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ORDINEA DE ZI 

 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 

din data de 27.06.2018, ora 10˚˚ 
 

   

   

1. Informare privind Legea nr. 219/2015 privind economia socială – Plan județean de 

inserție socioprofesională 2018 – 2019 – 2020. 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Prezintă Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu  
 

       2. Extinderea suprafețelor de fond forestier în cadrul Direcției Silvice Sibiu, prin 
preluarea de terenuri degradate. 

Prezintă Direcția Silvică Sibiu 

 

       3. Planul de investiții și modernizare instalații energetice, ridicarea gradului de 
siguranță și reducerea timpilor de întreruperi în instalațiile electrice. 

  Prezintă SDEE Transilvania Sud 

      4. Diverse 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind Planul județean de inserție socioprofesională 2018 -2019 - 2020 

 

 Colegiul Prefectural al Judeţului Sibiu întrunit în şedinţă în data de 27.06.2018, 
 Având în vedere Planul județean de inserție socioprofesională 2018 – 2019 - 
2020, înaintat de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, 
 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 județean de inserție socioprofesională 2018 – 2019 - 2020, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art. 2 De ducerea la îndeplinire a planului răspunde Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, acesta desfăşurându-se  în perioada 2018 – 2019 - 
2020. 
 
 Art. 3 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, va prezenta la 
finele fiecărui an conducerii Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, o informare cu 
privire stadiul implementării planului. 
  
 Art. 3. Comunicarea prezentei hotărâri către cei interesaţi revine secretariatului 
tehnic al Colegiului Prefectural. 

Adoptată Sibiu la data de 27 iunie 2018 
 

 
PREFECTUL 

JUDEŢULUI SIBIU 

Adela Maria Muntean 

 



LEGEA 219/2015
PRIVIND ECONOMIA SOCIALĂ

AJOFM SIBIU 1



A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 
561 din 28 iulie 2015 şi a intrat în vigoare cu 
data de 27 august 2015. 

Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii 219/2015 privind 
economia socială, au fost adoptate prin HG 
nr 585/10.08.2016, publicate în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 660 din 29 august 
2016. 

AJOFM SIBIU 2



Legea 219/2015 privind economia 
socială,reglementează domeniul economiei 
sociale, stabilirea măsurilor de promovare şi 
de sprijinire a economiei sociale precum şi 
condiţiile de atestare, de către autorităţile 

publice (Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă), a întreprinderilor sociale 

şi a întreprinderilor sociale de inserţie.

AJOFM SIBIU 3



Economia socială reprezintă ansamblul
activităţilor organizate independent de
sectorul public, al căror scop este să servească
interesul general, interesele unei colectivităţi
şi/sau interesele personale nepatrimoniale,
prin creşterea gradului de ocupare a
persoanelor aparţinând grupului vulnerabil
şi/sau producerea şi furnizarea de bunuri,
prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

AJOFM SIBIU 4

Definiţia  economiei sociale:



Conf art.3, alin. 1 din Legea 219/2015, 
pot fi întreprinderi sociale:
a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în 
baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei, republicată;
b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare;
c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 
şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare;
AJOFM SIBIU 5



Conf art.3, alin. 1 din Legea 219/2015, 
pot fi întreprinderi sociale:

d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care 
funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul 
juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al 
uniunilor acestora, republicată;
e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt 
înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 
privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu 
modificările şi completările ulterioare;
f) societăţile agricole, care funcţionează în baza Legii nr. 
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;

AJOFM SIBIU 6



Conf art.3, alin. 1 din Legea 219/2015, 
pot fi întreprinderi sociale:

AJOFM SIBIU 7

g) orice alte categorii de persoane juridice 
care respectă, conform actelor legale de 

înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia 
şi principiile economiei sociale prevăzute în 

prezenta lege.
(2) Pot fi întreprinderi sociale federaţiile şi 
uniunile persoanelor juridice prevăzute la 

alin. (1).



AJOFM SIBIU 8

Statutul de întreprindere socială se 
recunoaşte prin acordarea unui atestat de 

întreprindere socială, denumit în continuare 
atestat.

Atestatul se acordă la solicitarea 
persoanelor juridice prevăzute la art. 3, pe baza 

actelor de înfiinţare şi funcţionare.



AJOFM SIBIU 9

Se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin 
actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea 
următoarelor criterii:

a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general 
al comunităţii;

b) alocă minimum 90% din profitul realizat, scopului 
social şi rezervei statutare;

c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma 
lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, 
asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu 
pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.



AJOFM SIBIU 10

Perioada pentru care se acordă este de 5 ani, cu posibilitate 
de prelungire, dacă certifică scopul social al întreprinderii 
sociale şi conformarea acesteia la principiile enunţate la 
art. 4, după cum urmează:

prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă 
de creşterea profitului;

solidaritate şi responsabilitate colectivă;
convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi 

interesul general şi/sau interesele unei colectivităţi;



control democratic al membrilor, exercitat asupra 
activităţilor desfăşurate;

Caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de 
organizare specifice domeniului economiei sociale;
personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi 
independenţă faţă de autorităţile publice;

alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului 
financiar pentru atingerea obiectivelor de interes general, 
ale unei colectivităţi sau în interesul personal 
nepatrimonial al membrilor.

AJOFM SIBIU 11

ACORDAREA ATESTATULUI DE 
ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ:



Activităţile de economie socială sunt 
sprijinite de Autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale prin:

AJOFM SIBIU 12

a) recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale prin 
acordarea atestatului de întreprindere socială;

b)  recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale de 
inserţie prin acordarea mărcii sociale;

c)  dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a 
întreprinderilor sociale de inserţie;



Activităţile de economie socială sunt sprijinite 
de Autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale prin:

d)  promovarea şi susţinerea dezvoltării resurselor umane 
din domeniul economiei sociale;

e)  participarea la activităţi de economie socială prin 
colaborare în diferite forme, potrivit legii;

f)  înfiinţarea de centre de informare şi consiliere în 
domeniul economiei sociale.

AJOFM SIBIU 13



ACORDAREA MĂRCII SOCIALE:

AJOFM SIBIU 14

Statutul de întreprindere socială de inserţie se 
certifică prin acordarea mărcii sociale şi are valabilitate 

de 3 ani de la data emiterii.

Marca socială se acordă întreprinderii sociale care:

a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat

aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru

cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din

totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;

b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi
şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor

defavorizate.



Întreprinderile sociale de inserţie pot fi finanţate din 
surse publice şi/sau private, naţionale ori internaţionale, 
potrivit normelor juridice aplicabile fiecăreia dintre 
categoriile din care fac parte sursele de finanţare;
Întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de 
gratuitate pentru emiterea mărcii sociale şi înregistrarea 
în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale;
Întreprinderile sociale de inserţie pot beneficia de 
consiliere gratuită la constituirea şi/sau la dezvoltarea 
afacerii, prin compartimentele de specialitate de la 
nivelul agenţiei de ocupare;

AJOFM SIBIU 15

Mecanismele de sprijinire şi încurajare a  
întreprinderilor sociale de inserţie:



atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul 
public al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în scopul 
desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost acordată 
marca socială;
sprijin, în promovarea produselor realizate şi/sau 
furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în 
comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de 
desfacere a acestora;

AJOFM SIBIU 16

Mecanismele de sprijinire şi încurajare a  
întreprinderilor sociale de inserţie:



sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe 
acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric şi 
cultural local;

alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de 
autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile 
legii.

AJOFM SIBIU 17

Mecanismele de sprijinire şi încurajare a  
întreprinderilor sociale de inserţie:



 

  

 

   
Aprob,                                                      Aprob, 

Daniela Câmpean, 
 
Preşedinte Consiliul Judeţean Sibiu 

Dorin Mircea Crețu, 
 

Director executiv AJOFM Sibiu 
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AJOFM SIBIU, 

 
Plan judeţean de inserţie socioprofesională 

2018 – 2019 - 2020 

 

 

 

 
A. CONTEXT JUDEŢEAN:   

 

O mare parte din persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile, se 
confruntă cu diverse forme de excluziune socială sau sunt expuse unui risc 
ridicat de excluziune în moduri care sunt uneori, dar nu întotdeauna, 
asociate cu sărăcia. Deoarece grupurile vulnerabile întâmpină probleme 
specifice, acestea au adesea nevoie de servicii integrate şi particularizate 
pentru a intensifica participarea lor socială şi/sau economică.  

Tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de numărul lor, trebuie să li 
se ofere oportunităţi similare de a-şi atinge potenţialul şi de a deveni o 
parte activă a societăţii.  

În acest context, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Sibiu a depus  şi va depune în continuare prin însăşi activitatea pe care o 
desfăşoară, eforturi menite să reducă sărăcia şi să promoveze incluziunea 
socială, printr-o serie de măsuri de inserţie socioprofesională în vederea 
atingerii acestui obiectiv.  

În anul 2015, a fost publicată Legea 219 privind economia socială, cu 
scopul de a încuraja activităţile organizate independent de sectorul public 
şi care servesc interesului general prin creşterea gradului de ocupare a 



 

  

 

persoanelor aparţinând grupului vulnerabil. După apariţia legii, în anul 
următor, s-a înfiinţat în cadrul AJOFM Sibiu,  Compartimentul Economie 
Socială deservit de un angajat care are misiunea de o oferi informaţii 
referitoare la condiţiile de acordare a atestatului de întreprindere socială 
sau a mărcii de întreprindere socială de inserţie. 

 Pentru a promova activitatea compartimentului şi implicit apariţia 
legii, AJOFM Sibiu, a derulat activităţi de informare privitoare la aspectele 
prevăzute în  lege, încă de la înfiinţarea Compartimentului, pe toate 
canalele media, prin organizare de întâlniri cu reprezentanţi ai unor 
organizaţii neguvernamentale, pe site-ul AJOFM, pagina Facebook, la 
întâlnirile cu membrii Consiliului consultativ al AJOFM Sibiu. 

  De asemenea, odată cu apariţia legii, luna mai a fost declarată 
conform art. 22 din Legea 219/2015, drept „luna promovării economiei 
sociale” ocazie cu care agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă 
organizează după stabilirea prealabilă a unui calendar, acţiuni de 
mediatizare a domeniului economiei sociale precum: mese rotunde, 
seminarii, comunicate de presă cu scopul identificării unor bariere în 
dezvoltarea sectorului economiei sociale.  

În activitatea curentă a angajaţilor AJOFM Sibiu, sunt incluse de 
asemenea programe şi proiecte privind promovarea incluziunii sociale şi 
combaterii sărăciei şi a discriminării, sprijinind persoanele defavorizate să 
aibă acces la piaţa muncii şi să-şi îmbunătăţească starea de sănătate şi 
condiţia socială.  
 



 

  

 

B. 

 

Obiectiv 
 

Domeniul de  
intervenţie 

Acţiunea/ 
Măsura  

Grup 
vulnerabil 
vizat 

Indicator de realizare  Valoare 
 indicator 
 

Instituţia 
 Respons. 

Buget  
Estimat 
(lei) 

Sursa  
finanţ
are 

Obs.  

2018 
 

2019 
 

2020 2018 2019 2020     

1. Creşterea 
gradului de 
ocupare a  forţei 
de muncă pentru 
persoanele 
aparţinând grupului 
vulnerabil 
(persoane sau 
familii care sunt în 
risc de a-și pierde 
capacitatea de 
satisfacere a 
nevoilor zilnice de 
trai din cauza unor 
situații de boală, 
dizabilitate, 
sărăcie, 
dependență de 
droguri sau de 
alcool ori a altor 
situații care 
conduc la 
vulnerabilitate 
economică și 
socială). 
 

Programe 
speciale: 
1a) Program  
special de 
ocupare a 
forţei de 
muncă pentru 
pentru 
comunităţi cu 
număr mare de 
etnici romi. 
 
 

Acordarea de 
servicii de 
mediere, 
consiliere şi 
formare 
profesională în 
comunităţi cu 
număr mare de 
etnici romi: 
Hoghilag; 
Iacobeni; 
Nocrich; 
Vurpăr.  
 

Persoanele de 
etnie romă. 

Încadrarea 
persoanelor de 
etnie romă. 
 

Încadrarea 
persoanelor de 
etnie romă. 

Încadrarea 
persoanelor de 
etnie romă. 

70 65 60 AJOFM Sibiu 
 

 BAS  

2b) Program 
special de 
ocupare pentru 
persoane 
provenind din 
localităţile 
urbane 
defavorizate. 
 

Acordarea de 
servicii de 
mediere, 
consiliere şi 
formare 
profesională-
Dumbrăveni. 
Organizarea la 
cererea 
angajatorilor 
de mini – burse 
ale locurilor de 
muncă. 

Persoanele 
provenind din 
localităţi 
defavorizate 
mediul urban.   

Încadrarea 
persoanelor 
provenite din 
localități 
defavorizate din 
mediul urban. 

Încadrarea 
persoanelor 
provenite din 
localități 
defavorizate din 
mediul urban. 

Încadrarea 
persoanelor 
provenite din 
localități 
defavorizate din 
mediul urban. 

90 85 80 AJOFM Sibiu  
 

 BAS  

3c) Program 
special de 
ocupare pentru 
persoane 
provenind din 
localităţile 
rurale 
defavorizate. 

Acordarea de 
servicii de 
mediere, 
consiliere şi 
formare 
profesională 
în: 
Mihăileni, 
Laslea, 
Merghindeal, 
Brădeni. 

Persoanele 
provenind din 
localităţile 
defavorizate 
din mediul 
rural. 
   

Încadrarea 
persoanelor 
provenite din 
localități 
defavorizate din 
mediul rural. 

Încadrarea 
persoanelor 
provenite din 
localități 
defavorizate din 
mediul rural. 

Încadrarea 
persoanelor 
provenite din 
localități 
defavorizate din 
mediul rural. 

80 75 70 AJOFM Sibiu  
 

 BAS  

4d)Promovarea 
măsurilor 
privind  
subvenţionarea 
angajatorilor 
care 
încadrează: 

Acordarea de 
subvenţii 
pentru 
angajatori.  

Persoane peste 
45 de ani şi 
unici 
întreţinători ai 
familiilor 
monoparentale
. 

Încadrarea 
persoanelor 
peste 45 de ani 
şi unici 
întreţinători ai 
familiilor 
monoparentale. 

Încadrarea 
persoanelor 
peste 45 de ani 
şi unici 
întreţinători ai 
familiilor 
monoparentale. 

Încadrarea 
persoanelor 
peste 45 de ani 
şi unici 
întreţinători ai 
familiilor 
monoparentale. 

370 370 370 AJOFM Sibiu  BAS  



 

 

 

 

persoane cu 
dizabilităţi, 
persoane peste 
45 de ani, 
absolvenţi, 
tineri NEETS, 
şomeri de 
lungă durată.  

Persoane cu 
dizabilităţi. 

Încadrarea 
persoanelor cu 
dizabilități. 

Încadrarea 
persoanelor cu 
dizabilități. 

Încadrarea 
persoanelor cu 
dizabilități. 

5 5 5 AJOFM Sibiu  BAS  

Tineri NEETS. Încadrarea 
tinerilor NEETS. 

Încadrarea 
tinerilor NEETS. 

Încadrarea 
tinerilor NEETS. 

10 10 10 AJOFM Sibiu  BAS  

Şomeri de 
lungă durată.  

Încadrarea 
șomerilor de 
lungă durată. 

Încadrarea 
șomerilor de 
lungă durată. 

Încadrarea 
șomerilor de 
lungă durată. 

10 10 10 AJOFM Sibiu  BAS  

Absolvenţi. Încadrarea 
absolvenţilor. 

Încadrarea 
absolvenţilor. 

Încadrarea 
absolvenţilor. 

150 150 150 AJOFM Sibiu  BAS  

 5e) Bursa 
locurilor de 
muncă pentru 
persoane 
aparţinând 
grupurilor 
vulnerabile. 

Organizarea de 
burse 
rezervate 
grupului 
vulnerabil. 

Persoane sau 
familii care 
sunt în risc de 
a-și pierde 
capacitatea de 
satisfacere a 
nevoilor zilnice 
de trai din 
cauza unor 
situații de 
boală, 
dizabilitate, 
sărăcie, 
dependență de 
droguri sau de 
alcool ori a 
altor situații 
care conduc la 
vulnerabilitate 
economică și 
socială. 

Burse rezervate 
grupului 
vulnerabil. 

Burse rezervate 
grupului 
vulnerabil. 

Burse rezervate 
grupului 
vulnerabil. 

1 1 1 AJOFM Sibiu  BAS  

2. Consolidarea 
capacităţii 
instituţionale de 
promovare a 
incluziunii sociale.  
 

Dialogul social. 
 

Încheierea de 
parteneriate 
între serviciile 
publice 
deconcetrate 
din unităţile 
teritorial 
administrative. 

Persoane sau 
familii care 
sunt în risc de 
a-și pierde 
capacitatea de 
satisfacere a 
nevoilor zilnice 
de trai din 
cauza unor 
situații de 
boală, 
dizabilitate, 
sărăcie, 
dependență de 
droguri sau de 
alcool ori a 
altor situații 
care conduc la 
vulnerabilitate 
economică și 

Parteneriate 
între serviciile 
publice 
deconcentrate. 

Parteneriate 
între serviciile 
publice 
deconcentrate. 

Parteneriate 
între serviciile 
publice 
deconcentrate. 

6 6 6 AJOFM Sibiu 
 

 BAS  



 

  

 

socială. 
3. Promovarea 
incluziunii sociale 
prin campaniile de 
informare media. 

Comunicarea 
socială şi 
relaţiile 
publice. 

Elaborare de 
ştiri, 
comunicate, 
informări, 
buletine 
informative. 

Persoane sau 
familii care 
sunt în risc de 
a-și pierde 
capacitatea de 
satisfacere a 
nevoilor zilnice 
de trai din 
cauza unor 
situații de 
boală, 
dizabilitate, 
sărăcie, 
dependență de 
droguri sau de 
alcool ori a 
altor situații 
care conduc la 
vulnerabilitate 
economică și 
socială. 

Transmiterea 
de ştiri, 
comunicate, 
informări, 
buletine 
informative 
mass – mediei 
locale. 

Transmiterea 
de ştiri, 
comunicate, 
informări, 
buletine 
informative 
mass – mediei 
locale. 

Transmiterea 
de ştiri, 
comunicate, 
informări, 
buletine 
informative 
mass – mediei 
locale. 

4 4 4 AJOFM SIBIU 
 

 BAS  

4. Facilitarea 
accesului pe piaţa 
muncii prin 
participarea la 
programe de 
formare/reconversi
e profesională. 

Formarea 
profesională. 

Organizarea de 
cursuri de 
formare 
profesională. 

Şomerii 
indemnizaţi şi 
neindemnizaţi 
înscrişi în baza 
de date a 
AJOFM Sibiu. 

Șomeri cuprinși 
la cursuri de 
formare 
profesională. 

Șomeri cuprinși 
la cursuri de 
formare 
profesională. 

Șomeri cuprinși 
la cursuri de 
formare 
profesională. 

400 350 300 AJOFM Sibiu 
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5. Creșterea 
numărului de  
persoane care vor 
avea un loc de 
muncă, inclusiv 
cele care vor 
desfășura o 
activitate 
independentă, la 
încetarea calității 
de participant în 
cadrul proiectului. 

 

Consiliere 
profesională și 
de afaceri.  

Organizare de 
sesiuni de 
îndrumare și 
finanțarea de 
planuri de 
afaceri.  

Persoane de 
etnie roma din 
comuna 
Târnava. 

Număr de 
persoane care 
vor avea un loc 
de muncă, 
inclusiv cele 
care vor 
desfășura o 
activitate 
independentă, 
la încetarea 
calității de 
participant în 
cadrul 
proiectului 
 

Număr de 
persoane care 
vor avea un loc 
de muncă, 
inclusiv cele 
care vor 
desfășura o 
activitate 
independentă, 
la încetarea 
calității de 
participant în 
cadrul 
proiectului 
 

Număr de 
persoane care 
vor avea un loc 
de muncă, 
inclusiv cele 
care vor 
desfășura o 
activitate 
independentă, 
la încetarea 
calității de 
participant în 
cadrul 
proiectului 
 

100 0 0 

 

CJSibiu   POCU Contractul 
de finanțare 
nu a fost 
semnat până 
la momentul 
de față. 
Acesta se va 
semna 
probabil la 
începutul 
anului 2018, 
dată de la 
care se vor 
putea 
raporta 
indicatorii.  

6. Creșterea 
numărului de 
persoane aflate în 
risc de sărăcie şi 
excluziune socială 
din comunitățile 
marginalizate care 
dobândesc o 

Formare 
profesională. 

Organizarea de 
sesiuni de 
formare 
profesională a 
persoanelor 
aflate în risc 
de sărăcie din 
comuna 

Persoane de 
etnie romă din 
comuna 
Târnava. 

Număr de 
persoane de 
etnie Roma 
care dobândesc 
o calificare la 
încetarea 
calității de 
participant în 

Număr de 
persoane de 
etnie Roma 
care dobândesc 
o calificare la 
încetarea 
calității de 
participant în 

Număr de 
persoane de 
etnie Roma 
care dobândesc 
o calificare la 
încetarea 
calității de 
participant în 

250 0 0 CJSibiu   POCU Contractul 
de finanțare 
nu a fost 
semnat până 
la momentul 
de față. 
Acesta se va 
semna 



 

 

 

 

calificare la 
încetarea calității 
de participant în 
cadrul proiectului.    

 

Târnava. cadrul 
proiectului. 
 

cadrul 
proiectului. 
 

cadrul 
proiectului. 
 

probabil la 
începutul 
anului 2018, 
dată de la 
care se vor 
putea 
raporta 
indicatorii. 

 
 
Dan Dumitru Hurdu,            Gabriela Teodorescu, Întocmit,  

Steluţa-Edith Zaig, 
Director executiv adj. Șef birou APMES Insp. principal  
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Extinderea suprafețelor de fond forestier  în cadrul Direcţiei silvice Sibiu,  

prin preluarea de terenuri degradate 

 

La nivelul județului Sibiu, procentul de împădurire (suprafaţa ocupată de 

păduri raportată la suprafaţa totală) este de 36,6 %, fiind superior procentului mediu 

de împădurire pe ţară (28,8%) şi foarte apropiat celui din Uniunea Europeană 

(36,7%). 

Fondul forestier din judeţul Sibiu este administrat în regim silvic de către 

Direcţia silvică Sibiu prin cele opt ocoale silvice din subordine (Ocolul silvic Agnita, 

Ocolul silvic Arpaș, Ocolul silvic Avrig, Ocolul silvic Dumbrăveni, Ocolul silvic 

Mediaș, Ocolul silvic Miercurea Sibiului, Ocolul silvic Sibiu, Ocolul silvic Valea 

Cibinului – Săliște)  precum şi de alte 9 ocoale silvice aparţinând unităților 

administrativ-teritoriale (aflate în afara structurilor Regiei Naționale a Pădurilor - 

ROMSILVA).   

Activitatea Direcţiei silvice Sibiu se desfășoară pe o suprafaţă de 119296 ha 

fond forestier, din care: 

 60972 ha fond forestier proprietate publică a statului;  

 42960 ha fond forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-

teritoriale;  

 15364 ha fond forestier proprietate privată a: persoanelor fizice şi 

juridice precum şi a unităţilor teritorial administrative. 

 Aceasta suprafaţă este repartizată pe zone geografice după cum urmează: 

34% situate în zona de munte, 57% situate în zona de deal şi 9% situate în zona de 

câmpie. 

 

34%

57%

9%

Repartizarea pe principalele zone geografice a 

suprafeţelor administrate de Direcția silvică Sibiu
Munte

Deal

Câmpie



În cazul fondului forestier proprietate publică a statului (60972 ha), suprafaţa 

pădurilor însumează 59653 ha. În aceste păduri predomină arboretele de răşinoase 

care ocupă o suprafaţă de 24308 ha (41%), cel mai bine reprezentat fiind molidul în 

arborete pure în cadrul Ocolului silvic Miercurea Sibiului. Fagul este de asemenea 

bine reprezentat, ocupând o suprafaţă de 13746 ha (23%) în arborete pure sau de 

amestec, quercineele ocupă o suprafaţă de 9903 ha (17%), restul suprafeţei fiind 

ocupată de arborete de diverse specii tari 11119 ha (18%) şi diverse specii moi 577 

ha (1%). 

 

 

Posibilitatea anuală a pădurilor proprietate publică a statului gospodărite în 

anul 2018 de către Direcția silvică Sibiu, conform amenajamentelor silvice în 

vigoare, este de 232,9 mii mc.  

Pentru anul 2018 s-a alocat un volum de masă lemnoasă destinat tăierii de 175 

mii mc, reprezentând 75% din posibilitatea anuală stabilită prin amenajamente 

silvice.  

 

În cazul suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră aparţinând altor 

deţinători și administrate de către Direcţia silvică Sibiu pe bază de contract (58324 

ha), structura pe specii a acestora este următoarea: răşinoase 23%, fag 29%, 

quercinee 22%, diverse tari 24% și diverse moi 2%. 
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Structura pe specii a pădurilor proprietate publică a 
statului
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Productivitatea medie a pădurilor administrate de Direcția silvică Sibiu este 

de 5,8 mc/an/ha, depășind media pe ţară de 5,4 mc/an/ha, nivel datorat faptului că 

majoritatea arboretelor au în compoziție specii autohtone care valorifică optim 

potențialul staţional. 

Alte caracteristici ale fondului forestier sunt:  

 - clasa de producţie medie a III-a;  

 - consistenţa medie 0,8; 

 - vârsta medie 57 ani. 

 

Cerințele generale ale societății față de pădure sunt reprezentate de obiective 

economice, sociale şi ecologice, care sunt avute în vedere la reglementarea 

procesului de producţie forestier prin amenajamentele silvice. 

Satisfacerea cerințelor amintite se realizează prin atribuirea unor sarcini 

pădurilor, referitoare atât la realizarea unor efecte de protecție, cât şi la producerea 

de masă lemnoasă şi alte produse specifice pădurii (accesorii, cinegetice, piscicole 

etc.). 
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Structura pe specii a pădurilor aparţinând altor 

deţinători, administrate pe baza de contact
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Direcţia silvică Sibiu aplică în teritoriu strategia națională în domeniul 

silviculturii, acționând pentru apărarea, conservarea și dezvoltarea durabilă a 

fondului forestier proprietate publică a statului, precum și a celui aparţinând altor 

deţinători pe care-l administrează cu contract. 

Preocuparea primordială a Direcţiei silvice Sibiu este asigurarea permanenței, 

stabilității și biodiversității fondului forestier pe care-l administrează, astfel ca nici 

o suprafaţă de pe care s-a recoltat masa lemnoasă în urma aplicării prevederilor 

amenajamentelor silvice, să nu rămână neîmpădurită. 

Acest deziderat se realizează prin aplicarea unor tratamente silvice cu 

intervenții repetate care promovează regenerările naturale și prin programul anual 

de împăduriri cu cele doua campanii – de primăvară și de toamnă. 

În afara acestei preocupări și la fel de importantă ca aceasta este sporirea 

continua a suprafețelor ocupate de păduri, aspect prevăzut și în Codul Silvic care 

permite Regiei Naționale a Pădurilor cumpărarea sau preluarea de terenuri degradate 

în vederea împăduririi. Dobândirea acestor terenuri se face în numele statului, din 

proprietatea privata a vânzătorului sau donatorului, prin intrarea acestora în 

domeniul public al statului.  

În sensul Codului Silvic, terenurile degradate sunt terenurile care prin eroziune, 

poluare sau acţiunea distructivă a unor factori antropici şi-au pierdut definitiv 

capacitatea de producţie agricolă, dar pot fi ameliorate prin împădurire, şi anume:  



   a) terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;  

   b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogaşe, ravene, torenţi;  

   c) terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri 

noroioase;  

   d) terenurile nisipoase expuse erodării de către vânt sau apă;  

   e) terenurile cu aglomerări de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite 

de aluviuni torenţiale;  

   f) terenurile cu exces permanent de umiditate;  

   g) terenurile sărăturate sau puternic acide;  

   h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;  

   i) terenurile ocupate cu halde miniere, deşeuri industriale sau menajere, gropi 

de împrumut;  

   j) terenurile neproductive, dacă acestea nu se constituie ca habitate naturale;  

   k) terenurile cu nisipuri mişcătoare, care necesită lucrări de împădurire pentru 

fixarea acestora;  

   l) terenurile din oricare dintre categoriile menţionate la lit. a)-k), care au fost 

ameliorate prin plantaţii silvice şi de pe care vegetaţia a fost înlăturată. 

Această degradare a terenurilor este determinată de prezența unor fenomene  sau 

procese care au dus la diminuarea sau anularea însușirilor productive ale terenurilor, 

numite fenomene sau procese de degradare, datorate mai multor factori dintre care 

enumerăm: 

- precipitațiile, temperatura, vântul; 

- panta, lungimea și forma versanților, energia de relief; 

- natura substratului petrografic, alternanța și stratificarea rocilor; 

- permeabilitatea, textura, structura și conținutul în schelet al solului; 

- activitatea omului, folosința și exploatarea terenului. 

 



 

 

Acești factori acționează în general în complex, iar în anumite condiții unii 

dintre ei devin preponderenți. 

Fenomenele de degradare mai des întâlnite sunt: de eroziune pluvială și, în 

proporție mai mică, eroziune eoliană, deplasări de teren (alunecări, prăbușiri, 

scurgeri noroioase etc.), excese de umiditate, sărături etc.. 

Terenurile degradate sau neproductive a căror punere în valoare este necesară 

din punct de vedere al producției solului, regimului apelor, îmbunătățirii condiţiilor 

de mediu și a diversității biologice, se constituie în perimetre de ameliorare 

delimitate și aprobate de o comisie de specialiști constituită prin ordin al prefectului. 

 

Unele dintre aceste perimetre au fost preluate de Direcţia silvică Sibiu, în 

proprietatea publica a Statului Român și în administrarea sa, pe mai multe căi, după 

cum urmează: 

1. Preluarea în administrare a terenurilor degradate proprietate publică a 

statului din administrarea Agenției Domeniile Statului, prin Hotărâre de 

Guvern. 

Au fost preluate următoarele perimetre de ameliorare: 

1a. Grimei, în suprafață de 24,70 ha; 

1b. În Volt, în suprafață de 33,10 ha; 

1c. Homan, în suprafață de 100,10 ha; 

1d. Boșcă II, în suprafață de 7,10 ha; 



1e. Ciocârlia, în suprafață de 14,80 ha; 

1f. Buchendrea, în suprafață de 57,10 ha; 

1g. La Stupină, în suprafață de 15,10 ha; 

1h. La Joagăr, în suprafață de 12,10 ha; 

1j. La Foișor, în suprafață de 9,50 ha; 

1k. Gaura Nucului, în suprafață de 12,20 ha; 

1l. Coada Tăului, în suprafață de 17,22 ha; 

1m. Valea Bisericii, în suprafață de 6,84 ha; 

1n. Fetea, în suprafață de 23,54 ha; 

1o. Zăpodia Lungă, în suprafață de 30,17 ha; 

1p. Curmătura I - Axente Sever, în suprafață de 16,72 ha; 

1r. Sădinca I – Loamneș, în suprafață de 102,33 ha. 

1s. Axente Sever, în suprafață de 73,70 ha. 

TOTAL terenuri preluate de la A.D.S. – 556,32 ha. 

2. Preluarea, prin Hotărâre de Guvern, în proprietatea publică a statului și 
în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA prin Direcția 
silvică Sibiu, a terenurilor degradate aparţinând Consiliilor locale. 

Pe aceasta cale s-au preluat următoarele perimetre: 

2a. Axente Sever – Curmătura II, în suprafață de 34,41 ha; 

2b. Loamneș – Sădinca II, în suprafață de 17,85 ha; 

2c. Păuca, în suprafață de 17,31 ha; 

2d. Șeica Mică – Soroștin, în suprafață de 71,20 ha. 

TOTAL terenuri preluate de la consiliile locale prin HOTĂRÂRE DE 
GUVERN – 140,77 ha. 

3.  Achiziționarea prin cumpărare, din proprietatea privată a diverșilor 

proprietari de perimetre de ameliorare și trecerea lor în proprietatea statului 

și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, prin Direcția 
silvică Sibiu  

Au fost cumpărate următoarele perimetre: 

3a. Calea Albă, de la Consiliul local al Primăriei Agnita, în suprafață de 38,42 

ha; 



3b. Alma – Dumbrăveni, de la Consiliul local al Primăriei Alma – 

Dumbrăveni, în suprafață de 11,47 ha; 

3c. Rusciori, de la Consiliul local al Primăriei Șura Mică, în suprafață de 48,0 

ha; 

3d. Rupturile Copșei, de la Consiliul local al Primăriei Copșa Mică, în 

suprafață de 98,10 ha. 

TOTAL terenuri cumpărate de la consiliile locale – 195,99 ha. 

4. Preluarea prin donaţie, din proprietatea privata în proprietatea publică 

a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA, prin 

Direcția silvică Sibiu, a unor terenuri degradate 

      În acest mod s-au preluat de la Consiliul local al Primăriei Dumbrăveni 

următoarele perimetre: 

4a. Cimitir – Șaroș, în suprafață de 7,48 ha; 

4b. Bangota I – Șaroș, în suprafață de 15,92 ha; 

4c. Bangota II – Șaroș, în suprafață de 17,31 ha; 

4d. Hungusul Mare – Șaroș, în suprafață de 18,79 ha; 

4e. Hungusul Mic – Șaroș, în suprafață de 22,77 ha; 

4f. Hungusul Mare II, –Șaroș, în suprafață de 4,69 ha; 

4g. Pe Vale – Dumbrăveni, în suprafață de 17,18 ha; 

4h. Cărămidărie – Dumbrăveni, în suprafață de 1,8 ha; 

4i. Căpâlna I - Dumbrăveni, în suprafață de 11,27 ha; 

4j. Căpâlna II – Dumbrăveni, în suprafață de 6,91 ha; 

4k. Vodos – Dumbrăveni, în suprafață de 9,28 ha. 

TOTAL preluate de la Consiliile locale prin donaţie 133,40 ha. 

      Toate aceste perimetre (totalizând o suprafață de 1026,48 ha) au fost preluate 

începând cu anul 2002, iar prin această politică s-a reușit creșterea fondului forestier 

proprietate publică a statului cu 1,7% în judeţul Sibiu. 

        După preluare, aceste perimetre intră într-un proces complex de ameliorare prin 

împădurire și alte lucrări necesare stopării fenomenelor care au produs degradarea, 

proces denumit reconstrucție ecologica. 

 



 

 

Documentaţia tehnico-economică de reconstrucție ecologică se execută de 

firme de specialitate și este avizată de Ministerul Apelor și Pădurilor. 

  Pe baza documentației tehnico-economice se execută lucrările de 

reconstrucție ecologică de către firme atestate pentru astfel de lucrări. 

 

         Finanțarea lucrărilor de reconstrucție ecologică se realizează din: 

-fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică ce este constituit la 

nivelul Ministerul Apelor și Pădurilor din taxa pentru scoaterea definitivă a 

terenurilor din fond forestier; 

-fonduri bugetare alocate pentru aceste scopuri; 

-fonduri proprii constituite la nivelul ocoalelor silvice sub denumirea de fond de 

conservare și regenerare a pădurilor, fond din care se finanțează de fapt toate 

lucrările de împăduriri și întrețineri ale plantațiilor din fondul forestier naţional. 

          Toate  terenurilor preluate până în prezent sunt deja împădurite în procent de 

100%, ele în prezent fiind parcurse anual cu lucrări de întreținere pentru a se asigura 

dezvoltarea vegetației forestiere în scopul îndeplinirii obiectivului propus prin 

proiectul de reconstrucție ecologica. 



        Menționăm de asemenea, că întreaga gamă de puieți folosiți pentru împădurirea 

acestor terenuri s-a produs în pepinierele Direcţiei silvice Sibiu. 

 

       

   În afara terenurilor degradate preluate sau achiziționate, Direcţia silvică Sibiu se 

confruntă la nivelul județului Sibiu și cu existenta unor suprafețe  degradate în fond 

forestier în zona Copșa Mică. 

Formele de degradare ale terenurilor identificate în zona Copșa Mică sunt 

forme complexe la care proceselor de eroziune li se asociază fenomenul de poluare. 

Eroziunea de suprafaţă se manifestă cu intensitate deosebită pe terenuri cu 

înclinare mai mare de 15 grade, pe care vegetația a fost puternic vătămată sau 

distrusă sub impactul poluării. 

Procesele de degradare cu larga amplitudine în zona Copșa Mică sunt însă 

deplasările de teren întâlnite sub forma alunecărilor profunde și cu extindere mare. 

Campania cu scopul declarat de reinstalare a vegetației forestiere pe 

suprafeţele cu poluare maximă, de pe care pădurea a dispărut complet, a început din 

anul 1988 continuând și astăzi. 

          S-au plantat pana în prezent 407 ha, din care 247 ha în fond forestier și 160 ha 

în afara fondului forestier ( Perimetrul Târnăvioara aflat în prezent în administrarea 

Direcției silvice Sibiu, Ocolul silvic Mediaș). 

          În această zonă intervenția silviculturii sibiene din ultimii 20 de ani a 

determinat scăderea suprafețelor lipsite de vegetație și înverzirea unor zone cu aspect 

de desert selenar. 



Lucrări de reconstrucție ecologică din zona Copșa Mică  

 

 

           Politica de preluare a terenurilor degradate prin diverse forme va continua în 

cadrul Direcţiei silvice Sibiu, preocupările îndreptându-se spre atragerea de noi surse 

de finanțare a lucrărilor de reconstrucție ecologică. 

          Direcţia silvică Sibiu va prelua terenuri degradate limitrofe fondului forestier 

de stat și suprafețe mai mari de teren în cazul trupurilor izolate  pentru a nu se crea 

enclave. 

 În acest sens, Direcţia silvică Sibiu a inițiat o colaborare cu Agenția 

Domeniilor Statului Sibiu în vederea identificării şi preluării din administrarea 

acesteia, pe bază de hotărâre de guvern, a circa 700 ha terenuri degradate sau terenuri 

acoperite cu vegetație forestieră care în conformitate cu prevederile Legii 46/2008 – 

Codul Silvic pot fi incluse în fondul forestier naţional.  

     

DIRECTOR, 

Robert Blaj 
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§ Înlocuirea de transformatoare de putere cu transformatoare cu pierderi
reduse în vederea reducerii pierderilor din rețelele electrice de distribuție

a energiei electrice-159 buc. valoare 3.941 mii lei;

§ Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA 0,4 kV localitatea Valea

Lunga, în valoare de 478 mii lei prin înlocuire rețea cu conductor
existent clasic cu conductor torsadat 2,6 km, construire un post de

transformare de 63 kVA, scoaterea contoarelor la limita de proprietate
sau pe stâlpii rețelei pentru 80 consumatori monofazati si 20 trifazați.
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§ Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA 0,4 kV localitatea Șoala, în

valoare de 585 mii lei prin înlocuire rețea cu conductor existent clasic cu
conductor torsadat 2,6 km, construire post de transformare de 63 kVA, și post

transformare de 40kVA, scoaterea contoarelor la limita de proprietate sau pe
stâlpii rețelei pentru 94 consumatori monofazati si 64 trifazați;

§ Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA 0,4 kV localitatea Apoldu

de Sus, în valoare de 1.827 mii lei prin înlocuire rețea cu conductor
existent clasic cu conductor torsadat 9 km, construire un post de
transformare de 100 kVA, scoaterea contoarelor la limita de proprietate sau

pe stâlpii rețelei pentru 631 consumatori monofazati si 125 trifazați.
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§ Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA 0,4 kV localitatea Blajel,

în valoare de 1.746 mii lei prin înlocuire rețea cu conductor existent
clasic cu conductor torsadat 9,6 km, construire un post de transformare de

250 kVA, scoaterea contoarelor la limita de proprietate sau pe stâlpii rețelei
pentru 618 consumatori monofazati si 70 trifazați;

§ Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA 0,4 kV localitatea Saroșu

pe Tarnave, în valoare de 1.354 mii lei prin înlocuire rețea cu conductor

existent clasic cu conductor torsadat 6,8 km, construire doua posturi de
transformare de 100 kVA, scoaterea contoarelor la limita de proprietate sau

pe stâlpii rețelei pentru 422 consumatori monofazati si 27 trifazați.



STRUCTURA REGIONALĂ OPERAȚIUNI DE REȚEA SIBIU 
iunie 2018 ©

14

§ Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA 0,4 kV localitatea Hoghilag,

în valoare de 1.265 mii lei prin înlocuire rețea cu conductor existent clasic
cu conductor torsadat 3,4 km, construire doua posturi de transformare de 100

kVA, scoaterea contoarelor la limita de proprietate sau pe stâlpii rețelei pentru
550 consumatori monofazati si 44 trifazați;

§ Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA 0,4 kV localitatea Marpod,

în valoare de 1.179 mii lei prin înlocuire rețea cu conductor existent clasic

cu conductor torsadat 6 km, construire un post de transformare de 100 kVA,
scoaterea contoarelor la limita de proprietate sau pe stâlpii rețelei pentru

319 consumatori monofazati si 39 trifazați.



STRUCTURA REGIONALĂ OPERAȚIUNI DE REȚEA SIBIU 
iunie 2018 ©

15

§ Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare LEA 0,4 kV localitatea Rusciori,

în valoare de 784 mii lei prin înlocuire rețea cu conductor existent clasic cu
conductor torsadat 6 km, construire un post de transformare de 100 kVA,

scoaterea contoarelor la limita de proprietate sau pe stâlpii rețelei pentru
217 consumatori monofazati si 19 trifazați;

§ Îmbunătățire nivel de tensiune și modernizare zona Trei Stejari municipiul Sibiu

în valoare de 1,402 mii lei prin demontare retealei aeriene si trecerea in

subteran 3,5 km, construire un post de transformare de 250 kVA, scoaterea
contoarelor la limita de proprietate pentru 226 consumatori monofazati si
20 trifazați.
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§ Îmbunătățire nivel de tensiune zona Lazaret municipiul Sibiu, în valoare de
300 mii lei prin construire un post de transformare de 250 kVA.

§ Înlocuire transformatoare 110/20kV in stațiile de transformare din județul Sibiu

4 buc. valoare 4.420 mii lei.
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§ Modernizarea Stației de 110/20 KV municipiul MEDIAȘ, în valoare de 8.490
mii lei prin înlocuirea aparatajului primar și introducere în SCADA.

instalații vechi instalații noi
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§ Modernizarea Stației de 110/20 KV municipiul MEDIAȘ, în valoare de 8.490
mii lei prin înlocuirea tablourilor de comandă și introducere în SCADA.

instalații vechi instalații noi
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§ se vor moderniza 22 posturi de transformare si se vor integra in sistemul de teleconducere
a instalațiilor de distributie aflate in gestiunea SDEE TRANSILVANIA SUD S.A.

§ se va reabilita peste 60 km de rețea de medie și joasă tensiune din localitatile Turnu Roșu,
Sebeșu de Sus, Racovița, Chirpăr, Ghijasa de Sus, Arpașu de Sus, Bogatu Roman, Ștenea,
Dârlos, Cașolț, Nou, Avrig, mun. Mediaș si municipiul Sibiu.

BENENICII LUCRĂRI INVESTIȚII

§ îmbunătățirea parametrilor calitativi ai energiei livrate (nivel de tensiune, continuitate în
alimentare);

§ creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor (înlocuirea rețelelor uzate fizic și moral cu
rețele noi cu performanțe ridicate);

§ grad sporit de siguranță în exploatare;

§ cresterea capacitații de distributie a retelelor.
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§ Lucrări de reconfigurare LEA 110 kV, între stațiile de 110/20 kV, Sația Dumbrava și Stația
Cisnădie și intrare în buclă, aflate în gestiunea SDEE TRANSILVANIA SUD S.A.

§ Înlocuirea transformatoarelor de putere în Stațiile 110/20 kV, Cârțișoara și Agnita, mărire
grad de siguranță.

§ Înlocuirea echipamentelor primare, în posturile de transformare din municipiul Sibiu și
introducerea lor în sistemul SCADA.

BENEFICII LUCRĂRI INVESTIȚII

§ îmbunătățirea parametrilor calitativi ai energiei livrate (nivel de tensiune, continuitate în
alimentare);

§ creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor (înlocuirea rețelelor uzate fizic și moral cu
rețele noi cu performanțe ridicate);

§ grad sporit de siguranță în exploatare;

§ cresterea capacitații de distributie a retelelor.
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SDEE TRANSILVANIA SUD S.A.-Structura Regională Operațiuni de Rețea
Sibiu continuă să participe activ la acţiunile de protejare a berzei albe de pe raza
judeţului Sibiu, demonstrând astfel preocuparea permanentă pentru protecţia
mediului înconjurător.

A devenit astfel o tradiţie, ca în fiecare an, începând cu 2007, să
colaborăm cu Asociaţia „Prietenii berzelor” din localitatea sibiană Cristian, în
vederea montării pe stâlpii de susţinere a reţelei electrice a unor suporturi,
special concepute pentru a ajuta berzele să îşi construiască cuiburile.
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La nivelul întregii ţări, judeţul Sibiu este cunoscut ca fiind una dintre
zonele favorite ale berzelor la început de primăvară, atunci când acestea revin pe
meleagurile noastre pentru a-şi întemeia cuiburile pentru perioada verii. Prin
montarea suporturilor speciale, care se fixează pe stâlpii de beton, se evită
contactul direct dintre reţea, cuib şi barză, prevenindu-se astfel apariţia
scurtcircuitelor care pot provoca atât moartea păsărilor, cât şi întreruperi în
alimentarea cu energie electrică.
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”Realizare pictură murală pe fațadele  a 3  posturi  de transformare ”

Asociația ART Factory Transilvania Sibiu

Street Art Festival 2-8 iulie 2018

Lucrările de amenajare a fațadelor posturilor de transformare se pot 

realiza în cadrul INTERNATIONAL STREET ART FESTIVAL SIBIU, 2-8 Iulie 2018, 
proiect cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu si Consiliul Local Sibiu prin 

agenda culturală a Municipiului Sibiu.

Beneficiarul lucrării: SDEE TRANSILVANIA SUD S.A.-Structura Regională Sibiu
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PT 45-str. Cetății, municipiul Sibiu
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