvoltarea sistemului IT (re ele, baze de date, software şi instruire personal). 
Implementarea a tuturor  modificărilor aduse de Legea 263/2010 a sistemului unitar 
de pensii publice în aplica iile sistemului informatic integrat al CNPP prin 
aplica iile de stabiliri pensii, plă i pensii, eviden ă contribuabili şi sistemului de 
accidente de muncă şi boli profesionale.  

Casa Jude eană 
de Pensii Sibiu 

Director executiv 
Serviciul Stabiliri 

Pensii 
Compartiment 
comunicare – 
informatica 

31.12.2018 

8. Creşterea capacită ii func ionale în domeniul informaticii a Casei Jude ene de 
Pensii Sibiu, prin achizi ionarea de echipamente noi (servere, sta ii de lucru, 

Casa Jude eană 
de Pensii Sibiu 

Director executiv 
Compartiment 

31.12.2018 

http://www.cnpp.ro/
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imprimante) programe software şi instruire personal. comunicare – 
informatica 

9. Finalizare modernizării re elei interne de calculatoare a Casei Jude ene de Pensii 
Sibiu (parter i et.IV).  

Casa Jude eană 
de Pensii Sibiu 

Director executiv 
Compartiment 
comunicare – 
informatica 

31.12.2018 
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CAPITOLUL  14  POLITICA DE AP RARE ŞI SECURITATE NA IONAL  
 
 

Nr. 
Crt. 

M suri Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M sura: Preg tirea popula iei şi teritoriului şi gestionarea interinstitu ional  a crizelor de tip militar sau de securitate:  
Sprijinirea autorită ilor administra iei publice centrale şi locale în situa ii de urgen ă, pentru acordarea de asisten ă popula iei şi pentru managementul 
consecin elor dezastrelor sau accidentelor tehnologice 
1. − actualizarea Registrului de capabilităţi în situaţii de urgenţă; 

− pregătirea for elor şi mijloacelor pentru managementul situa iilor de urgen ă, pe 
riscuri şi func ii de sprijin; 

− asigurarea func iilor de sprijin în situa ii de urgen ă la solicitarea autorită ilor 
administra iei publice centrale şi locale. 

Academia 
For elor 
Terestre 
„Nicolae 
Bălcescu” 

Loc iitorul 
Comandantului pentru 
Probleme de Stat Major  

permanent 
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CAPITOLUL  15  AFACERI INTERNE  
 

Nr. 
Crt. 

M suri: Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M sura: Creşterea continu  a gradului de siguran  a cet eanului atât în mediul rural, cât şi în mediul urban 
1. Organizarea şi executarea de ac iuni cu efective mărite pe raza localită ilor urbane 

şi rurale, în vederea prevenirii şi combaterii faptelor care aduc atingere persoanei, 
proprietă ii publice i private, asigurarea i men inerea climatului de siguran ă 
publică pe raza jude ului Sibiu 

Serviciul de  
Ordine Publică 

Şeful  
Serviciului Ordine 

Publică 
Cms.şef Căpă ână 

Iulian 

Anul 2018 
Indicatori – Nr. 

ac iuni 
organizate : 

minim 4 ac iuni 
cu efective 

mărite/lună . 
 

2. Derularea de activită i comune în mediul şcolar din localită ile urbane şi rurale, în 
colaborare cu lucrătorii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalită ii, 
în vederea prevenirii şi combaterii actelor de delincven ă juvenilă şi asigurării 
climatului de ordine şi siguran ă publică, necesar desfăşurării în condi ii optime a 
procesului instructiv-educativ 

Serviciul de 
Ordine Publică 
Compartimentul 

de Analiză şi 
Prevenire a 

Criminalită ii 

Şeful  
Serviciului Ordine 

Publică 
Cms.şef Căpă ână 

Iulian 
eful C.A.P.C. 

Cms. Stanciu Christian  

Anul 2018 
Indicatori – Nr. 

ac iuni 
organizate : 
- minim 4 

ac iuni 
prevenire/lun

ă . 
- minim 2 

activită i 
educative/sap

tămână 
 
 

 
3. Colaborarea cu factorii responsabili din mediul universitar, prin organizarea unor 

ac iuni periodice, punctuale în zona centrelor universitare, inclusiv în zona spa iilor de 
 

Serviciul de 
Şeful  

Serviciului Ordine 
Anul 2018 

Indicatori – Nr. 
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cazare, în scopul prevenirii producerii unor evenimente negative în rândul 
studen ilor şi cadrelor didactice 

Ordine Publică Publică 
Cms.şef Căpă ână 

Iulian 

ac iuni 
organizate : 

- minim 2 
ac iuni 
prevenire/tri
mestru . 

 
4. Executarea activită ilor specifice prevăzute în Planul comun de ac iune pentru 

prevenirea şi combaterea ilegalită ilor în domeniul silvic „Scutul Pădurii ”. 
Controlul circula iei materialului lemnos pe drumurile publice i a instala iilor de 
debitat material lemnos de pe raza jude ului Sibiu împreună cu inspectorii Garzii 
Forestiere, conform Planurilor de actiune întocmite şi aprobate la nivelul I.P.J. 
Sibiu i a H.G. nr. 787/2014, privind modul de implementare în sistemul 
S.U.M.A.L. i aplica ia IWood Tracking privind avizele de înso ire a materialului 
lemnos 

 
Serviciul de 

Ordine Publică 

Şeful  
Serviciului Ordine 

Publică 
Cms.şef Căpă ână 

Iulian 

Anul 2018 
Indicatori – Nr. 

ac iuni 
organizate : 
- minim 2 

ac iuni 
/săptămână . 

- nr. ac iuni 
comune cu 

reprezentan ii 
Garzii 

Forestiere. 
- confiscări 

material 
lemnos 

provenit din 
tăieri ilegale 
- sanc iuni 
contraven ion
ale aplicate 

- dosare penale 
întocmite/sol

u ionate 
 

5. Desfăşurarea de ac iuni privind depistarea de inătorilor ilegali de arme şi muni ii 
pentru întărirea sentimentului de securitate în rândul cetă enilor 

Serviciul Arme, 
Explozivi, 

Scms.  
Mihai Mihai 

31.12.2018 



 75 

Substante 
Periculoase 

Poli iile 
municipale şi 

orăşeneşti 

 

6. Desfăşurarea de ac iuni privind depistarea persoanelor care efectuează acte de 
braconaj cinegetic în vederea protejării florei şi faunei 

Serviciul Arme, 
Explozivi, 
Substante 

Periculoase 
Poli iile 

municipale şi 
orăşeneşti 

Scms. 
 Pîrvu Alin 

31.12.2018 

7. Desfă urarea de activită i specifice prelungirii valabilită ii permiselor de armă care 
urmează să expire în cursul anului 

Serviciul Arme, 
Explozivi, 
Substante 

Periculoase 

Sinsp. 
Mîndreanu Georgin 

31.12.2018 

8. Desfăşurarea de activită i preventive în scopul întăririi sentimentului de securitate 
pe linia opera iunilor cu materii explozive 

Serviciul Arme, 
Explozivi, 
Substante 

Periculoase 
Poli iile 

municipale şi 
orăşeneşti 

Sinsp.  
Păla tea Adela 

31.12.2018 

9. Desfăşurarea de activită i preventive în domeniul substan elor periculoase în 
parteneriat cu institu iile de profil responsabile în scopul protec iei mediului şi a 
sănătă ii popula iei 

Serviciul Arme, 
Explozivi, 
Substante 

Periculoase 
Poli iile 

municipale şi 
orăşeneşti 

Sinsp.  
Păla tea Adela 

31.12.2018 

M sura: Identificarea, documentarea și destructurarea grup rilor infracționale 
10. Întărirea capacită ii de interven ie şi ac iune pe linia prevenirii şi combaterii 

infrac iunilor îndreptate împotriva persoanei şi a celor care aduc atingere libertă ilor 
Serviciul 

Investigatii 
Cms. ef de poli ie  
Alexandru Ovidiu 

31.12.2018 
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sexuale, precum şi identificarea şi destructurarea grupurilor de infractori cu 
preocupări în sfera infrac ionalită ii cu violen ă 

Criminale 
Poli iile 

municipale şi 
orăşeneşti 

 

11. Dinamizarea activită ilor din sfera combaterii furturilor de şi din autoturisme, 
comise de grupări infrac ionale, pe raza jude ului Sibiu 

Serviciul 
Investigatii 
Criminale 
Poli iile 

municipale şi 
orăşeneşti 

Cms. ef de poli ie 
 Videanu Cristian 

31.12.2018 

12. Măsuri de prevenire şi combatere a delicven ei şi victimizării juvenile Serviciul 
Investigatii 
Criminale 
Poli iile 

municipale şi 
orăşeneşti 

Cms. ef de poli ie 
 Videanu Cristian 

31.12.2018 

M sura: Identificarea, documentarea şi tragerea la r spundere a persoanelor juridice pretabile la s vârşirea faptelor de corup ie, evaziune 
fiscal  cu un impact negativ atât asupra bugetului local cât şi a bugetului consolidat al statului şi m suri de recuperarea prejudiciilor în cauzele 
penale 
13. Direc ionarea eforturilor spre combaterea faptelor ilegale grave de evaziune fiscală, 

contrabandă, produse accizabile din economia locală şi cu implica ii în economia 
na ională 

Serviciul de 
Investigare a 
Criminalită ii 
Economice  

Poli iile 
municipale şi 

orăşeneşti 

Cms. 
Negru Cristian, 

Şefii de subunită i 
31.12.2018 

14. Direc ionarea eforturilor pentru prevenirea şi combaterea corup iei şi a fraudelor 
din domeniul achizi iilor publice, identificarea şi investigarea mecanismelor 
complexe de criminalitate care afectează bugetele institu iilor publice 

Serviciul de 
Investigare a 
Criminalită ii 
Economice  

Poli iile 
municipale şi 

orăşeneşti 

Cms. 
Negru Cristian, 

Şefii de subunită i 
31.12.2018 
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15. Asigurarea recuperării prejudiciilor în cauzele penale instrumentate, dinamizarea 
măsurilor de identificare a bunurilor provenite din infrac iuni în vederea recuperării 
prejudiciului şi aplicării sechestrului asigurator 

Serviciul de 
Investigare a 
Criminalită ii 
Economice  

Poli iile 
municipale şi 

orăşeneşti 

Cms. 
Negru Cristian, 

Şefii de subunită i 
31.12.2018 

M sura:  Sc derea dinamicii accidentelor de circula ie, cu prioritate a acelora care au drept consecin e pierderea de vie i omeneşti 
16. Organizarea şi executarea de ac iuni cu efective mărite pe DN, DJ, pe raza 

localită ilor urbane şi rurale, având ca scop reducerea cauzelor generatoare de 
evenimente rutiere cu consecin e grave i cre terea nivelului siguran ei circula iei 
pe drumurile publice de  pe raza jude ului Sibiu Serviciul Rutier 

I. Şeful  
Serviciului Rutier 

Cms. Maxim Bogdan-
Valentin 

Anul 2018 
Indicatori 
Nr. ac iuni 
organizate: 

minim 4 ac iuni 
cu efective 
mărite/lună 

17. Derularea de activită i comune în mediul şcolar din localită ile urbane şi rurale, în 
colaborare cu lucrătorii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalită ii, 
pentru reducerea victimizarii in randul elevilor, ca urmare a implicarii acestora in 
evenimente rutiere 

Serviciul Rutier 
Compartimentul 

de Analiză şi 
Prevenire a 

Criminalită ii 

I. Şeful  
Serviciului Rutier 

Cms. Maxim Bogdan-
Valentin  

eful C.A.P.C. 
Cms. Stanciu Christian 

Anul 2018 
Indicatori 
Nr. ac iuni 
organizate: 
- minim 4 

ac iuni 
prevenire/lun

ă 
- minim 2 

activită i 
educative / 
saptămână 

18. Colaborarea cu factorii responsabili din mediul universitar, prin organizarea unor 
ac iuni periodice, punctuale în zona centrelor universitare, inclusiv în zona spa iilor 
de cazare, în scopul prevenirii producerii accidentelor rutiere cauzate de 
indisciplina pietonilor precum si de neacordarea prioritatii la pietoni 

Serviciul Rutier 

I. Şeful  
Serviciului Rutier 

Cms. Maxim Bogdan-
Valentin 

Anul 2018 
Indicatori 
Nr. ac iuni 
organizate: 

minim 2 ac iuni 
prevenire / 
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trimestru 
19. În conformitate cu prevederile Ordinului M.T.C.T./M.I.R.A.nr.510/230/2007 

pentru aprobarea Reglementarilor privind controlul în trafic a vehiculelor rutiere – 
RNTR 11, cu modificarile i completările ulterioare i a Protocolului comun de 
colaborare nr.28/5460/2012, dintre Direcia Rutieră i Regia Autonomă- Registrul 
Auto Român, organizarea de aciuni comune, având ca scop reducerea cauzelor 
generatoare de evenimente rutiere cu consecine grave, produse pe fondul 
defeciunilor tehnice ale autovehiculelor 

Serviciul Rutier I. Şeful 
Serviciului Rutier 

Cms. Maxim Bogdan-
Valentin 

Anul 2018 
Indicatori 
Nr. ac iuni 

comune 
organizate 

împreuna cu 
reprezentan ii 

RAR: 
- minim 3 

ac iuni 
/săptămână 

- certificate de 
înmatriculare 
i permise de 
conducere  

re inute 
pentru 

defec iuni 
tehnice 

- sanc iuni 
contraven ional
e aplicate 

M sura: Armonizarea standardelor opera ionale şi a procesului de planificare şi ac iuni în situa ii de urgen  prin perfec ionarea sistemului de 
colaborare şi cooperare cu administra ia public  local  cu dezvoltarea complement rii şi disponibilit ii celorlalte for e ale MAI şi 
interac ionarea centrelor opera ionale atât din MAI, cât şi din alte ministere. 
20. Îmbunătă irea cooperării structurilor jude ene din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne şi membrilor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă Sibiu în 
vederea asigurării unui răspuns eficient în cazul producerii unor situa ii de urgen ă 
complexe, prin participarea activă la exerci iile jude ene organizate de către 
Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă ,,Cpt Dumitru Croitoru” al Jude ului Sibiu 
la nivelul zonei de competen ă 

Inspectoratul 
pentru Situa ii 

de Urgen ă 
,,Cpt Dumitru 

Croitoru” 
Sibiu 

Prim-adjunct al 
inspectorului şef 

31.12.2018 

M sura: Principalele criterii de performan  vor fi prevenirea producerii evenimentelor şi reducerea num rului victimelor şi pagubelor, sens în 
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care se va asigura transparen a activit ilor şi a rezultatelor, precum şi informarea public  corespunz toare. 
21. Creşterea nivelului de pregătire şi educare a popula iei în domeniul situa iilor de 

urgen ă prin continuarea şi diversificarea ac iunilor, formelor şi mijloacelor de 
informare şi educare preventivă, în direc ia formării unei culturi de securitate şi a 
comportamentului  preventiv în rândul cetă enilor 

Inspectoratul 
pentru Situa ii 

de Urgen ă 
,,Cpt Dumitru 

Croitoru”  
Sibiu 

Şeful Inspec iei de 
Prevenire 

31.12.2018 

M sura: Creşterea calit ii serviciului de ordine şi siguran  public  
22. Optimizarea proceselor de planificare, organizare, conducere şi executare a 

misiunilor de ordine publică 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
General de 

brigadă General 
de brigadă 

„Mihail Rasty” 
Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

M sura: Creşterea performan ei activit ilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale 
23. Intensificarea activită ilor preventiv educative desfăşurate de personalul 

inspectoratului 
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

24. Dinamizarea activită ii de combatere a faptelor antisociale prin organizarea de 
ac iuni independente sau în cooperare cu alte institu ii, în baza informa iilor de 
interes operativ primite de la structura de cercetare documentare 
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

M sura: Creşterea capacit ii opera ionale şi a performan ei structurii de interven ie antiterorist  şi de ac iuni speciale 
25. Organizarea unor exerci ii pe linia interven iei antiteroriste la obiectivele din 

competen a inspectoratului 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 
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General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 
26. Participarea la exerci iile organizate structurile SNAOPSN (Sistemul Na ional de 

Apărare Ordine Publică şi Siguran ă Na ională 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
General de 

brigadă General 
de brigadă 

„Mihail Rasty” 
Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

27. Verificarea capabilită ilor inspectoratului privind realizarea măsurilor de protec ie a 
personalului şi interven ia în sprijinul popula iei prin includerea în temele tactice 
elaborate cu ocazia exerci iilor de alertare a unor situa ii tactice care să vizeze 
gestionarea unor situa ii de urgen ă 
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu  

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

M sura: Creșterea performanței în activitatea de cooperare  interinstituțional  
28. Eficientizarea misiunilor prin continuarea dialogului cu partenerii de activită i şi 

determinarea acestora de a executa misiuni în comun 
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

M sura: Creșterea  nivelului de siguranț  a obiectivelor, bunurilor și valorilor din competenț  
29. Adoptarea şi adaptarea permanentă a unor dispozitive flexibile prin implementarea 

analizelor de risc la securitatea fizică a obiectivelor din responsabilitate şi 
implementarea conceptului de supraveghere şi interven ie 
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 
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„Mihail Rasty” 
Sibiu 

30. Monitorizarea activită ilor desfăşurate în obiective şi zona adiacentă acestora, 
pentru prevenirea şi combaterea faptelor cu caracter infrac ional sau 
contraven ional 
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

31. Coordonarea în mod unitar/ creşterea interoperabilită ii dintre structurile de pază şi 
protec ie , cele de interven ie şi de ordine publică 
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

M sura: Transparen  şi deschidere, informare sistematic  şi corect  a opiniei publice, prin mass-media, asupra activit ilor inspectoratului 
32. Invitarea reprezentan ilor mass-media acredita i la principalele activită i de interes 

public, desfăşurate la nivelul unită ii 
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

33. Mediatizarea activită ii unită ii prin buletine informative şi documentare de presă 
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

34. Actualizarea paginii web şi a re elelor de socializare cu informa ii de interes public 
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 
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General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 
35. Gestionarea situa iilor cu risc mediatic 

 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
General de 

brigadă General 
de brigadă 

„Mihail Rasty” 
Sibiu 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

M sura: Consolidarea rela iilor cu comunitatea 
36. Desfăşurarea unor campanii de informare/comunicare privind specificul 

activită ilor desfăşurate de personalul inspectoratului 
  

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

37. Participarea reprezentan ilor  inspectoratului la evenimente importante din via a 
comunită ii 
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

38. Invitarea unor membrii marcan i ai comunită ii, a tinerilor şi copiilor la 
evenimentele importante din via a unită ii 
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 



 83 

Sibiu 
39. Atragerea unor persoane reprezentative în comunitate, vectori de imagine şi 

purtători de mesaj, pentru sus inerea şi promovarea mesajelor informativ-
preventive ale unită ii 
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

40. Organizarea şi desfăşurarea activită ii de primire a cetă enilor în audien ă şi de 
rezolvare a cererilor şi peti iilor 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

M sura: Creșterea performanței în activitatea de formare profesional 
41. Asigurarea participării personalului la cursuri / stagii de pregătire şi convocări 

organizate de eşaloanele superioare 
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

42. Organizarea si desfăşurarea convocărilor şi şedin elor de pregătire proprii  
 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

M sura: Participarea la seminarii, conferințe, întâlniri de lucru și  convoc ri în domenii de interes 
43. Asigurarea participării personalului la activită i/ stagii de informare-documentare, 

simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicări ştiin ifice sau schimburi de 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 
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experien ă 
 

General de 
brigadă General 

de brigadă 
„Mihail Rasty” 

Sibiu 
44. Participarea personalului nominalizat la întâlniri,în comisii, comitete şi grupuri de 

lucru constituite la nivelul jude ului 
Inspectoratul de 

Jandarmi 
General de 

brigadă General 
de brigadă 

„Mihail Rasty” 
Sibiu 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2018 

M sura: Susținerea cercet rii  
45. Continuarea transcrierii coresponden ei pentru editarea primei Enciclopedii 

române ti pe anul 1898 
Arhivele 

Na ionale-
Serviciul 

Jude ean Sibiu 

Tatu Alexiu 31.12.2018 

M sura: Dialogul cu societatea civil  
46. Intensificarea participării active la via a culturală a comunită ii - prezentări de carte, 

vernisaje de expozi ii, lansări de carte. 
Scanarea de documente din perioada 1914 - 1919 în vederea accesului 
cercetătorilor la informa iile din documente. 
Continuarea perfec ionării sistemului informatic integrat care să permită accesul 
societă ii civile la serviciile oferite de Arhivele Na ionale Sibiu. 
 

Arhivele 
Na ionale-
Serviciul 

Jude ean Sibiu 

Tatu Alexiu 31.12.2018 

47. Conferin e dedicate Centenarului Marii Uniri (cu facsimile) 
Participarea la simpozioane dedicate Centenarului Marii Uniri 

Arhivele 
Na ionale-
Serviciul 

Jude ean Sibiu 

Tatu Alexiu 31.12.2018 

48. Continuarea Proiectului de scanare i postare on-line a instrumentelor de eviden ă 
pentru fondurile i colec iile de documente cele mai solicitate la sala de studiu –
participan i români la primul război mondial. 

Arhivele 
Na ionale-
Serviciul 

Jude ean Sibiu 

Tatu Alexiu 31.12.2018 
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CAPITOLUL  16  JUSTI IE  
 

Nr. 
Crt. 

M suri Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M suri: Combaterea corup iei şi asigurarea integrit ii profesionale a magistra ilor 
1. Continuarea formării profesionale pentru cauzele de corup ie, criminalitate 

organizată şi criminalitate economico - financiară. 
Tribunalul Sibiu  31.12.2018 

2. Crearea unui climat benefic muncii, coroborat cu control şi îmbunătă irea 
comunicării interne. Tribunalul Sibiu  31.12.2018 

M suri: Implementarea Codului de procedur  civil  
3. Identificarea pârghiilor puse la îndemâna judecătorilor, în vederea reducerii duratei 

proceselor şi realizarea unui act juridic de calitate. Tribunalul Sibiu  31.12.2018 

M suri: Implementarea Noului Cod penal şi a Noului Cod de procedur  penal  
4. Identificarea pârghiilor puse la îndemâna judecătorilor, în vederea reducerii duratei 

proceselor şi realizarea unui act juridic de calitate. Tribunalul Sibiu  31.12.2018 

M suri: Reabilitarea cl dirilor care constituie sedii de instan e 

5. Reabilitare şi repara ie clădirea Tribunalului Sibiu Tribunalul Sibiu  

    31.12.2018 
(A fost semnat 
contractul de 

execu ie pentru 
partea de 
finisaje în 

22.12.2016) 
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CAPITOLUL  17  CULTUR . CULTE. MINORIT I  
 

Nr. 
Crt. 

M suri  Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

M sura: Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii 
 

1. - consultări lunare de specialitate cu U.A.T.-urile din jude  

- consultări semestriale cu arhitec ii din Ordinul Arhitec ilor din România 
implica i în protejarea patrimoniului cultural 

- dezvoltarea comunicării digitale cu institu ii publice şi entită i private cu scopul 
realizării eficiente  şi transparente a procedurilor interne şi al lărgirii accesului 
la informa iile de interes public (site-ul D.J.C.) 

Direc ia 
Jude eană 

pentru Cultură; 
U.A.T.- uri jud. 

Sibiu; 

O.A.R., filiala 
Sibiu-Vâlcea 

Director executiv; 
Compartimentul 
Patrimoniu mobil 

Buget -  

Ianuarie- 
decembrie 2018 

M sura: Parteneriat public - privat în domeniul culturii 
  

2. - încheierea şi realizarea de parteneriate cu ONG-uri din domeniul culturii şi 
facultă ile interesate din cadrul U.L.B.Sibiu, cu scopul colaborării şi 
atragerii de investi ii pentru patrimoniul cultural na ional 

- acordarea de asisten ă de specialitate în vederea acreditării a două muzee şi 
colec ii muzeale din zonele rurale şi urbane mici 

Direc ia 
Jude eană 

pentru Cultură 
Sibiu;  

Facultatea de 
Teologie 
„Andrei 
Şaguna”; 

Facultatea de 
Istorie şi 

Patrimoniu; 
Asocia ia 

MONUMENT
UM, 

B.J.ASTRA; 

Director executiv; 
Compartimentul 
Patrimoniu mobil  

Buget -  

Ianuarie- 
decembrie 2018 
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C.N.M. 
ASTRA, 
Muzeul 

Brukenthal 

U.A.T. Sadu, 
Miercurea 
Sibiului 

M sura: Revizuirea actelor normative din domeniul culturii „manifestare cultural  strategic ” 
 

3. - parteneriate în cadrul „evenimentelor strategice”  
- editarea unor publica ii specifice, cu specialitatea istorie, patrimoniu, inclusiv 

pe suport digital;  

- revizuirea actelor normative interne, inclusiv a Procedurilor Opera ionale 
interne;  

- ac iuni de control lunare la institu iile publice responsabile cu protejarea 
patrimoniului imobil şi mobil din jude  

 

Direc ia 
Jude eană 

pentru Cultură 
Sibiu; 

 Festivalul 
Interna ional de 

Teatru Sibiu 
(FITS); 

B.J.ASTRA; 

U.A.T.-uri şi 
institu ii de 

cultură din jud. 
Sibiu; 

Director executiv; 
Compartimentul 

Patrimoniu mobil şi 
Compartiment 

Monumente Istorice si 
Arheologie, prin 

inspectorii acredita i de 
MCIN 

Buget -   

Ianuarie-
noiembrie 2018 

 

M sura: Revizuirea activit ții Administrației Fondului Cultural Național 
4. - îmbunătă irea colectării contribu iilor financiare la F.C.N (Fondul Na ional 

Cultural), prin promovarea activită ii Administra iei Fondului Cultural 
Na ional şi informarea agen ilor culturali publici şi priva i depre obliga iile 
legale, cf. O.G. nr. 51/1998  

 

Direc ia 
Jude eană 

pentru Cultură 
Sibiu 

Şef compartiment 
Monumente Istorice si 

Arheologie; 
Compartimentul 

Patrimoniu mobil;  

Buget -  

Ianuarie-martie 
2018 

M sura:  Îmbun t țirea și modernizarea sistemului de achiziții de creații culturale 
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5. - supravegherea vânzărilor de bunuri culturale mobile şi a bunurilor imobile 
în vederea intrării în patrimoniul na ional al crea iilor contemporane de valoare 
sau a clădirilor cu valoare istorică şi arhitecturală prin exercitarea dreptului de 
preem iune al statului/ Ministerul Culturii i Identită ii Na ionale 

Direc ia 
Jude eană 

pentru Cultură 
Sibiu 

Şef compartiment 
Monumente Istorice si 

Arheologie; 
 

Compartimentul 
Patrimoniu mobil 

Buget -  

Ianuarie- 
decembrie 2018 

M sura : Sprijinirea colectivit ților locale privind creşterea capacit ii institu ionale, bugetare şi tehnice a patrimoniului cultural local si 
național. 

6. - întâlniri formale trimestriale şi grupuri de lucru cu proprietarii (persoane 
fizice sau juridice) de patrimoniu cultural imobil şi mobil (legisla ie şi 
măsuri tehnice de protec ie a patrimoniului) 

- activită i trimestriale de informare a publicului cu privire la: identificarea 
patrimoniului aflat în proprietatea persoanelor fizice; activită i de informare 
itinerante (inspec ii în situri înso ite de prezentări publice) 

- sus inerea amplasării unor plăci comemorative pe case şi clădiri în care s-au 
luat decizii legate de actul Marii Uniri 

Direc ia 
Jude eană 

pentru Cultură 
Sibiu; 

U.A.T.-uri din 
jude ul Sibiu; 

Primăria 
Municipiului 

SIBIU 

Director executiv; 
Şef compartiment 

Monumente Istorice si 
Arheologie; 

Compartimentul 
Patrimoniu mobil 

Buget - 

Ianuarie- 
decembrie 2018; 
respectiv până la 

31 iulie 2018 
(alin. 3) 

M sura: Digitizarea patrimoniului cultural  

7. - înfiin area, în cadrul arhivei D.J.C. Sibiu, a unei baze de informa ii digitale 
integrate (legisla ie, documente, acte, arhivă foto), realizarea corelării şi 
accesului public, prin site-ul institu iei, la informa iile de interes comun 

- publicarea pe site-ul DJC Sibiu a PUG-urilor avizate, care con in 
monumente istorice sau site-uri arheologice şi primirea online a 
documenta iilor propuse spre avizare din partea U.A.T.-urilor 

 

Direc ia 
Jude eană 

pentru Cultură 
Sibiu; 

U.A.T.-uri din 
jude ul Sibiu 

Compartiment 
Monumente Istorice si 

Arheologie; 
Compartimentul 
Patrimoniu mobil  

Buget - 

Ianuarie-
septembrie 2018 

M sura: Sus inerea industriei cinematografice româneşti 
8. - monitorizarea şi consultarea agen ilor culturali interesa i cu scopul Direc ia 

Jude eană 
Compartimentul 
Patrimoniu mobil 

Buget - 

Ianuarie- 
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revitalizării activită ii şi dezvoltării bazei materiale a re elei cinematografice 

 

pentru Cultură 
Sibiu; 

Propietari 
cinematografe 

 

decembrie 2018 

M sura: Alte ac iuni specifice reglementate de legisla ia din domeniul patrimoniului cultural na ional 
9. Reluarea programului de protec ie şi gestiune pentru monumentele istorice înscrise 

în Lista patrimoniului mondial UNESCO ( Biertan si Valea Viilor) 

Direc ia 
Jude eană 

pentru Cultură 
Sibiu  

Consiliul 
Jude ean Sibiu 
Inspectoratul de 

Stat în 
Construc ii 

Sibiu 
Inspectoratul 
Jude ean de 
Poli ie Sibiu 

UAT-uri 
implicate 

Director executiv 

Buget -  

Ianuarie-
decembrie 2018 

 

10. Consultan ă privind elaborarea studiilor de fundamentare a documenta iilor 
urbanistice locale şi a documenta iilor de arhitectura (Planurile Urbanistice 
Generale - PUG, Planurile Urbanistice Zonale - PUZ, Planurile Urbanistice Zonale-
Zonele Construite Protejate - PUZCP) 
 

Direc ia 
Jude eană 

pentru Cultură 
Sibiu; 

U.A.T.-uri din 
jude ul Sibiu 

Compartiment 
Monumente Istorice si 

Arheologie 

Buget - 

Ianuarie-
septembrie 2018 

11. Analizarea documenta iilor în vederea ob inerii avizelor Ministerului Culturii şi 
Identită ii Na ionale privind interven iile la monumente istorice şi în zonele 
protejate şi de protec ie a monumentelor istorice 

Direc ia 
Jude eană 

Compartiment 
Monumente Istorice si 

Arheologie 

Ianuarie-
decembrie 2018 
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pentru Cultură 
Sibiu 

12. Lansare de carte: „Clădirile Marii Uniri din Municipiul şi jude ul Sibiu” Direc ia 
Jude eană 

pentru Cultură 
Sibiu; 

Biserica 
Ortodoxă 
Română; 
Direc ia 

Jude eană Sibiu 
a Arhivelor 
Na ionale 

 

Director executiv; 
Compartimentele 

Monumente Istorice şi 
Patrimoniu mobil 

                             
Buget: 1000 

RON 

Ianuarie-august 
2018 

13. Zilele Europene ale Patrimoniului – (ZEP)  Direc ia 
Jude eană 

pentru Cultură 
Sibiu în 

parteneriat 
CNMI ASTRA 

 

Director executiv; 
Compartimentul 
Patrimoniu mobil 

Buget -  

Septembrie 
2018  

14. Expozi ie foto itinerantă (modele de restaurare în mediul rural; modele de 
restaurare în mediul urban) 

 

Direc ia 
Jude eană 

pentru Cultură 
Sibiu; 

U.A.T.-uri 
partenere din 
jude ul Sibiu 

Director executiv; 
Compartimentul 
Patrimoniu mobil 

Buget: 500 RON 

Martie-
noiembrie 2018 

15. Conferin ă de specialitate cu tema: „Evolu ia perspectivei asupra conservării 
patrimoniului cultural înainte şi după Marea Unire” 

Direc ia 
Jude eană Director executiv  

Buget: 2500 
RON 
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 pentru Cultură 
Sibiu  

 

Septembrie  
2018 

16. Editare de materiale informative: pliant al D.J.C. Sibiu (informare administrativă), 
broşură D.J.C. Sibiu (legisla ie actualizată de specialitate) 
 

Direc ia 
Jude eană 

pentru Cultură 
Sibiu; 

Biblioteca 
Jude eană 

Astra; 

Mitropolia 
Ardealului 

Director executiv; 
Compartimentul 
Patrimoniu mobil 

Buget -  

Februarie-
noiembrie 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 92 

CAPITOLUL  18  TINERET ŞI SPORT 
 

Nr. 
Crt. 

M suri  Entitatea 
implicat  în 
realizare 

Persoana responsabil  Termen de 
finalizare 

DOMENIUL TINERET 
M sura: Implicarea în educa ia complementar  a tinerilor prin crearea şi gestionarea de programe na ionale de formare 
1. Această măsură va fi atinsă prin implementarea de proiecte proprii i în parteneriat 

ale DJST Sibiu cât i prin proiectele care vor primi finantare în urma derulării 
Concursului Local de Proiecte de Tineret 2018, în cadrul Programului na ional de 
sprijinire a ac iunilor de tineret P2 al Ministerului Tineretului şi Sportului. 
Proiecte care se vor încadra în următoarele Priorită i/ Direc ii de ac iune: 
Stimularea implicării tinerilor la via a societă ii; Cultură şi educa ie nonformală; 
Participare şi voluntariat; Muncă şi antreprenoriat. 
De asemenea această masură va fi atinsă i prin implementarea de proiecte proprii 
i în parteneriat ale DJST Sibiu în cadrul Programului na ional de centre de tineret 

P1 al Ministerului Tineretului şi Sportului cu scopul de dezvoltarea şi diversificarea 
ofertei de servicii şi programe pentru tineret. Aceste proiecte se vor încadra în 
următoarele servicii / activită i oferite tinerilor în cadrul Centrului de Tineret Sibiu 
şi a Centrului de Tineret Răşinari, jude ul Sibiu 
Informare şi documentare. Educa ie nonformală. 
 Indicatori de eficienţă: 
Cheltuieli medii / proiect: 2 mii lei / proiect 
- Indicatori de rezultate: 
- Număr de proiecte finanțate - minim 5 proiecte 
- Număr tineri beneficiari: 800 tineri 

Direc ia Jud. pt 
Sport si Tineret 

Sibiu 

Nicoleta Sonia David 
- director executiv; 
Ioana Ofelia Bodea 
- consilier tineret 

 

31 decembrie 
2018 

M sura: Promovarea culturii şi activit ilor voca ionale prin dezvoltarea de tabere tematice, na ionale 

2. 

Program na ional de tabere tematice i na ionale pentru tineri: 
Organizarea unei tabere na ionale în jude ul Sibiu (aprox. 80 persoane), în func ie 
de bugetul aprobat de MTS. 
Num r Tabere Naționale propuse: 1 
Num r participanți: 80 persoane 
Organizarea unei tabere tematice în judetul Sibiu (aprox. 60 persoane), în func ie de 

Direc ia Jud. pt 
Sport si Tineret 

Sibiu 

Nicoleta Sonia David  
- director executiv; 

Radu Pau 
- consilier tineret 

15 decembrie 
2018 
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bugetul aprobat de MTS. 
Num r TabereTematice  propuse: 1 
Num r participanți: 60 persoane 

M sura: Implementarea programului na ional de consiliere şi orientare în carier  
3. Această masură va fi atinsă prin implementarea de proiecte proprii i în parteneriat 

ale DJST Sibiu în cadrul Programului na ional de centre de tineret P1 al 
Ministerului Tineretului şi Sportului cu scopul de dezvoltarea şi diversificarea 
ofertei de servicii şi programe pentru tineret. 
Aceste proiecte se vor încadra în următoarele servicii / activită i oferite tinerilor în 
cadrul Centrului de Tineret Sibiu şi a Centrului de Tineret Răşinari, jude ul Sibiu. 
Consiliere şi consultan ă 
- Indicatori de eficienţă: 
Cheltuieli medii / proiect: 1 mii lei / proiect 
- Indicatori de rezultate: 
- Număr de proiecte finanțate - minim 4 proiecte 
- Număr tineri beneficiari: 700 tineri 

Direc ia Jud. pt 
Sport si Tineret 

Sibiu 

Nicoleta Sonia David  
- director executiv; 
Ioana Ofelia Bodea    
- consilier tineret 

Radu Ignat 
- inspector tineret 

31 decembrie 
2018 

M sura: Implementarea programului na ional pentru promovarea voluntariatului, a educa iei civice şi a implic rii sociale 
4. Această măsură va fi atinsă prin implementarea de proiecte proprii i în parteneriat 

ale DJST Sibiu cât i prin proiectele care vor primi finan are în urma derulării 
Concursului Local de Proiecte de Tineret 2018, proiecte care se vor încadra în 
următoarele Priorită i / Direc ii de ac iune: 
Sănătate, sport i recreere; 
Participare şi voluntariat; 
Muncă şi antreprenoriat. 
De asemenea, această masură va fi atinsă i prin implementarea de proiecte proprii 
i în parteneriat ale DJST Sibiu în cadrul Programului na ional de centre de tineret 

P1 al Ministerului Tineretului şi Sportului cu scopul de dezvoltarea şi diversificarea 
ofertei de servicii şi programe pentru tineret. 
Aceste proiecte se vor încadra în următoarele servicii / activită i oferite tinerilor în 
cadrul Centrului de Tineret Sibiu şi a Centrului de Tineret Răşinari, jude ul Sibiu. 
Informare şi documentare; 
Educa ie nonformală: 
- Indicatori de eficienţă: 

Direc ia Jud. pt 
Sport si Tineret 

Sibiu 

Nicoleta Sonia David 
 - director executiv; 

Ioana Bodea-  
consilier tineret 

31 decembrie 
2018 
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Cheltuieli medii/ proiect: 2 mii lei/ proiect 
- Indicatori de rezultate: 
- Număr de proiecte finanțate- minim 7 proiecte 
- Număr tineri beneficiari: 2000 tineri 

M sura: Crearea unui program al egalit ii de şanse pentru tinerii proveni i din medii dezavantajate 
5. Programe de sprijinire a tinerilor care provin din anumite zone defavorizate, 

organizarea de tabere sociale: 
Organizarea de sejururi în centrele de agrement din re eaua MTS i din loca ii 
private acreditate pentru copii beneficiari de burse sociale (40 copii),  pentru cei cu 
dizabilită i (25 copii), tineri din mediul rural etc. 

Direc ia Jud. pt 
Sport si Tineret 

Sibiu 

Nicoleta Sonia David  
- director executiv;                

Radu Pau-  
consilier tineret 

31 decembrie 
2018 

M sura: Incluziunea social  a studenților 
6. Realizarea unei antologii cu cele mai bune crea ii literare ale tinerilor din întreaga 

ară 
Casa de Cultură 

a Studen ilor 
Sibiu 

Liliana Popescu 31.12.2018 

7. Punerea în scenă a unui spectacol de teatru-dans Casa de Cultură 
a Studen ilor 

Sibiu 
Liliana Popescu 31.12.2018 

M sura: Promovarea voluntariatului, a educației civice și a implic rii sociale 
8. Desfă urarea unor traininguri prin care tinerii să î i dezvolte cuno tiin ele IT Casa de Cultură 

a Studen ilor 
Sibiu 

Liliana Popescu 31.12.2018 

9. Organizarea unui festival – concurs na ional de dans Casa de Cultură 
a Studen ilor 

Sibiu 
Liliana Popescu 31.12.2018 

M sura: Promovarea culturii și a activit ților vocaționale 
10. Promovarea cooperării interetnice i interculturale prin punerea în scenă a unui 

spectacol folcloric 
Casa de Cultură 

a Studen ilor 
Sibiu 

Liliana Popescu 31.12.2018 

11. Organizarea de work-shopuri interculturale i interetnice Casa de Cultură 
a Studen ilor 

Sibiu 
Liliana Popescu 31.12.2018 

DOMENIUL SPORT 
M sura: Guvernul sus ine înfiin area de asocia ii sportive şcolare, la nivelul institu iilor de înv mânt din România, finan ate în baza Legii 



 95 

350/2005 de c tre Consiilile Locale pentru municipii şi oraşe,  iar la comune de c tre Consiliul Jude ean 
12. Încurajarea şi consilierea de specialitate pentru constituirea Asocia iilor sportive 

fără personalitate juridică în unită ile şcolare în vederea creşterii numărului 
practican ilor, cu precădere în rândul copiilor şi tinerilor, în scopul integrării, 
participării şi coeziunii sociale, a formării şi dezvoltării ca cetă eni activi, educa i şi 
responsabili, precum şi pentru întărirea sentimentului de apartenen ă şi mâdrie 
na ională. 
Obiectiv propus: Consilierea de specialitate i avizarea constituirii asocia iilor 
sportive fără personalitate juridică în unită ile colare 
Num r propus: 8 

Direc ia Jud. pt 
Sport si Tineret 

Sibiu 

Damian Matei - 
consilier sport 
Iliescu Eugen – 
consilier sport 

Călin Anton – inspector 
sport 

31 decembrie 
2018 

13. Reluarea legăturii dintre sportul de masă i cel de performan ă. 
Crearea posibilită ilor de depistare, selec ie a noilor talente cu reale posibilită i de 
practicare a sportului la nivelul structurilor sportive care activează pe raza 
jude ului. DJST Sibiu organizează ac iuni de selec ie la nivelul jude ului în 
colaborare cu ISJ Sibiu i Asocia iile jude ene pe ramură de sport. 
Num r actiuni de selectie propuse: 4 actiuni 
Num r de sportivi selecționați: 100 Copii 

Direc ia Jud. pt 
Sport si Tineret 

Sibiu 

Damian Matei - 
consilier sport 
Iliescu Eugen – 
consilier sport 

Călin Anton – inspector 
sport 

31 decembrie 
2018 

14. Reluarea legăturii dintre sportul de masă i cel de performan ă.  
Sprijinirea organizării şi desfăşurării competi iilor sportive pe ramură de sport 
cuprinse în calendarul ONSŞ. 
Obiectiv propus: Sprijinirea desfă urării etapelor jude ene pentru ramurile de 
sport: Atletism, Fotbal, Baschet, Handbal, Volei, ah, Tenis de masă, Rugby 

Direc ia Jud. pt 
Sport si Tineret 

Sibiu 

Damian Matei - 
consilier sport 
Iliescu Eugen – 
consilier sport 

Călin Anton – inspector 
sport 

31 decembrie 
2018 

M sura: Dezvoltarea şi sus inerea practic rii continue a activit ilor fizice şi sportive cu implicarea administra iei publice locale, mai ales în 
mediul rural, acolo unde sportul este promovat insuficient pentru a vedea oarecare rezultate 
15. Organizarea de competi ii sportive în parteneriat cu administra ia publică locală din 

mediul urbal i rural, în cadrul programului ”Sportul pentru To i”  având ca scop 
men inerea, între inerea şi dezvoltarea stării de sănătate a popula iei. 
Obiectiv propus: 15 Actiuni 

Direc ia Jud 
Sport şi Tineret 

Sibiu 
Administra iile 
publice locale 

Damian Matei - 
consilier sport 
Iliescu Eugen – 
consilier sport 

Calin Anton – inspector 
sport 

31 decembrie 
2018 

M sura: Încurajarea sportului de mas  
16. În cadrul programului „Sportul pentru to i” DJST sprijină şi organizează competi ii Direc ia Jud. pt Damian Matei - 31 decembrie 
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proprii sau în parteneriat cu structuri sportive şi alte institu ii cu atribu ii în 
domeniu pentru încurajarea practicării activită ilor fizice şi sportive, în mod 
continuu, de cât mai multi cetă eni i pentru depistarea elementelor capabile de a 
continua o carieră sportivă.   
Obiectiv propus: 5 Actiuni 

Sport si Tineret 
Sibiu 

consilier sport 
Iliescu Eugen – 
consilier sport 

Călin Anton – inspector 
sport 

2018 

M sura: Sus inerea Sportului de Performan  
17. Organizarea de ac iuni în cadrul programului „Dezvoltarea Sportului de 

performan ă” - program cuprins în Calendarul Jude ean al Direc iei pentru Sport şi 
Tineret Sibiu, ac iuni desfăşurate în parteneriat cu Asocia iile Jude ene pe ramură 
de Sport şi Cluburile  sportive de pe raza jude ului Sibiu. Sus inerea cu prioritate a 
activită ii  sportive de performan ă din jude ul Sibiu la nivelul copiilor şi juniorilor. 
Numar de actiuni propus: 45 Actiuni 

Direc ia Jud. pt 
Sport si Tineret 

Sibiu 

Damian Matei - 
consilier sport 
Iliescu Eugen – 
consilier sport 

Călin Anton – inspector 
sport 

31 decembrie 
2018 

18. Sprijinirea sportivilor de performan ă prin acordarea de alimenta ii de efort şi 
asigurarea medica iei necesare acestora în vederea atingerii obiectivelor stabilite 
pentru anul în curs.  
Obiectiv propus: Acordarea alimenta iei de efort unui număr de 30 sportivi 
Acordarea sustinătoarelor de efort (medica ie) unui număr de 25 sportivi  

Direc ia Jud. pt 
Sport si Tineret 

Sibiu 

Damian Matei - 
consilier sport 
Iliescu Eugen – 
consilier sport 

Călin Anton – inspector 
sport 

31 decembrie 
2018 

19. Încurajarea şi consilierea de specialitate pentru constituirea structurilor sportive de 
drept privat: Asocia ii jude ene pe ramură de sport; Cluburi sportive; Asocia ii 
sportive. 
Obiectiv propus: Număr structuri sportive consiliate: 20 

Direc ia Jud. pt 
Sport si Tineret 

Sibiu 

Damian Matei - 
consilier sport 
Iliescu Eugen – 
consilier sport 

Călin Anton – inspector 
sport 

31 decembrie 
2018 
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COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDE ULUI SIBIU 
 

 
  PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind Planul de ac iuni pe anul 2018, pentru realizarea în jude ul Sibiu a 
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 

 
 
 
 Colegiul Prefectural al Judeţului Sibiu întrunit în şedinţă în data de 28.02.2018, 
 Având în vedere Planul de acţiuni pe anul 2018, pentru realizarea în judeţul Sibiu 
a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, 
 În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul de funcţionare al 
Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu, 
 În temeiul art. 7 din anexa nr. 3 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art.1 Se aprobă Planul de acţiuni pe anul 2018, pentru realizarea în judeţul Sibiu 
a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art. 2 Directorii Serviciilor Publice Deconcentrate şi ale celorlalte servicii ale 
ministerelor şi organelor centrale, vor intreprinde măsurile necesare pentru realizarea 
integrală şi la termenele stabilite a măsurilor cuprinse în Planul de acţiuni pe anul 2018. 
 
 Art. 3 Trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare veţi comunica Instituţiei 
Prefectului Judeţului Sibiu stadiul implementării Planului de acţiuni al Judeţului Sibiu 
pe anul 2018. 
  
 Art. 3. Comunicarea prezentei hotărâri către cei interesaţi revine secretariatului 
tehnic al Colegiului Prefectural. 

Adoptată Sibiu la data de 28 februarie 2018 
 

 
PREFECTUL 

JUDE ULUI SIBIU 
Adela Maria Muntean 
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                                               Anexă la nr.33838 din 20.02.2018 

 

Analiza dinamicii și evoluția accidentelor rutiere înregistrate în anul 2017, măsuri 
specifice de prevenire și combatere a fenomenului accidentogen. 

 

Analiza efectuată asupra evoluției dinamicii accidentelor de circulație grave 
produse n perioada 01.01.2017-31.12.2017, comparativ cu  perioada similară a anului 
trecut, relevă o scădere a numărului de accidente grave cu 5 (de la 188 la 183),  o  
ușoară scădere a numărului de persoane decedate cu 4 (de la 35 la 31),  cȃt și o scădere 
semnificativă a numărului de răniți grav cu 26 (de la 212 la 186). 

 
 CAUZE GENERATOARE - ( comparativ 2016   accidente/morți/răniți grav): 
1. Viteza neadaptată, pe fondul căreia s-au produs 43 accidente grave, care s-au 

soldat cu 4 persoane  decedate, 49 persoane rănite  grav -( 52/8/79 ); 
2. Indisciplină pietoni pe fondul căreia s-au produs 20 accidente grave, care s-

au soldat cu 7 persoane decedate, 13 persoane rănite  grav -( 31/7/24 ); 
3. Neacordarea  priorității de trecere pietonilor, pe fondul căreia s-au produs 

19 accidente  grave, cu 1 persoană decedată, 19 persoane fiind  rănite  grav -( 
21/3/18 ); 

4. Neacordarea  priorității de trecere vehiculelor, pe fondul căreia s-au 
produs 19 accidente  grave, cu 1 persoană decedată, 20 persoane fiind  rănite  
grav- ( 17/0/18 ); 

5. Indisciplină bicicliști, pe fondul căreia s-au produs 14 accidente grave, cu 3 
persoane decedate, 11 persoane rănite  grav -( 12/2/10 ); 

6. Depășire neregulamentară, pe fondul căreia s-au produs 13 accidente  grave, 
care s-a soldat  cu 4 persoane decedate, 17 persoane rănite  grav -( 15/5/21 );  

7. Mers inapoi pe fondul căreia s-au produs 9 accidente  grave, care s-a soldat  
cu 2 persoane decedate, 7 persoane rănite  grav -( 6/1/5 ); 

8. Alte abateri conducătopri auto, pe fondul căreia s-au produs 8 accidente 
grave, 9 persoane fiind  rănite  grav (2/0/3 ); 

9. Conducere fara permis pe fondul căreia s-au produs 6 accidente grave, 2 
persoane decedate, 8 persoane fiind  rănite  grav (4/0/4 ); 

10. Nepăstrare distanță ȋntre vehicule, pe fondul căreia s-au produs 5 accidente  
grave, care s-a soldat cu 5 persoane rănite grav (7/0/10 ); 
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11. Circulație pe sens opus pe fondul căreia s-au produs 5 accidente  grave, care 
s-a soldat cu 8 persoane rănite grav (1/0/1 ); 

12. Alcool la volan, pe fondul căreia s-au produs 4 accidente grave, 2 persoane 
decedate, 5 persoane fiind  rănite  grav (3/0/4 ); 

13. Viteză excesivă, pe fondul căreia s-au produs 4 accidente grave, 2 persoane 
decedate, 2 persoane fiind  rănite  grav (1/4/0);  

14. Alte preocupări,  pe fondul căreia s-au produs 4 accidente grave, 4 persoane 
fii nd  rănite  grav (- ); 

15. Intoarcere neregulamentară, pe fondul căreia s-au produs 3 accidente grave, 
4 persoane fiind  rănite  grav (1/0/1 ); 

16. Pieton pe carosabil, pe fondul căreia s-au produs 2 accidente grave, 2 
persoane decedate, (1/0/1 ); 

17. Oboseala la volan, pe fondul căreia s-au produs 2 accidente grave, 2 persoane 
fiind  rănite  grav (1/0/2 ); 

18. Neatenție în conducere, pe fondul căreia s-a produs 1 accident  grav , 1 
persoană fiind  rănită  grav (- ); 

19. Adormire la volan, pe fondul căreia s-a produs 1 accident  grav , 2 persoane 
fiind  rănite  grav (- ); 

20. Abateri însoțitori animale, pe fondul căreia s-a produs 1 accident  grav, cu 1 
persoană decedată (1/0/1 ); 
 

Referitor la cauzele de producere a accidentelor grave de circulație se poate 
concluziona că, n perioada analizată se menține ca principală cauză generatoare de 
accidente, viteza neadaptată la condițiile de drum, pe fondul căreia s-au produs 43 
accidente (-9 față de anul 2016). 

 Analizand accidentelor grave, din punct de vedere al zilelor de producere,  am 
constatat următoarea situație: 

ZIUA AG M RG 
Luni 17 3 18 
Marți 28 8 22 
Miercuri 22 1 22 
Joi 28 1 34 
Vineri 28 5 30 
Sȃmbătă 27 4 28 
Duminică 33 9 32 

  iar din punct  de vedere al orelor de producere,  avem următorul interval orar:    
       

 
 
 
 

Orele AG M RG 
 06-14 53 7 55 
14-22 98 14 99 
22-06 32 10 32 

mailto:luciana.lazar@sb.politiaromana.ro


 

   

Sibiu, Str. Revolutiei nr. 4-6 
Tel.: 0269/208204, Fax:0269/210591, e-mail – politia.sibiu@sb.politiaromana.ro  

         n aceasta perioadă, au fost desfășurate activități de  informare a populației , prin 
mass-media,  de  către purtătorul de cuvȃnt al Inspectoratului de poliție al județului 
Sibiu,  privind accidentele grave produse pe raza județului,  pentru sensibilizarea și 
conștientizarea populației. 

 

 

ȘEFUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI SIBIU 

Comisar șef de poliție 

Tiberiu – Iulian IVANCEA 
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ARHIVELE NA IONALE ALE ROMÂNIEI 

Serviciul Jude ean Sibiu al Arhivelor Na ionale 

 

 

Alexandru Ioan  I – evocare în baza documentelor de arhivă 

 

Într-o Europă a celei de a doua jumătă i a secolului al XIX-lea, măcinată 
de contradic ii  şi interese divergente, popoarele din sud-estul european  aspirau 
la libertate, independen ă şi unitate. Unirea Principatelor, obiectiv distinct al 
Revolu iei de la 1848, a însemnat o veritabilă afirmare românească pe plan 
european şi cunoaşterea  de către opinia publică europeană a aspira iilor de 
unitate na ională. Izvoarele istorice referitoare la Alexandru Ioan Cuza şi Unirea 
Principatelor sunt numeroase şi extrem de valoroase pentru reconstituirea 
personalită ii lui Alexandru Ioan Cuza şi a epocii sale. 1 

O primă men iune documentară a familiei Cuza, o aflăm în anul 1638, 
care îl aminteşte pe Cuza vistiernicelul, după această dată documentele se 
înmul esc – bunicul lui Cuza, Neculai (1755-1805), ajuns căminar, Ioan, tatăl lui 
Cuza, spătar, ispravnic de Fălciu, în timpul lui Ioni ă Sandu Sturza şi apoi 
postelnic, mama, Sultana născută Cozadini. Născut în 20 martie 1829 la Bârlad 
(după al i istorici la Gala i sau Huşi). După studii, până în anul 1831 la 
Pensionul francez de la Iaşi al lui Victor Cuenin – aici are colegi pe unii dintre 
viitorii săi colaboratori: Mihail Kogălniceani, Vasile Alecsandri sau pe viitorul 
mare artist Matei Millo – ob ine bacalaureatul în litere la Paris.2 

Reîntors în ară intră în armată cu gradul de cadet, 15 septembrie 1837- 8 
februarie 1840, demisionează, în anul 1843 devine membru al Judecătoriei 
inutului Covurlui, la 3 aprilie 1844 se căsătoreşte cu Elena Rosetti3, în toamna 

anului 1845 îşi dă demisia de la judecătorie, în 27 martie 1848, la Adunarea de 
la hotelul Petersburg din Iaşi, Cuza cere înfăptuirea de reforme, arestat de Mihai 
Sturza împreună cu ceilal i revolu ionari moldoveni, în drum spre Gala i 
                                                           
1 O sursă bogată de informa ii o constituie Arhiva Cuza Vodă aflată la Academia Română, Colecţia de Acte şi 
documente relative la istoria renaşterii României, volumele VIII şi IX, Documente privind Unirea Principatelor, 
Vol. I-III, Arhivele Na ionale, Acte şi documente, vol. VIII.  
2 Diploma este semnată de Franҫois Guizot, ministrul Instruc iunii Publice – fotografia diplomei de bacalaureat 
se află în Arhiva Cuza. 
3Fiica postelnicului Iordache Rosetti-Solescu (1796-1846) și a soției sale Ecaterina Rosetti-Solescu (Catinca), 



evadează. Participant la Adunarea din 3/15 mai 1848 la Blaj, pleacă în Bucovina 
apoi la Viena, Paris şi Constantinopol, Cuza este numit de Grigore Ghica, 
preşedinte al Judecătoriei Covurlui, de la începutul lui octombrie 1849 până în 
15 februarie 1851, director al Ministerului de Interne până la 1 octombrie acelaşi 
an, dovedind ,,desăvârşita vrednicie şi râvnă  . . . din cursul însărcinării”4. Din 7 
innie 1856 este numit ,,în postul de pârcălab la oraşul şi portul Gala i”5, înlocuit 
de caimacamul Theodor Balş în 19 septembrie (stil vechi), repus în func ia de 
pârcălab de Covurlui şi Gala i în 26 februarie 18576, de noul caimacam, Nicolae 
Vogoride, care îl reintegrează în armată ca sublocotenent, în 16 martie şi îl 
ataşează Statului-Major, la 24 aprilie este înaintat la gradul de locotenent, la 28 
aprilie, căpitan, la 3 mai, maior, înlocuit din func ie cu antiunionistul comis 
Alecu Franga; din cauza convingerilor sale unioniste7, demisionează în data de 6 
iulie 1857 din cauza ingerin elor administra iei în alcătuirea listelor electorale8. 
Este avansat colonel şi numit hatman al mili iei în 12 septembrie 1858.9  

,,Excelent om de salon, cu vorbă strălucitoare şi incisivă, caustică şi 
crudă, un prieten sigur şi fără preten ii, îndatoritor şi plin de iertare ca în zilele 
de sărăcie şi obscuritate, un frate bun cu cei mai umili din neamul său, spre care 
se cobora adeseori necunoscut, un în elegător al celor mai înalte idealuri, în stare 
să ină, pentru apărarea lor, pieptul înaintea duşmanilor, Alexandru Ioan Cuza s-
a dovedit  un vrednic campion al ării, a cărui demnitate a exprimat-o în cuvinte 
de mândrie ce nu se pot uita, a dat contemporanilor săi o conştiin ă de mândrie 
pe care n-o aveau”.10 

,,Nu era un om pompos, solemn şi formalist -  nu învă ase eticheta 
Habsburgilor şi nici ceremonialul lui Carol Quintul, cobora mai degrabă în 
rândurile mul imii, ca să afle, să îndrepte, să pedepsească, să mângâie şi să 
miluiască ascuns de ochii lumii. Cunoştea pu ină lume, doar cercul de tineri între 
care trăise, eleganta lume femeiască din Iaşi, pentru că pe cei de jos i-a 
descoperit după ce a devenit domn, recunoscând în ei omenia, munca 
răbdătoare, vitejia şi credin a – virtu ile ăranului român”. 11 

                                                           
4 ,,Buletinul Oficial al Moldovei”, nr. 31 din 14 octombrie 1851. 
5 Arhiva Cuza, XLVI. 
6 Documente privind Unirea Pincipatelor, I., Bucureşti, 1961. 
7 Adresa Ministerului de Interne din 19 iunie (stil vechi) către caimacamul Nicolae Vogoride. 
8 Acte şi documente, V. 
9 Buletin foaia publicaţiei oficiale, nr. 80 din 5 octombrie 1858. 
10 Nicolae Iorga, Oameni care au fost, v. I-II, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1967. 
11 Ibidem. 



Iar din exil a dovedit dragostea lui cea mare de ară – a refuzat oferta 
ambasadorului francez din Viena, ducele de Grammont12,  de a reveni pe tron, 
ales deputat şi senator a refuzat să revină în ară pentru a nu stârni lupte interne. 
Atitudinea lui Cuza după abdicarea sa reiese şi din discu ia avută cu diplomatul 
rus, consulul general al Rusiei în România, baronul Offenberg: ,,venirea 
unui prin  străin a fost scopul eforturilot mele conştiente. Nu voi avea nici un 
regret de cea ce s-a petrecut dacă abdicarea mea va contribui la consolidarea 
destinelor na iunii”.13 

Consulul englez Henry Churchill – 11 februarie 1859, după audien a la 
Cuza, către ambasadorul britanic Henry Bulwer: ,,Ca răspuns la telegrama 
excelen ei voastre din 8 curent, am fost în audien ă la noul domnitor şi i-am 
comunicat sfatul excelen ei voastre de a fi moderat în ac iunile sale, aşteptând 
hotărârea comună a marilor puteri – sfaturile excelen ei voastre nu au avut, 
trebuie să o spun cu părere de rău, nici cel mai mic efect asupra lui. El nu şi-a 
ascuns câtuşi de pu in antipatia şi aversiunea fa ă de turci, neliniştea din cauza 
îndoielilor fa ă de legalitatea alegerilor, fa ă de caracterul legal al numirii sale în 
Principatul Moldovei. Impresia pe care mi-a produs-o la sfârşitul întrevederii 
mele a fost că moldo-valahii vor merge la măsuri extreme cu Turcia, dacă 
această Putere va încerca să-şi impună autoritatea în Principate.” 

Consulul francez la Bucureşti, L. Béclard – despre întrevederea sa cu 
Cuza, după venirea la Bucureşti: ,,Colonelul Cuza are una din calită ile cele mai 
rare şi, în consecin ă, cea mai pre ioasă în această ară: sinceritatea. Am mai 
găsit la el, de asemenea, bunul sim  şi modera ie. Tot trecutul său mărturiseşte 
în elepciunea şi fermitatea caracterului său. Astfel, deci, în cazul în care dubla sa 
alegere va fi recunoscută, cred că ne-am putea face mari speran e la adresa 
colonelului Cuza. Ar fi omul nou pe care îl cere situa ia sa nouă” ...  ,,Un om 
cinstit plin de dragoste pentru ară, sub nici o formă ame it de un succes 
neaşteptat, foarte hotărât să pună în practică ideile sale de reformă şi de 
progres”. Într-un alt raport, consulul prezenta sosirea lui Cuza la Bucureşti: ,,   ... 
Spre ora două a după amiezei, urale îndepărtate au anun at sosirea acestui 
principe, al cărui nume, ieşit subit din anonimat, şi a cărui persoană, încă 
necunoscută, suscitaseră deja atâtea speran e şi provocaseră atâta entuziasm. Cu 
excep ia consulului general al Austriei, to i colegii mei şi-au dat întâlnire la 
mine pentru a vedea cortegiul trecând ... Fa a sa plăcută [a lui Cuza n.n], 
                                                           

12 Ahiva Cuza, LVII. 
13 Raportul  din 23 februarie 1866. 
 



aspectul său tineresc, expresia calmă şi hotărâtă a fizionomiei sale mă încântau 
mul imea, care îl primea sărbătoreşte şi se îmbulzea în urma sa … “.14 

Consulul belgian Jaques Poumay: ,,Prin ul Cuza este un om cum n-au 
mai avut Principatele, care doreşte mai presus de orice fericirea ării sale. E 
foarte hotărât, dar fără exaltare, fiind deopotrivă modest şi dezinteresat şi 
judecând totdeauna lucrurile cu în elepciune”, iar în  alt raport, reproduce 
cuvintele lui Cuza: ,,Domnule consul, nu poate fi stăvilit elanul unei na iuni 
când această na iune este modernă, când ea reclamă un drept şi este bine 
inten ionată. Până acum ara a suferit destul, aceasta trebuie să ia sfârşit, Marile 
Puteri, în adânca lor în elepciune, vor sfârşi prin a în elege şi aprecia nefericita 
noastră situa ie”.15 

Sultanul Abdul-Megid I, în documentul trimis lui Cuza, aprecia: ,,Fiind 
necesar ca domnia principatului ării Româneşti să-i fie încredin ată şi orânduită 
prin alegerea cuiva potrivit, dintre cei înzestra i cu în elepciune şi deşteptăciune 
şi credin ă şi cinste, şi dat fiind că s-a întâmplat ca tu, care eşti cel mai sus 
amintit, să fii dotat cu pomenitele calită i ... „.16 

Zoe Sturza, sora lui Costache Negri, într-o scrisoare către Baligot de 
Beyne17, din 25 mai (stil vechi) 1881, scria ,,Principele Cuza va avea 
întotdeauna o pagină strălucitoare în istoria ării sale. Căci dacă omul a avut 
slăbiciuni inerente sărmanei noastre naturi umane, suveranul a fost întotdeauna 
integru şi pătruns de cel mai mare patriotism”18 

Aşadar, în amintirea posterită ii, Alexandru Ioan Cuza rămâne ca Domnul 
Unirii, al desfin ării clăcii, al împroprietăririi ăranilor, al secularizării averilor 
mânăstireşti, al dreptului lărgit de vot, al iubirii şi în elegerii pe care a avut-o 
fa ă de semenii săi. 

Alexiu Tatu 

 

                                                           
14 Arhivele Na ionale ale României, Colecţia de microfilme Fran a. 
15 Raportul din  28 februarie 1859. 
16 Copia firmanului trimis lui Cuza în data de 27 septembrie 1859. Arhivele Na ionale ale României, Colecţia de 
microfilme Turcia. 
17 Cancelar al Ambasadei Fran ei la Constantinopol, şeful Cancelariei lui Cuza. 
18 Arhiva Cuza, I, II. 
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