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1. Modificări legislative privind sistemul public de pensii aduse Legii nr. 263/2010 
și altor acte normative. 

Prezintă Casa Județeană de Pensii Sibiu  
 

       2. Caracterizarea climatică a județului Sibiu pe anul 2017. Propuneri de acțiuni 
comune cu alte servicii publice deconcentrate. 

Prezintă ANM – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sibiu 
 

       3. Program de înființare a centrelor de colectare și procesare pentru legume/fructe și 
pentru unele produse de origine animală. 

  Prezintă Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu 
      4. Diverse 
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MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII CU 

APLICABILITATE ÎN 2018 
 

 
 
Legislație aplicabilă 

 
LEGEA nr. 263/2010 modificat  prin OUG nr. 103/2017 (intrat  în vigoare la 
01.01.2018) , OUG nr. 116/2017 (intrat  în vigoare la data public rii în 
Monitorul Oficial, respectiv în 29.12.2017) , Legea nr. 3/2018 intrata in vigoare 
la 06.01.2018 , O.U.G. nr. 18/2018 intrata in vigoare la data publicarii in 
Monitorul Oficial , respectiv , 23.03.218 , O.U.G. nr. 79/2017 intrata in vigoare 
la 01.01.2018 si Legea nr. 238/2017 intrata in vigoare la data de 10.12.2017 
MODIFIC RI SEMNIFICATIVE Începând cu data de 01.01.2018 
 
 

I.Persoane asigurate in sistemul public de pensii 

ART. 6 alin. (1) si 2 din Legea nr. 263/2010 in forma anterioara: 

 

  (1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: 
    I. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv 
soldaţii şi gradaţii voluntari; 
    b) funcţionarii publici; 
    c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici 
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, 
ordinii publice şi siguranţei naţionale; 
    d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din 
drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din 
contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil. 
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   II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul 
autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii 
cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt 
asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I; 
    III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri; 
    IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent 
cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare: 
    a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; 
    b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale; 
    c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice; 
    d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; 
    e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale; 
 
    V. cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul 
apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce 
se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii; 
  (2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în 
condiţiile prezentei legi, avocaţii, notarii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor 
recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să 
se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat. 

 

ART. 6 alin. (1) si 2 din Legea nr. 263/2010 in forma actuala , modificata prin O.U.G. nr. 
103/2017: 

În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: 
I. a) persoanele care desfă oară activită i pe bază de contract individual de muncă; 

b) func ionarii publici; 
d) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribu ie 
de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
i completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. 

    II. persoanele care î i desfă oară activitatea în func ii elective sau care sunt numite în cadrul 
autorită ii executive, legislative ori judecătore ti, pe durata mandatului, precum i membrii 
cooperatori dintr-o organiza ie a coopera iei me te ugăre ti, ale căror drepturi i obliga ii sunt 
asimilate, în condi iile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I; 
    III. persoanele care beneficiază de drepturi băne ti lunare, ce se asigură din bugetul 
asigurărilor pentru omaj, în condi iile legii, denumite în continuare omeri; 
  IV. persoanele care realizează venituri din activită i independente i/sau din drepturi de 
proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribu ie de asigurări sociale, potrivit 
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările i completările ulterioare. 
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(2) Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de 
asigurare socială, în vederea ob inerii pensiei pentru limită de vârstă i, după caz, în 
vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie. 

In ce constau modificarile: 
Soldatii si gradatii voluntari , cadrele militare in activitate, poliţiştii şi funcţionarii publici cu 
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul ap r rii naţionale, 
ordinii publice şi siguranţei naţionale , care au sisteme proprii de pensii nu se mai regasesc 
intre persoanele asigurate obligatoriu in sistemul public de pensii dupa modificarile operate 
la Legea nr. 263/2010. 
In privinta asigurarii voluntare , in baza unui contract de asigurare sociala , legea nu mai 
nominalizeaza nicio categorie profesionala ca eligibila a se asigura in aceasta forma de 
asigurare , putandu-se asigura în sistemul public de pensii orice persoana dar numai pentru 
obţinerea pensiei pentru limit  de vârst  sau, dup  caz, în vederea complet rii venitului 
asigurat spre deosebire de forma anterioara a legii in care asigurarea se putea face in 
perspectiva obtinerii tuturor categoriilor de pensii. 
      
 II. Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale in cazul contractelor de 
asigurare   
 
ART. 36 din Legea nr. 263/2010 in forma anterioara 
    
 Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 
alin. (1) pct. IV şi alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia individuală de 
asigurare sau în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% 
din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi 
nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia. 
     
ART. 36 din Legea nr. 263/2010 in forma actuala , astfel cum a fost modificata prin OUG 
18/2018 
 
Baza lunară de calcul al contribu iei de asigurări sociale pentru asigura ii prevăzu i la art. 6 alin. 
(2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai pu in 
decât valoarea salariului de bază minim brut pe ară garantat în plată. 
 
In ce constau modificarile: 
Asiguratii voluntar in sistemul public de pensii nu se pot asigura la o baza lunara de calcul a 
contributiei de asigurari sociale mai mica decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara 
garantat in plata comparativ cu anul anterior cand baza de asigurare era situata intre o limita 
inferioara reprezentata de cel putin 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale si o limita superioara de cel mult 5 ori valoarea 
acestuia. 
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III. Plata retroactiva a contributiei de asigurari sociale  
 
Art. 1, 2 si 3 din Legea nr. 186/2016  in forma anterioara 
  
ART. 1 
    (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot 
efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut 
calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale 
neintegrat acestuia. 
 
    ART. 2 
    (1) Persoanele interesate prevăzute la art. 1 alin. (1) încheie un contract de asigurare socială, 
până la data de 31 decembrie 2017, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege. 
 
    (2) Contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (1) se încheie între persoana interesată 
sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii 
din raza teritorială de domiciliu ori reşedinţă a persoanei interesate. 
 
    ART. 3 
    Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt 
cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de 
asigurare socială potrivit prezentei legi şi ultimii 5 ani anteriori acestei date. 
   
Art. 1, 2 si 3 din Legea nr. 186/2016  in forma actuala , astfel cum au fost modificate prin 
Legea nr. 238/2017 
 

    ART. 1 
    (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
cu modificările i completările ulterioare, i ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările i completările ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua 
plata contribu iei de asigurări sociale pentru perioadele de timp în care nu au avut calitatea de 
asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia. 
     
 
    ART. 2 
    (1)  Persoanele interesate prevăzute la art. 1 alin. (1) încheie un contract de asigurare socială, până la 
data de 31 decembrie 2018, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
lege. 
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   ART. 3 
    Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribu iei de asigurări sociale sunt cele care se 
încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială potrivit 
prezentei legi i ultimii 5 ani anteriori acestei date. 

In ce constau modificarile: 
Posibilitate platii retroactive a contributiei de asigurari sociale , ca exceptie , de catre 
persoanele care nu au avut calitatea de asigurat a fost prelungita pana la data de 31.12.2018. 
Initial termenul limita stabilit pana la care se puteau plati contributiile pentru acest tip de 
asigurare in vederea pensionarii a fost 31.12.2016 , fiind prelungit ulterior pana la 
31.12.2017. 
 

IV. Activitatea de colectare si executare silita pentru contribuţiile de asigur ri 
sociale datorate de persoanele cu contracte de asigurare sociala 
 
Art. 42 , 43 si 181 din Legea nr. 263/2010 in forma anterioara  
     

ART. 42     
Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), activitatea de colectare a 
contribuţiilor se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, şi de casele de pensii 
sectoriale, după caz. 
 
ART. 43 
 În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor 
sociale de stat de persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), casele teritoriale de 
pensii procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite, 
conform dispoziţiilor legale privind executarea creanţelor bugetare. 
    
ART. 181 
    (1) Debitele provenite din prestaţii de asigurări sociale se recuperează prin executorii proprii 
ai CNPP, precum şi ai caselor de pensii sectoriale şi se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de 
stat. 
    (2) La recuperarea debitelor în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) se aplică prevederile 
Codului de procedură fiscală în materie. 
 

 ART. 42 , 43 si 181 din Legea nr. 263/2010 in forma actuala , astfel cum au fost modificate 
prin OUG nr. 103/2017 
    
  ART. 42 
    Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) activitatea de colectare a contribu iilor de 
asigurări sociale se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii. 
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   ART. 43 
   Abrogat 
ART. 181 
    (1)  Prin derogare de la prevederile art. 226 alin. (10) din Codul de procedură fiscală, debitele 
provenite din presta ii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale se 
recuperează prin re inere/compensare din/cu drepturile lunare plătite debitorului prin casele 
teritoriale de pensii. 
    (2)  Re inerile/compensările prevăzute la alin. (1) se efectuează de casele teritoriale de 
pensii, cu respectarea termenului general de prescrip ie de 3 ani. 
    (3)  În cazul în care, la data emiterii titlului executoriu, se constată că recuperarea debitului 
conform prevederilor alin. (1) i (2) nu se poate face în termenul general de prescrip ie de 3 ani, 
casa teritorială de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, în vederea punerii în 
executare silită, potrivit dispozi iilor Codului de procedură fiscală. 
    (4)  Debitele recuperate în condi iile alin. (1)-(3) se fac venit la bugetul din care au fost 
finan ate sumele încasate necuvenit. 
    (5)  În situa ia prevăzută la alin. (3), procedura de transmitere, de către casele teritoriale de 
pensii, a titlurilor executorii, precum i aceea de eviden ă a recuperării debitelor se stabilesc 
prin ordin comun al ministrului finan elor publice i al ministrului muncii i justi iei sociale. 
In ce constau modificarile: 
Casele teritoriale de pensii colecteaza numai sumele provenite din asigurarea in baza 
contractelor de asigurare sociala si nu mai efectueaza activitatea de executare silita pentru 
debitele constatate. 
Debitele provenite din prestaţii de asigur ri sociale/alte drepturi prev zute de legi speciale 
se recupereaz  prin reţinere/compensare din/cu drepturile lunare pl tite debitorului prin 
casele teritoriale de pensii. 
În cazul în care, la data emiterii titlului executoriu, se constat  c  recuperarea debitului 
conform prevederilor alin. (1) şi (2) nu se poate face în termenul general de prescripţie de 3 
ani, casa teritorial  de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, în vederea 
punerii în executare silit , potrivit dispoziţiilor Codului de procedur  fiscal . 
 
  

V.AJUTORUL DE DECES  

    ART. 129 din Legea nr. 263/2010 in forma anterioara 
 
(1) Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de: 
    a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi V, respectiv 
al unui membru de familie al acestuia; 
    b) instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, 
respectiv al unui membru de familie al acestuia; 
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    c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul decesului 
pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), respectiv al unui 
membru de familie al acestuia. 
    

ART. 129 din Legea nr. 263/2010 in forma actuala , astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 
103/2017 
   
 (1)  Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de:  
    b) institu ia care gestionează bugetul asigurărilor pentru omaj, în cazul decesului omerului, 
respectiv al unui membru de familie al acestuia; 
    c) casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la 
art. 6 alin. (1) pct. I, II i IV i alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia. 
  
In ce constau modificarile: 
Angajatorii nu mai achita ajutorul de deces in cazul decesului angajatilor proprii sau 
membrilor de familie ai acestora , neasigurati , aceasta sarcina fiind preluata de casele 
teritoriale de pensii. 
Termenul de plata este de 3 zile lucratoare si nu 24 de ore ca pana la aceasta data. 

 
VI.SUME VIRATE ULTERIOR DECESULUI, ÎN CONTUL TITULARULUI  
  
Art. 179 din Legea nr.263/2010 

   

    (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la 
beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani. 
    (2) În cazul prestaţiilor de asigurări sociale, altele decât pensiile, recuperarea sumelor 
prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de instituţia care 
efectuează plata drepturilor de asigurări sociale. 
    (3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, precum şi casele de pensii sectoriale recuperează 
sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuţi la alin. (2). 
    (4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii şi al caselor de 
pensii sectoriale se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care 
constituie titlu executoriu. 
    (5) Debitele reprezentând contribuţii de asigurări sociale sau prestaţii de asigurări sociale mai 
mici de 10 lei nu se urmăresc. 
    (6) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc. 

    (7) Sumele cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, rămase nerecuperate de pe urma asiguraţilor 
prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV, decedaţi, nu se mai urmăresc. 
 
 
 
Art. 179 din Legea nr. 263/2010 in forma actuala , astfel cum a fost modificat de OUG nr. 
103/2017  
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(1)  În cazul sumelor încasate necuvenit cu titlu de presta ii de asigurări sociale/alte drepturi 
prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se 
stabile te în sarcina beneficiarilor obliga ia de restituire a acestor sume. 
    (2)  Sumele prevăzute la alin. (1) se stabilesc cu respectarea termenului general de prescrip ie 
de 3 ani. 
    (3)  Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de presta ii de asigurări 
sociale constituie titlu executoriu. 
    (4)  În cazul ajutorului de deces plătit necuvenit prin intermediul altor institu ii, recuperarea 
sumelor se efectuează de institu ia plătitoare a ajutorului de deces, în condi iile legii. 
    (5)  Debitele reprezentând presta ii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi 
speciale, mai mici de 40 lei, nu se mai urmăresc.  
    (6)  Actualizarea sumei prevăzute la alin. (5), ca urmare a modificării prevederilor legale în 
materie, se face prin ordin al pre edintelui CNPP. 
    (7)  Sumele rămase nerecuperate după decesul beneficiarilor nu se mai urmăresc. 
    (8)  În cazul sumelor cu titlu de presta ii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi 
speciale virate din eroare, ulterior decesului, în contul bancar al titularului, eroare determinată 
de necomunicarea, până la data efectuării viramentului, prin orice mijloace, către casa 
teritorială de pensii a cauzei de încetare a plă ii drepturilor, aceasta are obliga ia de a efectua 
demersuri în vederea identificării persoanei care a încasat sumele respective. 
    (9)  În situa ia în care, în urma demersurilor efectuate, persoana care a încasat necuvenit 
presta ia nu poate fi identificată în termen de 3 ani de la data decesului titularului dreptului, 
suma încasată necuvenit nu se mai urmăre te. 

    (10)  Deciziile prevăzute la alin. (3) se contestă conform Codului de procedură fiscală. 
 
In ce constau modificarile: 
In cazul sumelor cu titlu de prestaţii de asigur ri sociale/alte drepturi prev zute de legi 
speciale, virate din eroare ulterior decesului, în contul bancar al titularului, eroare 
determinat  de necomunicarea, pân  la data efectu rii viramentului, c tre casa teritorial  de 
pensii a cauzei de încetare a pl ţii drepturilor, aceasta are obligaţia de a efectua demersuri 
în vederea identific rii persoanei care a încasat sumele respective. 
În situaţia în care, în urma demersurilor efectuate, persoana care a încasat necuvenit 
prestaţia nu poate fi identificat  în termen de 3 ani de la data decesului titularului dreptului, 
suma încasat  necuvenit nu se mai urm reşte. 
In reglementarea anterioara despre aceste sume nu se facea nici o referire iar in ceea ce 
priveste cuantumul debitului care nu se mai urmareste a crescut la 40 lei. 
VI. Impozitul asupra pensiilor potrivit Codului fiscal astfel cum a fost modificat 
prin O.U.G. nr. 79/2017 
 
Art. 64 si 100 din Legea nr. 227/2015 Codul fiscal in forma anterioara 
   ART. 64 
    Cotele de impozitare 
    (1) Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei 
surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: 
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………. 
    e) pensii; 
    ART. 100 
    Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei 
neimpozabile lunare de 2.000 lei. 
Art. 64 si 100 din Legea nr. 227/2015 Codul fiscal in forma actuala in urma modificarii prin 
O.U.G. nr. 79/2017 
    ART. 64 
    Cotele de impozitare 

(1) Cota de impozit este de 10% i se aplică asupra venitului impozabil corespunzător 
fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: 

e)pensii 
    ART. 100 
    Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii 
    (1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabile te prin deducerea din venitul din pensie a 
sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei. 
 
In ce constau modificarile: 
Cota de impozitare asupra venitului din pensii s-a redus de la 16% la 10% asupra venitului 
impozabil , stabilit prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 
2000 lei. 
VI.Cotele de contribuţii de asigur ri sociale potrivit Codului fiscal astfel cum a 
fost modificat prin O.U.G. nr. 79/2017 
 
Art. 138 din Legea nr. 127/2015 Codul fiscal in forma anterioara 
    ART. 138 
    Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat 
    Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele: 
    a) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 
15,8% pentru contribuţia datorată de angajator; 
    b) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 
20,8% pentru contribuţia datorată de angajator; 
    c) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă astfel cum sunt 
prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru 
contribuţia datorată de angajator. 
 
Art. 138 din Legea nr. 127/2015 Codul fiscal in forma actuala , astfel cum a fost modificat 
prin OUG nr. 79/2017. 
 
Art. 138 
Cotele de contribu ii de asigurări sociale sunt următoarele: 
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a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angaja i sau pentru care există 
obliga ia plă ii contribu iei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi; 
    b) 4% datorată în cazul condi iilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările i completările ulterioare, de 
către persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 
    c) 8% datorată în cazul condi iilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 
263/2010, de către persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate 
acestora. 
 

In ce constau modificarile: 
Cota de contributii de asigurari sociale in cazul persoanelor care au calitatea de angajati 
este in prezent de25% din baza de calcul prevazuta de lege ;  
-in cazul angajatorilor cotele de contributii sunt de 4% pentru conditii deosebite de munca 
si 8% pentru conditii speciale de munca.  

 

VII      MODIFIC RI DE CUANTUM A ELEMENTELOR DE REFERIN  UTILIZATE ÎN SISTEMUL 
PUBLIC DE PENSII 

 Având în vedere prevederile Legii nr.3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, 
a Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, a Legii 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice i a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, începând cu 01.01.2018 se modifică 
următoarele valori, după cum urmează: 
 

- valoarea punctului de pensie este 1000 lei, fa ă de 917,5 lei în perioada 01.01.2017-
30.06.2017. De la 01.07.2018 valoarea punctului de pensie va deveni 1100 lei. 

 
- indicele de corecţie prevăzut la art.170 din Legea 263/2010, aplicabil la pensionarea 

ini ială pentru cei care î i deschid dreptul de pensie în baza Legii 263/2010 – 1,15, față de 
1,14 în 2017.  

 
- câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2018  – 4162 lei, fa ă de 3130 lei în anul 2017.  
- în conformitate cu prevederile art.16 din Legea 3/2018, cuantumul ajutorului de deces 

prevăzut de Legea nr.263/2010, cu modificările i completările ulterioare, se stabile te 
începând cu 06.01.2018 la:  

 - 4162lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, fa ă de 3130 lei 
în 2017 

 - 2081 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau 
pensionarului 

- cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadra i în 
gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art.77 alin.1 din Legea 
nr.263/2010, cu modificările i completările ulterioare, este în cuantum de 80% din valoarea 
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unui punct de pensie, respectiv  800 lei, fa ă de 734 lei până la 30.06.2017. De la 01.07.2018 
aceasta va deveni 880 lei. 
 
- potrivit prevederilor art.50 din Legea nr.339/2015, în anul 2018, nivelul indemniza iei 

sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG 6/2009 privind instituirea pensiei sociale 
minim garantate, este de  520 lei, iar începînd cu 01.07.2018 va deveni 640 lei.  

- Conform prevederilor HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baz  minim brut pe 
ar  garantat în plat , începând cu 01.01.2018, salariul de bază minim brut pe țară 

garantat în plată se stabilește la 1900 lei. 
- Cota de contribuţie de asigur ri sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat 

contract de asigurări sociale este de 25%.  
- Cota de contribu ie aferent  fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% 
- Conform prevederilor OUG nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul pensiilor de serviciu, pensiile de serviciu stabilite în temeiul Legii 
nr.567/2004 privind statutul peronalului auxiliar de specialitate al instanțelor 
judecătoreși, Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, Legii 
nr.216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și 
consular al României, Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de 
conturi, în ceea ce privește pensia de serviciu acordată auditorilor publici externi și a Legii 
nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigantprofesionist din aviația 
civilă din România se actualizează, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a 
inflației, indicator definitiv cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se face 
actualizarea și comunicat de Institutul Național de Statistică. Institutul Național de 
Statisticăa comunicat că rata medie anuală a inflației în anul 2016 este – 1,5%(negativă). În 
consecință, în anul 2018, pensiile de serviciu stabilite în temeiul actelor normative 
menționate anterior nu se actualizeaz .  

- Potrivit dispozițiilor art.65 alin.(7), (8) și (9) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, așa cum a fost modificat de Legea 216/2017: 
“(7) Persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată par ială s-au deschis în perioada 1 
ianuarie 2011-16 iulie 2016 beneficiază de recalcularea pensiei prin aplicarea 
prevederilor alin. (4). 

8) Recalcularea prevăzută la alin. (7) se face la cererea persoanei interesate, iar 
drepturile de pensie recalculate se cuvin i se plătesc începând cu luna următoare 
înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii în eviden ele căreia se află dosarul de 
pensie al solicitantului. 

9) Prevederile alin. (7) i (8) se aplică persoanelor care, până în luna depunerii cererii, 
inclusiv, nu au îndeplinit condi iile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.” 

                                                               Dorel Aldea 

                                                         Director executiv 
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C�tre 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITU�IA PREFECTULUI - JUDE�UL SIBIU 
 

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI METEOROLOGIC REGIONAL  
TRANSILVANIA SUD PE ANUL 2017 

 
CARACTERIZAREA CLIMATIC� A JUDE�ULUI SIBIU PE ANUL 2017; 

PROPUNERI DE AC�IUNI COMUNE CU ALTE SERVICII DECONCENTRATE 
 

I. ACTIVITATEA CENTRULUI METEOROLOGIC REGIONAL TRANSILVANIA-SUD SIBIU 
 

Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud, cu sediul în Sibiu, a fost înfiin�at în aprilie 1999 �i 
este unul din cele �ase Centre Meteorologice Regionale ale Administra�iei Na�ionale de Meteorologie R.A 
Bucure�ti. Activitatea de prognoz� meteorologic� s-a desf��urat îns� sub coordonarea Institutului Na�ional 
de Meteorologie �i Hidrologie Bucure�ti de peste 70 de ani. Centrul acoper� cele �ase jude�e ale regiunii 
Transilvania-Sud, cu o suprafa�� de 34.015 km², având în componen��: Serviciul Regional de Prognoz� a 
Vremii Sibiu, Serviciul Meteorologic de Asigurare a Calit��ii Sibiu �i Târgu Mure�, radarul meteorologic de la 
Târn�veni-Bobohalma �i 25 de sta�ii meteorologice, din care 5 de munte (Bâlea-Lac, P�ltini�, L�c�u�i, Bucin 
�i Ro�ia Montan�) �i 7 sta�ii cu activitate de agrometeorologie (Sibiu, Dumbr�veni, Sebe� Alba, Târgu Mure�, 
S�rma�u, Miercurea Ciuc, Bra�ov); 

În cadrul activitatii de supraveghere meteorologic�, la cele 25 de sta�ii meteorologice sunt efectuate 
observa�ii asupra parametrilor �i fenomenelor meteorologice, care ulterior intr� în componen�a bazei 
na�ionale de date meteorologice. În jude�ul Sibiu sunt 5 sta�ii meteorologice (Sibiu, Dumbr�veni, Boi�a, 
Bâlea-Lac �i P�ltini�) �i Serviciul Regional de Prognoz� a Vremii. 

Serviciul Regional de Prognoz� a Vremii (SRPV) Sibiu elaboreaz� diagnoze si prognoze 
meteorologice pentru 4 pân� la 7 zile, inform�ri si aten�ion�ri de producere a fenomenelor meteorologice 
periculoase imediate (tip nowcasting) sau sinoptice (cu un avans de 1…2 zile), care sunt transmise 
administra�iilor locale �i ISUJ-urilor din cele 6 jude�e aflate în aria de supraveghere, mass-mediei, C.N.A.I.R., 
Transelectrica �i altor institu�ii, deserviri cu produse meteorologice (diagnoze �i prognoze) la solicitarea 
diver�ilor agen�i economici (pe baz� de contracte sau comenzi) sau persoane fizice; punem la dispozi�ia 
studen�ilor �i a tuturor unit��ilor de înv���mânt date meteorologice pentru întocmirea lucr�rilor de licen��, 
doctorat, cercet�ri �tiin�ifice; asigur�m accesul elevilor �i studen�ilor la sta�iile meteorologice �i la Serviciul 
de Prognoz� a Vremii cu prilejul diverselor activit��i care implic� cunoa�terea naturii �i a fenomenelor 
meteorologice în cadrul programului �coala altfel, a zilei Mondiale a Meteorologiei, etc. 

 
Fig.1 Harta extinderii activit��ii de nivologie la nivel na�ional 

 
SRPV Sibiu este singurul centru de prognoz� din �ar� unde sunt elaborate buletine nivometeorologie, 

privind riscul de avalan�� pentru masivele F�g�ra� �i Bucegi. Observa�iile specifice asupra stratului de 
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z�pad� sunt efectuate la 4 sta�ii meteorologice din �ar�, din care una din cadrul CMR Transilvania-Sud Sibiu 
(Bâlea-Lac).  

În cursul anului 2017, Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud, prin Serviciul Regional de 
Prognoz� a Vremii a elaborat un numar de 730 buletine meteorologice, ce con�in diagnoza pe 24 de ore �i 
prognoza pe 4 zile, care au fost transmise Institu�iei Prefectului �i ISUJ-urilor din cele 6 jude�e monitorizate. 
Au fost emise 702 de aten�ion�ri de producere a fenomenelor meteorologice periculoase imediate 
(nowcasting), precum �i 105 inform�ri si aten�ion�ri sinoptice de producere a fenomenelor meteorologice 
periculoase; au fost elaborate 121 de buletine �i 21 inform�ri nivometeorologice asupra riscului de 
producere a avalan�elor în mun�ii F�g�ra� �i Bucegi. 

În perioada 19-20 iunie 2017, s-a participat la sediul Administra�iei Na�ionale de Meteorologie din 
Bucure�ti, la întâlnirea cu reprezentan�i ai Jandarmeriei Montane, forma�iilor Salvamont �i cluburilor alpine, 
pentru a stabili posibilit��ile de colaborare privind activitatea de nivologie. Ca urmare a acestei întâlniri, în 
cursul sezonului de iarn� 2017-2018, activitatea de nivologie s-a extins la nivel na�ional, prin începerea 
observa�iilor �i m�sur�torilor specifice la sta�iile meteorologice de munte Iezer, C�limani, Ceahl�u, Vl�deasa 
1800, �arcu, Parâng �i Semenic, fiind în întregime coordonat� de Serviciul de Prognoz� a Vremii Sibiu – 
fig.1. 

În cadrul proiectului Snowball, au fost efectuate dou� campanii (31 ianuarie – 02 februarie, 02-03 
martie 2017) de m�sur�tori nivologice în zona Sinaia – Pe�tera, din Mun�ii Bucegi, la care, din partea SRPV 
Sibiu, au participat Cristian Grecu �i Adrian Pa�ol – fig.2 

   
Fig.2 M�sur�torile nivologice din 31.01.2017 din Valea Dorului, Mun�ii Bucegi 

 
 

II. CARACTERIZAREA CLIMATIC� A ANULUI 2017 ÎN JUDE�UL SIBIU 
 

a) Din punct de vedere termic, anul 2017 a fost mai cald decât în mod obi�nuit, înregistrându-se 
abateri termice pozitive ale TEMPERATURILOR MEDII LUNARE fa�� de media anual� multianual� de pân� 
la 4,0 grade (în luna martie la sta�ia meteorologic� Sibiu) �i negative de -5,3 grade în luna ianuarie, tot la 
sta�ia meteorologic� Sibiu – fig.3,4, tab.1.  
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Fig.3 Compara�ie între temperaturile medii lunare înregistrate la sta�iile meteorologice din zona joas� (Sibiu, 

Dumbr�veni, Boi�a) în anul 2016 �i temperaturile medii multianuale (1981-2010) 
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Fig.4 Compara�ie între temperaturile medii lunare înregistrate la sta�iile meteorologice de munte  

(P�ltini� �i Bâlea Lac) în anul 2017 �i temperaturile medii multianuale (1981-2010) 
 

Tab. 1  ABATEREA MEDIEI TEMPERATURILOR MEDII LUNARE DIN ANUL 2017 
FA�� DE VALORILE MULTIANUALE  - (1981-2010) (GRADE) 

statia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII anual� 
SIBIU -5,3 1,8 4 0,4 0,4 2,4 1 2,1 0,8 0,5 1,6 2,8 1 
DUMBR�VENI -5,2 2,5 3,5 -0,1 0,5 1,8 0,5 2 0,9 0,4 1,5 2,3 0,9 
BOI�A -4,9 2,2  0,1  2,6 0,8 2,3 0,7 0,5 1,8   
P�LTINI� -3,9 3,5 3,4 -0,2 0,1 2,3 1,2 2,6 0,2 -0,5 0 0,3 0,7 
BÂLEA-LAC -2,6 3,8 3,3 -0,5 0,3 1,9 1,2 2,5 1 -0,6 0,2 0,8 0,9 

 
 
b) TEMPERATURILE MAXIME ABSOLUTE în 2017 au dep��it valorile maxime multianuale la toate 

sta�iile meteorologice în lunile februarie, martie, aprilie, iunie, august, septembrie, octombrie �i decembrie �i 
au avut valori de: 36,4 grade la Sibiu; 36,2 grade la Boi�a, iar la munte 28,6 grade la P�ltini� �i 21,4 grade la 
Bâlea-Lac – tab.2.3.  
  

Tab.2 TEMPERATURILE MAXIME ABSOLUTE LUNARE DIN ANUL 2017 (GRADE) 
STATIA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII anual 
SIBIU  7,3 20,4 25,1 26,9 26,5 34,1 33,6 36,4 31,8 25,9 15,8 15,2 24,9 
DUMBRAVENI 9,6 19,6 - - - - - - 31,9 - 16,3 14 - 
BOITA 5,7 18,6 - 26,4 25,2 31,8 31,3 36,2 29,9 25 15,5 12,2 - 
PALTINIS 6,9 9,9 16,9 20,2 21,2 26,3 27,9 28,6 23,3 21,7 10,4 11,9 18,8 
BÂLEA-LAC 0,4 4 10,7 10,4 10,8 17,5 18,3 21,4 16,7 13,9 6,2 6,7 11,4 

 
Tab.3  ABATEREA MEDIEI TEMPERATURILOR MAXIME ABSOLUTE LUNARE DIN ANUL 2017 

FA�� DE VALORILE MULTIANUALE  - (1981-2010) (GRADE) 
STATIA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII anual 
SIBIU  -3,8 7 4,9 3,6 -1,8 3,2 0,9 4 3,4 1,1 -3,2 2,1 1,8 
DUMBRAVENI -0,2 6       2,2  -2,5 2,1  
BOITA -5,3 5,5  3,2 -2,4 1,6  -0,8 4,6 2,2 1,1 -2,6 0,4  
PALTINIS -2,9 0,1 4 4,8 0,5 3 2,5 3,6 1,8 2,1 -4,5 1,8 1,5 
BÂLEA-LAC -3,2 0,1 3,5 0,9 -2,4 1,1 0 3,2 1,8 0,3 -2,5 2 0,4 

 
 

c) În ceea ce prive�te VALORILE MEDII ALE TEMPERATURILOR MAXIME LUNARE, în cursul 
anului 2017 acestea au fost mai mari fa�� de valorile multianuale la toate sta�iile în lunile februarie, martie, 
iunie, iulie, august �i septembrie  (cu abateri pân� la +4,6 grade la Sibiu în luna martie) �i mai sc�zute în 
ianuarie (cu un minim de -3,9 grade la Sibiu). În aprilie, mai, octombrie, noiembrie �i decembrie au fost 
valori u�or mai sc�zute la unele sta�ii – Tab.4, fig.5,6 

 
Tab.4  ABATEREA MEDIEI TEMPERATURILOR MAXIME LUNARE DIN ANUL 2017 

FA�� DE VALORILE MULTIANUALE  - (1981-2010) (GRADE) 
DIFERENTA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII anuala 
SIBIU -3,9 2,1 4,6 0,4 0,3 2,7 1,5 3,3 0,9 1,1 0,6 2,7 1,4 
BOITA -3,8 2,3  -0,1 -0,1 2,3 0,6 2,8 1,1 1,2 1,3 2,5  
PALTINIS -3 4,3 3,9 0,4 0,5 3,3 2,2 3,6 0,9 -0,1 -0,6 -0,3 1,3 
BILEA-LAC -2,7 2,8 2,8 -0,6 -0,2 2,2 1,1 2,6 1 -0,5 0,1 0,9 0,8 
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Fig.5 Compara�ie între media temperaturilor maxime lunare înregistrate la sta�iile meteorologice din zona joas� 
(Sibiu, Boi�a) în anul 2017 �i temperaturile medii multianuale (1981-2010) 
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Fig.6 Compara�ie între media temperaturilor maxime lunare înregistrate la sta�iile meteorologice de munte 
(P�ltini� �i Bâlea Lac) în anul 2017 �i temperaturile medii multianuale (1981-2010) 

 
d) CELE MAI SC�ZUTE TEMPERATURILE MINIME s-au înregistrat în luna ianuarie 2017 �i au 

avut valori de: –29 grade la Sibiu; -26 grade la Dumbr�veni, -23,5 grade la Boi�a, iar la munte: -25,2 grade la 
Bâlea-Lac �i -22 grade la P�ltini�. Valori mai ridicate fa�� de norma climatologic� au fost la toate sta�iile în 
lunile februarie, martie, iunie, iulie, noiembrie �i decembrie, iar mai sc�zute în ianuarie, aprilie, mai, 
septembrie, octombrie (la munte) – tab.5.6. 

 
Tab.5 CELE MAI SC�ZUTE TEMPERATURI MINIME LUNARE DIN ANUL 2017 (GRADE) 

statia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII anuala 
SIBIU -29 -11,8 -4,8 -2 0,4 8,5 9,8 8,2 -0,6 -2,7 -4,2 -9,2 -3,1 
BOITA -23,5 -8,5 - -1,9 - 10,3 11,4 9,5 2,5 -1,1 -3,5 -7,9 - 
DUMBRAVENI -26 -11,6 - - - - - - -1,5 - -4 -8,7 - 
PALTINIS -22 -10 -7,9 -7 -1,5 4,2 5,6 4 -1,1 -7,7 -7,8 -14 -5,4 
BILEA-LAC -25,2 -13,1 -12 -12,3 -5,4 0,5 2,5 1,4 -3,9 -12,3 -10,9 -18,2 -9,1 
              

 
Tab.6  ABATEREA CELOR MAI SC�ZUTE TEMPERATURI MINIME LUNARE DIN ANUL 2017 

FA�� DE VALORILE MULTIANUALE  - (1981-2010) (GRADE) 
statia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII anuala 
SIBIU  -11 5,1 5,6 1,1 -1,7 2,3 1,5 1,4 -3,2 2,4 5,6 7,9 1,4 
DUMBRAVENI -8,3 5,3  -0,7  3 1,7 1 -2,1 1,4 3,4 6,4  
BOITA -7,5 5,3       -4  5,1 7,8  
PALTINIS -6,1 6,3 5 -0,6 -0,3 2,2 0,7 -0,1 -1,6 -1,6 2,9 1,2 0,7 
BÂLEA-LAC -5,1 8,1 6,1 -1,2 0 2,3 1,3 0,6 -1,2 -2,8 4 0,8 1 
 
 
e) PRECIPITA�IILE 

La nivelul jude�ului Sibiu, cantitatea de precipita�ii c�zut� în anul 2017 a fost de 589,6 l/m2 la Sibiu, 
1082,2 l/m2 P�ltini� �i 1688,7 l/m2 la Bâlea-Lac. Deficit pluviometric s-a înregistrat la Sibiu în lunile: ianuarie 
– septembrie �i decembrie �i excedentar pluviometric doar în octombrie �i noiembrie. În schimb la Bâlea-
Lac, cantit��ile de precipita�ii au fost excedentare în fiecare lun�, cu un maxim în aprilie, de 80,9 l/mp, iar 
anual 464,7 l/mp. �i la P�ltini�, cantit��ile de ap� c�zute au fost excedentare, cu un plus de 126,2 l/mp la 
nivelul întregului an; deficit de precipita�ii s-a înregistrat în lunile ianuarie-martie �i iulie-august. 

În tabelele 7 si 8 sunt trecute valorile cantit��ilor de precipita�ii înregistrate pe parcursul anului 2017 
�i ale abaterilor fa�� de mediile multianuale pentru intervalul 1981-2010, iar în figurile 7 �i 8, sunt cantit��ile 
de precipita�ii lunare înregistrate la sta�iile meteorologice din zona joas� (Fig.7) �i de munte (Fig.8) în anul 
2017 �i cantit��ile de precipita�ii lunare multianuale (1981-2010). 
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Tab. 7 PRECIPITA�II LUNARE 2017 (l/mp) 

STATIA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII anual 

SIBIU 16,6 18,5 32,8 33,5 95,9 68,4 75,7 74,3 35,7 74,6 37,2 26,4 589,6 
DUMBRAVENI 0 0 - - - - - - 47,4 - - - - 
BOITA - 10,9 - 70,2 - 122,7 97,6 94,2 42,2 55,1 - - - 
PALTINIS 35,1 21,9 42,2 90,4 166,8 165 117,8 112 110,8 120,4 49,4 50,4 1082,2 
BÂLEA-LAC 69 75,1 82,8 160,1 184 210,7 225,4 162,8 168,1 146,6 101,9 102,2 1688,7 

                                                          
Tab. 8   ABATEREA PRECIPITA�IILOR LUNARE DIN ANUL 2017 

FA�� DE VALORILE MULTIANUALE  - (1981-2010) (l/mp) 
STATIA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII AN 

SIBIU  -8,3 -6,5 -1,1 -19,3 26,8 -24,3 -16,9 -2,4 -24,1 34,6 6 -4,6 -40,1 
DUMBRAVENI -24,7 -23,1       -12,3     
BOITA  -26  9,6  16,8 -5 4,3 -25,5 8    
PALTINIS -2 -20,3 -16,3 8 48,8 29 -14,2 -5 22 68,2 5,5 5,3 126,2 
BÂLEA-LAC 0,2 3,7 2,7 80,9 79 45,7 52,4 26,8 59,1 68,5 19,3 23,1 464,7 
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Fig. 7 Compara�ie între cantit��ile de precipita�ii lunare înregistrate la sta�iile meteorologice din zona joas� (Sibiu, Boi�a, 

Dumbr�veni) în anul 2017 �i cantit��ile de precipita�ii lunare multianuale (1981-2010). 
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Fig. 8 Compara�ie între cantit��ile de precipita�ii lunare înregistrate la sta�iile meteorologice de munte (P�ltini� �i Bâlea 

Lac) în anul 2017 �i cantit��ile de precipita�ii lunare multianuale (1981-2010). 
 

 f) CANTIT��ILE MAXIME istorice DE PRECIPITA�II c�zute în interval de 24 ore la sta�iile 
meteorologice de pe cuprinsul jude�ului Sibiu înregistrate pân� acum au fost mai ales în luna iunie, 
considerat� ca fiind cea mai instabil� din an (tabelul 4). În cursul anului 2017, cantit��ile maxime de 
precipita�ii c�zute în decurs de 24 de ore s-au înregistrat în lunile iunie (77,8 l/mp la Bâlea-Lac), iulie (47,8 
l/mp la Boi�a), octombrie (36,4 l/mp Sibiu �i 63,8 l/mp la P�ltini� – maxim� istoric�) - tabelul 9. 
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Tab.9    PRECIPITATII MAXIME / 24 ORE ) – VALORI ISTORICE (1961-2016) 

STA�IA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
SIBIU 29.5 39 37.4 41.7 69.9 70.4 61.2 65.8 51.2 53.4 33.9 31.5 
DUMBR�VENI 28.6 17.8 35.2 33.5 46.2 72 65.6 55.2 40.1 39.4 29.6 23.6 
BOI�A 44.4 49.4 41.6 38.6 80.8 102.3 84.5 93.7 66 66.3 35 29 
P�LTINI� 55.8 54.5 62.6 68.4 81.3 76.4 91.8 94.6 62.4 57.4 40.3 34.7 
BÂLEA-LAC 44.6 39.1 44.6 89.4 116.8 195.6 107.8 67.8 78.8 53 57.8 34.5 

 
Tab.10   PRECIPITATII MAXIME / 24 ORE ) – VALORI pentru 2017 

statia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
SIBIU 6,1 5 13,1 14,8 30,4 25 15,3 32,2 8,3 36,4 15,8 6,9 

DUMBR�VENI 0 0 - - - - - - 12,2 - - - 
BOI�A - 4,4 - 23,5 - 35,7 47,8 29,4 6,7 35,2 - - 

P�LTINI� 11,9 5,3 13,8 18,9 32,2 49,6 19,8 42,2 25,6 63,8 17 8,1 
BÂLEA-LAC 23,4 22,7 16,4 27,2 24,4 77,8 76,2 56 31,4 33 22,9 31,6 

 
 
g) Distribu�ia diferit� a lunilor în care s-au înregistrat cantit��ile maxime de precipita�ii ne arat� 

cre�terea frecven�ei fenomenelor extreme în cursul sezonului convectiv (aprilie-septembrie), ca rezultat al 
schimb�rilor climatice. În tabele 11 �i 12 sunt trecute valorile GROSIMILOR MEDII LUNARE ALE 
STRATULUI DE Z�PAD� din cursul anului 2017 �i grosimea medie lunar� multianual� a stratului de 
z�pad� din intervalul 1981-2010 la sta�iile meteorologice Sibiu, P�ltini� �i Bâlea-Lac – fig.9: 
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Fig.9 – grosimea medie anual� a stratului de z�pad� în anul 2017 fa�� de media multianual� 1981-2010 
 

Tab.11 GROSIMEA MEDIE A STRATULUI DE Z�PAD� în 2017 (cm) 
STA�IA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII anual� 
SIBIU 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,2 
P�LTINI� 60 48 27 4 0 0 0 0 0 1 3 22 13,8 
BÂLEA-LAC 137 130 158 167 38 0 0 0 0 11 57 106 67 

 
Tab.12 GROSIMEA MEDIE A STRATULUI DE Z�PAD� (cm) - media multianual� (1981-2010) 
STA�IA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII anual� 
SIBIU 5,2 5,3 1,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 3,1 1,3 
P�LTINI� 29,2 41,7 39,3 13,8 1 0 0 0 0 0,9 7,3 16,6 12,5 
BÂLEA-LAC 112 152 175,2 179,7 102,6 15,7 0,2 0 1,6 5,6 28,8 70 69,9 

 
 

h)  ACTIVITATEA DE NIVOLOGIE  - Monitorizarea stratului de z�pad� �i evaluarea riscului de 
producere a avalan�elor; evaluarea riscului de avalan�� 

 
În cursul anului 2017, activitatea de nivometeorologie s-a desf��urat în cadrul Serviciului Regional 

de Prognoz� a Vremii Sibiu �i la cele patru sta�ii meteorologice cu program nivologic, din zona montan� 
monitorizat�, unde se fac observa�ii �i m�sur�tori asupra stratului de z�pad�: Predeal (1090 m), Sinaia 
(1510 m) �i Vârful Omu (2505 m), din cadrul C.M.R. Muntenia, pentru Mun�ii Bucegi �i Bâlea-Lac (2055 m), 
din cadrul C.M.R. Transilvania-Sud, pentru versantul nordic al Mun�ilor F�g�ra�. 
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Observa�iile nivometeorologice pentru sezonul 2016-217 au început la data de 8 noiembrie 2016 la 
toate cele patru sta�ii cu program nivologic �i s-au încheiat în 31 martie 2017 la sta�iile Sinaia �i Predeal, în 
31 mai 2017 la Bâlea-Lac �i Vârful Omu. Sezonul nivologic 2017-2018 a debutat la 06 octombrie 2017 la 
toate cele patru sta�ii care efectueaz� program nivologic. 

În total, în cursul anului 2017, la sta�iile meteorologice cu program nivologic s-au f�cut 1660 de 
observa�ii nivometeorologice zilnice, 94 de sondaje �i profile stratigrafice ale stratului de z�pad�, atât la 
sta�iile cu program nivologic, cât �i în cadrul proiectului Snowball (11) sau la cursuri de preg�tire pe teren (3), 
au fost consemnate 27 cazuri de avalan�e, iar la SRPV Sibiu au fost elaborate 121 de buletine 
nivometeorologice zilnice �i 21 de inform�ri bis�pt�mânale privind riscul de avalan�� în zonele montane 
monitorizate (Bucegi �i F�g�ra�). 

Grosimea maxim� a stratului de z�pad� din platforma sta�iilor meteorologice cu program nivologic s-
a înregistrat la Bâlea-Lac în data de 25 aprilie 2017 �i a avut valoarea de 231 cm. La celelalte sta�ii, valorile 
cele mai mari au fost de 114 cm la Vârful Omu (21 aprilie 2017), 72 cm la Predeal (12 ianuarie 2017) �i 27 
cm la Sinaia (30 decembrie 2016).  

Profilele efectuate la toate sta�iile meteorologice au ar�tat existen�a unui grad mare de instabilitate 
mai ales în lunile ianuarie �i aprilie, când �i riscul de avalan�� estimat a fost mai mare. În structura z�pezii 
s-au reg�sit structurile tip plac�, dar �i cristalele fa�etate �i tip cup� – fig.10. 

 

    
Fig.10 Profilul stratigrafic, graficul temperaturii �i rezisten�ei, de la Cl�bucet (17.02.2017), 

Sinaia (16.02.2017 ), Valea Cerbului (23.03.2017) �i Bâlea-Lac (01.03.2017) 
 
Primele sondaje �i profile stratigrafice ale sezonului 2017-2018 s-au f�cut în 12 octombrie 2017 la 

Vârful Omu, 04 noiembrie 2017 la Bâlea-Lac �i 20 decembrie 2017 la Sinaia 1500. La Predeal  nu au fost 
efectuate m�sur�tori stratigrafice, deoarece stratul de z�pad� nu a atins 20 cm. Prima informare nivologic� 
a fost emis� în data de 08 octombrie 2017, pân� la sfâr�itul anului fiind emise 16 inform�ri �i 29 de buletine 
nivometeorologice. Inform�rile au fost postate pe site-ul oficial al Administra�iei Na�ionale de Meteorologie �i 
trimise beneficiarilor (mass-media, forma�ii Salvamont, prefecturi, consilii jude�ene din aria monitorizat�). 

În flux operativ s-au f�cut opera�iuni de colectare, verificare �i corectare a datelor transmise de 
sta�iile cu program nivologic. Datele corectate �i validate s-au prelucrat cu ajutorul aplica�iei Gelinivw. Pentru 
introducerea datelor de observa�ie s-a utilizat versiunea 3.3.2. a programului Gelinivw. Observa�iile pot fi 
vizualizate sub form� de tabele, de la una la trei s�pt�mâni, sau a graficelor lunare – fig.11 �i 12 

 

        
            Fig.11 Gelinivw 3.3.2: Tabel cu datele pe         Fig.12  Graficul cu datele lunare – noiembrie            

              3 s�pt�mâni la Vârful Omu                                2017 -  sta�ia Bâlea-Lac 
 
Din graficul anual al parametrilor nivometeorologici m�sura�i zilnic la sta�iile de munte cu program 

nivologic, se observ� varia�iile importante ale grosimii stratului de z�pad�, ca �i alternan�a perioadelor mai 
reci cu unele calde, ce au favorizat topirea par�ial� �i umezirea z�pezii – Fig.13.  
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        Fig.13  Varia�ia grosimii stratului de z�pad� la sta�iile cu program         Fig.14 Frecven�a de utilizare a gradului maxim de risc de avalan��      
                 nivologic �i zilele cu avalan�e din sezonul 2016-2017             scara celor dou� masive montane monitorizate, în sezonul 2016 -2017 
 

În cursul anului 2017, în cele dou� sezoane de iarn� (2016-2017 �i 2017-2018), la SRPV Sibiu au 
fost elaborate 121 buletine nivometeorologice zilnice �i 21 inform�ri bis�pt�mânale privind riscul de 
avalan�� în zonele montane monitorizate (Bucegi �i F�g�ra�). 

Luând în considerare riscul maxim de avalan�� estimat, cel mai des folosit a fost cel însemnat-3 (73 
de zile), moderat-2 (68 de zile), mare-4 (27 de zile), redus-1 (7 zile) �i foarte mare-5 (2 zile). În procente, 
acesta se reg�se�te ca: însemnat-3 (38,0 %), moderat-2 (35,4 %), mare-4 (14,1 %), redus-1 (3,6 %) �i 
foarte mare-5 (1,0 %) – Fig.14. 

Pe parcursul sezonului de iarn�, atât în masivele monitorizate cât �i în celelalte masive montane din 
�ar�, au fost consemn�ri privind avalan�ele �i curgerile de z�pad� observate în teren – Tab.13. În masivele 
nemonitorizate la acea dat� (Retezat, C�limani, Parâng) au fost 5 victime decedate. 

 
Tab.13 CAZURI DE AVALAN�E DIN CURSUL ANULUI 2017 

2017.03.05, Bucegi, Valea Morarului, 
foto Radu Manta 

2017.03.05, F�g�ra�, Valea Bâlii 2017.04.04, Bucegi, Buc�oiul Mic, 
foto Radu Manta 

   
2017.05.01, F�g�ra�, Valea Bâlii, 

foto Alain B�l�u 
2017.05.04, F�g�ra�, Valea Bâlii,  

foto Alain B�l�u 
2017.05.09, F�g�ra�, Valea Bâlii,  

foto Pa�tea Viorel 

   
 

Participarea la diverse întâlniri de lucru privind avalan�ele, alte activit��i: 
În perioada 17-19 martie 2017, la sediul Clubului Alpin Român din Bu�teni, dl Irinel Gheorghe 

Grigore a sus�inut "Cursul de formare în domeniul avalan�elor Maria Dana Mo�oiu". 

    
Imagini din timpul m�sur�torilor, 18.03.2017 

 
Au fost prezentate la cea de a-9-a Conferin�� Interna�ional� �Aerul �i Apa, Componente ale Mediului�, 

de la Cluj-Napoca, din 17-19 martie 2017, lucr�rile: "Synoptic conditions generating important snowfalls and 
their relation with avalanches in 2015-2016 winter" – autori Cristian Grecu, Adrian Pa�ol, Narcisa Milian, 
Udo Reckerth �i Winter Extreme Events – Romanian Carpathian Avalanches – autori: Adrian Pa�ol, Cristian 
Grecu, Udo Reckerth. 

În perioada 12-15 iunie 2017, la München, Milian Narcisa �i Reckerth Udo Dorian au participat, din 
partea Administra�iei Na�ionale de Meteorologie la cea de a 19-a consf�tuire a Serviciilor Europene de 
Prevenire a Avalan�elor (19th EAWS - European Avalanche Warning Services meeting), ca unic 
reprezentant al activit��ii de nivologie din România. 
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II. TOTALUL AVERTIZ�RILOR/ATEN�ION�RILOR DE TIP NOWCASTING �I SCURT� DURAT�, AL 
BULETINELOR �I INFORM�RILOR NIVOLOGICE EMISE ÎN ANUL 2017 pentru jude�ul Sibiu 

Nr. 
crt. 

Avertiz�ri/aten�ion�ri/inform�ri Num�r total 

1 aten�ion�ri de tip nowcasting  cod galben 233 
2 avertiz�ri de tip nowcasting cod portocaliu 21 
3 aten�ion�ri de scurt� durat� - cod galben 46 
4 actualiz�ri de scurt� durat� - cod galben 8 
5 avertizare de scurt� durat�  cod portocaliu 14 
6 actualiz�ri de scurt� durat�  cod portocaliu 1 
7 inform�ri de scurt� durat� 52 
8 actualiz�ri inform�ri de scurt� durat� 9 
9 buletine nivometeorologice 121 

10 inform�ri nivometeorologice bis�pt�mânale 21 
      
III. CONFORM ORDINULUI NR. 3403 DIN 10 SEPTEMBRIE 2012 ART. 6: în intervalele de 

valabilitate a aten�ion�rilor sau a avertiz�rilor meteorologice (care au vizat ploi importante cantitativ, 
desc�rc�ri electrice �i grindin�, ninsori abundente �i viscol), prognoza pe regiuni a fenomenului avertizat s-a 
actualizat din 3 in 3 ore �i a fost transmis� la Centrul Operativ pentru Situa�ii de Urgen�� al Ministerului 
Mediului, Apelor �i P�durilor �i la dispeceratele Administra�iilor Bazinale de Ap� Mure�, Olt, Siret �i Ialomi�a-
Buz�u. 
   
 IV.OBIECTIVE ÎNDEPLINITE ÎN ANUL 2017 �I PROPUNERI PENTRU 2018: 

 
1. S-a respectat fluxul informa�ional operativ pentru transmiterea inform�rilor, aten�ion�rilor �i 

avertiz�rilor meteorologice la scar� regional�, privind fenomenele meteorologice periculoase 
imediate �i de scurt� durat�.  

2. S-a continuat popularizarea pragurilor de emitere a aten�ion�rilor/avertiz�ilor meteorologice 
imediate �i de scurt� durat�, precum �i informarea celor interesa�i prin pagina Administra�iei 
Na�ionale de Meteorologie cu privire la evenimente �i activit��i specifice activit��ii de meteorologie, 
climatologie �i nivologie. 

3. Am avut o colaborare foarte bun� cu ISUJ Sibiu, Administra�iile Bazinale Olt �i Mure�, Agen�ia 
pentru Protec�ia Mediului Sibiu �i Salvamont Sibiu  

4. Am fost parteneri în cadrul proiectului Snowball, în colaborare cu speciali�tii din A.N.M �i Norvegia 
în ceea ce prive�te observa�iile asupra stratului de z�pad� �i m�sur�tori nivologice.  

5. Participarea  la exerci�iile de simulare împreun� cu Administra�iile Bazinale Olt �i Mure�, prin 
elaborarea de buletine meteorologice, aten�ion�ri �i avertiz�ri de producere a fenomenelor 
meteorologice periculoase, poten�iale provocatoare de pagube materiale �i pierderi de vie�i 
omene�ti. 

6. Rela�ie transparent� cu mass-media pentru popularizarea activit��ii Centrul Meteorologic Regional 
Transilvania-Sud Sibiu.  

7. Colaborari benefice cu ISUJ-rile din cele 6 jude�e pe care le avem sub supraveghere meteorologic� 
în ceea ce prive�te fluxul inform�rilor �i aten�ion�rilor de producere a fenomenelor meteorologice 
periculoase, precum �i back-up-ul  confirm�rii acestora. 

8. În perioadele cu temperaturi extreme (canicul� vara �i ger iarna), colabor�m cu DSP-urile �i ITM-
urile din cele 6 jude�e, prin elaborarea de prognoze �i diagnoze referitoare la valorile temperaturilor 
maxime, indicelui de temperatur�-umezeal�, temperaturilor minime �i indicelui de r�cire; 

9. Avem conven�ii de colaborare cu institu�iile de înv���mânt de toate categoriile (primar, gimnazial, 
liceal �i universitar), precum �i cu to�i cei care ne-au solicitat �i ne vor solicita sprijinul privind date �i 
studii meteorologice ce le sunt necesare în activit��ile pe care le desf��oar� 

10. Pe linie de inform�ri nivologice am colaborat cu Dispeceratul Salvamont �i Serviciile Publice 
Salvamont Sibiu, Arge�, Prahova, cu Centrul de Perfec�ionare �i Preg�tirii Cadrelor Jandarmi 
Montani Sinaia, iar prin continuarea extinderii activit��ii de monitorizare a stratului de z�pad� �i 
estimare a riscului de avalan�� în masivele nemonitorizate pân� la aceast� dat�, vom continua 
colaborarea cu celelalte forma�ii Salvamont �i grupele de Jandarmi Montani din zonele de interes. 

 
Director CMR Transilvania-Sud                                                                                        întocmit 
   Mioara Elena FODOR                                                                �ef Serviciu Regional de Prognoz� a Vremii 

                                                                                                                       Narcisa MILIAN 
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AGENDA

1. Obiectivele programului de guvernare în domeniul agriculturii

2. Structura agriculturii județului Sibiu

3. Evoluția culturilor agricole

4. Situația centrelor de colectare și procesare pentru legume/fructe

5. Evoluția efectivelor de animale

6. Situația centrelor de colectare și procesare pentru unele produse de

origine agricolă



Obiectivele programului

Creșterea 
exporturilor

Angajarea tinerilor 
în agricultură

Protejarea 
fermierilor români

Motor de creștere 
economică

Hrană sănătoasă 
pentru români



Structura agriculturii

Vegetale

Cereale

Cartofi

Creșterea 
animalelor

Legume

Viță de vie



Terenuri agricole



Evoluția culturilor agricole



Centre de colectare și depozitare legume-fructe

Nr. 

crt.
Denumirea agentului economic Date de contact Capacitate

1. SC HORTICOLA INTERNAȚIONAL SRL

Șos. Alba-Iulia, nr. 100
3.200 tone fructe; stație de sortare;

atmosferă controlată.

Viile Sibiului, nr. 108
1.100 tone fructe; stație de sortare;

atmosferă controlată.

2. SC AGRICOLA BERGAMELLI SRL Dobârca, str. Principală, nr. 381
400 tone fructe; stație de sortare; atmosferă controlată;

cost producție 48 lei/tonă/an.

3. SC PROD FRUCT SRL Cisnădie, str. Băii, nr. 30 90 tone fructe; atmosferă necontrolată; sortare manuală.

4. PF AVRAM NICOLAE Șura Mare, DN
200 tone fructe;

atmosferă necontrolată.

5. SC EUROPLANT SRL Avrig, str. Câmpului,nr. 1A

2.000 tone cartofi;

atmosferă necontrolată;

stație ambalare.

6. SC DEKO RAME SRL Miercurea Sibiului, DN1, Km 342, nr. 813

128 tone fructe;

2 containere cu frig (28 to), restul depozitului (100 tone)

cu atmosferă necontrolată.



Perspective

Nr. crt. ENTITATE
LEGUME

TO

FRUCTE

TO

TOTAL

TO
DATE DE CONTACT

1.
SC AGRICOLA BERGAMELLI 

SRL
- 400 400

Dobârca, str. Principală, nr. 

381

2. SC PROD FRUCT SRL - 300 300 Cisnădie, str. Băii, nr. 30

3. SC DEKO RAME SRL - 400 400
Miercurea Sibiului, DN1, Km 

342, nr. 813

4. MUSCAN VICTOR IOAN 700 - 700 Sibiu, str. Lacului, nr. 3



Efectivele de animale (1)



Efectivele de animale (2)



Centre de colectare a lânii (1)

Nr. 

crt.
Denumire firma Adresa Administrator

Capacitate

colectare

tone/an

Cantitate lână 

colectată pe 

anul 2018

Cantitate lână

tunsă

în anul 2018

1. SC WOLL SIB SRL Poiana Sibiului GHEORGHE NICOLAE 5000 250 t 25 t

2.
SC EUROBUSINES 83 

SRL
Săcel

BĂNESCU-ȘUFANĂ 

GHEORGHE
1000 60 t 0 t

3. SC TOLGA SRL
Sibiu/

str. Europa Unită

ERDOGAN ERGUN 

AKAVCI
5000 135 t 135 t

4.
SC EURO GAYE 

IMPEX SRL
Apoldu de Sus ȘERBETCI YUSUF 7000 100 t 80 t

5. SC EURO AKEL SRL Apoldu de Sus ȘERBETCI YUSUF 5000 50 t 30 t



Centre de colectare a lânii (2)

Nr. 

crt.
Denumire firma Adresa Administrator

Capacitate

colectare

tone/an

Cantitate lână 

colectată pe 

anul 2018

Cantitate lână

tunsă

în anul 2018

6. SC ATOS COM SRL Apoldu de Sus ȘUFANĂ ILIE 5000 10-15 t 0 t

7.
SC TOMA PLUS STS 

SRL
Tilișca STANCA TOMA 800 10 t 10 t

8. II. STANCA TOMA Tilișca STANCA TOMA 100 0 t 0 t

9. SC.EL PASO Apoldu de Sus STOIAN IOAN 1000 220 t 0 t

10. SC. LAR SIB Apoldu de Sus GHIȘĂ GHEORGHE 2000 0 t 0t



Centre de colectare a lânii (3)

Nr. 

crt.
Denumire firma Adresa Administrator

Capacitate

colectare

tone/an

Cantitate lână 

colectată pe 

anul 2018

Cantitate lână

tunsă

în anul 2018

11. SC.  AYTAP Dobârca KALAK MEHMED ALI 4600 735 t 200 t

12. BANCOM GRUP Apoldu de Sus BAN IOAN 1000 100 t 0 t

13. SC.UNIC SIB Apoldu de Sus 0 0 t 0t

14. ORTEX GRUP Poiana Sibiului ORĂȘAN GHEORGHE 300 9 t 9 t

15. WOOL TEXT 2000 Dobârca HASAN HOSVEI 2000 0 t 0t
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