INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL SIBIU
RAPORT PRIVIND ÎNDEPLINIREA PLANULUI DE AC IUNI AL JUDE ULUI SIBIU
PENTRU ANUL 2017 PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE GUVERNARE

CAPITOLUL 1. ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE. POLITICI ]N DOMENIUL RESURSELOR MINERALE NEENERGETICE.
COMER ŞI RELA II INTERNA IONALE. PROTEC IA CONSUMATORULUI.
Nr.
M suri
Entitatea implicat în
Crt.
realizare
M sura: Politici Macroeconomice. Fiscalitate. Buget
Creşterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat
1.
Preven ie : Informarea şi îndrumarea
Administra ia
contribuabililor în vederea conform rii la
Jude ean a Finan elor
cerin ele legisla iei fiscale (obliga iilor ce le
Publice Sibiu
revin)
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Persoana
responsabil

Stadiu realiz rilor în 2017

Şef administra ie AJFP
Sibiu

În anul 2017 au fost organizate 12 întâlniri
cu contribuabilii în care au fost abordate
urm toarele teme:
• Promovarea serviciilor oferite de
ANAF;
• OUG nr.84/2016 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din
domeniul financiar-fiscal;
• Nout i legislative fiscale;
• Obliga ii declarative şi de plat în luna
martie 2017;
• Obliga ii fiscale ale contribuabililor
care realizeaz venituri din activit i
independente;
• Obliga ii fiscale ale contribuabililor
care realizeaz venituri din salarii şi
asimilate salariilor;
• Impozitul specific;

•

Declararea veniturilor realizate de
c tre persoanele fizice şi depunerea
formularelor 200 şi 201;
• Obliga ii fiscale ale contribuabililor
care realizeaz venituri din cedarea
folosin ei bunurilor;
• Comunicarea prin mijloace
electronice de transmitere la distanta
intre organul fiscal si persoanele
fizice si persoanele juridice;
• Contributii sociale aferente
veniturilor din salarii si asimilate
veniturilor;
• Modific rile aduse normelor de
aplicare a Codului fiscal prin
Hot rârea Guvernului nr.284/2017;
• Modific ri legislative referitoare la
contribu iile sociale datorate de
persoane fizice autorizate şi pl titorii
de venituri din salarii;
• Calendarul obliga iilor fiscale;
• Sistemul de plat defalcat a TVA prin
O.G.nr.23/2017.
La aceaste întâlniri au participat 326 de
contribuabili.
Activitatea de asisten contribuabili
desf şurat în anul 2017 a vizat:
• solu ionarea unui num r de 526
solicit ri pe linie de asisten
contribuabili;
• acordarea de asisten telefonic unui
num r de 10.065 contribuabili;
• acordarea de asisten direct la sediile
unit ilor fiscale unui num r de 3.512
contribuabili.
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2.

Respect : Creşterea calit ii serviciilor
oferite contribuabililor prin utilizarea
mijloace electronice de transmitere la
distan
1. asigurarea transmiterii actelor
administrative fiscale , primirea
declara iilor , contractelor de cedare a
folosin ei bunurilor, a cererilor sau
sesiz rilor prin serviciul Spa iul Privat
Virtual (S.P.V)
2. posibilitatea pl ii online a
obliga iilor fiscale de c tre contribuabilii
persoane fizice c tre ANAF (Ghiseu.ro)

Administra ia
Jude ean a Finan elor
Publice Sibiu
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Şef administra ie AJFP
Sibiu

Ac iune realizat
Prin intermediul aplica iei on-line "Spa iul
privat virtual" (SPV) contribuabilii
persoane fizice pot depune on-line
anumite declara ii, se pot informa asupra
obliga iilor fiscale nepl tite, pot desc rca
decizii de impunere şi alte acte
administrative fiscale, pot consulta
contribu iile de asigur ri sociale declarate
de c tre angajatori şi nu numai atât.
Începand cu 1 iunie 2017 acest serviciu
este disponibil şi pentru persoanele
juridice care se identific electronic cu
certificate digitale calificate.
Pân la 31.12.2017, 7.731 contribuabili au
optat pentru utilizarea acestui serviciu.
Începând cu 14 decembrie 2016,
persoanele fizice pot pl ti
on-line,
prin intermediul platformei
www.ghiseul.ro, taxele şi impozitele
datorate ANAF. În anul 2017 un num r de
1.248 contribuabili au utilizat aceast
facilitate.
De asemenea, în cursul anului 2017, la
ghişeele unit ilor de trezorerie din jude ul
Sibiu au fost efectuate 6.290 pl i cu
carduri bancare în valoare total de
5.991.842 lei. Aceast modalitate de plat
a fost introdus în a doua parte a anului
2016.
În vederea extinderii utiliz rii metodelor
de comunicare şi plat on-line cu ocazia
întâlnirilor organizate cu contribuabilii au
fost promovate avantajele folosirii acestor
facilit i.

3.

Competen : Realizarea programului de
încas ri a veniturilor bugetare şi diminuarea
arieratelor recuperabile aflate în sold la
31.12.2016, stimularea conform rii
voluntare

Administra ia
Jude ean a Finan elor
Publice Sibiu

Şef administra ie AJFP
Sibiu

4.

Competen : Combaterea evaziunii fiscale
prin ac iuni îndreptate spre domeniile cu
risc mare de evaziune, firme cu pierderi
continue (peste 3 ani la rând), companii
care au cifra de afaceri nul şi credite

Administra ia
Jude ean a Finan elor
Publice Sibiu

Şef administra ie AJFP
Sibiu
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Ac iune realizat
1.Gradul de realizare a programului de
încas ri bugetare nete aferent anului 2017
a fost de 103,15%; încas rile nete au fost
de 1.582,23 milioane lei, raportat la un
program de venituri de 1.533,91 milioane
lei; în cifre absolute dep şirea programului
de încas ri a fost de 48,32 milioane lei.
2. Arieratele recuperabile aferente
persoanelor juridice aflate în sold la finele
anului 2016 s-au diminuat pân la
31.12.2017 cu 310,72 milioane lei.
3. Arieratele recuperabile aferente
persoanelor fizice aflate în sold la finele
anului 2016 au crescut pân la 31.12.2017
cu 1,59 milioane lei.
4.Gradul de conformare voluntar la plata
obliga iilor fiscale înregistrat în anul 2017
a fost de 80,61%. Astfel, dintr-un total de
1.584,80 milioane lei reprezentând sume
declarate de plat , au fost încasate în
termen 1.277,48 milioane lei.
5.Gradul de depunere voluntar a
declara iilor fiscale pentru anul 2017 a fost
de 96,56%. Dintr-un total de 1.320.550
declara ii fiscale aşteptate conform
vectorului fiscal, au fost depuse în
termenul legal un num r de 1.275.106
declara ii
Ac iune realizat
1. Indicatorul „Sume stabilite suplimentar
pe un inspector, urmare inspec iilor fiscale
la contribuabili persoane juridice” pentru
anul 2017 a fost de 7.814,51 mii
lei/inspector persoane juridice; au fost

acordate de ac ionarii priva i propriilor
firme cu pierderi

stabilite sume totale suplimentare de
242.249.917 lei, raportat la un num r
mediu de 31 inspectori activi.
- Indicatorul „Sume stabilite suplimentar
pe un inspector, urmare inspectiilor fiscale
la contribuabili persoane fizice” pentru
anul 2017 a fost de 1.658,32 mii
lei/inspector persoane fizice; au fost
stabilite sume totale suplimentare de
9.949.943 lei, raportat la un num r mediu
de 6 inspectori activi.
2. Ponderea impozitelor, taxelor şi
contribu iilor pentru care s-a modificat
baza de impunere în total impozite, taxe şi
contribu ii verificate la contribuabili
persoane juridice în anul 2017 a fost de
84,03%; astfel în cazul a 300 din cele 357
impozite/taxe/contribu ii verificate au fost
stabilite sume suplimentare.
Ac iune realizat
M sura: Ra ionalizarea cheltuielilor publice - creşterea eficien ei administra iei publice centrale şi locale şi a transparen ei administrative
5.
Competen : Îndrumarea institu iilor
Administra ia
Şef administra ie AJFP
La 31.12.2017 în jude ul Sibiu func ionau
publice în vederea creşterii gradului de
Jude ean a Finan elor
Sibiu
un num r de 324 entit i publice. Toate
încredere în datele colectate prin Sistemul
Publice Sibiu
aceste institu ii au fost inrolate in Sistemul
Na ional de Raportare FOREXEBUG Na ional de Raportare FOREXEBUG.
instrument pentru raportarea situa iilor
În anul 2017 s -au dezvoltat noi module
financiare şi publicarea informa iilor de
care fac parte din procedura de func ionare
detaliu privind utilizarea fondurilor publice,
a Forexebug . Prin urmare autorit ile
în conformitatea cu clasifica ia bugetar
publice, ministerele şi celelalte organe ale
administra iei publice centrale şi locale,
institu iile publice autonome şi institu iile
publice subordonate au obliga ia depunerii
formularelor din sfera raport rii situa iilor
financiare. Prin raportarea situa iilor
financiare in sistem electronic centralizat

5

6.

Creşterea colect rii fiscale ( Indicator-sume
colectate)

Şef Birou Vamal

Biroul Vamal de
Interior Sibiu
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se doreste :
• m rirea vitezei cu care se ob in
informa iile;
• creşterea capacit ii de stocare a
informa iilor;
• îmbun t irea calit ii informa iilor
financiare şi statistice.
Toate cele 324 entit i publice din jude ul
Sibiu au început depunerea formularelor
din sfera raport rii situa iilor financiare
stabilite pe baza datelor din contabilitatea
proprie conform unui calendar prestabilit.
Ac iune realizat
În trimestrul I 2017 planul de încas ri
stabilit de conducerea ANAF a fost
realizat într-un procent de 106.01 %, fiind
încasate un cuantum total de 35.354,046
mii lei reprezentând taxe vamale, taxe cu
efect echivalent şi TVA; În perioada
analizat au fost impuse sume constatate
prin procese verbale de constatare şi
sanc ionare a contraven iilor precum şi
sume constatate ca urmare a controlului
vamal ulterior în cuantum de 18,227 mii
lei. Facem precizarea c în baza
Certificatelor de amânare a pl ii TVA
de inute de societ ile S.C. Continental
Automotive Systems S.R.L. Sibiu şi S.C.
Takata Sibiu S.R.L. au fost amânate de la
plata, în aceiaşi perioad , suma de
17.196,123 mii lei. Au fost înregistrate un
num r de 2.081 opera iuni de import şi
1.494 opera iuni de export.
Ac iune realizat
În trimestrul II 2017 planul de încas ri

stabilit de conducerea ANAF a fost
realizat într-un procent de 103,07%, fiind
încasate un cuantum total de 38.765,684
mii lei reprezentand taxe vamale, taxe cu
efect echivalent i TVA;
Cumulat pe trimestrele I-II 2017 planul
de încas ri stabilit de conducerea ANAF a
fost realizat într-un
procent de
101.59%%, fiind încasate un cuantum
total de 74.119,730 mii lei reprezentând
taxe vamale, taxe cu efect echivalent i
TVA;
În perioada analizat au fost impuse sume
constatate prin procese verbale de
constatare i sanc ionare a contraven iilor
precum i sume constatate ca urmare a
controlului vamal ulterior în cuantum de
16,000 mii lei.
Cumulat pe trimestrele I-II 2017 în urma
activit ii de control vamal i control
vamal ulterior au fost impuse sume în
valoare de 59,653 mii lei.
Facem precizarea c în baza Certificatelor
de amânare a pl ii TVA de inute de
societ ile S.C. Continental Automotive
Systems S.R.L. Sibiu i S.C.Takata Sibiu
S.R.L. au fost amânate de la plata, în
aceia i perioad , suma de 18.297,960 mii
lei. Cumulat pe trimestrele I-II 2017 au
fost amânate de la plata suma de
35.494,083 mii lei.
Ac iune realizat
În trim. III
În trimestrul III 2017 planul de încas ri
stabilit de conducerea ANAF a fost
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realizat într-un procent de 91.17%, fiind
încasate un cuantum total de 33.973,576
mii lei reprezentând taxe vamale, taxe cu
efect echivalent i TVA;
Cumulat pe trimestrele I-III 2017 planul
de încas ri stabilit de conducerea ANAF a
fost realizat într-un procent de 98.01%%,
fiind încasate un cuantum total de
107.993,306 mii lei reprezentând taxe
vamale, taxe cu efect echivalent i TVA;
In perioada analizata au fost impuse sume
constatate prin procese verbale de
constatare si sanctionare a contraventiilor
precum si sume constatate ca urmare a
controlului vamal ulterior in cuantum de
23,094 mii lei. Cumulat pe trimestrele I-III
2017 în urma activit ii de control vamal
i control vamal ulterior au fost impuse
sume în valoare de 83,593 mii lei.
Facem precizarea c în baza Certificatelor
de amânare a pl ii TVA de inute de
societ ile SC Continental Automotive
Systems SRL Sibiu i SC Takata Sibiu
SRL au fost amânate de la plata, în
aceea i perioad , suma de 18.246,720 mii
lei.
Cumulat pe trimestrele I-III 2017 au fost
amânate de la plat suma de 53.740,803
mii lei.
In trimestrul IV 2017 planul de incasari
stabilit de conducerea ANAF a fost
realizat intr-un procent de 100.01%, fiind
incasate un cuantum total de 36.586,809
mii lei reprezentand taxe vamale, taxe cu
efect echivalent si TVA;
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M sura: Realizarea unui înalt nivel de protectie a consumatorilor
7.
Realizarea de ac iuni de supraveghere a
Comisariatul Jude ean
pie ei privind respectarea prevederilor
pentru protec ia
legale la comercializarea produselor
Consumatorilor Sibiu
alimentare

8.

Realizarea de ac iuni de supraveghere a
pie ei privind respectarea prevederilor

Comisariatul Jude ean
pentru protec ia
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Cumulat pe trimestrele I-IV 2017
planul de încas ri stabilit de conducerea
ANAF a fost realizat într-un procent de
100.24%, fiind încasate un cuantum total
de 144.610,292 mii lei reprezentând taxe
vamale, taxe cu efect echivalent si TVA;
In perioada analizat au fost impuse sume
constatate prin procese verbale de
constatare si sanctionare a contraventiilor
precum si sume constatate ca urmare a
controlului vamal ulterior in cuantum de
1.241,159 mii lei. Cumulat pe trimestrele
I-IV 2017 in urma activitatii de control
vamal si control vamal ulterior au fost
impuse sume in valoare de 1.275,374 mii
lei.
Facem precizarea ca in baza Certificatelor
de amanare a platii TVA detinute de
societatile SC Continental Automotive
Systems SRL Sibiu si SC Takata Sibiu
SRL au fost amanate de la plata, in aceiasi
perioada, suma de 17.803,866 mii lei.
Cumulat pe trimestrele I-IV 2017 au fost
amanate de la plata suma de 71.544,669
mii lei.
Ac iune realizat
Comisar Şef Adjunct

Comisar Şef Adjunct

260 actiuni tematice
- operatori ec. controlati 238
- 52 amenzi/319.600 lei
- 101 avertismente
- opriri temporare in valoare de 5.704 lei
-opriri definitive 1.863 lei
286 actiuni tematice
- operatori ec. controlati 301

legale la comercializarea produselor
nealimentare

Consumatorilor Sibiu

Realizarea de actiuni de supraveghere a
respectarii drepturilor consumatorilor în
cazul prest rii de servicii alimentare şi
nealimentare
Desf şurarea de ac iuni de control privind
produse si servicii specifice - oferite
consumatorilor cu ocazia s rbatorilor
pascale şi a s rbatorilor de iarn

Comisariatul Jude ean
pentru protec ia
Consumatorilor Sibiu

Comisar Şef Adjunct

Comisariatul Jude ean
pentru protec ia
Consumatorilor Sibiu

Comisar Şef Adjunct

11.

Realizarea de ac iuni în colaborare cu alte institu
Comisariatul
ii
Jude ean
deconcentrate ale statului pentru
pentru protec ia
prevenirea,descoperirea şi combaterea
Consumatorilor Sibiu
comercializarii produselor alimentare şi
nealimentare neconforme sau contraf cute

Comisar Şef Adjunct

12.

Îmbun ta irea continu a modalita ilor de
primire, solu ionare şi informare a
consumatorilor
Acordarea de consultan de specialitate in
domeniul protec iei consumatorilor pentru
operatorii economici din jude ul Sibiu
Desf şurarea pe tot parcursul anului 2017
de campanii şi ac iuni de informare şi
educare a cet enilor privind drepturile pe
care le au în calitate de consumatori

Comisar Şef Adjunct

9.

10.

13.

14.

Comisariatul Jude ean
pentru protec ia
Consumatorilor Sibiu
Comisariatul Jude ean
pentru protec ia
Consumatorilor Sibiu
Comisariatul Jude ean
pentru protec ia
Consumatorilor Sibiu
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- 54 amenzi/400.500 lei
- 74 avertismente
- opriri temoporare in valoare de 92.438
lei
- opriri definitive 28 lei
123 actiuni tematice
-operatori ec. controla i 134
- 26 amenzi/413.000
- 38 avertismente
- operatori ec. controla i 98
- 26 amenzi/127.000 lei
- 66 avertismente

Operatori economici controla i – 9 (cu
Direc ia pentru Agricultur Jude ean
Sibiu)
- 3 amenzi /15.000 lei
- 9 avertismente
- opriri temporare de la comercializare,
pân la remedierea deficien elor, în
valoare de 710 lei.
-reclama ii cercetate 2.556
-valoare desp gubiri 4.512 lei

Comisar Şef Adjunct

-318 operatori economici consilia i

Comisar Şef Adjunct

36 ac iuni

CAPITOLUL 2. FONDURI EUROPENE
Nr.
M suri
Crt.
M sura: Promovarea PNDR 2014-2020
1.

2.

3.

Persoana responsabil

Stadiu realiz rilor în 2017

R spunsuri la solicit rile de informa ii cu
caracter general sau specific privind
condi iile şi modalitatea de accesare a
fondurilor europene acordate prin PNDR
2014 – 2020 transmise telefonic, în scris prin
e-mail sau în scris prin poşt sau direct la
sediul Oficiul Jude ean pentru Finan area
Investi iilor Rurale Sibiu
Organizarea de întâlniri lunare cu primarii
comunelor din jude ul Sibiu (reprezentan ii
legali ai comunelor)

Oficiul Jude ean
pentru Finan area
Investi iilor Rurale
Sibiu

Director OJFIR Sibiu
Sefii de serviciu
Responsabilul cu rela iile
publice de la OJFIR

Au fost transmise informa ii privind PNDR
2014-2020, atât prin telefon cât i la sediul
OJFIR Sibiu
Ac iune realizat

Oficiul Jude ean
pentru Finan area
Investi iilor Rurale
Sibiu

Director OJFIR Sibiu
Sefii de serviciu
Responsabilul cu rela iile
publice de la OJFIR

Organizarea de întâlniri lunare cu poten ialii
beneficiari din localit ile jude ul Sibiu –
grupa i pe zone cu activit i agricole comune

Oficiul Jude ean
pentru Finan area
Investi iilor Rurale
Sibiu
Oficiul Jude ean
pentru Finan area
Investi iilor Rurale
Sibiu

Director OJFIR Sibiu
Sefii de serviciu
Responsabilul cu rela iile
publice de la OJFIR
Director OJFIR Sibiu
Şefii de serviciu
Responsabilul cu rela iile
publice de la OJFIR

Întâlnire cu primarii din jude ul Sibiu în data
de 02 martie 2017, la sediul Consiiului
Jude ean Sibiu
Au participat 53 de primari
Ac iune realizat
Au fost desf urate ac iuni de promovare a
PNDR 2014-2020 în 34 uat-uri din jude ul
Sibiu, la carea au participat 489 persoane
Ac iune realizat
Ac iune realizat

Oficiul Jude ean
pentru Finan area
Investi iilor Rurale

Director OJFIR Sibiu
Şefii de serviciu
Exper ii OJFIR Sibiu

Difuzarea de materialele de informare şi
prezentare avizate şi aprobate pentru
publicare de c tre Ministerul Agriculturii şi
Dezvolt rii Rurale şi Agen ia de Finan are a
Investi iilor Rurale şi anume: Ghidurile
solicitantului, pliante, prezent ri powerpoint, broşuri, etc.
M sura:Implementarea PNDR 2014-2020
5.
Verificare cereri de finantare, vizite în teren,
verificare documentatie pentru: acte
adi ionale, dosare de achizit i şi cereri de
4.

Entitatea implicat
în realizare
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Ac iune realizat

plat
Sibiu
M sura: Promovare şi elaborare proiecte / Creşterea absorb iei fondurilor europene
6.
Consiliere şi asisten tehnic de specialitate
Direc ia pentru
Compartimentul formare
4
pentru elaborarea dosarelor de pl i pentru
Agricultur
profesional , promovare şi
Ac iune realizat
proiectele aflate în perioada de finan are
Jude ean Sibiu
elaborare proiecte
7.
Consiliere şi asisten pentru întocmire
Direc ia pentru
Compartimentul formare
4
dosare de plat
Agricultur
profesional , promovare şi
Ac iune realizat
Jude ean Sibiu
elaborare proiecte
M sura 1: Lansarea tuturor call-urilor de proiecte, pe toate liniile de finan are, atât pentru beneficiarii publici, cât şi pentru cei priva i, pân la
sfârşitul anului 2017
8.
Accesarea de fonduri europene în domeniul
Universitatea
Conf. dr. E. Bo ian
„Accesarea de fonduri europene în domeniul
POCU (Program Opera ional Capital Uman)
Româno-German
Prof. dr. H. Gorski
POCU (Program Opera ional Capital Uman)
Sibiu
a fost realizat , universitatea noastr
devenind partener în proiectul cu finan are
european nr. POCU/82/3/7/103860, „Start
in Business”, al turi de SAND MAR
CONSULTING SRL, Universitatea Dimitrie
Cantemir din Tg Mure i Camera de
Comer i Industrie Bra ov. Proiectul are ca
obiective:
• formarea profesional a 300
de persoane în domeniul
antreprenoriatului;
• elaborarea de planuri de
afaceri de c tre participan i;
• selectarea a 33 de planuri de
afaceri;
• efectuarea
stagiilor
de
practic pentru persoanele ale
c ror planuri de afaceri au
fost selec ionate;
• înfiin area
afacerilor
i
finan area cu pân la 40.000
de Euro a fiec rei afaceri
înfiin ate i implementarea
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planurilor de afaceri;
• crearea a cel pu in dou locuri
de munc
pentru fiecare
afacere nou înfiin at ;
• monitorizarea firmelor nou
înfiin ate.
Valoarea întregului proiect este de 8.914 mii
lei, din care, 1.850 mii lei revin Universit ii
Româno-Germane din Sibiu.
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CAPITOLUL 3 POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM
Nr.
M suri
Entitatea implicat
Persoana responsabil
Stadiu realiz rilor în 2017
Crt.
în realizare
M sura 12: Restartarea mediului de afaceri, prin introducerea planurilor de conformare de la un anumit moment dat, astfel încât toate
companiile s aib asigurat un cadru predictibil pentru viitor, f r a exista teama c anumite greşeli din trecut vor mai putea ap sa asupra
activit ii ulterioare
1.

2.

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

Inspectoratul
Teritorial de Munc
Sibiu

Analiza semestrial a st rii jude ului Sibiu
din punct de vedere al securit ii şi s n t ii
în munc , în colaborare cu organiza iile
sindicale, patronate şi institu ii de cercetare.

Inspectoratul
Teritorial de Munc
Sibiu
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Şef serviciu SSM
Şef birou SSM

Şef serviciu SSM
Şef birou SSM

În trimestrul IV al anului 2017 a continuat
actiunea de verificare a respect rii cerin elor
minime de securitate i s n tate în munc la
întreprinderile mici, au fost efectuate un
num r de 23 controale , au fost constatate
38 neconformit i, au fost aplicate 38
sanc iuni contraven ionale .
Cumulat pe 12 luni ale anului 2017 s-a
demarat ac iunea privind „Verificarea
respect rii cerin elor minime de securitate i
s n tate în munc ” la întreprinderile mici.
Au fost controlate un num r 60 unit i, au
fost constatate un num r de 85
neconformit i , au fost aplicate 85
sanc iuni contraven ionale .
Ac iune realizat
În cadrul Inspectoratului Teritorial de
Munc Sibiu şi-au desf şurat activitatea pe
parcursul trimestrului IV 2017 un num r
de 16 inspectori de munc cu competen e în
domeniul securit ii şi s n t ii în munc , în
cele dou compartimente organizate:
Serviciul Control Securitate şi S n tate în
Munc şi Compartimentul Supraveghe
Pia , Îndrumare Angajatori şi Angaja i în
domeniul Securit ii şi S n t ii în Munc .
Din cei 16 inspectori de munc , 3 de in
func ii de conducere şi 13 inspectori sunt

func ionari publici de execu ie.
Cumulat pe 12 luni ale anului în cadrul
Inspectoratului Teritorial de Munc Sibiu a
fost efectuat un num r de 321 controale în
domeniul securit ii i s n t ii în munc .
Au fost constatate un num r de 817
neconformit i pentru care au fost dispuse
m suri de remediere a abaterilor constatate.
În urma controalelor, cumulat pe 12 luni ale
anului 2017, inspectorii de munc au
identificat 3519 de neconformit i pentru
care au fost dispuse m suri de remediere a
abaterilor constatate.
Necesitatea preg tirii temeinice a fiec rui
control planificat la unit i, a constituit o
prioritate pentru întregul colectiv cu
competen e în domeniul securit ii şi
s n t ii în munc . Selectarea unit ilor care
au fost controlate pe baza criteriului de
prioritate şi al metodologiilor
corespunz toare campaniilor şi ac iunilor
cuprinse în Programul Propriu de Ac iuni al
ITM Sibiu, documentarea inspectorilor de
munc cu toate informa iile aferente
metodologiilor de lucru a necesitat un
consum suplimentar de timp alocat acestei
preg tiri prealabile a controalelor.
Selectarea şi planificarea unit ilor la care sa desf şurat activitatea de control, s-a
efectuat conform solicit rilor primite de la
Inspec ia Muncii pe baza modelelor stabilite
în anexa nr. 1- Fişa ac iunii din Programul
Propriu de Ac iuni pentru anul 2017, anexa
nr. 2 – lista unit ilor repartizate şi propuse
pentru control- planificarea, anexa nr. 3-
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raportul lunar de activitate.
Situa ia autoriza iilor şi a vizelor anuale
acordate în perioada raportat este
urm toarea:
- La sediul I.T.M. Sibiu s-au înregistrat 50
solicit ri şi s-au eliberat 50 certificate
constatatoare din punct de vedere al protec iei
muncii, în conformitate cu prevederile Legii
319/2006 şi a Normele Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii securit ii şi
s n t ii în munc nr. 319/2006 aprobate prin
HG. nr. 1425/2006 cu modific rile şi
complet rile ulterioare;
- Prin Biroul Unic s-au eliberat 6873
certificate constatatoare, pe baza declara iei
pe propria r spundere conform prevederilor
Legii nr. 359/2004, din care 667 au fost
eliberate pentru persoane juridice care la
momentul declar rii nu desf şurau activitatea
cu personal angajat.
La sediul I.T.M. Sibiu, în cadrul
Compartimentului Supraveghere Pia
Îndrumare Angaja i şi Angajatori în domeniul
Securit ii S n t ii în Munc – Autoriz ri sau desf şurat activit i specifice constând în :
- acordarea de consultan , la sediul
inspectoratului, privind securitatea şi
s n tatea în munc conform Legii 319/2006,
la un num r de 50 unit i;
- înregistrarea a 5 adrese de la agen ii
economici care au solicitat informa ii în
domeniul securit ii şi s n t ii în munc ;
- acordarea de consultan solicitat telefonic
la un num r de 75 persoane.
În cele 12 luni ale anului 2017,s-a întâlnit
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Comisia de abilitare şi avizare a serviciilor
externe. În cadrul şedin elor de analiz a
dosarelor depuse de solicitan i, în vederea
abilit rii ca şi servicii externe care
desf şoar activit i de prevenire şi
protec ie, membrii comisiei au decis
eliberarea a 7 certificate de abilitare şi
retragerea a 6 certificate de abilitare în
conformitate cu prevederile legale, pentru
modificarea condi iilor în baza c rora
acestea au fost abilitate. Listele cu serviciile
externe abilitate şi retrase au fost actualizate
dup fiecare şedin de analiz a comisiei de
abilitare, au fost comunicate Inspec iei
Muncii şi au fost postate pe site-ul
Inspectoratului Teritorial de Munc Sibiu.
În perioada 01.01 -31.12.2017 s-au
înregistrat 68 sesiz ri, care reclam
nerespectarea prevederilor legale în ceea ce
priveşte asigurarea condi iilor de munc
corespunz toare desf şur rii sarcinilor de
munc , respectiv lips instruire, lips
acordare echipament individual de protec ie,
nerespectarea timpilor de odihnp pentru
lucr torii mobili, microclimat
necorespunz tor, lipsa materialelor igienicosanitare şi a alimenta iei de protec ie,
precum şi informarea producerii accidentelor
de munc .
Ac iune realizat
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CAPITOLUL 4 POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTI IEI SOCIALE
Nr.
M suri
Crt.
M sura: Stimularea cre rii de noi locuri de munc
1.

Încadrarea în munc a persoanelor cu vârsta
peste 45 de ani prin subven ionarea locurilor
de munc - 350 de persoane

2.

Ocuparea for ei de munc prin acordarea de
aloca ii pentru şomerii care se încadreaz
înainte de expirarea şomajului - 300 persoane

3.

Organizarea bursei locurilor de munc vacante

4.

Cuprinderea şomerilor la cursuri de formare
profesional - 600 persoane

5.

Încadrarea în munc a absolven ilor de cursuri
de formare profesional – 170 persoane

6.

Stimularea mobilit ii for ei de munc - pentru
încadrarea la o distan mai mare de 15 km
(prima de încadrare) – 5 persoane

Entitatea implicat
în realizare
Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea
For ei de Munc
Sibiu
Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea
For ei de Munc
Sibiu

Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea
For ei de Munc
Sibiu

Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea
For ei de Munc
Sibiu
Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea
For ei de Munc
Sibiu
Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea
For ei de Munc
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Persoana responsabil

Stadiu realiz rilor în 2017

Director Executiv
Mircea Dorin Cre u

653 persoane
Ac iune realizat

Director Executiv
Mircea Dorin Cre u

Director Executiv
Mircea Dorin Cre u

306 persoane
Ac iune realizat
Organizarea Bursei generale a locurilor de
munca 04.2017
Organizarea a 3 miniburse 06,07,09 2017
Organizarea Bursei pentru categorii
defavorizate 09.2017
Organizarei Bursei pt absolventi 20 oct.
2017
Ac iune realizat

Director Executiv
Mircea Dorin Cre u

345 persoane
Ac iune realizat par ial

Director Executiv
Mircea Dorin Cre u

172 persoane
Ac iune realizat

Director Executiv
Mircea Dorin Cre u

6 persoane
Ac iune realizat

Stimularea mobilit ii for ei de munc - pentru
încadrarea într-o alt localitate la peste 50 km
7.
cu schimbarea domiciliului (prima de
instalare) – 5 persoane
M sura: Şanse reale pentru tineri
8.

9.

Încadrarea în munc a tinerilor absolven i de
înv mânt prin subven ionarea locurilor de
munc – 150 persoane
Acordarea de subven ii angajatorilor care
încadreaza în munc tineri NEET – 10
persoane

Sibiu
Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea
For ei de Munc
Sibiu
Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea
For ei de Munc
Sibiu
Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea
For ei de Munc
Sibiu

Director Executiv
Mircea Dorin Cre u

Director Executiv
Mircea Dorin Cre u

Director Executiv
Mircea Dorin Cre u

2 persoane
Ac iune realizat par ial

166 persoane

Ac iune realizat

25 persoane

Ac iune realizat

M sura: Incluziune social şi reducerea s r ciei

Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea
10.
For ei de Munc
Sibiu
Monitorizarea activit ii de informare şi
Agen ia Jude ean
consiliere privind cariera persoanelor aflate în
pentru Ocuparea
11.
c utarea unui loc de munc – 600 persoane
For ei de Munc
consiliate
Sibiu
Agen ia Jude ean
Acordarea primei de activare pentru şomerii
pentru Ocuparea
12.
neindemniza i – 50 persoane
For ei de Munc
Sibiu
Agen ia Jude ean
Acordarea de subven ii angajatorilor care
pentru Ocuparea
13. încadreaza în munc şomeri neindemniza i–
For ei de Munc
20 persoane
Sibiu
M sura: O societate f r bariere pentru persoanele cu dizabilit i
Încadrarea prin încheierea de contracte de
solidaritate, în baza Legii nr. 76/2002, art. 93'1
– 5 persoane
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Director Executiv
Mircea Dorin Cre u
Director Executiv
Mircea Dorin Cre u

Director Executiv
Mircea Dorin Cre u

Director Executiv
Mircea Dorin Cre u

2 persoane
Ac iune realizat par ial

7.818 persoane

Ac iune realizat

430 omeri

Ac iune realizat

5 persoane

Ac iune realizat par ial

14.
•

Încadrarea în munc a persoanelor cu
dizabilit i prin subven ionarea locului de
munc – 5 persoane

Agen ia Jude ean
pentru Ocuparea
For ei de Munc
Sibiu

Director Executiv
Mircea Dorin Cre u

10 persoane

Ac iune realizat

M sura 6: Incluziune social şi reducerea s r ciei
Pct.3: Promovarea „incluziunii active” a grupurilor vulnerabile, combinând politicile de integrare pe pia a muncii, cu acordarea unui venit suficient şi cu
dezvoltarea unui sistem de servicii sociale
15. Implementarea în mediul de munc a bunelor
Inspectoratul
Şef serviciu SSM
În trimestrul IV al anului 2017 dou
practici privind locurile de munc s n toase şi
Teritorial de Munc
Şef birou SSM
lucr ri au fost prezentate cu ocazia
sigure pentru toate vârstele
Sibiu
S pt mânii Europene a Securit ii
i
S n t ii în Munc desf urat la Tg Jiu cu
tema „Locuri de Munc S n toase pentru
Toate Vârstele”. Lucr torii în vârst sunt o
categorie important pe pia a muncii. În
acela i timp este bine de tiut faptul c ace ti
lucr tori sunt mai expu i la riscurile
profesionale. Lucr rile au propus un model
de analiz
a poten ialelor probleme
caracteristice lucr torilor în vârst în ceea ce
prive te adaptarea la cerin ele mediului de
munc . În aceste lucr ri au fost eviden iate
deasemenea i posibilele modalit i de
abordare de c tre angajator a problemelor de
asigurare a unui mediu de lucru sigur i
s n t s, a c ror deficultate poate cre te odat
cu vârsta lucr torilor.
Cumulat pe 12 luni ale anului 2017 în
cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc
Sibiu a fost demarat
Campania
European „Locuri de munc s n toase
pentru toate vârstele”. Campania sa adresat
angajatorilor din sectorul public şi privat
care desf şoar activit i în urm toarele
domenii
de
activitate:
s n tate,înv mânt,industria
textil ,
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produc ia de piese şi accesorii pentru auto,
comer cu ridicate şi am nuntul .
La nivelul jude ului Sibiu s-au selectat zece
unit i unde au fost identificate eşantioane
reprezentative de persoane vârstnice
În cadrul întâlnirilor dintre inspectorii de
munc şi angajatorii selecta i, de comun
acord, au fost identificate grupurile de
lucr tori (persoane vârstnice/conduc tori ai
locurilor de munc ) precum şi data vizitei de
lucru în care au fost repartizate chestionarele
de evaluare la cele dou categorii de
personal. S-a
men ionat c
aceste
chestionare sunt anomine.
Ca urmare a colect rii şi transmiterii
chestionarelor
completate
de
c tre
responden i la ITM Sibiu, inspectorii de
munc au elaborat tematici de control cu
prevederile
rezultate
din
analiza
chestionarelor. Pe baza acestor tematici s-au
efectuat vizite de inspec ie privind
verificarea respect rii prevederilor legale
impuse la locul de munc . Au fost controlate
cele 10 unit i, s-au identificat 37 de abateri
de la prevederile legale pentru care s-au
dispus m suri de remediere cu termene
rezonabile şi au fost aplicate 37 de sanc iuni
contraven ionale de tip avertisment.
Ac iunea a continuat cu etapa de
monitorizare a realiz rii m surilor dispuse
care au avut ca şi rezultat îmbun t irea
condi iilor de munc la locurile de munc , în
special pentru grupul lucr torilor în vârst .
Conform
metodologiei
ac iunii,
Inspectoratul Teritorial de Munc Sibiu a
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organizat în ziua de 08.08.2017 o mas
rotund cu angajatori din jud. Sibiu care
desf şoar activit i în domenii precum
industria textil , s n tate, produc ia de
accesorii auto, construc ii şi industria
alimentar .
În cadrul întâlnirii ce a avut ca tem “Locuri
de munc s n toase pentru toate vârstele”, a
fost evaluat impactul realiz rii m surilor de
îmbun t ire de la locurile de munc în care
îşi desf şoar activitatea lucr tori cu vârsta
peste 55 de ani.
În cadrul întâlnirii, angajatorii au prezentat
m surile care au fost stabilite la nivel de
unitate în vederea îmbun t irii mediului de
munc în care îşi desf şoar activitatea
responden ii la chestionare – lucr torii în
vârst , precum şi rezultatele concrete
ob inute în acest sens.
S-a constatat c angajatorii sunt conştien i de
faptul c este necesar s ac ioneze în sensul
promov rii muncii durabile şi a îmb trânirii
s n toase înc de la începutul vie ii
profesionale, s previn problemele de
s n tate ale lucr torilor pe parcursul
activit ilor ocupa ionale. Prin implemetarea
strategiilor menite s
previn
şi s
gestioneze îmb trânirea salaria ilor, prin
men inerea unei bune calit i a vie ii la locul
de munc , prin organizarea ergonomic a
muncii se poate lucra în mod eficient, la
orice vârst , cu lucr tori competitivi şi
s n toşi.
Pe fondul îmb trânirii continue a popula iei
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active, angajatorii trebuie s conştientizeze
faptul c ac ionând în spiritual îmbun t irii
mediului de munc pentru lucr torii de toate
vârstele, vor avea numai de câştigat în viitor.
•

Ac iune realizat
M sura 10: Creşterea natalit ii
Pct.4: Garantarea gratuit ii tuturor analizelor necsare femeilor îns rcinate, astfel încât s fie eliminate riscurile pentru mam şi copil
16. Monitorizarea respect rii legisla iei muncii
Inspectoratul
Şef serviciu SSM
Controlul privind respectarea prevederilor
privind protec ia maternit ii la locul de munc
Teritorial de Munc
Şef birou SSM
legale conform OUG 96/2003 referitoare la
pentru salariatele gravide şi mame, l uze sau
Sibiu
protec ia maternit ii la locul de munc în
care al pteaz conform O.U.G 96/2003
trim IV 2017 s-a eviden iat înregistrarea
unui num r de 349 unit i care au informat
Inspectoratul Teritorial de Munc Sibiu c
au în eviden e 377 salariate gravide. Pentru
cele 401 salariate gravide, medicii de
medicina muncii au recomandat în rapoartele
de evaluare urm toarele m suri:
- acordarea concediului de risc maternal, pe
gravide;
- pauze de 10 min. la 2 ore, alternarea
pozi iei ortostatic/şezând,evitarea efortului
fizic mare, schimb de lucru de max. 8 ore/zi
pentru 95 salariate gravide;
- reducerea programului de lucru la 6 ore, a
fost înregistrat la 27 gravide;
Cumulat pe 12 luni ale anului 2017 s-a
eviden iat înregistrarea unui num r de 1062
unit i care au informat Inspectoratul
Teritorial de Munc Sibiu c au în eviden e
1501 salariate gravide. Pentru cele 1501
salariate gravide, medicii de medicina
muncii au recomandat în rapoartele de
evaluare urm toarele m suri:
-acordarea concediului de risc maternal, pen
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gravide;
-pauze de 10 min. la 2 ore, alternarea
pozi iei ortostatic/şezând,evitarea efortului
fizic mare, schimb de lucru de max. 8 ore/zi
pentru 853 salariate gravide;
- reducerea programului de lucru la 6 ore, a
fost înregistrat la 91 gravide;
- schimbare loc de munc la 13 salariate
gravide.
Ac iune realizat
M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc
Pct. 14 : Realizarea unor programe de formare profesional a salaria ilor, care s fie corelate cu necesit ile pie ei muncii.Asigurarea concordan ei între
cererea şi oferta de competen e şi expertiz ( Durata : 4 ani, Finan are din fonduri europene POCU)
17. Instruirea şi informarea lucr torilor, formarea
Inspectoratul
Şef serviciu SSM
Cumulat pe 12 luni ale anului 2017 luând
tinerei genera ii în spiritul riscurilor
Teritorial de Munc
Şef birou SSM
în considerare faptul c Legea 319/2006
profesionale
Sibiu
defineşte « lucr torul » ca fiind ,,…studen ii,
elevii în perioada efectu rii stagiului de
practic ,
precum şi
ucenicii…
,,
Inspectoratul Teritorial de Munc Sibiu a
desf şurat proiectul „Valen e culturale ale
securit ii şi s n t ii în munc pentru
formarea unei culturi de prevenire în rândul
tinerilor din licee şi şcoli profesionale”.
Obiectivul ac iunii l-a constituit creşterea
calit ii vie ii prin educarea tinerei genera ii
înc de pe b ncile şcoli cu privire la
importan a unui mediu de munc s n tos şi
sigur, crearea unei culturi de prevenire a
riscurilor profesionale în vederea intr rii pe
pia a muncii. Grupul int a fost format din
elevii de liceu şi cadrele didactice din filiera
tehnologic cu profilurile tehnic, servicii,
resurse naturale şi protec ia mediului şi
filiera teoretic cu profil real.
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•

În data de 11 aprilie 2017 la „Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentar Terezianum
Sibiu”, a avut loc concursul jude ean cu
tema „ Ştiu şi aplic! ”, organizat împreun cu
Inspectoratul Şcolar Jude ean Sibiu.
Concursul a cuprins dou etape. Prima etap
a constat într-o prob scris individual test
gril . A doua etap a constat într-o prob
practic denumit „identific activitatea,
riscurile de accidentare, alege corect
echipamentul individual de protec ie necesar
şi echipeaz -te corect”.
Dup finalizarea probelor de concurs toate
lucr rile au fost verificate de echipe de
corectori formate din inspectorii
nominaliza i de c tre Inspectoratul
Teritorial de Munc Sibiu şi profesori din
cadrul Inspectoratului Şcolar Jude ean Sibiu.
Toate echipele câştig toare au fost premiate
cu diplome şi cupe. La finalul proiectului au
fost colectate chestionarele de opinie
completate de c tre cadrele didactice
participante şi elevi.
În perioada 26.05.-28.05.2016 echipele
ocupante ale locurilor I au participat la
concursul na ional care a avut loc la
„Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi” din
Iaşi.
Ac iune realizat

M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc
Pct.5: Combaterea muncii f r forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice
18.

Campanie de controale privind identificarea şi
combaterea cazurilor de munc nedeclarat în
domeniile susceptibile de utilizarea acestei
forme de evaziune fiscal

Inspectoratul
Teritorial de Munc
Sibiu
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Şef serviciu
CRM

În trimestrul IV al anului 2017, în cadrul
Campaniei Na ionale privind identificarea şi
combaterea cazurilor de munc nedeclarat ,

inspectorii
de
munc
din
cadrul
compartimentului control rela ii de munc ,
au efectuat 484 de controale, ceea ce
reprezint 97,00 % din num rul total de
controale26efectuate în perioada raportat .
Au fost depistate 139 de persoane care
lucrau f r forme legale de angajare pentru
un num r de 11 angajatori. Angajatorii care
practicau munca f r forme legale au fost
sanc iona i contraven ional cu 12 amenzi în
valoare de 540.000 lei.
Cumulat pe 12 luni ale anului 2017, în
cadrul Campaniei Naţionale privind
identificarea şi combaterea cazurilor de
muncă nedeclarată, inspectorii de munc
din cadrul compartimentului control rela ii
de munc , au efectuat 2152 de controale,
ceea ce reprezint 98.00% din num rul total
de controale efectuate în perioada raportat .
Au fost depistate 245 persoane care lucrau
f r forme legale de angajare pentru un
num r de 60 angajatori. Angajatorii care
practicau munca f r forme legale au fost
sanc iona i contraven ional cu 59 amenzi în
valoare de 1.290.000 lei şi 3 avertismente,
iar pentru cei care au primit la munc mai
mult de 5 persoane f r încheierea unui
contract individual de munc au fost
formulate 3 propuneri de cercetare penal .
În cadrul Campaniei Na ionale „1 zi pe
s pt mân ” în trim. IV al anului 2017 au
fost efectuate 41 de controale i nu au fost
depistate persoane care desf urau activitate
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f r forme legale.Unit ile vizate în aceast
perioad au fost unit ile de coafur i alte
activit i de înfrumuse are.Nu au fost
identificate persoane care s desf oare
activitate f r contracte de munc .
Cumulat pe 12 luni ale anului 2017 în cadrul
Campania Na ional „1 zi pe s pt mân ”
au fost efectuate 268 de controale i au fost
depistate 4 persoane care desf urau
activitate f r forme legale pentru 4
angajatori care
au
fost
san iona i
contraven ional cu 4 amenzi în valoare de
40.000 lei.
În perioada 09.05.2017 – 13.05.2017 s-a
desf urat Campania Na ional privind
identificarea şi combaterea cazurilor de
munc nedeclarat i verificarea cerin elor
minime de securitate i s n tate în munc la
angajatorii care î i desf oar activitatea în
domeniul construc iilor. Au fost efectuate un
num r de 57 controale si au fost identificate
un num r de 11 persoane care desf urau
munc f r forme legale pentru 8 angajatori
care au fost sanc iona i contraven ional cu
amenzi în valoare de 110.000 lei. De
asemenea, un angajator a fost depistat c a
primit la munc un num r de 7 persoane f r
încheierea unui contract de munc motiv
pentru care a fost sesizat organul de urm rire
penal .
În perioada 07.06.2017 – 10.06.2017 s-a
desf urat Campania Na ional privind
identificarea şi combaterea cazurilor de
munc nedeclarat la angajatorii care î i
desf oar activitatea în domeniul prelucr rii
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i conserv rii c rnii, prelucr rii
i
conserv rii
pe telui,
crustaceelor
i
molu telor, fabric rii produselor lactate i
brânzeturilor, precum
i în domeniul
comercializ rii acestora. Au fost efectuate
un num r de 49 controale si au fost
constatate un num r de 47 deficien e, pentru
care s-au dispus m suri de remediere. Au
fost aplicate un num r de 13 sanc iuni la 9
angajatori. Nu au fost depistate cazuri de
munc f r forme legale de angajare.
În perioada 26 – 30.06.2017 s-a desf urat
Campania Na ional privind identificarea
şi combaterea cazurilor de munc
nedeclarat i respectarea prevederilor legale
privind timpul de munc precum i s n tatea
i securitatea în munc la societ ile care au
obiect de activitate Protec ie i Paz cod
CAEN 8010.Cu aceast ocazie au fost
efectuate 15 controale i au fost dispuse un
num r de 23 de m suri de remediere a
deficien elor constatate .
În perioada 22.07.2017 – 22.07.2017 s-a
desf urat Campania Na ional privind
identificarea şi combaterea cazurilor de
munc nedeclarat i verificarea modului de
respectare a cerin elor minime de securitate
i s n tate în munc la angajatorii care î i
desf oar activitatea în domeniul serviciilor
de sp l torie auto. În domeniul rela iilor de
munc au fost efectuate un num r de 21
controale si au fost constatate un num r de
23 deficien e, pentru care s-au dispus m suri
de remediere. Au fost aplicate un num r de
10 sanc iuni la 9 angajatori din care 2
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amenzi în valoare total de 10.300. Un
angajator a fost sanc ionat pentru primirea la
munc a unei persoane f r încheierea în
form scris a contractului individual de
munc .
În perioada 09.10.2017 – 13.10.2017 a avut
loc Campania Na ional
privind
respectarea de c tre beneficiari a
prevederilor
Legii
52/2011
privind
exercitarea unor activit i cu caracter
ocazional desf urate de zilieri. În urma
acestor campanii au fost aplicate 10
sanc iuni contraven ionale respectiv 1
amend în valoare de 10.000 lei i 9
avertismente. Au fost identificare 14
persoane care desf urau activitate f r
contract de munc la un angajator i nu
aveau nici calitate de zilieri fapt pentru care
s-a aplicat o amend în valoare de 100.000
lei.
În perioada 08.11.2017 – 24.11.2017 a avut
loc ”Campania Na ional
privind
respectarea de c tre transportatorii rutieri a
prevederilor legale referitoare la încheierea
şi executarea contractelor individuale de
munc , a timpului de munc şi de odihn a
conduc torilor auto (lucr tori mobili), a
legisla iei şi a directivelor europene ce
vizeaz detaşarea lucr torilor în cadrul
prest rii de servicii transna ionale transpuse
în legisla ia na ional , respectiv a
prevederilor legale privind securitatea şi
s n tatea în munc , cod CAEN 4941 –
Transporturi rutiere de m rfuri, cod CAEN
4931 – Transporturi urbane, suburbane şi
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metropolitane de c l tori”.
În domeniul rela iilor de munc au fost
controla i un num r de 39 angajatori care
desf şoar activit i de transport rutier de
m rfuri şi c l tori cu un num r de 1957
salaria i, din care 20 femei i 11 tineri între
15 i 18 ani.
Au fost constatate un num r de 37
deficien e, pentru care s-au dispus m suri de
remediere. Au fost aplicate un num r total
de 39 sanc iuni contraven ionale, din care 2
amenzi în valoare total de 6.500 lei.
În perioada 07.12.2017 – 13.12.2017 a avut
loc Campania Na ional
privind
verificarea modului în care angajatorii
români
respect
prevederile
legale
referitoare la legisla ia muncii i la regimul
juridic aplicabil str inilor pe teritoriul
României.
Astfel au fost efectuate un num r de 31 de
controale, din care 6 controale au fost
efectuate în colaborare cu lucr tori de poli ie
din cadrul biroului Imigr ri. A fost aplicat
o sanc iune contraven ional respectiv un
avertisment i a fost dispus 1 m sur de
remediere a deficien ei constatate.
În perioada 04.12.2017 – 31.12.2017 s-a
desf urat Campania Na ional
de
informare i con tientizare cu privire la
modificarea salariului brut în contextul
transferului contribu iilor sociale obligatorii
de la angajator la angajat, aplicarea
prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011
reglementate prin art. din OUG nr. 82/2017
pentru modificarea i completarea unor acte
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normative, registrul general de eviden a
salaria ilor i transferarea muncii nedeclarate
în munc declarat .
Cu aceast ocazie au fost organizate un
num r de 7 sesiuni de informare, din care un
num r de cinci întâlniri în Sibiu, una în
Media i una în Agnita, la care au participat
un num r total de 422 reprezentan i ai
angajatorilor din toate domeniile de
activitate.
Ac iune realizat

M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc
Pct.5: Combaterea muncii f r forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice
20. Eficientizarea colabor rii institu ionale în
Inspectoratul
Şef serviciu
Cu preponderen activit ile de identificare
Teritorial
de
Munc
CRM
şi combatere a muncii nedeclarate sunt
vederea reducerii muncii f r forme legale, cu
Sibiu
desf şurate împreun cu lucr torii din cadrul
institu ii abilitate (Inspectoratul de Poli ie a
I.P.J. Sibiu serviciul de investigare a
Jude ului Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi
fraudelor 31respectiv serviciul de ordine,
Jude ean Sibiu, Direc ia Regional Antifraud
unul dintre scopurile urm rite vizând
Sibiu, Agen ia Jude ean pentru Ocuparea
inclusiv
conştientizarea
angajatorilor
For ei de Munc Sibiu, etc) precum şi cu
precum
şi
a
salaria
ilor
în
ceea
ce priveşte
sindicatele şi patronatele, în scopul asum rii
riscurile 31specifice în cazul înc lc rii
r spunderii
normativelor aplicabile. Ac iunile la care am
f cut referire, au fost desf şurate inclusiv la
sesiz rile scrise înaintate de c tre Direc ia
Regional Antifraud Fiscal 7 Sibiu.
În cursul lunilor septembrie i octombrie
2017 s-au efectuat controale împreun cu
Direc ia General Antifraud Fiscal în baza
Planului de Ac iune privind organizarea
controalelor antifraud în cooperare cu
Inspec ia Muncii.
De asemenea, au fost comunicate informa ii
de interes prin redactarea unui num r de 45
r spunsuri scrise la solicitarea Biroului de
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Imigr ri Sibiu, referitor la activitatea unor
societ i care întrebuin eaz la munc
cet eni str ini.
Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei
de Munc Sibiu, a fost informat în scris
s pt mânal cu privire la toate cele 452
persoanele
identificate
cu
munc
nedeclarat .
În perioada de referin au fost efectuate
10 controale, dintre care 6 cu lucr torii din
cadrul Serviciului de Investiga ii Criminale
– I.P.J. Sibiu, 2 cu inspectori din cadrul
Direc iei Regionale Antifraud Fiscal 7
Sibiu iar 2 controale au fost efectuate n
colaborare cu Biroul pentru Imigr ri Sibiu.
Ac iune realizat

M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc
Pct.5: Combaterea muncii f r forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice
21. Campanie de conştientizare a efectelor
Inspectoratul
Şef serviciu
Potrivit prevederilor Legii nr. 108/1999
Teritorial de Munc
CRM
negative pe termen lung a muncii f r forme
pentru înfiin area Inspec iei Muncii,
Sibiu
legale, în colaborare cu partenerii sociali
republicat cu modific rile i complet rile

ulterioare, Inspec ia Muncii îndepline te
func ia de comunicare i informare, prin care
se asigur schimbul de informa ii cu
autorit ile administra iei publice centrale i
locale, precum şi cu persoanele fizice şi
juridice supuse activit ii de control,
informarea acestora şi a cet enilor asupra
modului cum se respect şi se aplic
prevederile legisla iei din domeniile de
competen .
Astfel, de-a lungul anilor Inspectoratul
Teritorial de Munc Sibiu a fost i este
preocupat printre altele de informarea în

32

permanen a angajatorilor i a angaja ilor cu
privire la nout i legislative în domeniul de
competen , con tientizarea acestora asupra
consecin elor sociale i economice ale
muncii f r forme legale i nu numai, atât
pentru angajator, cât i pentru lucr tor.
Anual au fost organizate întâlniri cu
angajatorii din toate domeniile de activitate.
În perioada 14.06.2017 – 31.08.2017, s-a
desf urat ac iunea de informare
i
con tientizare cu privire la transformarea
muncii nedeclarate în munc declarat . Cu
aceast ocazie au fost întocmite i prezentate
materiale informative care au vizat aspecte
privind contractul individual de munc ,
timpul de munc , elementele care trebuie
înregistrate în registrul general de eviden a
salaria ilor i termenele de transmitere ale
acestora.
Ac iunile de informare i con tientizare au
constat în:
1.
Organizarea unui num r de 3 sesiuni
de informare organizate în localitatea Sibiu
unde au participat un num r total de 105
entit i - reprezentan i ai unor agen i
economici, exper i contabili, inspectori
resurse umane, juri ti, îndeosebi din unit i
care desf oar activit i în domeniile ce
înregistreaz o inciden crescut a muncii
nedeclarate.
2.
Contactarea unit ilor administrativ
teritoriale din jude ul Sibiu în vederea
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asigur rii unei comunic ri institu ionale
fluente i organiz rii unor centre de
comunicare pentru desf urarea de sesiuni
de informare i con tientizare.
3.
Organizarea
unei
sesiuni
de
informare a unui num r de 18 reprezentan i
autorit ilor publice locale, în vederea
con tientiz rii grupurilor de persoane cu
nivel sc zut de educa ie, a persoanelor din
zone izolate, a persoanelor defavorizate i a
celor care beneficiaz de o form de
asisten social .
4.
Ac iuni de îndrumare individual a
unui num r de 315 unit i de pe raza
jude ului Sibiu care desf oar activit i în
domeniile ce înregistreaz o inciden
crescut a muncii nedeclarate: construc ii,
transport, panifica ie, fabricare componente
electronice, industria textil , activit i de
servicii în tehnologia informa iei, între inere
i repara ii auto, servicii de sp l torie auto,
alimenta ie public , comer . Inspectorii de
munc desemna i s participe la ac iunea de
informare i con tientizare cu privire la
transformarea muncii nedeclarate în munc
declarat au prezentat materiale informative
în ceea ce prive te consecin ele muncii
nedeclarate pentru agen ii economici care
uzeaz de fenomenul muncii nedeclarate.
5.
34

Ac iuni de îndrumare individual

i

colectiv a unui num r de 2850 persoane
g site la munc cu ocazia controalelor
desf urate în vederea identific rii i
combaterii muncii nedeclarate. Inspectorii
de munc desemna i s participe la ac iunea
de informare au prezentat materiale
informative în ceea ce prive te consecin ele
sociale i economice ale muncii nedeclarate
pentru persoanele care muncesc f r contract
individual de munc încheiat în form scris ,
în baza unui contract individual de munc
suspendat sau în afara programului stabilit în
contractul individual de munc cu timp
par ial.
La toate ac iunile men ionate mai sus
angajatorii au fost informa i cu privire la
intensificarea ac iunilor de control privind
identificarea
i
combaterea
muncii
nedeclarate, indiferent de domeniul de
activitate.
În anul 2017, au avut loc 3 edin e de
consiliere i informare a angajatorilor,
ac iuni organizate în colaborare cu S.C.
Luggera S.R.L.
În cadrul activit ilor desf urate, au fost
purtate discu ii referitoare la nout ile
legislative specifice Ordonan ei 53 /2017
respectiv: munca nedeclarat , eviden a
orelor prestate de salaria i, actul adi ional,
clauze contractuale, salarizare, registrul
general de eviden a a salaria ilor, termene de
transmitere, contracte colective de munc ,
regulament intern. Din partea angajatorilor
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au participat un num r total de 35 unit i de
pe platforma de vest a Sibiului.

•

Conform dispozi iilor Inspec iei Muncii,
toate ac iunile de control 36specifice
domeniului rela iilor de munc , vizeaz în
mod obligatoriu identificarea şi combaterea
situa iilor de munc f r forme legale sau a
muncii nedeclarate. În cadrul acestora
inspectorii de munc desf şoar activit i de
informare a agen ilor economici referitor la
riscurile ce incumb
atât pentru ei
(sanc iunea contraven ional pecuniar sau
r spunderea penal dup caz) prejudicierea
bugetului de stat prin existen a evaziunii
fiscale precum şi a persoanelor care nu au
contracte individuale de munc , acestea
nefiind asigurate în sistemele de asigur ri
sociale de stat prin nerealizarea stagiilor de
cotizare şi a vechimii în munc .
Cu preponderen , domeniile în care au fost
desf şurate activit ile la care am f cut
referire au fost: comer , panifica ie,
construc ii, alimenta ie 36public , baruri,
activit i pentru care normativele în vigoare
permit implicarea zilierilor, repara ii şi
între inere auto.
Ac iune realizat

M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc
Pct.5: Combaterea muncii f r forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice
Inspectoratul
Şef serviciu
Controale privind identificarea cazurilor de
În trimestrul IV al anului 2017, în cadrul
Teritorial
de
Munc
CRM
exploatare prin munc a copiilor şi verificarea
Campaniei Naţionale privind identificarea
Sibiu
modului
de
respectare
a
dispozi
iilor
legale
cu
22.
şi combaterea cazurilor de muncă
privire la munca tinerilor
nedeclarată, inspectorii de munc din cadrul
compartimentului control rela ii de munc ,
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au efectuat 502 de controale, fiind depista i
22 tineri sub 18 ani care lucrau pentru 10
angajatori. Au fost identificati angajatori
care s primeasc la munc tineri f r
contract individual de munc . Cumulat pe 12
luni ale anului 2017 în cadrul Campaniei
Naţionale
privind
identificarea
şi
combaterea
cazurilor
de
muncă
nedeclarată, inspectorii de munc din cadrul
compartimentului control rela ii de munc ,
au efectuat 2200 de controale, fiind depista i
260 tineri sub 18 ani care lucrau pentru 76
angajatori. Au fost apicate 2 amenzi pentru
primirea la munc a 2 tineri f r încheierea
contractelor individuale de munc .
Ac iune realizat
•

M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc
Pct.5: Combaterea muncii f r forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice
23. Verificarea modului în care angajatorii
Inspectoratul
Şef serviciu
În trimestrul IV al anului 2017 inspectorii
Teritorial
de
Munc
CRM
de munc din cadrul compartimentului
respect prevederile legale privind registrul
Sibiu
control rela ii de munc au efectuat 416
general de eviden a salaria ilor
controale privind verificarea modului în care
angajatorii respect
prevederile legale
privind registrul general de eviden al
salaria ilor. Au fost san iona i un num r de
51 de angajatori cu 50 de sanc iuni din care
3 amenzi în valoare de 15.000 lei i 47 de
avertismente i au fost dispuse un num r de
137 m suri de remediere a deficien elor
constatate.
Cumulat pe 12 luni ale anului 2017
inspectorii
de
munc
din
cadrul
37

•

compartimentului control rela ii de munc
au efectuat 2073 controale privind
verificarea modului în care angajatgorii
respect prevederile legale privind registrul
general de eviden al salaria ilor. Au fost
san iona i un num r de 220 de angajatori cu
291 de sanc iuni din care 8 amenzi în
valoare de 37.300 lei i 283 de avertismente
i au fost dispuse un num r de 812 m suri
de remediere a deficien elor constatate.
Actiuni realizat

M sura 4: Dialog social şi parteneriat
Pct.2: Formarea unei reale culturi a dialogului social, stimularea dialogului social tripartit, teritorial şi sectorial.
Pct. 4: Modificarea Legii 62/2011 - Legea dialogului social
24. Organizarea de întruniri cu angajatorii şi
Inspectoratul
Şef birou CCMMRM
Întâlnirile cu angajatorii men ionate la
Teritorial de Munc
ac iunea nr. 8 s-au desf urat în cadrul
salaria ii în scopul g sirii celor mai bune
Sibiu
campaniei de conştientizare a efectelor
metode de aplicare a dispozi iilor legale în
negative pe termen lung a muncii f r forme
domeniul rela iilor de munc cu privire la
legale, în colaborare cu partenerii sociali.
dialogul social eficient
Prin
adresa
Inspec iei Muncii
nr.
1032/DCRM/01.09.2017,
s-a
dispus
transmiterea unor materiale informative
c tre Prefectura jude ean , în vederea
distribuirii acestora spre afi are de c tre
prim riile din jude , având în vedere:

ac iunea de informare public
i
con tientizare privind transformarea muncii
nedeclarate în munc declarat , desf urat
de Inspec ia Muncii,
desf urarea Campaniei ”Informare
acas ! Siguran în lume”, ini iat de c tre
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
privind
informarea
public
pentru
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con tientizarea cet enilor români cu privire
la drepturile, obliga iile i riscurile la care se
expun în procesul de c utare a unui loc de
munc în str in tate,
func ia de comunicare i informare a
Inspec iei Muncii, prin care se asigur
schimbul de informa ii cu autorit ile
administra iei publice centrale i locale,
prev zut în Legea nr. 108/1999 pentru
înfiin area Inspec iei Muncii, republicat cu
modific rile i complet rile ulterioare.
În acest sens, în data de 06.09.2017 am
solicitat sprijinul Institu iei Prefectului jud.
Sibiu i am transmis materialele informative
atât pe suport de hârtie, cât i în format
electronic pe CD. De asemenea, pentru o
mai
bun
operativitate,
materialele
informative au fost transmise în format
electronic c tre prim riile din jude ul Sibiu.
Materialele informative au fost afi ate la
sediul I.T.M. Sibiu i la punctul de lucru din
municipiul Media în locuri u or accesibile
publicului.
În anul 2017, au avut loc 3 edin e de
consiliere i informare a angajatorilor,
ac iuni organizate în colaborare cu S.C.
Luggera S.R.L.
În cadrul activit ilor desf urate, au fost
purtate discu ii referitoare la nout ile
legislative specifice Ordonan ei 53 /2017
respectiv: munca nedeclarat , eviden a
orelor prestate de salaria i, actul adi ional,
clauze contractuale, salarizare, registrul
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general de eviden a a salaria ilor, termene de
transmitere, contracte colective de munc ,
regulament intern. Din partea angajatorilor
au participat un num r total de 35 unit i de
pe platforma de vest a Sibiului.
Pentru buna desf urare a ac iunilor de
informare a studen ilor str ini privind
legisla ia muncii în România, a fost
contactat atât reprezentantul Biroului pentru
Imigr ri Sibiu, cât i conducerea institu iilor
de înv mânt superior men ionate mai sus,
în vederea identific rii existen ei studen ilor
str ini înscri i în cadrul acestor universit i.
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a
confirmat faptul c are cet eni str ini afla i
la studii înscri i individual sau prin
programul ERASMUS. Restul institu iilor
de înv mânt superior men ionate mai sus
nu au înscri i studen i str ini.
Pentru punerea în practic a ac iunilor
comune din perioada 06 – 10 iunie 2017 i
din perioada 20 – 26 noiembrie 2017, au fost
întocmite materiale care cuprind informa ii
de interes privind condi iile de angajare,
drepturile acestora (salarizare, timp de
munc
i de odihn , etc.) precum i
institu iile abilitate s verifice respectarea
legisla iei în domeniu, sau cele la care se pot
adresa pentru solu ionarea unui eventual
litigiu de munc .
Ac iunile s-au desf urat în 09.06.2017 i
23.11.2017, începând cu orele 12.00, la
sediul Rectoratului Universit ii ”Lucian
Blaga din Sibiu”, sala Senatului, cu
participarea unui reprezentant din cadrul
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I.T.M. Sibiu, a unui reprezentant din cadrul
Biroului pentru Imigr ri Sibiu, a unui
reprezentant din cadrul Serviciul Rela ii
Interna ionale i Programe Comunitare i a
studen ilor str ini înscri i la U.L.B. Sibiu
care au dat curs acestor întâlniri.
Au fost prezentate materiale în scopul
inform rii acestora cu privire la condi iile în
care pot presta activit i lucrative pe
teritoriul României precum i la drepturile i
obliga iile ce le revin în calitate de angaja i.
În perioada 04.12.2017 – 31.01.2018 se
desf oar
Campania Na ional
de
informare i con tientizare cu privire la
modificarea salariului brut în contextul
transferului contribu iilor sociale obligatorii
de la angajator la angajat, aplicarea
prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011
reglementate prin art. din OUG nr. 82/2017
pentru modificarea i completarea unor acte
normative, registrul general de eviden a
salaria ilor i transferarea muncii nedeclarate
în munc declarat .
În vederea desf ur rii ac iunii, au fost
elaborate materiale informative în ceea ce
prive te:
- Cre terea gradului de con tientizare a
entit ilor care au calitatea de angajator i
folosesc for de munc f r respectarea
prevederilor legale, în ceea ce prive te
consecin ele sociale i economice ale muncii
nedeclarate pentru persoanele care muncesc
f r contract individual de munc încheiat în
form scris i pentru agen ii economici care
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primesc la munc persoane f r încheierea
unui contract individual de munc în form
scris ,
- informarea referitoare la punerea în
aplicare a prevederilor art. VII din O.U.G.
nr. 82/2017 i con tientizarea angajatorilor
cu privire la ini ierea negocierii colective a
contractelor colective de munc , respectiv la
negocierea colectiv a actelor adi ionale la
contractele i acordurile colective de munc
în vigoare,
- Clarificarea unor aspecte în ceea ce
prive te modul de interpretare i de aplicare
a prevederilor legale referitoare la registrul
general de eviden a salaria ilor, în special a
celor privind transmiterea în registru a unor
eventuale modific ri salariale rezultate din
transferul contribu iilor sociale obligatorii de
la angajator la angajat, ca urmare a
negocierii p r ilor contractului de munc ,
- Publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I, Nr. 950/29.XI.2017 a
H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului
de baza minim brut pe ar garantat în plat .
I.T.M. Sibiu a asigurat comunicarea
mesajelor de informare i con tientizare în
mass-media
local
i
pe
site-ul
inspectoratului,
mediatizând
întâlnirile
organizate în cadrul campaniei prin
mijloacele de comunicare în mas .
De asemenea, a fost întocmit un comunicat
de pres intitulat ”Negocierea colectiv –
OBLIGA IA ANGAJATORILOR” i au
fost postate pe site-ul I.T.M. Sibiu
aten ion ri cu privire la prevederile art. VII
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din O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, cât la
prevederile H.G. nr. 846 din 29 noiembrie
2017 pentru stabilirea salariului de baz
minim brut pe ar garantat în plat .
În cursul lunii decembrie 2017 au fost
organizate un num r de 8 sesiuni de
informare, din care un num r de ase
întâlniri în Sibiu, una în Media i una în
Agnita, la care au participat un num r total
de 484 reprezentan i ai angajatorilor din
toate domeniile de activitate.
Ac iune realizat
•

•

M sura 4: Dialog social şi parteneriat
Pct.2: Formarea unei reale culturi a dialogului social, stimularea dialogului social tripartit, teritorial şi sectorial
Inspectoratul
Şef birou CCMMRM
Participarea la ac iunile de conciliere a
Teritorial
de
Munc
25.
conflictelor colective de munc , în condi iile
Sibiu
legii dialogului social
M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc

Nu a fost cazul

Pct.5: Combaterea muncii f r forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice
26.

Verificarea modului în care angajatorii
respect prevederile Legii nr. 52/2011, privind
exercitarea unor activit i cu caracter
ocazional desf şurate de zilieri, cu
modific rile şi complet rile ulterioare şi a
normelor de aplicare a acesteia

Inspectoratul
Teritorial de Munc
Sibiu

43

Şef serviciu
CRM

În trimestru IV al anului 2017, inspectorii
de munc , din cadrul compartimentului
control rela ii de munc , au efectuat 46
controle sub aspectul verific rii modului în
care angajatorii respect prevederile Legii
nr. 52/2011, privind exercitarea unor
activit i cu caracter ocazional desf şurate
de zilieri, cu modific rile şi complet rile
ulterioare şi a normelor de aplicare a
acesteia.Cu aceast ocazie au fost dispuse 8
sanc iuni contraven ionale respectiv, 7
avertismente i 1 amend în valoare de
10.000, i au fost dispuse 14 m suri de

•

remediere a deficien elor constatate.
Cumulat pe 12 luni ale anului 2017
inspectorii
de
munc ,
din
cadrul
compartimentului control rela ii de munc ,
au efectuat 50 controle sub aspectul
verific rii modului în care angajatorii
respect prevederile Legii nr. 52/2011,
privind exercitarea unor activit i cu caracter
ocazional desf şurate de zilieri, cu
modific rile şi complet rile ulterioare şi a
normelor de aplicare a acesteia.Cu aceast
ocazie au fost dispuse 8 sanc iuni
contraven ionale respectiv, 7 avertismente i
1 amend în valoare de 10.000, i au fost
dispuse 15 m suri de remediere a
deficien elor constatate.
Ac iune realizat

M sura 9: Respect şi demnitate pentru femei
Pct.1: Formarea unei re ele na ionale de exper i în domeniul egalit ii de şanse
27.

Verificarea modului în care angajatorii
respect prevederile Legii nr. 202/2002
privind egalitatea de şanse şi de tratament
între femei şi b rba i, republicat

Inspectoratul
Teritorial de Munc
Sibiu
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Şef serviciu
CRM

În
trimestrul IV al anului 2017,
inspectorii
de
munc ,
din
cadrul
compartimentului control rela ii de munc ,
au controlat 1 unit te economic privind
modul în care se respect prevederile Legii
nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de
tratament
între
femei
şi
b rba i,
republicat .Pentru deficien ele constatate a
fost aplicat 1 sanc iune contraven ional
respectiv 1 amend în valoare de 3000 lei i
au fost dispuse 3 m suri de remediere a
deficien elor constatate.
Cumulat pe 12 luni ale anului 2017
inspectorii
de
munc ,
din
cadrul
compartimentului control rela ii de munc ,

au controlat 156 unit i economice privind
modul în care se respect prevederile Legii
nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de
tratament
între
femei
şi
b rba i,
republicat .Pentru deficien ele constatate a
fost aplicate 4 sanc iuni contraven ionale
respectiv 1 amend în valoare de 3000 lei i
3 avertismente i au fost dispuse 10 m suri
de remediere a deficien elor constatate.
Ac iune realizat

M sura 12: O societate f r bariere pentru persoanele cu dizabilit i

Pct.4: Constituirea Fondului na ional de abilitate format 50% din taxa pe dizabilitate colectat de la angajatorii cu cel pu in 50 de angaja i, care nu au 4%
angaja i persoane cu dizabilit i, cu scopul de a sprijini integrarea persoanelor cu dizabilit i pe pia a muncii
28.

•

Verificarea modului în care angajatorii
respect prevederile art. 78 din Legea nr.
448/2006 privind protec ia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap,
republicat , cu modific rile şi complet rile
ulterioare

Inspectoratul
Teritorial de Munc
Sibiu

Şef serviciu
CRM

În perioada de referin inspectorii de
munc , din cadrul compartimentului control
rela ii de munc , au controlat 27 societ i
comerciale sub aspectul verific rii
prevederilor art. 78 din Legea 448/2006
privind protec ia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicat . Cu
aceast ocazie a fost aplicat 1 sanc iune
contraven ional respectiv 1 avertisment, i
au fost dispuse 2 m suri de remediere a
deficien elor constatate.
Ac iune realizat

M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc
Pct.5: Combaterea muncii f r forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice
Inspectoratul
Şef serviciu
Analiza permanent a st rii rela iilor de
Analiza I.T.M. Sibiu din punct de vedere a
Teritorial de Munc
CRM
munc în jude ul Sibiu în paralel cu analiza
sistemului de protec ie generalizat, din
Sibiu
sistemului de protec ie social generalizat şi
punct de vedere a rela iilor de munc .
29.
sinteza unor propuneri (inclusiv legislative) în
Analize de specialitate în domeniul rela iilor
vederea atragerii în zona muncii, a
de munc .
persoanelor aflate temporar sub diverse forme
Sinteza unor propuneri de ac iuni în proiecte
de protec ie social (şomaj, asisten social şi
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în zona muncii informal ), în colaborare cu
alte institu ii de specialitate

•

interna ionale, interinstitu ionale şi
interdisciplinare, în zona preg tirii for ei de
munc pentru pia a muncii şi a reorient rii
permanente a for ei de munc şi a mediului
de munc .
Colabor ri interinstiti ionale cu
Inspectoratul Şcolar Jude ean Sibiu.
Participarea activ la întâlniri, conferin e în
domeniul rela iilor de munc .
Ac iune realizat

M sura 4: Dialog social şi parteneriat
Pct.2: Formarea unei reale culturi a dialogului social, stimularea dialogului social tripartit, teritorial şi sectorial.
30.
Inspectoratul
Şef serviciu
Încurajarea solidarit ii sociale în scopul
Informarea în ceea ce priveşte dispozi iile
Teritorial de Munc
CRM
creşterii ratei de ocupare a for ei de munc şi
Legii nr. 62/2011 precum şi a altor acte
Sibiu
a eficien ei muncii, în colaborare cu partenerii
normative aplicabile în domeniul rela iilor
sociali (patronate şi sindicate)

de munc , cum ar fi Legea nr. 467/2006,
privind cadrul general de informare a
salaria ilor în ceea ce priveşte situa ia
economic şi financiar a unit ii coroborat
cu dispozi iile art. 40 aliniatul 2, Codul
Muncii.
Continuarea activit ilor de conştientizare a
agen ilor economici în ceea ce priveşte
respectarea Legii nr. 448/2006 privind
încadrarea în munc a persoanelor cu
dezabilit i, achitarea contribu iilor aferente
sau achizi ionarea de bunuri şi servicii de la
unit i protejate în condi iile actului
normativ la care am f cut referire, riscul
întrebuin rii la munc a persoanelor f r
forme legale precum şi a muncii
nedeclarate.
Participarea la Comisia de dialog social din
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•

cadrul Institu iei Prefectului şi întâlniri cu
reprezentan ii confedera iilor sindicatelor, în
care au fost discutate propunerile noastre de
modificare a legisla iei în domeniul rela iilor
de munc şi punctul de vedere al ITM Sibiu.
Urm rirea pie ei muncii şi a sistemului de
protec ie social generalizat a jude ului
Sibiu (familia, şcoala, munca, medicina
muncii, s n tatea, şomajul, asisten a
social ).Analize
lunare
a
situa iei
angajatorilor activi şi a angaja ilor,
urm rirea dinamicii angaj rii, dar şi a
dinamicii angajatorilor, urm rirea fluctua iei
for ei de munc , studiul permanent a
evolu iilor în societatea postindustrial din
punct de vedere a rela iilor de munc .
Ac iune realizat

M sura 1: Stimularea cre rii de noi locuri de munc
Pct.5: Combaterea muncii f r forme legale prin derularea de campanii de conştientizare, prin controale tematice
31.
Inspectoratul
Şef serviciu
În
trimestrul IV al anului 2017,
Controale privind verificarea modului în care
Teritorial
de
Munc
CRM
inspectorii
de
munc ,
din
cadrul
se respect dispozi iile legale privind
Sibiu
compartimentului control rela ii de munc ,
activitatea de mediere a cet enilor români
au controlat 1 societate comercial care
care lucreaz în str in tate, în colaborare cu
desf şoar activitate de mediere a angaj rii
alte institu ii.
cet enilor români în str in tate, constituite
în temeiul Legii nr. 156/2000 modificat . Cu
aceast ocazie a fost aplicat 1 amend în
valoare de 5.000 lei i au fost dispuse 3
m suri de remediere a deficien elor
constatate.
Cumulat pe 12 luni ale anului 2017
inspectorii
de
munc ,
din
cadrul
compartimentului control rela ii de munc ,
au controlat 6 societ i comerciale care
desf şoar activitate de mediere a angaj rii
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M sura: Dialog social şi parteneriat
32. Îmbun t irea rela iilor cu cet enii
beneficiari ai serviciilor noastre, pensionari şi
contribuabili, Asigurarea unui program
permanent de rela ii cu publicul, audien e şi
r spunsuri la peti ii şi sesiz ri.
Solicitarea complet rii unor chestionare de
satisfac ie a beneficiarilor serviciilor noastre

Asigurarea unui comportament corespunz tor
al func ionarilor în rela ia cu beneficiarii,
precum şi creşterea calit ii informa iilor
furnizate acestora.
Întâlniri
periodice
cu
reprezentan ii
organiza iilor patronale, sindicale şi de
pensionari, cu reprezentan ii mass-media,
pentru asigurarea unei imagini obiective a
activit ii institu iei Difuzarea de materiale
informative privind sistemul public de pensii,
nout i legislative, etc.
M sura: Via decent pentru pensionari
34. Aplicarea tuturor m surilor legale privind
prevederile Legii nr. 2/2017 referitoare la la
neimpozitarea veniturilor din pensii mai mici
33.

cet enilor români în str in tate, constituite
în temeiul Legii nr. 156/2000 modificat . Cu
aceast ocazie au fost aplicate 3 amenzi în
valoare de 15.000 i au fost dispuse 8 m suri
de remediere a deficien elor constatate.
Ac iune realizat
Casa Jude ean de
Pensii Sibiu

Director executiv
Director executiv adj.
pensii
Compartiment comunicare
– informatic

Casa Jude ean de
Pensii Sibiu

Director executiv
Director executiv adj.
pensii
Compartiment comunicare
– informatic

Casa Jude ean de
Pensii Sibiu

Director executiv
Director executiv adjunct
economic
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Pentru evitarea aglomera iei şi pentru o mai
bun deservire a solicitan ilor în vederea
depuneri dosarelor de pensie, a cererilor de
recalculare, accesul la ghişee se face pe
baza numerelor de ordine. Întreb ri pot fi
adresate telefonic la num rul 0269/218130,
0269/211321 sau prin e-mail pe adresa
comunicare.sibiu@cnpp.ro
Modific rile legislative şi informa ii cu
privire la activitatea Casei Jude ene de
Pensii Sibiu pot fi vizualizate pe site-ul
cjpsibiu.ro
Ac iune realizat
Lunar au loc întâlniri cu reprezentan i
organiza iilor patronale,
sindicale
şi
promovarea în cadrul comisiei de Dialog
Social şi a Comitetului comun stabilit
pentru persoanele Vârstnice.
Ac iune realizat

În anul 2017 De aplicarea Legii nr.2/2017
privind scutirea impozit ri pensiei mai mici
de 2000 lei au beneficiat un num r de 38.452

de 2.000 lei
35.

36.

37.

38.

Aplicarea tuturor m surilor legale privind
prevederile OUG nr. 2/2017 referitoare la
creşterea de la 1 martie 2017, a nivelulului
indemniza iei sociale pentru pensionari,
prev zut de Ordonan a de urgen a
Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea
pensiei sociale minime garantate, la valoarea
de 520 lei
Aplicarea tuturor m surilor legale privind
prevederile O.U.G. nr. 2/2017 referitoare la
creşterea de la data de 1 iulie 2017, a valorii
punctului de pensie, cu 9% ajungând la
valoarea de 1.000 lei
Finalizarea, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 192/2015, a recalcul rii drepturilor
de pensie pentru pensionarii sistemului public
de pensii ale c ror drepturi de pensie au fost
stabilite potrivit legisla iei anterioare datei de
1 ianuarie 2011, care au desf şurat activit i în
locuri de munc încadrate în grupa I şi/sau
grupa a II-a de munc potrivit legisla iei
anterioare datei de 1 aprilie 2001, şi care nu au
beneficiat de o creştere a punctajelor
Actualizarea şi aplicarea informa iilor
referitoare la legisla ia european în domeniul
coordon rii sistemelor de securitate social şi
a acordurilor bilaterale de securitate social , la
care România este parte. Creşterea num rului
de presta ii şi pensii interna ionale stabilite în
cadrul C.J.P. Sibiu

Casa Jude ean de
Pensii Sibiu

Casa Jude ean de
Pensii Sibiu

Casa Jude ean de
Pensii Sibiu

Şef serviciu stabiliri pensii
Şef serviciu pl i pensii
Director executiv
Director executiv adjunct
economic
Şef serviciu stabiliri pensii
Şef serviciu pl i pensii

pensionari.

Director executiv
Director executiv adjunct
economic
Şef serviciu stabiliri pensii
Şef serviciu pl i pensii
Director executiv
Şef serviciu stabiliri pensii
Şef serviciu pl i pensii

M sura s-a realizat i începând cu
01.07.2017, toate pensiile de asigur ri
sociale au valoarea punctului de pensie în
cuantum de 1.000 lei.
Ac iune realizat
În anul 2017 Au fost recalculate în baza
legii 192/2015 un num r de 630 dosare
pensionare.

Ac iune realizat
În anul 2017 De aplicarea Legii nr.2/2017
privind cre terea indemniza iei sociale
minime garantate prev zut
de OUG
nr.6/2009 la 520 lei au beneficiat un num r
de 18.885 pensionari.
Ac iune realizat

Ac iune realizat par ial

Casa Jude ean de
Pensii Sibiu
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Director executiv
Şef serviciu pensii
interna ionale
Şef serviciu pl i pensii

În anul 2017 Au fost înregistrate un nr.1814
de dosare noi privind stabilirea pensiei i
confirmarea vechimi în munc pentru
perioada lucrat în românia. Totodat au fost
solu ionate un numar de 4.389 de cereri,
formulare conexe stabilirii
i atest ri
stagiului de cotizare realizat în România în
vederea instrument ri dosarelor de pensie
interna ionale.
Ac iune realizat

39.

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

Casa Jude ean de
Pensii Sibiu

Director executiv
Director executiv adjunct
economic
Şef compartiment Evidenta
contribuabili

În anul 2017 S-au încheiat 543 contracte de
asigurare social .
Ac iune realizat

- efectuarea unui numar de 32 de anchete
sociale si transmiterea unui numar de 18
propuneri de acordare de ajutoare financiare;
- plata drepturilor de ajutor social pentru un
numar mediu de 3.735 beneficiari in
cuantum total de 13.540.539 lei si alocatie
pentru sustinerea familei pentru un numar
mediu de 5.043 beneficiari in cuantum total
de 10.807.948 lei
Ac iune realizat
-centralizarea datelor si elaborarea
rapoartelor privind incluziunea sociala la
nivelul judetului Sibiu
- asigurarea activitatii de secretariat tehnic a
COJES, a activit ilor de registratur şi de
coresponden si preg tirea documentelor
necesare desf şur rii şedin elor, întocmirea
procesele-verbale ale şedin elor.
Ac iune realizat

M sura: Incluziune social şi reducerea s r ciei
40.

Dezvoltarea unui sistem eficient de
monitorizare şi evaluare a politicilor de
incluziune social

Agen ia de Pl i şi
Inspec ie Social
Sibiu

Director executiv
ef serviciu

41.

Elaborarea de studii, cercet ri, analize
tematice în domeniul incluziunii sociale
privind impactul politicilor în domeniu şi
direc ii de ac iune viitoare

Agen ia de Pl i şi
Inspec ie Social
Sibiu

Director executiv
ef serviciu

Agen ia de Pl i şi
Inspec ie Social
Sibiu

Director executiv
ef serviciu

M sura: Servicii sociale de calitate
42.

Stabilirea posibilit ilor de finan are a
serviciilor sociale realizate de c tre furnizorii
priva i de servicii sociale
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- plata subven iei de la bugetul de stat pentru
un num r de 11 asocia ii i funda ii din
jude ul Sibiu,, cu care MMJS prin AJPIS
Sibiu a incheiat conventii pentru un numar
mediu de 503 beneficiari in suma totala de

1.307.190 lei.
43.

Înt rirea capacit ii de control şi monitorizare
a inspec iei sociale

Agen ia de Pl i şi
Inspec ie Social
Sibiu
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Director executiv
ef serviciu

Ac iune realizat
Activit i de control în cadrul urm toarelor
campanii tematice:
Misiuni planificate în anul 2017 în domeniul
beneficiilor de asisten social
- Controlul bazat pe evaluarea riscurilor în
vederea constituirii profilului de risc pentru
programul indemniza ia pentru cre terea
copiilor i stimulentul de inser ie - 305
dosare verificate din care: 222 dosare
indemniza ie cre tere copil i 83 dosare
stimulent de inser ie. Au fost stabilite prin
decizie/ dispozi ie un num r de 53 debite în
cuantum total de 156 912 lei, ca urmare a
m surilor dispuse;
-Control bazat pe profilul de risc al
beneficiarilor de indemniza ie de cre tere i
îngrijire a copilului ICC: Au fost verificate
un num r de 30 dosare i 30 CNP-uri de
titulari, au fost stabilite prin decizie/
dispozi ie un num r de 7 debite în cuantum
total de 33 503 lei, ca urmare a m surilor
dispuse.
Controlul
indemniza iilor
pentru
persoanele cu dizabilit i i aloca ii de stat
pentru copii: Au fost verificate un num r de
254 dosare i au fost stabilite prin
decizie/dispozi ie un num r de 9 debite în
cuantum total de 24 630 lei;
- Control bazat pe evaluarea riscurilor
(construirea
profilului
de
risc)
al
beneficiarilor încadra i într-un grad de
handicap (BGH) etapa I:
A fost verificat modul de stabilire şi

acordare a beneficiilor de asisten social ,
pentru 40 de persoane adulte încadrate în
grad de handicap, reprezentând eşantionul
stabilit de ANPIS pentru jude ul Sibiu.
Eşantionul este constituit din persoane adulte
încadrate în gradele accentuat şi grav,
incluzând ca tipologie handicapul: vizual,
fizic, mintal şi psihic c rora în luna
decembrie 2016 li s-au acordat beneficii de
asisten social . Au fost verificate un num r
de 40 dosare, din care 2 dosare au con inut
nereguli, fiind dispuse un num r de 3 m suri
care au vizat cu prec dere organizarea şi
func ionarea CEPAH şi reconsiderarea
întregului proces de evaluare/reevaluare din
toate perspectivele stabilite de legisla ia în
vigoare;
- Control bazat pe evaluarea riscurilor
(constituirea profilului de risc) al
beneficiarilor încadra i într-un grad de
handicap (BGH) etapa II-a: Au fost
verificate un num r de 30 dosare, din care 5
dosare au con inut nereguli, pentru care s-au
dispus m suri vizând cu prec dere
reevaluarea complex a situa iei psiho-sociomedicale a beneficiarilor;
- Controlul pensiilor de invaliditate: Au fost
verificate un num r de 73 dosare pentru 5
persoane s-a dispus verificarea de c tre Casa
Jude eana de Pensii Sibiu a naturii i
cuantumului veniturilor realizate.
- Control bazat pe profilul de risc al
beneficiarilor de ajutor social, aloca ie
pentru sus inerea familiei şi ajutor pentru
înc lzirea locuin ei (VMG, ASF şi AI): Au
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fost verificate un num r de 206 dosare, din
care 36 dosare au con inut nereguli, pentru
care s-au dispus 43 de m suri de remediere.
Au fost stabilite prin decizie/dispozi ie un
num r de 36 debite în cuantum total de 9011
lei, ca urmare a m surilor dispuse.
-Verificarea îndeplinirii de c tre autorit ile
administra iei publice locale a m surilor de
simplificare a modalit ii de solicitare a
beneficiilor pentru programele adresate
gospod riilor cu venituri reduse (VMG, ASF
şi AÎ) şi programelor de politici familiale
(ICC şi ASC), privind o singur cerere un
singur punct de acces: misiunea de inspec ie
a avut ca scop analiza dac : ”Cel pu in 90%
din cererile noi pentru programele adresate
gospod riilor cu venituri reduse
i
programelor de politici familiale din cele
dou luni anterioare respect ghidul de
aplicare privind o singur cerere i un singur
punct de acces”.
Realizarea misiunilor de inspec ie tematic
în domeniul protec iei persoanelor cu
dizabilit i (acesibilizarea mediului fizic,
informa ional i comunica ional)
-Verificarea
accesului
neîngr dit
al
persoanelor cu dizabilit i în institu iile
publice şi private: au fost verificate 110
entit i i stabilite un num r de 107 m suri
de remediere a deficien elor constatate au
fost aplicate 2 sanc iuni contraven ionale sub
form de avertisment scris precum i 5
avertismente verbale;
Misiuni planificate în anul 2017 în domeniul
serviciilor sociale
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Controlul privind respectarea standardelor
minime de calitate de c tre furnizorii priva i
de servicii sociale în centrele reziden iale
destinate persoanelor vârstnice: - au fost
verificate 80 de entit i, pentru remedierea
deficien elor constatate au fost dispuse 2
m suri care au vizat acreditarea furnizorului
i a serviciului social, au fost aplicate dou
sanc iuni: un avertisment scris i o amend
contraven ional în cuantum de 10.000 lei i
au fost sesizate alte 7 institu ii cu
competen e de control.
Verificarea respect rii standardelor minime
de calitate de c tre furnizorii de servicii
sociale publici şi priva i. În perioada
01.01.2017 - 31.12.2017, la nivelul AJPIS
Sibiu, au fost înregistrate 17 solicit ri ale
MMJS/ANPDCA/ANPD/ANES
pentru
efectuarea evalu rii de teren în vederea
acord rii licen ei de func ionare. În cursul
anului au fost evaluate efectiv în teren 30 de
servicii sociale, dintre care 13 servicii au
fost evaluate ca urmare a replanific rii din
anul 2016; dintre acestea, pentru 4 servicii
sociale a fost men inut
licen a de
func ionare provizorie, pentru 25 a fost
acordat licen a de func ionare, iar pentru 1
serviciu social aceasta a fost retras , f r ca
retragerea licen ei de func ionare s implice
sanc ionarea contraven ional a furnizorului.
Au fost desf urate activit i specifice
evalu rii în teren a serviciilor sociale
licen iate provizoriu i de întocmire a
rapoartelor de evaluare în vederea eliber rii
licen ei de func ionare pe o perioad de 5 ani
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pentru serviciile sociale care func ioneaz în
jude ul Sibiu.
În urma verific rii bazelor de date de la
Registrului Comer ului, Registrului Na ional
ONG - Ministerul Justi iei, baze de date
AJPIS/APISMB i ANPIS (peti ii/controale
anterioare etc.), adrese primite de la SPAS/
DAS, mediului virtual i/sau audio-vizual, la
nivelul jude ului Sibiu au fost identificate si
verificate un num r de 38 de entit i.

M sura:: Respect şi demnitate pentru femei
44.

Elaborarea unei proceduri comune de lucru la
nivel interinstitu ional privind raportarea,
colectarea şi monitorizarea datelor în
domeniul violen ei în familie

Agen ia de Pl i şi
Inspec ie Social
Sibiu

Director executiv
ef serviciu

45.

Elaborarea unor proceduri de lucru privind
m surile de prevenire a cazurilor de violen
în familie.

Agen ia de Pl i şi
Inspec ie Social
Sibiu

Director executiv
ef serviciu

Agen ia de Pl i şi
Inspec ie Social
Sibiu

Director executiv
ef serviciu

M sura:: Creşterea natalit ii
46.

Creşterea cuantumului stimulentului de
reinser ie pân la terminarea perioadei de
îngrijire a copilului de la 500 la 650 de lei
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- intalnire de lucru a Comisiei judetene in
domeniul egalitatii de sanse intre femei si
barbati la sediul AJPIS Sibiu, in vederea
informarii/monitorizarii activitatilor derulate
Ac iune realizat
Întalnire de lucru a Comisiei judetene in
domeniul egalitatii de sanse intre femei si
barbati la sediul AJPIS Sibiu
Ac iune realizat

Plata lunara a stimulentului de insertie
pentru un numar mediu de 1.735 beneficiari
in suma totala de 14.406.110 lei.
Ac iune realizat

CAPITOLUL 5 POLITICI IN DOMENIUL EDUCATIEI
Nr.
Entitatea implicat
Persoana responsabil
Stadiu realiz rilor în 2017
M suri
Crt.
în realizare
M sura: Creşterea calit ii şi a competitivit ii înv mântului sibian (procesul de predare-înv are-evaluare; servicii educa ionale curriculare /
extracurriculare) prin restructurarea curriculumului şcolar din perspectiv multicultural , prin modernizarea infrastructurii, în vederea cre rii
unei culturi digitale în procesul de predare - înv are – evaluare şi prin rezultatele ob inute în educa ie şi la examenele na ionale 2017
1.
Asigurarea consilierii pentru creşterea calit ii
Conducerea IŞJ
Inspector şc. general, prof.
Sem.I
şi a competitivit ii înv mântului sibian,
Domenii
Claudia Mery Simtion
Sem.II
furnizat elevilor în vederea aplic rii
Management,
inspectori şc. gen.adj.,
A fost încheiat situa ia colar , pe toate
curriculumului şcolar din perspectiv
Curriculum şi
prof. Gheorghe Bîrz ,
nivelele de înv mânt, la finalul anului
multicultural , pentru optimizarea înv rii,
inspec ie şcolar ,
Mirela Iancu
colar 2016-2017.
pentru cunoaşterea nivelului de competen a
directori
-inspectori şcolari
La sfâr itul lunii august 2017 s-au finalizat
elevilor şi în vederea m sur rii progresului
în unit ile de înv mânt, analizele
şcolar, precum şi în rela ionarea cu p rin ii,
comparative între rezultatele evalu rii
pentru comunicarea rezultatelor evalu rii
interne i cele externe (rezultatele la
interne şi externe
examenele na ionale), în vederea proiect rii
planurilor remediale 2017-2018. Men ion m
c la examenul de bacalaureat 2017,
sesiunea iunie-iulie, jude ul Sibiu s-a situat
pe locul I pe ar înainte de contesta ii i pe
locul II dup contesta ii.
La examenul na ional de bacalaureat
sesiunea august – septembrie 2017, jude ul
Sibiu a ocupat locul cinci pe ar .
Ac iune realizat .
2.
Consilierea unit ilor şcolare / a cadrelor
Comisiile jude eneInspector şc. general, prof.
Sem.I,
didactice în sfera preg tirii elevilor pentru
examene na ionale
Claudia Mery Simtion
Sem. II
performan e şcolare la evalu ri şi la examene
2017, insp.şcolari,
Inspector şc. gen.adj.,
Au fost organizate cursuri de formare pentru
na ionale 2017; monitorizarea activit ilor de
directori
prof. Mirela Iancu
profesorii debutan i/înscrişi la examenul de
înv are permanent , centrate pe sprijinirea
insp. şcolari
definitivat 2017/evaluare la examenele
elevilor în atingerea performan ei la evalu rile
na ionale 2017
na ionale
Ac iune realizat
3.
Consilierea cadrelor didactice în vederea
Domeniul
Inspector şc. general, prof.
Sem. I
asigur rii coeren ei procedurilor de evaluare
Curriculum şi
Claudia Mery Simtion
Au fost realizate 301 inspec ii de
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4.

5.

6.

intern (vizând evaluarea competen elor, a
capacit ilor creative, de transfer şi de
adecvare a cunoştin elor la contexte
instruc ionale noi), adaptat curriculumului
şcolar din perspectiv multicultural şi
monitorizarea programelor din şcoli prin care
se asigur adecvarea formelor / con inuturilor
evalu rii la curriculum şi la programele pentru
examenele na ionale 2017
Coordonarea unor ac iuni de nivel jude ean de
evaluare stadial a form rii competen elorcheie şi a celor profesionale la toate nivelurile
de şcolaritate (test ri pentru „Şcoala de
excelen “)

Asigurarea succesului şcolar al elevilor din
clasele terminale, prin activit i de preg tire
specifice şi prin aplicarea / organizarea
simul rilor la nivel na ional / jude ean pentru
Evaluarea Na ional la clasa a VIII-a şi pentru
examenul de bacalaureat (pretest ri conform
structurii de subiecte oferite de C.N.E.E).:
probele scrise la limba şi literatura român ,
limba matern şi matematic pentru Evaluarea
Na ional 2017 a elevilor din clasa a VIII-a,
probele scrise E.a), Eb), E.c) şi E.d), probele
A,B,C,D- competen e lingvistice şi digitale
pentru examenul de bacalaureat 2017,
pretest ri E.N. II, IV, VI
Asigurarea asisten ei specializate în aplicarea
curriculumului centrat pe competen e –
multiculturalitate, la toate nivelurile de

inspec ie şcolar ,
directorii unit ilor
şcolare,
Comisiile de
evaluare intern

Insp. şc. gen. adj.,
prof.Gheorghe Bîrz ,
Mirela Iancu,
inspectori şcolari,
directori, metodişti

specialitate în semestrul I, an şcolar 2016
/2017.
Pe parcursul întregului an şcolar personalul
ISJ Sibiu a realizat un num r de 1500 de
inspec ii generale, tematice şi de
specialitate.
Ac iune realizat

Domeniul
Curriculum şi
inspec ie şcolar

Inspector şc. general, prof.
Claudia Mery Simtion
inspector şc. Ioana D ne iu

Test rile pentru „Şcoala de excelen ” s-au
desf şurat la clasele primare, iar în perioada
6 – 11.11. 2017 se desf şoar test rile la
nivel gimnazial.
Au fost finalizate toate test rile pentru
Şcoala de excelen , la disciplinele care
organizeaz cursuri în acest sens atât pentru
înv mânt primar cât şi gimnazial
Ac iune realizat .
Decembrie 2016 -martie 2017
Au fost organizate simul rile na ionale la
EN VIII şi Bacalaureat 2017 în luna martie
2017.
La EN VIII s-a înregistrat o creştere a
procentului de promovabilitate de la 52.74%
la 68.18%.
Rezultatele situeaz jude ul Sibiu pe locul I
pe ar la simularea examenului de
bacalaureat 2017 cu un procent de
promovabilitate de 47.9%.
Ac iune realizat

Domeniul
Curriculum şi
inspec ie şcolar ,
directori

Inspector şc. gen. prof.
Claudia Mery Simtion
insp.şc. gen.adj.,
prof.Gheorghe B rz ,
insp. şcolari,
Ioana D ne iu
Nicolae Suciu
Teodora Helju
Daniela Muntean
Lucia Grosu,
Anca Voineag

Inspectori şcolari,
Diana Bucu ,
Delia Stoicescu

Domeniul
Curriculum şi
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Conform graficului de inspec ii al I.Ş.J,
semestrul al II-lea, 2016-2017, prin
aplicarea inspec iei şcolare tematice:

7.

8.

şcolaritate (cu int spre clasa preg titoare şi
înv mântul profesional), în furnizarea unui
curriculum individualizat / adaptat nevoilor de
instruire a unor elevi / grupuri de elevi (elevii
cu C.E.S., elevii cu performan e şcolare, elevii
apar inând minorit ilor na ionale, elevii din
mediul rural, elevi din înv mântul particular
etc.)
Utilizarea resurselor educa ionale I.T. în
procesul de instruire şi de evaluare, în vederea
cre rii unei culturi digitale în procesul de
predare - înv are – evaluare şi în preg tirea şi
derularea examenelor na ionale 2017

inspec ie şcolar

Heltmann Anelisse
Adrian Popl cean
Mariana Buzuriu

monitorizarea problemelor educa ionale ale
romilor; monitorizarea incluziunii colare a
elevilor cu CES în înv mântul de mas
(elaborare programe adaptate i PIP)
Ac iune realizat

Domeniul
Curriculum şi
inspec ie şcolar

Inspector şcolar,
Anca Voineag,
informatician,
ing. Mircea Dragomir,
directori

Revigorarea ofertei de activit i de orientare
profesional şi de consiliere; monitorizarea
aplic rii în toate şcolile a unor programe
coerente de educa ie pentru s n tate, educa ie
civic , educa ie cultural-artistic şi ştiin ific ,
educa ie ecologic , educa ie prin sport,
educa ie rutier , P.S.I, „S n tate şi securitate
în munc ” ş.a.

Domeniul
Curriculum şi
inspec ie şcolar ,
consilieri
Comp. CCD

Sem. I
Sem. II
Resursele educa ionale I.T. existente la
nivelul unit ilor şcolare au fost utilizate în
procent de 100%. Preg tirea infrastructurii
audio – video pentru desf şurarea
examenelor na ionale 2017.
Ac iune realizat
Conform graficului de inspec ii şi a
calendarului C.C.D
Conform Graficului de inspec ii I J Sibiu,
semestrul al II-lea, 2016-2017,
prin
inspec ii de monitorizare a activit ii
coordonatorului de proiecte i programe
educative
colare (art. 68-71 din
Regulamentul cadru de organizare i
func ionare a unit ilor de înv mânt
preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr.
5079/31.08.2016); prin
inspec ii de
consiliere i orientare, i anume verificarea
activit ii dirigin ilor, conform legisla iei
specifice (art. 72-78 din Regulamentul
cadru de organizare i func ionare a
unit ilor de înv mânt preuniversitar,
aprobat prin O.M.E.N.C. . nr. 5079 /
31.08.2016); prin inspec ii de monitorizare
a activit ilor extra colare în unit ile de
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Inspectori şcolari,
Daniela Muntean,
Adrian Popl cean,
director C.C.D

9.

10.

11.

Consilierea echipelor manageriale din şcoli în
domeniul dezvolt rii capacit ii institu ionale
printr-o ofert de servicii educa ionale
eficiente, adresat elevilor şi cadrelor
didactice, persoanelor fizice adulte şi
comunit ii; monitorizarea şi evaluarea
calit ii proceselor de predare-înv areevaluare, a gradului de personalizare a ofertei
de instruire, prin diferen ierea parcursurilor de
înv are, prin adecvare la formele de evaluare
de nivel na ional
Cooperarea cu U.L.B. Sibiu şi cu alte
universit i în domeniul form rii ini iale a
studen ilor (asigurarea serviciilor de mentorat
pentru practica pedagogic a studen ilor); cu
C.C.D., în vederea dezvolt rii profesionale a
cadrelor didactice; sus inerea form rii
continue a cadrelor didactice (grupuri- int în
2016-2017: metodişti, evaluatori la examenele
na ionale, profesori debutan i etc.) şi stabilirea
de criterii relevante de evaluare a
competen elor profesionale, pe baza
standardelor specifice
Ini ierea unor parteneriate strategice între
şcoli, unit i de înv mânt superior şi Agen ia
Na ional de Ocupare a For ei de Munc , în

Inspector şc. gen. adj.,
prof. Gheorghe Bîrz ,
Livia Cre ulescu, Cristina
Marcu,
insp. şcolari,
metodişti

înv mânt; prin inspec ii de monitorizare a
activit ii de preg tire metodico- tiin ific
sau, prin extensie, evaluarea tuturor
activit ilor de formare i perfec ionare
Conform Ofertei de formare
i a
Calendarului C.C.D Sibiu, 2016-2017. Curs
de formare „Educa ie incluziv ” mai-iunie
2017
Ac iune realizat
S-a realizat consilierea unui num r de 34 de
directori /directori adjunc i debutan i care
au promovat concursul în unit ile de
înv mânt preuniversitar sibian.
S-a realizat consilierea unui num r de 29 de
directori / directori adjunc i numi i prin
deta are în interesul înv mântului
Ac iune realizat

Domeniul
management,
C.C.D,
U.L.B.S

Inspector şc. general, prof.
Claudia Mery Simtion
Inspector şc.gen.adj.,
prof. Gheorghe Bîrz ,
insp. şcolari pentru
management,
insp. şcolari pentru
dezvoltarea resursei
umane,
director CCD,
insp. şcolari

Conform calendarelor I.Ş.J şi C.C.D
Organizarea prin CCD a unui num r de
2cursuri pentru 58 profesori debutan i şi 6
cursuri pentru 504 cadre didactice în vederea
dezvolt rii profesionale.
Aprobarea proiectului POCU „Dezvoltare i
implementare de instrumente inovatoare i
strategii de motivare pentru coala sibian
incluziv ”, beneficiar Universitatea „Lucian
Blaga” Sibiu, I. .J. Sibiu partener de proiect
Ac iune realizat

Conducerea I.Ş.J
A.J.O.F.M Sibiu
Consiliul consultativ

Insp. gen.adj.,
Prof.Gheorghe Bîrz ,
insp. şcolari pentru

Cazual
Cazual, derulare de proiecte / parteneriate
strategice la nivelul unit ilor de înv mânt

Domeniul
Curriculum şi
inspec ie şcolar ,
Inspectori şcolari,
metodişti
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vederea ofert rii unor programe de formare, de
specializare şi perfec ionare pentru adul i;
dezvoltarea unor forme alternative de
organizare a educa iei de baz pentru popula ia
care a abandonat sau nu a frecventat şcoala

management,
Participarea la activit i de formare în
insp. şcolari pentru
cadrul atelierului de lucru „ otron” a 180 de
dezvoltarea resursei
cadrelor didactice din 9 jude e, inclusiv din
umane,
jude ul Sibiu (20 de cadre didactice din
insp. şcolar,
I. .J. i unit i de înv mânt pre colar).
Adrian Popl cean
Ac iune realizat
M sura: Eficientizarea procesului educa ional prin mutarea accentului în actul educa ional de pe transmiterea de informa ie pe crearea de
competen e pentru via , prin promovarea pe baza nevoilor de dezvoltare personal şi uman a unor programe de antreprenoriat de la şcoala
primar pân la universit i şi prin educa ia incluziv , în vederea cultiv rii toleran ei, nediscrimin rii şi accept rii diferen ei în şcoli şi în
societate
12.
Inspector şc. General prof. Proiecte derulate în înv mântul special:
Claudia Mery Simtion
Proiectul „L sa i copiii s vin la mine”,
inspector şc.gen.adj.,
ini iat de C.S.E.I. nr. 1 Sibiu, inclus în
prof. Mirela Iancu,
C.A.E.R, 2016-2017
inspector şcolar pentru
Proiectul european ,,Healthy Kids” (2016-1înv mântul special, Delia TRO1-KA219-034266_4), demarat de
Stoicescu inspector şcolar Centrul colar de Educa ie Incluziv Turnu
pentru minoritatea
Ro u
na ional rom , Dorel
Proiectul ,,Copiii sibieni vor s aud ’’
Diversificarea strategiilor didactice în
B il
(testarea auditiv gratuit a minim 2400 de
contextul activit ii instructiv-educative,
directori
copii pre colari de pe raza municipiului
conform principiului asigur rii relevan ei
Domeniul
Sibiu, cu extindere de raza jude ului;
pentru creştere / dezvoltare personal , social
Curriculum şi
orientarea colar a copiilor cu pierderi de
şi profesional şi prin promovarea educa iei
inspec ie şcolar
auz)
incluzive pentru integrarea unor programe de
Colaborarea cu Asocia ia OvidiuRo pentru
antreprenoriat.
organizarea gr dini elor estivale, în cadrul
atelierului de lucru „ otron”, pentru copiii
proveni i din medii dezavantajate i pentru
promovarea educa iei incluzive. Proiectul se
deruleaz în
Gr dini a din Nou, în
Gr dini a Ro ia, în Gr dini a nr. 13 Sibiu, în
Gr dini a Târnav , în Gr dini a Al âna, în
Gr dini a Brateiu i în Gr dini a Vurp r
Ac iune realizat
413. Creşterea ratei de promovare a elementelor de
Conducerea I.Ş.J,
Inspector şc. general,
Pe parcursul semestrului I al anului colar
al directorilor
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educa ie incluziv în procesul instruc ional al
elevilor romi: derularea de programe de
interven ie educa ional destinate elevilor romi
în vederea elimin rii segreg rii şcolare şi
pentru diminuarea ratei de neşcolarizare /
pentru reducerea eşecului şcolar şi promovarea
examenelor de absolvire (desf şurarea
programului „A doua şans ” în dou unit i
şcolare din jude ul Sibiu, a înv mântului
obligatoriu cu frecven redus ; derularea
proiectului cu finan are din fonduri
extrabugetare intitulat: „Fiecare copil în
gr dini ”; admiterea, pentru anul şcolar
2017-2018, pe locuri rezervate, pentru elevii
romi)

prof. Claudia Mery
2016-2017 s-au desf urat i monitorizat
Simtion
activit ile cuprinse în planul de m suri din
inspector şc.gen.adj.,
„STRATEGIA JUDE EAN A I. .J. SIBIU
prof. Gheorghe Bîrz ,
– ÎNV
MÂNT PENTRU ROMI” i a
inspector şcolar pentru
„Planului jude ean de m suri pentru
înv mântul special,
incluziunea cet enilor români apar inând
inspector şcolar pentru
minorit ii rome, pentru perioada 2015minoritatea na ional rom , 2020” – Institu iei Prefectului – Jude ul
directori
Sibiu, elaborate în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 18 / 2015. Strategia
jude ean a inspectoratului colar referitoare
la educa ia elevilor romi este structurat pe
programe care vizeaz
colarizarea,
dezvoltarea resurselor umane din unit ile
colare cu copii i elevi romi, promovarea
interculturalit ii, a educa iei incluzive i a
prevenirii segreg rii
colare, educa ia
adul ilor, diversificarea parteneriatelor
colilor în cadrul comunit ii i valorificarea
unor modele de succes din cadrul unor
proiecte educa ionale.
Colaborarea cu Partida Romilor Proeuropa,
filiala Sibiu, pe linia mediatiz rii locurilor
speciale pentru elevii romi la admiterea în
clasa a IX-a, an colar 2017-2018 (8 admi i
pe locuri speciale pentru romi) i pentru
acordarea recomand rilor din dosarele de
înscriere, privind la apartene a la etnia rom
Ac iune realizat
M sura: Reducerea ratei de p r sire timpurie a sistemului de înv mânt, pentru creşterea gradului de participare la educa ie, prin sporirea
accesului la educa ia de calitate a copiilor de vârst preşcolar / şcolar , prin asigurarea politicilor de echitate social şi a egalit ii şanselor
(reducerea absenteismului, a riscului de abandon şcolar, diminuarea fenomenului de violen , prin creşterea siguran ei elevilor în şcoli care
îndeplinesc standardele minimale de func ionare şi de garantare a siguran ei), prin intermediul unei abord ri bazate pe parteneriat şi a unui
mecanism solid de monitorizare şi prin ofertarea „Pachetului social garantat pentru educaţie”
14.
Sus inerea proiectului de constituire a
Conducerea I.Ş.J,
Inspector şc. gen. prof.
Sem. I
C.J. Sibiu,
Asocia ia Ovidiu Ro,
Domeniul
Curriculum şi
inspec ie şcolar
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Centrelor de Documentare şi Informare;
facilitarea accesului la resurse I.T. (informa ie
media, tehnologii etc.), crearea premiselor
pentru proiectul bibliotecii virtuale în şcoli.

C.C.D

Claudia Mery Simtion,
insp. şcolar, A. Voineag
director C.C.D

Sem II
Existen a în jude ul a 76 de Centre de
Documentare şi Informare care func ioneaz
în unit ile de înv mânt din jude .
Ac iune realizat
15. Colaborarea cu Poli ia, Jandarmeria, O.N.G.Conducerea I.Ş.J,
Inspector şc. General, prof.
Sem. I
uri etc., în vederea asigur rii unui mediu
Domeniul
Claudia Mery Simtion
Sem II
şcolar sigur în unit ile de înv mânt din
management
inspector şc. gen.adj., prof Au fost semnate - de c tre unit ile şcolare jude ul Sibiu prin monitorizarea periodic a
directori,
Gheorghe Bîrz .,
protocoale de colaborare cu institu iile
situa iei disciplinare, prin asigurarea pazei şi
Colaboratori I.Ş.J
insp. şcolar, Dana
responsabile de asigurarea pazei, securit ii
securit ii elevilor în unit ile de înv mânt, a
Munteanu
pentru prevenirea fenomenului de violen
activit ilor educative realizate cu scopul de a
în unit ile de înv mânt din jude ul Sibiu .
preveninii violen a în mediul şcolar, a
Au fost desf şurate activit i preventiv –
absenteismului, a abandonului şcolar, a
educative şi de informare în cadrul orelor de
organiz rii şi derul rii serviciului pe şcoal
dirigen ie, a consiliilor profesorale şi a
şedin elor cu p rin ii, de c tre reprezentan i
ai Inspectoratului Jude ean de Poli ie şi
Jandarmerie.
Ac iune realizat .
M sura: Utilizarea eficient , la nivelul standardelor na ionale din sistem, a resurselor umane, profesori motiva i şi bine preg ti i (dezvoltarea
competen elor profesionale, din perspectiva înv rii pe tot parcursul vie ii, prin oferta de formare continu particularizat , recunoaşterea şi
recompensarea m iestriei profesionale) prin redefinirea statutului cadrului didactic în societate, cu referire la salarizare, la carier , la criteriile
de evaluare a performan ei, la autonomia educa ional , la integritate, la reducerea birocra iei şi la eliminarea sarcinilor administrative inutile
16.
Stimularea competi iei valorice între şcoli, a
C.A al I.Ş.J
Insp. şc. general, prof.
Sem. I
accesului la cariera didactic , pe baza
Domeniul
Claudia Mery Simtion
Sem. II
performan elor profesionale; recunoaşterea şi
management,
inspector gen. adj., prof.
Activit i: organizarea premierii elevilor
recompensarea m iestriei didactice prin
directori
Gheorghe Bîrz
performan i i a profesorilor din cadrul
promovarea excelen ei personale şi
insp. de sector
Proiectului jude ean „ coala de excelen ,
institu ionale, pe baz de criterii valorice
nivel gimnazial, la disciplina limba i
validate na ional şi interna ional
literatura român ” iunie 2017 la biblioteca
ASTRA Sibiu. Organizator I. .J. Sibiu i
coala de aplica ie a proiectului 2016-2017,
coala Gimnazial „N. Iorga” Sibiu.
Ac iune realizat
17.
Sprijinirea şcolilor pentru a deveni centre de
Conducerea I.Ş.J
Insp. şc. general, prof.
Permanent
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educa ie permanent a adul ilor şi centre de
resurse multimedia pentru înv are
Constituirea unor grupuri de lucru pe
discipline, în vederea continu rii activit ilor
creative în domeniul softului educa ional;
instruirea profesorilor în utilizarea softului
educa ional şi a resurselor I.T.
Derularea / monitorizarea unor programe de
formare şi dezvoltare profesional menite a
crea competen ele necesare schimb rilor de
paradigm educa ional (competen e de
metodist, de evaluator, de mentor, competen e
în sfera elabor rii de proiecte educa ionale
eligibile etc.). Formarea personalului din
înv mânt prin programele Axei de de
formare profesional cu finan are european

Inspector inf. şi
CCD.

Datorit introducerii disciplinei obligatorii
Informatic şi TIC, la clasa a V-a, au fost
organizate la Casa Corpului Didactic Sibiu
cursuri de formare cu toate cadrele didactice
care predau la clasa a V-a (54 de cadre
didactice) în Sibiu şi zon .
Ac iune în curs de realizare.
18.
Conducerea I.Ş.J,
Inspector şc.gen.adj.,
Sem. II
Domeniul
prof. Gheorghe Bîrz ,
Derularea activit ilor de consiliere
management,
Insp. şcolar,
permanent la nivelul disciplinelor de
Consilii consultative
Anca Voineag
înv mânt pe probleme de interes ale
insp. şcolari, metodişti,
cadrelor didactice: competen e de metodist,
formatori
de evaluator, de mentor, competen e în sfera
elabor rii de proiecte educa ionale eligibile.
Participarea cadrelor didactice la cursuri de
formare ini iate de I J sau de CCD.
Ac iune realizat
M sura: Gestionarea eficient şi transparent a resurselor materiale şi financiare în sistemul de înv mânt sibian, prin coordonarea politicilor
din sectorul educa iei cu politicile şi ini iativele altor sectoare de activitate şi prin proiecte de reabilitare / modernizare a cl dirilor şcolare pentru
ca toate unit ile de înv mânt s ob in autoriza ii de func ionare (sanitar şi I.S.U.)
19.
Asigurarea asisten ei specializate în
Conducerea I.Ş.J
Contabil-şef,
Permanent
gestionarea eficient a resurselor financiare
Domeniul economic
econ. Silvia Ciufudean
Activit i de auditarea a gestion rii
dedicate; monitorizarea şi controlul legalit ii
şi administrativ
ing. Marius Blaga
resurselor financiare prin compartimentul
administr rii fondurilor la nivelul unit ilor de
Audit a I. .J. Sibiu în unit ile de
înv mânt
înv mânt preuniversitar din jude ul Sibiu.
Ac iune realizat
M sura: Asigurarea transparen ei decizionale la nivelul Inspectoratului Şcolar Jude ean Sibiu, prin respectarea principiului autonomiei în
educa ie, a principiului responsabilit ii publice şi la nivelul unit ilor şcolare din sistem, prin continuarea reformei manageriale şi prin
depolitizarea şi deschiderea sistemului de educa ie c tre societate, c tre mediul social, economic şi cultural
20.
Creşterea autonomiei unit ilor de înv mânt
Conducerea I.Ş.J,
Insp.şc. gen., prof. Claudia
Conf. calendarului M.E.N.
şi a autonomiei profesionale a cadrelor
Domeniul
Mery Simtion
Derularea
activit ilor
specifice
de
didactice.
management
insp. gen. adj, prof.
mobilitate de personal, 2017-2018.
Consilierea echipelor manageriale în definirea
Gheorghe Bîrz ,
Desf urarea concursului de ocupare a
politicii de resurse umane şi asigurarea
jurist I.Ş.J.,
posturilor vacante / rezervate din unit ile
sprijinului în recrutarea personalului didactic.
Carmen Popescu
de înv mânt preunniversitar, din data de

63

Claudia Mery Simtion
Insp. şcolar,
Anca Voineag,
informatician,
ing. Mircea Dragomir,
director C.C.D

Asistarea şcolilor în realizarea încadr rii şi în
managementul normelor didactice; implicarea
în organizarea concursului de titularizare, la
solicitarea centrelor de examen; asigurarea
suplinirilor ocazionale etc., prin aplicarea
riguroas a metodologiei M.E.N.
21.

22.

Elaborarea tematicii şi a graficelor pentru
şedin ele Consiliului de administra ie şi
consiliile consultative, ale grupurilor de lucru /
de proiect, ale cercurilor metodice şi
comisiilor de nivel jude ean sau de nivel local;
adaptarea, cazual , a tematicii proiectate prin
efectul de feedback

Actualizarea / elaborarea seturilor de
proceduri pentru aplicarea coerent şi
sistematic a prevederilor legislative, a
metodologiilor şi regulamentelor, a
programelor opera ionale, pentru
implementarea proiectelor prioritare în anul
şcolar 2016-2017 etc.; consilierea / sprijinirea
structurilor organiza ionale care coordoneaz
programe educa ionale de nivel local /
jude ean (Strategia de ac iune comunitar ,

Domeniile
Curriculum şi
inspec ie şcolar ,
Management
Consiliul de
administra ie al I.Ş.J,
C.A din unit ile
şcolare

Conducerea I.Ş.J,
Domeniul
Management,
comisii / grupuri de
lucru,
echipele de proiect
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insp. şcolari, K.Kerestesz,
C.Marcu

12 iulie 2017, în dou centre de examen:
coala Gimnazial nr. 13 Sibiu i coala
Gimnazial nr. 18 Sibiu (662 participan i)
Ac iune realizat

Inspector şc. gen., prof.
Claudia Mery Simtion
inspectori gen. adj., prof,
Gheorghe Bîrz , Mirela
Iancu
inspectori şcolari pentru
management,
inspectori şcolari pentru
dezvoltarea resursei
umane,
consilii consultative etc.

Sem. I, Sem. II
Au fost organizate 448 inspec ii tematice
care au vizat monitorizarea activit ilor
instructiv – educative, extracurriculare şi a
activit ii manageriale.
Ac iune în curs de realizare
Sem. I, Sem. II
S-au aprobat în CA a I J Sibiu consiliile
consultative, ale grupurilor de lucru / de
proiect, ale cercurilor metodice şi comisiilor
de nivel jude ean sau de nivel local,
conform graficelor de desf urarea a
activit ilor vizate.
Au fost organizate aprox. 460 inspec ii
tematice care au vizat monitorizarea
activit ilor
instructiv
–
educative,
extracurriculare şi a activit ii manageriale.
Ac iune realizat
Conf. calendarului
planurilor de implementare

Inspector şcolar general,
prof. Claudia Mery
Simtion
inspector şc.gen.adj., prof.
Gheorghe Bîrz ,
insp. şcolari Anca Voineag,
Delia Stoicescu, Dorel
B il ,
contabil-şef, econ. Silvia
Ciufudean,

specifice
Au fost realizate activit i din calendarul
Strategiei Na ionale de Ac iune Comunitar :
,,S pt mâna fructelor i legumelor donate”
Au fost elaborate, la nivelul I. .J Sibiu,
Procedura de monitorizare, prevenire i
combatere a abandonului i absenteismului
colar şi Planul de m suri pentru combaterea
absenteismului i abandonului colar pe anul

colar 2016-2017.
directori,
S-a
întocmit proiectarea de m suri pentru
parteneri,
prevenirea
consumului de droguri, a traficului
echipele de implementare a
de
persoane
i de activit i pentru copiii cu
proiectelor

Programe de tip „Şcoal dup şcoal ”,
Programul pentru combaterea violen ei în
mediul şcolar, Programul de integrare a
elevilor cu cerin e educa ionale speciale în
şcoala de mas , Programul de interven ie
pentru elevii lipsi i de asisten parental ,
înv area prin cooperare etc.; granturi pentru
proiecte şi activit i care promoveaz calitatea
în sistemul educa ional european

23.

Monitorizarea performan elor managerilor
şcolari în domeniul managementului
educa ional, a activit ii didactice, ştiin ifice şi
de formare; asigurarea asisten ei calificate, a
consilierii individuale şi colective. Evaluarea
periodic a personalului de conducere, a
personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic de la nivelul inspectoratului şi de la
nivelul unit ilor şcolare, conform fişelor de
evaluare, în vederea atingerii performan elor şi
cu int spre recunoaşterea m iestriei
profesionale

p rin i pleca i în str in tate i pentru sprijinirea
persoanelor vârstnice.

Inspector şcolar general,
prof. Claudia Mery
Simtion
Inspectori gen. adj.,
prof.Gheorghe Bîrz ,
insp. şcolari

Domeniul
Management,
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Programul educativ „LIVE POZITIVE
LIFE – VIA A LA POZITIV ” ini iat de
Colegiul Tehnic „Independen a” Sibiu s-a
desf şurat în mai multe unit i şcolare
sibiene.
Au fost desf şurate activit i de educa ie
juridic derulate în coli i licee (protocol
de colaborare între M.E.N., Ministerul
Justi iei
i Consiliul
Superior
al
Magistraturii).
A fost elaborat, în colaborare cu structurilor
organiza ionale care coordoneaz programe
educa ionale de nivel local / jude ean,
Planul de m suri pentru combaterea
absenteismului i abandonului colar pe
anul colar 2016-2017.
Ac iune realizat
Conform graficelor
S-a aprobat în CA a I J Sibiu Procedura de
evaluare a directorilor / directorilor adjunc i,
cf. OMEN 3623 / 11.04.2017 i comisiile
I J Sibiu de evaluare a directorilor /
directorilor adjunc i.
Derularea concursului de ocupare func iilor
de directori i directori adjunc i în unit ile
de înv mânt preuniversitar din jude ul
Sibiu (luna iulie 2017)
În toate cele 153 de unit i de înv mânt au
fost numi i directori; cei care au promovat
concursul au primit decizie pe 4 ani iar în

18 unit i de înv mânt au fost numi i
directori cu detaşare în
interesul
înv mântului. La nivelul directorilor
adjunc i din 54 de posturi doar 9 adjunc i
sunt detaşa i în interesul înv mântului.
Ac iune realizat .
24.
Reactualizarea bazei de date, la nivelul tuturor
Domeniul
Insp. şcolari
Sem. I, Sem. II
disciplinelor, în vederea asigur rii
Curriculum şi
Consiliile consultative
Conform solicit rilor M.E.N.
înv mîntului digital: documente curriculare,
inspec ie şcolar
metodişti
Constituirea grupurilor de lucru la nivelul
oferta de manuale alternative, auxiliare
I J Sibiu pentru revizuirea programelor
curriculare, softuri educa ionale etc.
claselor VI-VIII, aprobate prin O.M.E.N.
3393 / 28.02. 2017, la nivelul tuturor
disciplinelor de înv mânt i elaborarea
documentelor de sintez transmise c tre
M.E.N.
Ac iune realizat
M sura: Fundamentarea ofertelor educa ionale în înv mântul voca ional / tehnic, pe baza nevoilor dezvolt rii personale / form rii
profesionale, conform cererii / ofertei de pe pia a muncii, prin promovarea parteneriatului dintre institu iile de înv mânt şi mediul de afaceri,
prin modernizarea programelor / re elei de institu ii şcolare şi prin extinderea educa iei antreprenoriale de la şcolile voca ionale şi tehnologice la
toate şcolile din România.
25.
Fundamentarea planurilor de şcolarizare 2017Conducerea I.Ş.J,
Insp. şc. general, prof.
Ianuarie
2018 împreun cu partenerii sociali
Com. Loc. de
Claudia Mery Simtion
2017
(COMITETUL LOCAL PENTRU
Dezvoltare,
insp.şcolar Adrian
Aprobarea planului de şcolarizare 2017DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI
institu ii
Popl cean
2018 în CA a IŞJ Sibiu – în curs de avizare
SOCIAL – C.L.D.P.S.), prin actualizarea
descentralizate
reprezentan i ai Comitetelo
MEN
analizei de nevoi educa ionale ale elevilor şi
Locale de Dezvoltare
Ac iune realizat
cunoaşterea intereselor p rin ilor, pe baza
evalu rii sistematice a cererii de preg tire
profesional în raport cu dezvoltarea pie ei
muncii; eficientizarea ofertei de şcolarizare
prin programul „A doua şans ”, în acord cu
prevederile O.M.E.C.T.S nr. 5248 /
31.08.2011 privind aplicarea programului "A
doua şans "
26. Derularea programelor comune, Inspectoratul
Conducerea I.Ş.J,
Inspector şc. general, prof.
Permanent
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Şcolar Jude ean - Centrul Jude ean de Resurse
pentru Asisten Educa ional , în vederea
cuprinderii copiilor cu cerin e educative
speciale în înv mântul special şi de mas ;
asigurarea flexibilit ii ofertei curriculare, prin
programe de formare continu a cadrelor
didactice care lucreaz cu aceşti elevi şi prin
programe de preg tire a şcolilor de mas
pentru a-i primi şi integra

C.J.R.A.E,
Autorit ile implicate
în protec ia minorilor

Claudia Mery Simtion
insp. şcolar Delia
Stoicescu,
director CJRAE, prof.
Valeria Purcia

Cooperarea cu profesori de la U.L.B. Sibiu în
vederea preg tirii loturilor de olimpici jude eni
pentru ob inerea unor rezultate performante la
etapele na ionale ale concursurilor şi
olimpiadelor şcolare

Conducerea IŞJ,
Domeniul
Curriculum şi
inspec ie şcolar ,
U.L.B.S

Inspector şc. general, prof.
Claudia Mery Simtion
insp. şcolari,
profesori universitari

Au fost reabilitate structurile centrelor
şcolare de educa ie incluziv şi au fost
asigurate
accesibilit ile
necesare
particip rii elevilor cu dizabilit i la
procesul
de
înv are,
compensare,
recuperare. Au fost asigurate servicii de
sprijin, prin intermediul înv torilor /
profesorilor de sprijin, pentru elevii cu
nevoi educative speciale, integra i în
înv mântul de mas . S-a realizat
depistarea precoce şi interven ia timpurie în
cazul copiilor cu cerin e educative speciale
şi pentru dezvoltarea de servicii de
consiliere psihopedagogic şi orientare
şcolar şi profesional . prin cele 49 de
centre
şi
cabinetele
de
asisten
psihopedagogic şi de terapie a tulbur rilor
de limbaj şi prin cele 11 cabinete
logopedice interşcolare
Actiune realizat
M sura: Creşterea vizibilit ii sistemului de înv mânt jude ean prin organizarea activit ii de preg tire a elevilor performan i, pentru
dezvoltarea personal , intelectual , pentru stimularea creativit ii şi a inov rii, în vederea ob inerii excelen ei în educa ie.
27.
Corelarea eficient a educa iei generale cu
Conducerea I.Ş.J,
Inspector şc. general,
Conform graficului de activit i
educa ia de elit , sus inerea elevilor cu
Domeniul
insp. şcolari
Se desf şoar activit i ale Şcolii de
performan e şcolare, asigurarea preg tirii lor
Curriculum şi
excelen la nivel primar şi gimnazial
institu ionalizate („Şcoala de excelen ” /
inspec ie şcolar ,
(român şi matematic ) care preg tesc elevi
discipline), în vederea particip rii la olimpiade
Parteneri interesa i
pentru participarea la olimpiadele şi
şi concursuri şcolare
concursurile şcolare.
Ac iune realizat
28.
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Urmare a colabor rii U.L.B.S. – I.Ş.J. Sibiu,
prof. univ. de discipline diferite (limba şi
literatura român , matematic , biologie)
desf şoar la sfârşit de s pt mân activit i
de predare –înv are-evaluare cu elevii din

clasele finale de liceu
conform graficelor.
Ac iune realizat
M sura: Coordonarea programelor comunitare a înv mântului pentru minorit ile na ionale şi pentru grupurile dezavantajate, menite s
asigure crearea spa iului comun al educa iei europene şi a competitivit ii sistemului de înv mânt jude ean la nivel na ional şi interna ional
29.
Diseminarea informa iilor referitoare la
Domeniul
Inspector programe
Conform graficului de activit i
oportunit i de finan are prin programe şi
Curriculum şi
educa ionale europene,
S-au derulat activit i de informare i de
proiecte, pentru şcolile din mediul rural, mai
inspec ie şcolar /
Anca Voineag,
consiliere a reprezentan ilor unit ilor de
ales acordarea consultan ei şi a sprijinului
inspector de
echipele de proiect
înv mânt în vederea aplic rii de proiecte
necesar c ut rii de parteneri şi redact rii
programe
POCU, cu finan are european
documenta iilor de finan are pentru proiecte de
educa ionale,
Ac iune realizat
cooperare şcolar interna ional din cadrul
Coordonatorii de
programelor de înv are pe tot parcursul vie ii
proiect
30.
Sprijinirea echipelor de proiect pentru
Conducerea I.Ş.J,
Insp. şcolar general, prof.
Conform graficului de activit i
creşterea calit ii proiectelor aplicate şi
inspectori şcolari de
Claudia Mery Simtion
Urmare a colabor rii U.L.B.S. – I.Ş.J. Sibiu,
consilierea şcolilor în vederea creşterii
programe
inspector şc. gen. adj.,
prof. univ. de discipline diferite (limba şi
capacit ii de absorb ie a fondurilor europene
educa ionale,
prof. Gheorghe Bîrz
literatura român , matematic , biologie)
prin intermediul proiectelor şi programelor
inspector
insp. şcolari,
desf şoar la sfârşit de s pt mân activit i
na ionale şi transnationale; asigurarea cadrului
pentru educa ie
Anca Voineag,
de predare –înv are-evaluare cu elevii din
calitativ al implement rii activit ilor
permanent şi
Daniela Muntean
clasele finale de liceu conform graficelor.
dezvoltate în cadrul proiectelor şi al
activit i
Ac iune realizat
programelor, sprijinirea echipelor manageriale
extraşcolare,
/ a echipelor de proiect în implementarea /
parteneri din
derularea programelor şi proiectelor
comunitatea
educa ionale prioritare lansate de M.E.N../
educa ional
I.Ş.J. şi acordarea asisten ei specializate;
asigurarea inform rii şi consilierii în aplicarea
pentru programe de parteneriat educa ional
na ional / transna ional
M sura: Deschiderea sistemului de educa ie sibian prin realizarea unui parteneriat corect cu autorit ile administra iei publice locale, prin
respectarea principiului dialogului social şi prin optimizarea strategiilor de comunicare cu mass-media şi comunitatea local
31.
Colaborarea I.Ş.J. şi a unit ilor şcolare cu
Conducerea I.Ş.J,
Insp. şcolar general, prof.
Periodic
Institu ia Prefectului - Jude ul Sibiu, Consiliul
inspector şcolar
Claudia Mery Simtion
Participarea reprezentan ilor I.S.J.Sibiu la
Jude ean, Consiliile locale, poli ia,
pentru educa ie
inspector şc. gen. adj., prof. întâlnirile de lucru organizate de c tre
Jandarmeria, serviciile descentralizate,
permanent şi
Gheorghe Bîrz ,
Institu ia Prefectului Jude ului Sibiu,
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institu iile partenere, cu asocia ii / funda ii, cu
reprezentan ii sindicatelor, cu alte organiza ii
etc., pentru dezvoltarea de proiecte şi
programe de interes comun

32.

Cooperarea cu mass-media local , în vederea
unei inform ri eficiente şi rapide a cet enilor
cu privire la sistemul de educa ie sibian, la
evenimentele specifice etc.

activit i
extraşcolare,
inspectori şcolari,
parteneri din
comunitatea
educa ional
Conducerea I.Ş.J,
inspector şcolar
pentru rela ia cu
mass-media

M sura: Programe de antreprenoriat de la şcoal primar la universitate
33.
Crearea unui ecosistem antreprenorial EduUniversitatea
”Lucian Blaga” din
HUB by ULBS şi organizarea acestuia ca
societate antreprenorial studen easc pentru
Sibiu
instruire şi consiliere în elaborarea de planuri
de afaceri şi ob inerea de finan are pentru
start-up-uri
34.
Implementarea instrumentului strategic HEIUniversitatea
Innovate dezvoltat la solicitarea Comisiei
”Lucian Blaga” din
Europene şi OECD pentru universit i
Sibiu
antreprenoriale

35.

Implementarea proiectului INNOVATION
LABS- un preaccelerator de start-up în
domeniul IT în colaborare cu Tech Lounge
Romania şi Universitatea Politehnic
Bucureşti

”Tech Lounge
Romania”
Universitatea
”Politehnica ”
Bucureşti”
”Universitatea
”Lucian Blaga”

insp. Daniela Muntean,
reprezentan i ai Comitetul
Local de Dezvoltare

Insp. şcolar general, prof.
Claudia Mery Simtion
inspector şc. gen. adj., prof.
Gheorghe Bîrz
insp. şcolar,
Livia Cre ulescu

Periodic
Informarea permanent a mass-mediei
despre ac iunile educative şi
extracurriculare desf şurate în unit ile
şcolare sibiene.
Ac iune realizat - permanent

Prorector cu Strategia
Organiza ional şi
Financiar

2017-2020
A fost aprobat Regulamentul de organizare
i func ionare a SAS-EduHub i s-a
constituit Consiliul Executiv
i s-a
nominalizat Pre edintele.

Prorector cu Strategia
Organiza ional şi
Financiar

2017-2020
Implementarea instrumentului este la etapa
a 3-a: Participarea gratuit a stakeholderilor
din facult i la cursuri/module de
antreprenoriat i intrantreprenoriat, dar i la
activit i practice, în parteneriat cu mediul
de afaceri în cadrul unor Hub-uri
antreprenoriale.
2017 – 2020
În perioada martie-mai 2017, ULBS a
participat pentru a 2-a oar cu echipe la
activit ile proiectului INNOVATION
LABS.

Prorector cu Strategia
Organiza ional şi
Financiar
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Consiliul Jude ean, Consiliile locale, poli ia,
Jandarmeria, serviciile descentralizate.
Ac iune realizat - permanent

36.

37.

38.

Depunerea a dou proiecte în cadrul
POCU/82/3/7 cu titlul:
- Start-up Laboratorul de
antreprenori
- Business Lab – de la start la succes
Dezvoltarea de programe de studii universitare
şi postuniversitare de antreprenoriat

Înregistrarea în Registrul Matricol Unic a
datelor studen ilor înmatricula i pe cicluri şi
forme de înv mânt
M sura: Profesori motiva i şi bine preg ti i
39.
Consolidarea rela iilor de parteneriat între
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu şi
unit ile de înv mânt preuniversitar de stat
din jude ul Sibiu în vederea organiz rii şi
desf şur rii de programe de dezvoltare
personal şi profesional universitar şi
postuniversitar a cadrelor didactice
preuniversitare
M sura: Cadre didactice şi cercet tori de vârf
40.
Înfiin area ”Casei Ştiin ei” Sibiu – mediu
informal de întâlnire a cercet torilor,
inventatorilor, cadrelor didactice, studen ilor,
elevilor şi publicului larg în vederea cultiv rii
interesului pentru cercetare, dezvoltare şi
inovare
41.
Organizarea evenimentului ”Noaptea
cercet torilor” destinat prezent rii publicului
larg de experimente, demonstra ii ştiin ifice şi
alte activit i practice în vederea sporirii
interesului spre cercetare şi inovare
M sura: Cet eni activi pe pia a muncii
42.
Realizarea de studii pentru adecvarea şi

Sibiu
Universitatea
”Lucian Blaga” din
Sibiu

Prorector cu Strategia
Organiza ional şi
Financiar

2017 – 2020
A fost declarat eligibil proiectul Start-UP
Hub: Laboratorul antreprenorilor i s-a
contractat în ianuarie 2018.

Universitatea
”Lucian Blaga” din
Sibiu
Universitatea
”Lucian Blaga” din
Sibiu

Rector

2017 – 2020
Înc nerealizat, se afl în derulare.

Rector

2017
S-a definitivat pentru anul 2017, pe baza
solicit rilor MEN.

Universitatea
”Lucian Blaga” din
Sibiu

Prorector cu activitatea
academic

2017 – 2020
10 Parteneriate cu mediul preuniversitar,
inclusiv cu ISJ.
Desf urarea activit ilor în coala Altfel,
coli de var pentru elevi.

Universitatea
”Lucian Blaga” din
Sibiu

Prorector cu activitatea
ştiin ific

2017
Nerealizat ca urmare a lipsei spa iului.
Obiectiv realizat.
Peste 10000 de participan i 29.09.2017

Universitatea

Prorector cu Strategia

2017 – 2020
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43.

adaptarea curriculum-ului universitar la
nevoile concrete ale mediului de afaceri,
dezvoltarea competen elor antreprenoriale şi a
abilit ilor profesionale şi creşterea
posibilit ii angaj rii absolven ilor pe pia a
muncii
Implementarea de proiecte în cadrul POCU
pentru organizarea şi desf şurarea de stagii de
practic şi intership

”Lucian Blaga” din
Sibiu

Organiza ional şi
Financiar

Universitatea
”Lucian Blaga” din
Sibiu

Rector

S-au desf urat focus-grupuri cu angajatorii
i studii de c tre CCOC în baza finan rii
FDI.

2017 -2020
ULBS a aplicat pe axa specific cu 5
proiecte, toate au fost desemnate eligibile.
Sunt în stadiu de contractare.
44.
Organizarea şi func ionarea Centrului de
Universitatea
Prorector cu Probleme
2017
Consiliere şi Orientare în Carier
”Lucian Blaga” din
Studen eşti
Organizat de Prorector cu Probleme
Sibiu
Studen e ti
M sura: Infrastructur modern , mijloace didactice adecvate, care utilizeaz tehnologiile inform rii şi comunic rii
45.
Participarea universit ii în cadrul proiectului
Universitatea
Rector
2017 – 2020
ANELIS PLUS în vederea asigur rii
”Lucian Blaga” din
ULBS particip în cadrul proiectului
accesului la bazele de date interna ionale şi
Sibiu
ANELIS PLUS, oferind acces studen ilor i
pentru crearea depozitului digital na ional
cadrelor didactice la bazele de date ale
institu ional care con ine arhivele bazelor de
revistelor tiin ifice interna ionale.
date ale revistelor ştiin ifice interna ionale
M sura: Creşterea particip rii în înv mântul universitar, concomitent cu îmbun t irea calit ii şi relevan ei acestuia
46.
Preluarea în administare a C minului Nr.2 din
Universitatea
Rector
2017
incinta Liceului Tehnologic de Construc ii şi
”Lucian Blaga” din
În baza HCL Sibiu nr.65/23.02.2017 i a
Arhitectur ”Carol I” Sibiu din proprietatea
Sibiu
Contractului
de
administra ie
public a Municipiului Sibiu şi reabilitarea lui
nr.1/01.03.2017, a fost preluat în
pentru cazarea studen ilor
administrare C minul Nr.2 din incinta
Liceului Tehnologic de Construc ii i
Arhitectur ”Carol I” Sibiu.
A fost încheiat contract de servicii de
proiectare pentru elaborarea documenta iei
D.A.L.I., necesar aprob rii tehnicoeconomic de c tre MEN.
47.
Preluarea în administrare a imobilului situat în
Universitatea
Rector
2017
Sibiu, str. Soseaua Alba Iulia nr. 76, de la
”Lucian Blaga” din
ULBS a depus documenta ia necesar
Ministerul Muncii, Familiei, Protec iei Sociale
Sibiu
prelu rii în administrare a imobilului situat
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şi Persoanelor Vârstnice, în vederea amenaj rii
unei infrastructuri destinate domeniului de
educa ie fizic şi sport
48.

Dezvoltarea infrastructurii universitare prin
extinderea şi reconfigurarea cl dirii Facult ii
de Inginerie

Universitatea
”Lucian Blaga” din
Sibiu

Rector

49.

Cump rarea imobilului situat în Sibiu, str. Dr.
I.Ra iu nr. 5-7, de la proprietarii care l-au
revendicat şi primit

Universitatea
”Lucian Blaga” din
Sibiu

Rector

50.

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

Universitatea
”Lucian Blaga” din
Sibiu

Rector

M sura: Înt rirea prestigiului interna ional al universit ilor româneşti
51.
Dezvoltarea de programe de studii universitare
Universitatea
în limbi str ine şi promovarea ofertei
”Lucian Blaga” din
educa ionale în special în domeniile cu
Sibiu
poten ial de creştere
M sura: Excelen a în educa ie
52.
Implementarea unui program de atragere într-o
carier universitar /cercetare a studen ilor cu
performan e deosebite la înv are şi cercetare
M sura: Înv area pe tot parcursul vie ii
53.
Dezvoltarea programelor de mobilit i a
studen ilor şi a cadrelor didactice în cadrul

în Sibiu, str. oseaua Alba Iulia nr. 76, care
se afl în analiz i solu ionare la Ministerul
Muncii,Familiei, Protec iei Sociale i
Persoanelor Vârstnice.
2017 – 2020
Documenta ia tehnic de autorizare a
execu iei lucr rilor se afl în analiz i
solu ionare la Prim ria Municipiului Sibiu.
La data prezentei, analiza este suspendat
pân la clarificarea regulamentului juridic al
terenului de sub i din incinta cl dirii
Facult ii de Inginerie.
2017 – 2020
Procedura de preluare prin cump rare a
imobilului este în faza negocierii pre ului de
vânzare-cump rare.
2017 – 2020
ULBS a asigurat fondurile b ne ti necesare
acord rii de burse i alte forme de sprijin
material pentru studen ii proveni i din
grupuri dezavantajate.

Rector

2017 – 2020
Senatul Universit ii a adoptat Hot râri
privind organizarea i desf urarea de
programe de studii universitare în limbi
str ine, îndeosebi în domenii cu poten ial de
cre tere.

Universitatea
”Lucian Blaga” din
Sibiu

Rector

2017 - 2020

Universitatea
”Lucian Blaga” din

Rector
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2017 – 2020
ULBS desf oar Programe Erasmus+ i

Erasmus+ cu ri partenere. Organizeaz
(studen i STA&STT) i mobilit i pe baza a
peste 200 de acorduri semnate cu ri UE i
non -UE.
54.
Dezvoltarea de programe de formare şi
Universitatea
Rector
2017 – 2020
perfec ionare postuniversitar a adul ilor şi
”Lucian Blaga” din
ULBS organizeaz i desf oar programe
stimularea particip rii acestora
Sibiu
de formare i perfec ionare postuniversitar
a adul ilor, îndeosebi în domeniul sanitar i
al educa iei.
M sura: Guvernan profesionist şi transparen , descentralizare, autonomie şi responsabilitate. Înt rirea autonomiei universitare, concomitent
cu creşterea responsabilit ii publice
55.
Actualizarea informa iilor libere la publicare
Academia For elor
Şeful biroului Secretariat,
Site-ul Academiei For elor Terestre
postate pe site-ul Academiei For elor Terestre
Terestre „Nicolae
registratur , informare şi „Nicolae B lcescu” este actualizat zilnic cu
„Nicolae B lcescu”
B lcescu”
rela ii publice
informa ii libere la publicare.
În bara de meniu principal , accesând
butonul „Despre noi” la subcapitolul
„Informa ii de interes public” sunt afişate
informa iile de interes public care se
comunic din oficiu.
De asemenea, pe pagina principal a
site-ului, sunt publicate in format text (sub
form
de text descriptiv, anun sau
comunicat de pres ), foto şi/sau video
evenimentele importante la care au
participat sau vor participa membrii
comunit ii noastre academice.
Ac iune realizat
M sura: Profesori motiva i şi bine preg ti i. Asigurarea unui sistem de salarizare şi motivare financiar corespunz tor rolului pe care cadrul
didactic îl îndeplineşte în societate, ca principal motor al creşterii calit ii actului educa ional: creşterea salariilor personalului didactic cu 20%
de la 1 iulie 2017 şi cu 30% de la 1 ianuarie 2018
56.
Asigurarea în bugetul anului 2017, respectiv în
Academia For elor
Contabil şef
Bugetul de venituri proprii al Academiei
cel al anului 2018 ale Academiei For elor
Terestre „Nicolae
Fortelor Terestre pentru anul 2017 a
Terestre „Nicolae B lcescu” a resurselor
B lcescu”
asigurat plata salariilor personalului şi a
financiare necesare
nevoilor administrativ-gospod reşti, au
asigurat baza material a preg tirii pentru
programului Erasmus +

Sibiu
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lupt , între inerea şi repararea tehnicii,
derularea
planului
de
înv mânt,
executarea unor lucr ri şi presta ii.
Pentru anul 2018, Bugetul de venituri
proprii aprobat asigur plata drepturilor
salariale pentru intreg personalul institu iei
precum, plata cheltuielilor de între inere şi
îndeplinirea tuturor obiectivelor de investi ii
propuse a fi realizate în acest an.
Sunt realizate prevederile anului 2017
M sura: Cadre didactice şi cercet tori de vârf: Valorificarea adecvat a experien ei personalit ilor academice de marc , concomitent cu
introducerea unor m suri de stabilizare şi motivare a cadrelor didactice tinere
57.
Invitarea unor personalit i cu prestigiu
Academia For elor
Prorector (loc iitor al
Pe parcursul anului universitar au fost
profesional recunoscut în ar şi în str in tate
Terestre „Nicolae
comandantului pentru
cooptate în calitate de personalul didactic
pentru sus inerea de prelegeri şi conferin e
B lcescu”
înv mânt)
asociat invitat personalit i cu prestigiu
profesional recunoscut în ar
şi în
str in tate care au sus inut prelegeri şi
conferin e
pe
tematici
adecvate
perfec ion rii
preg tirii
personalului
didactic şi form rii studen ilor academiei.
Ac iune realizat
M sura: Cet eni activi pe pia a muncii: Realizarea de studii cu privire la nevoilor agen ilor economici în ceea ce priveşte asigurarea cu personal
calificat, precum şi la inser ia absolven ilor pe pia a muncii
58.
Identificarea gradului de satisfac ie a
Academia For elor
Prorector (loc iitor al
Periodic au avut loc întâlniri cu
beneficiarilor cu privire la nivelul
Terestre „Nicolae
comandantului pentru
reprezentan ii beneficiarilor, în urma c rora
competen elor profesionale şi transversale ale
B lcescu”
înv mânt
au fost implementate m suri viabile de
absolven ilor format pe parcursul şcolariz rii
îmbun t ire a calit ii educa iei, propuse
de aceştia.
Ac iune realizat
M sura: Dezvoltarea stagiilor de practic de specialitate/internship
59.
Men inerea procedurii de planificare şi
Academia For elor
Prorector (loc iitor al
Anual se reînnoiesc Acordurile de practic
desf şurare a stagiilor de practic ale
Terestre „Nicolae
comandantului pentru
şi documentele aferente acestuia, în vederea
studen ilor în unit ile beneficiarilor, prin
B lcescu”
înv mânt
optimiz rii practicii universitare (de
reînnoirea periodic a acordurilor de practic
specialitate/stagiului), în care sunt precizate
durata şi perioada de desf şurare, obliga iile
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organizatorului de practic
şi ale
partenerului de practic , precum şi modul
de evaluare al studen ilor.
Ac iune realizat
M sura: Opera ionalizarea Centrelor de consiliere şi orientare în carier în toate universit ile din România
60.
Optimizarea colabor rii Centrului de
Academia For elor
Prorector (loc iitor al
Anual Colegiile Militare Na ionale execut
consiliere şi orientare în carier al Academiei
Terestre „Nicolae
comandantului pentru
vizite de
informare-documentare în
For elor Terestre „Nicolae B lcescu” cu
B lcescu”
înv mânt
institu ia
noastr ,
procesul
de
structurile de informare-recrutare ale
recrutare/selec ie şi orientare în carier fiind
Ministerului Ap r rii Na ionale şi colegiile
coordonat în permanen cu structurile de
na ionale militare
informare/recrutare ale M.Ap.N.
Ac iune realizat
M sura: Creşterea particip rii în înv mântul universitar, concomitent cu îmbun t irea calit ii şi relevan ei acestuia:Consolidarea bazei
materiale, construc ia de c mine studen eşti noi şi reabilitarea/modernizarea sau construc ia de cantine studen eşti
Procesul de modernizare a spa iilor la
61.
Modernizarea dot rii spa iilor destinate
Academia For elor
Prorector (loc iitor al
standardele
de
calitate
specifice
activit ilor didactice şi instruc iei, respectiv a
Terestre „Nicolae
comandantului pentru
înv
mântului
universitar
militar
au
vizat:
c minelor studen eşti
B lcescu”
înv mânt)
• dotarea
spa iilor
destinate
activit ilor de înv mânt şi administrative
cu mobilier, echipamente IT etc.;
• îmbun t irea condi iilor de trai şi a
confortului termic din pavilioanele de
cazare a studen ilor, din s lile de clas ,
laboratoare,
editur
şi
biblioteca
universitar ;
• extinderea serviciilor medicale prin
amenajarea spa iilor şi darea în folosin a
cabinetului stomatologic (şi spa iilor
conexe), respectiv asigurarea condi iilor
igienico-sanitare
pentru
func ionarea
infirmeriei de unitate;
• eliminarea riscurilor pe linia
producerii de incendii în pavilioane.
Ac iune realizat
M sura: Creşterea calit ii şi relevan ei programelor de studii universitare, inclusiv prin îmbun t irea cadrului metodologic de autoevaluare şi
evaluare extern , la toate nivelele de studii
62.
Promovarea în oferta educa ional a unor
Academia For elor
Prorector (loc iitor al
În decursul anului 2017 au fost autorizate s
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programe de studii universitare noi care s
asigure o coresponden adecvat între
finalit ile educa ionale specifice şi solicit rile
socioprofesionale ale beneficiarilor

Terestre „Nicolae
B lcescu”

func ioneze provizoriu dou programe de
studii universitare de licen : Înginerie şi
management în domeniul comunica iilor
militare (4 ani de studii), domeniul de studii
Inginerie
şi
management,
respectiv
Contabilitate şi informatic de gestiune (3
ani de studii), domeniul de studii
Contabilitate, în vederea diversific rii
calific rilor absolven ilor în corela ie cu
cererile beneficiarilor
Ac iune realizat
M sura: Înt rirea prestigiului interna ional al universit ilor româneşti:Încurajarea interna ionaliz rii universit ilor prin creşterea calit ii,
dezvoltarea programelor de studii în limbi str ine şi promovarea ofertei educa ionale, în vederea atragerii de studen i str ini, inclusiv din ri
ter e (peste 20000 pe an), precum şi pentru furmizarea de for de munc calificat pentru companiile care opereaz în România
63.
Implementarea semestrului interna ional din
Academia For elor
Decan Facultatea de Ştiin e
Începând cu anul 2018
cadrul unui program de studii universitare de
Terestre „Nicolae
Militare
Semestrul interna ional a fost implementat,
licen
B lcescu”
începând cu semestrul 2 al anului
universitar 2017-2018 pentru programul de
studii universitare de licen Leadership
militar (semestrul 4 pentru anul II de studii)
au fost în acest sens vor participa la
mobilit i de studii în cadrul semestrului
interna ional 10 studen i greci la Academia
Militar Elen , Atena, Grecia, iar din
institu ia noastr vor participa în sistem de
reciprocitate la semestrul interna ional al
Academiei Militare Elene, 8 studen i.
Ac iune realizat
64.
Publicarea sub egida Comisiei Europene a
E-book şi didactical materials au fost
materialelor didactice (e-book şi didactical
publicate pe platforma e-learning a
Academia For elor
Decan Facultatea de Ştiin e institu iilor militare partenere din cadrul
materials) pentru dou discipline din cadrul
Terestre „Nicolae
Militare
semestrului interna ional din responsabilitatea
programului Ini iativa European
de
B lcescu
Academiei For elor Terestre „Nicolae
Schimb a Tinerilor Ofi eri (Emilyo).
B lcescu”
Ac iune realizat
Consolidarea rela iilor tradi ionale existente între România şi diferitele organisme interna ionale în domeniul educa iei şi cercet rii, astfel încât
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comandantului pentru
înv mânt)

s devin un actor regional important, dar şi s ofere expertiz pentru rile aflate la începutul reformei înv mântului superior
65. Participarea activ în cadrul Forumului
Academia For elor
Prorector (loc iitor al
La activitate (iMAF 2017), care s-a
Academic Militar International iMAF
Terestre „Nicolae
comandantului pentru
desfaşurat în Chocerady, Rebublica Ceh şi
B lcescu
programe si rela ii
la care institu ia noastr este co-organizator,
interna ionale)
din partea Academiei For elor Terestre
„Nicolae B lcescu” au participat 1 ofi er, 3
personal civil şi 2 studen i.
Participarea la întâlnirea de contact a avut
ca obiectiv principal discutarea şi stabilirea
sarcinilor între parteneri.
Pe timpul activit ilor s-au abordat
probleme referitoare la:
- provoc ri în implementarea semestrului
interna ional realizat în cadrul Parteneriatului
Strategic;
- rela ia care exist între interna ionalizare şi
standardele de calitate din înv mântul
superior;

66.

Asigurarea particip rii de personal didactic
militar în cadrul echipelor NATO de sus inere
a reformei înv mântului superior militar din
Republica Moldova şi Kyrgystan

Academia For elor
Terestre „Nicolae
B lcescu”

77

Personal nominalizat

De asemenea, au fost eviden iate
beneficiile pe care finalizarea acestui proiect
le aduce institu iilor partenere, dar şi altor
institu ii
militare
interesate
în
implementarea unui semestru interna ional
(în special în ceea ce priveşte
compatibilizarea programelor de studii care
se deruleaz în institu iile noastre).
Ac iune realizat
Activitatea
s-a
concretizat
prin
participarea unui ofi er instructor avansat
român
la
programul
DEEP
KÂRGÂZSTAN,
în
perioada
2024.03.2017,
în
localitatea
Bişkek,
Kârgâzstan.
Scopul principal al grupului de exper i
NATO participant la activitate a fost
cunoaşterea st rii actuale a sistemului de

67.

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

Academia For elor
Terestre „Nicolae
B lcescu
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Prorector (loc iitor al
comandantului pentru
programe si rela ii
interna ionale)

înv mânt militar, în elegerea nevoilor de
reformare şi identificarea modului în care
NATO şi partenerii pot contribui la
dezvoltarea
programelor
militare
educa ionale din Kârgâzstan.
Pentru viitor grupul de lucru NATO va
propune vizite de studii pentru delega ia
kârgâz la academiile militare din Serbia,
Cehia şi România, în vederea revizuirii
propriului curriculum şi a identifica bunele
practici adoptate de aceste
ri pentru
reformarea sistemelor de înv mânt.
Ac iune realizat
Programul Cultural Understanding and
Language Proficiency (CULP) s-a aflat în
2017 la a 6-a edi ie, an în care în cadrul
acestui program Academia For elor Terestre a
primit vizita a 2 ofi eri şi a unui num r de 22
cade i din cadrul Comandamentului
cade ilor Forth Knox, Kentucky, S.U.A., în
perioada 28.05.2017 – 15.06.2017. Din partea
academiei noastre au fost implica i în acest
proiect un num r de 44 de studen i militari şi
2 tineri ofi eri.
Derularea
programului
CULP
în
Academia For elor Terestre a adus un aport
pozitiv în îmbun t irea competen elor de
comunicare în limba englez ale studen ilor
români şi în îmbog irea vocabularului
acestora.
Schimbul de experien între studen ii
noştri şi cade ii americani le-a oferit
ambelor p r i oportunit i de cunoaştere mai
am nun it a sistemului educa ional şi
militar din care aceştia provin şi în acelaşi

68.

Desf şurarea s pt mânii interna ionale International Student Week

Academia For elor
Terestre „Nicolae
B lcescu”
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timp a dus la o mai bun cunoaşetere a
culturii, tradi iilor, principiilor şi valorilor
pe care tinerii militari le promoveaz .
Studen ii academiei au avut ocazia de a
schimba cu colegii americani informa ii
legate de modul de instruire şi de preg tire
fizic din cele dou institu ii partenere.
Pe lâng activit ile desf şurate în cadrul
institu iei noastre au mai avut loc o serie de
activit i de socializare, vizite la muzee, şi la
alte puncte de interes pe care oraşul nostru
le ofer .
Ac iune realizat
Loc iitor al Comandantului
S pt mâna Interna ional
Studen easc
pentru Programe şi Rela ii “International Student Week” este un
Interna ionale
eveniment care s-a desf şurat în perioada
24 – 29.04.2017 şi s-a aflat la prima edi ie
în anul universitar 2016-2017.
La aceast activitate au participat 11
studen i str ini din 4 ri partenere şi anume
Grecia, Bulgaria, Polonia şi Portugalia.
Evenimentul a avut un impact benefic
asupra studen ilor prezen i, prin participarea
la activit ile desf şurate pe parcursul
s pt mânii interna ionale, în special prin
participarea la evenimentele ştiin ifice
studen eşti incluse în aceast perioad :
SECOSAFT (Sesiunea de Comunic ri a
Cercurilor Ştiin ifice Studen eşti cu
participare interna ional ) şi CADET
INOVA (Salonul Interna ional al Inov rii şi
Cercet rii Ştiin ifice Studen eşti), dar şi prin
participarea la activit i culturale, sportive şi
de socializare pe care institu ia noastr le-a
planificat.

Ac iune realizat
M sura: Programul de guvernare: - Înv area pe tot parcursul vie ii:Stimularea particip rii la programele ERASMUS+ în domeniul form rii
adul ilor
Num rul participan i la mobilit i în cadrul
69.
Creşterea num rului de mobilit i ale
Academia For elor
Prorector (loc iitor al
programului Erasmus+ în anul 2017, a
studen ilor şi cadrelor didactice în cadrul
Terestre „Nicolae
comandantului pentru
înregistrat o creştere raportat la anul 2016
programului Erasmus+
B lcescu
programe şi rela ii
atât în ce ea ce priveşte mobilit ile din
interna ionale)
rândul studen ilor cât şi a cadrelor
didacticedin institu ia noastr . Num rul
studen ilor participan i la mobilit i de
studiu în anul 2017 a fost de 21, la 3
universit i partenere din Polonia, Bulgaria,
şi Cehia, pe mobilit i de plasament au
participat un num r de 77 studen i la 16
institu ii partenere din 10 ri europene.
Num rul de mobilit i de cadre didactice şi
instructori militari pentru predare şi
instruire au fost de 17.
Sunt realizate prevederile anului 2017
În
ceea ce priveşte încheierea de noi
70.
Încheierea de noi Acorduri bilaterale
Academia For elor
Prorector (loc iitor al
acorduri
bilaterale în cadrul programului
Erasmus+ cu universit i din Spa iul
Terestre „Nicolae
comandantului pentru
Erasmus+, trebuie men ionat faptul c în
Educa ional European , civile şi militare
B lcescu
programe şi rela ii
anul 2017 Academia For elo Terestre
interna ionale)
“Nicolae B lccescu” a încheiat un nou
acord de cooperare cu Universitatea Matej
Bel din Banska Bistrica, Slovacia şi cu
Academia Militar Elen din Atena Grecia.
Sunt realizate prevederile anului 2017
M sura 3: Programe de antreprenoriat de la şcoala primar pân la universit i
71.
Implementarea de proiecte cu finan are
Universitatea
Conf. dr. E. Bo ian
„Implementarea de proiecte cu finan are
european pentru dezvoltarea culturii
Româno-German
Prof. dr. H. Gorski
european pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale la nivel preuniversitar şi
Sibiu
Conf.dr. G. B lan
antreprenoriale la nivel preuniversitar i
universitar
universitar” nu s-a putut realiza pân în
prezent i fost amânat pentru 2018
datorit întârzierilor întervenite în procesul
de selec ie a proiectelor cu fonduri
europene, la nivel na ional. Ac iunea se va
realiza în anul 2018, universitatea devenind
80

M sura 3 : Cet eni activi pe pia a muncii
72.
Realizarea de studii / cercet ri privind nevoile
de calificare pe pia a muncii din zona de
dezvoltare 7 - Centru

73.

Organizarea de sesiuni de consiliere şi
orientare în carier a studen ilor / elevilor

partener în proiectul cu finan are european
nr. POCU/82/3/7/103860, „Start în
Business”, ce are ca scop între altele,
formarea profesional a 300 de persoane în
domeniul antreprenoriatului.
Ac iune nerealizat
Universitatea
Româno-German
Sibiu

Prof. dr. H. Gorski
Lect. Dr. M. Fuciu

„Organizarea de sesiuni de
consiliere i orientare în carier a studen ilor
/ elevilor” a fost îndeplinit . Aceast
activitate se realizeaz în mod permanent de
c tre membrii Centrului de Consiliere i
Orientare în Carier (CCOC) al
Universit ii Româno-Germane din Sibiu
prin acordarea de servicii de informare pe
pia a muncii, consiliere în vederea g sirii
unui loc de munc , preg tire pentru
întocmirea CV-ului i a scrisorilor de
inten ie, consiliere în vederea dezvolt rii
unui plan de carier etc. Activitatea de
consiliere i orientare în carier se
realizeaz cu studen ii proprii i cu persoane
din afara institu iei, care solicit acest
serviciu.
Prin intermediul CCOC-ului,
Universitatea a derulat în 2017, programe
de formare profesional a adul ilor,
autorizate ANC, pentru meseria de
Inspector / referent resurse umane.

Universitatea
Româno-German
Sibiu

Prof. dr. H. Gorski
Lect. Dr. M. Fuciu

„Realizarea de studii / cercet ri
privind nevoile de calificare pe pia a muncii
din zona de dezvoltare 7 - centru” a fost
îndeplinit . Aceast activitate de cercetare
este una permanent , mai ales în condi iile
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unei pie e a muncii în continu schimbare i
dezvoltare. Cercetarea derulat în aul 2017
a vizat identificarea de metode de
dezvoltare a sistemului de educa ie prin
intermadiul sistemelor inteligente i a
responsabilit ii sociale a corpora ilor.
Activitatea de cercetare s-a concretizat prin
publicarea de articole în reviste de
specialitate i participares la conferinte
interna ionale (8th Balkan Region
Conference on Engineering and Business
Education (BRCEBE) & 10th International
Conference on Engineering and Business
Education (ICEBE) at Sibiu, Romania,
Sibiu, 19 – 22 octombrie 2017; 24th
International Economic Conference – IECS
2017, Lucian Blaga University of Sibiu).
M sura 3: Programe antreprenoriat de la şcoala primar pân la universit i
Pct. 1 : Extinderea educa iei antreprenoriale de la şcolile voca ionale şi tehnologice la toate şcolile din România
Pct. 2 : Organizarea de concursuri antreprenoriale la toate nivelurile preuniversitre
M sura 6: Cet eni activi pe pia a muncii
Pct. 2 : Fundamentarea planurilor de şcolarizare şi a finan rii pe domenii de studiu, în func ie de nevoile pie ei muncii
Pentru m sura 3. pct.1 i 2, precum i pentru m sura 6 pct.2 care în mod eronat au fost cuprinse în ac iunile pe care Inspectoratul Teritorial de Munc
Sibiu le va desf ura în vederea realiz rii Programului de Guvernare în jud. Sibiu pe anul 2017 i datorit faptului c pentru acestea nu au fost stabilite
m suri, entitatea implicat , persoanele responsabile i termenele de finalizare nu pot fi raportate ac iuni la capitolul politici în domeniul educa iei.
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CAPITOLUL 6 CERCETARE – DEZVOLTARE - INOVARE
Nr.
Entitatea implicat
Persoana responsabil
Stadiu realiz rilor în 2017
M suri
Crt.
în realizare
M sura: Cercetare de excelen , la nivel european şi interna ional: Sus inerea cooperarilor interna ionale pe plan bilateral în domeniul
Cercet rii Dezvolt rii şi Inov rii
1.
Sus inerea cercet rii de excelen prin
Academia For elor
Loc iitor al Comandantului
S pt mâna Interna ional Scientific Week
desf şurarea evenimentelor ştiin ifice în cadrul
Terestre „Nicolae
pentru Cercetare ştiin ific
of „Nicolae B lcescu” Land Forces
- International Scientific Week of „Nicolae
B lcescu”
Academy este un eveniment care s-a
B lcescu” Land Forces Academy
desf şurat în perioada 12-17.06.2017 şi s-a
aflat la prima edi ie în anul universitar
2016-2017.
Conferin a KBO 2017 a fost principalul
eveniment, şi-a atins obiectivele proiectate
şi a contribuit cu seriozitate la men inerea şi
promovarea de noi modalit i de colaborare
şi de realizare a parteneriatelor în domeniul
cercet rii ştiin ifice. La aceast activitate au
participat 276 de autori din care 109 din
ar şi 108 din str in tate.
S-au desf şurat şi o serie de activit i
conexe manifest rii, dintre care amintim:
− aniversarea a 170 de ani de
înv mânt militar românesc;
− acordarea titlului de Senator de
Onoare şi Doctor Honoris Causa unor
personalit i ale vie ii academice şi
ştiin ifice din ar şi din str in tate;
− organizarea
„Zilei
por ilor
deschise”, ac iune care a permis
participan ilor la lucr rile conferin ei, dar şi
publicului larg s cunoasc o parte din
realiz rile academiei, s
participe la
prezent ri de armament, tehnic
şi
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M sura 2: Cercetare în slujba societ ii şi a economiei
2.
Organizarea de conferin e ştiin ifice /
Universitatea
seminarii / workshop-uri în care s se prezinte
Româno-German
rezultatele cercet rilor ştiin ifice

3.

Publicarea rezultatelor cercet rii ştiin ifice în
volumul conferin elor şi revistelor de
specialitate

Universitatea
Româno-German
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echipamente specifice For elor Terestre;
− mediatizarea manifest rii în massmedia central şi local etc.
Ac iune realizat
Conf. dr. E. Bo ian
Prof. dr. H. Gorski
Conf.dr. G. B lan

Conf.dr. G. B lan
Lect. dr. N.Scutea
Lect. dr. L. Marcu

“Organizarea de conferin e
tiin ifice / seminarii / workshopuri în care
s se prezinte rezultatele cercet rilor
tiin ifice” a fost îndeplinit . În anul 2017,
Universitatea Româno-German din Sibiu a
organizat în parteneriat cu Institutul de
tiin e Administrative „Paul Negulescu” din
Sibiu i Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu, conferin a tiin ific cu tema
„Provoc ri ale dreptului public în prezent.
Contribu ii ale profesorului Ioan Iosif
Santai la dezvoltarea dreptului românesc”.
,,Publicarea rezultatelor cercet rii
tiin ifice în volumul conferin elor i
revistelor de specialitate” a fost
îndeplinit .
Rezultatele cercet rilor tiin ifice au
fost publicate în volumul conferin elor,
revistelor de specialitate i editarea de c r i,
dup cum urmeaz :
• Buletinul
tiin ific, al.Academiei
For elor Terestre din Sibiu,ISSN
2247-8396,
• Conferin e
Interna ionale
Knowledge-Based Organization (a
23-a editie), ISSN 1843-682X,
Conference
Proceedings
2,
Academia For elor Terestre Nicolae
B lcescu, Sibiu, 15-17 iunie 2017,
vol. 23 (2017), no. 2;

•

•

•

•

•

•
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volumul
Diversity
and
Interdisciplinarity in Bussines Law.
Contributions
to
the
7th
International
Conference
Perspectives of Bussines Law in the
Third Millenium, November 24,
2017, Bucharest, ISBN 978-60694312-2-1 (E-Book);
Conferin a Institutului de tiin e
Administrative
”Paul
Negulescu”(editia a XXI-a), Sibiu,
26-27 mai 2017;
First
International
Academic
Conference “The leaders of the xxi
Century.
Formation
of
the
Personality of a Charismatic Leader
on the Basis of Humanitarian
Techonologies”, National Technical
University “Kharkov Polytechnic
Institute, Kharkov-Ucraina, 2122.09.2017;
Conferin a
Interna ional
PERFORMAN E
INTR-O
ECONOMIE
COMPETITIV (edi ia 4), Chi in u
12-13 mai 2017;
International Workshop Business
Administration and Marketing 2017,
"1
Decembrie
1918"
University of Alba Iulia, Faculty of
Economic Sciences
Carte,
MANAGEMENTUL
PROIECTELOR CU FINAN ARE
EUROPEAN – studiu teoretic şi
practic,
Volumul II,
Editura

Universit ii Lucian Blaga din Sibiu,
ISBN 978-606-12-0834-0, Vol II
ISBN 978-606-12-1474-7, 2017;
• 8th Balkan Region Conference on
Engineering and Business Education
(BRCEBE) & 10th International
Conference on Engineering and
Business Education (ICEBE) at
Sibiu, Romania, Sibiu, 19 – 22
octombrie 2017, ISSN: 1843-6730,
Volume 8(10)/2017;
• 24th
International
Economic
Conference – IECS 2017, Lucian
Blaga University of Sibiu, ISSN
2344 – 1682, ISSN-L 2344 – 168,
Book of abstracts;
• Bulletin of Taras Shevchenko
National University of Kyiv.
Economics;
• International Workshop on Business
Administration and Marketing –
2017, „International Business and
Economy in a time of Global
Development ”, organizat de ”1
decembrie 1918” University of Alba
Iulia, Alba Iulia, 24th of november
2017, Book of Abstracts;
• Annales Universitatis Apulensis
Series Oeconomica, ”1 decembrie
1918” University of Alba Iulia;
International Conference KNOWLEDGEBASED ORGANIZATION, Vol. XXIII,
No. 1, 2017, DE GRUYTER OPEN

M sura 3: Cercetare de excelen , la nivel european şi interna ional
4.
Accesarea / participarea la proiecte europene /
Universitatea

Conf. dr. E. Bo ian
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Ac iunea intitulat „Accesarea /

interna ionale finan ate prin programul
ORIZONT 2020 / programe ale UEFISCDI

Româno-German
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Prof. dr. H. Gorski
Lect. Dr. M. Fuciu

participarea la proiecte europene /
interna ionale finan ate prin programul
Orizont 2020 / programe ale UEFISCDI”
nu a fost îndeplinit deoarece în anul
2017, Universitatea nu a accesat astfel de
programe, întrucât în acest an, apelurile de
proiecte lansate din sursele men ionate mai
sus, nu s-au potrivit cu ariile de cercetare –
dezvoltare din cadrul Universit ii RomânoGermane din Sibiu.
Ac iune nerealizat

CAPITOLUL 7 POLITICI ÎN DOMENIUL S N T

II

Nr.
Entitatea
Persoana
Stadiu realiz rilor în 2017
Crt M suri
implicat în
responsabil
.
realizare
M sura: Reglementarea prin lege şi controlul suplimentelor alimentare
1.
Serviciul
Inspector şef
Nr.controale realizate :
Efectuarea de activit ţi de
Control în
Dr. Lucian
▪ Aliment = 770
inspecţie privind
S
n
tate
Bl
gu
iu
▪ Apa = 193
controlul în domeniul
Public
▪ Turism = 158
alimentului inclusiv al
Ac iuni tematice = 45
acestui tip de produs în
Alte ac iuni specifice activit ii realizate :
conformitate cu
▪ ac iuni de recontrol = 226
atribuţiile Ministerului
▪ produse alimentare interzise comercializ rii şi utiliz rii = 27,668kg i
S n t ții în domeniu
2,975litri
▪ num r sesiz ri şi adrese rezolvate = 1168
▪ ac iuni de îndrumare şi consultan = 2177
▪ ac iuni comune cu alte autorit i = 80
▪ nr.sanc iuni = 805 din care: avertismente = 655, amenzi = 150 în valoare
de 124600 lei
▪ suspendare temporar a activit ii = 0
▪ adrese înaintate adm publice locale = 287
▪ probleme deosebite = 0
▪ rapoarte activitate MS lunare , raport MS trimestrial şi raport MS anual
în domeniile de activitate conform Regulamentelor Europene
▪ adrese trimitere în debit contravenien i CL, AF = 64
Ac iune realizat
2. Notific ri prin SRAAF,
Serviciul
Inspector şef
▪ Nr. notific ri SRAAF. RAPEX = 55
RAPEX,
Control în
Dr. Lucian
▪ Nr. probe recoltate = 273
Recolt ri probe de
S n tate
Bl gu iu
Ac iune realizat
laborator
Public
La necesitate
M sura: Realizarea unui buget multianual pentru vaccinurile incluse în planul național, conform Organiza iei Mondiale a S n t ii
Verificarea implement rii programului de vaccinare:
Efectuarea de activit ți de
Serviciul
Dr. Dorin
3.
▪ 171 cabinete medicale medicin de familie
Control în
Marchean
inspecție privind
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implementarea
programului de vaccinare
la nivel județean inclusiv
în grupurile la risc

4.

Protejarea s n t ii
popula iei împotriva
principalelor boli
transmisibile care pot fi
prevenite prin vaccinarea
– Programul Național de
Imunizare
Indicatori de evaluare:
- Num r transporturi
vaccin
- Num r doze vaccin
distribuite
- Num r fişe de raportare
evaluate
- Num r instruiri personal
medical vaccinator şi
mediatori sanitari
- Num r controale la
furnizorii de servicii
medicale (condi ii de
p strare şi mod de
administrare vaccinuri,
înregistrare şi raportare
vaccin ri)
- Num r comunit i cu
acoperire vaccinal
suboptimal
- Num r campanii

S n tate
Public Compartiment
Control
Unit ți i
Servicii de
S n tate
Compartiment
ul de
Supraveghere
Epidemiologic
i Control
Boli
Transmisibile

▪

3 cabinete medicale apar inând UAMS
Ac iune realizat

Dr. Georgeta
Marga

Indicatori de rezultat:
▪ Num r transporturi vaccin- 17.
▪ transporturi de la Centrul National Unifarm S.A.
▪ Num r doze vaccin distribuite – 56847 doze
▪ Num r fişe de raportare evaluate- 5340 fise
▪ Num r instruiri personal medical vaccinator şi mediatori sanitari- 270
instruiri personal medical vaccinator
▪ Num r controale la furnizorii de servicii medicale (condi ii de p strare şi
mod de administrare vaccinuri, înregistrare şi raportare vaccin ri) – 149
controale
▪ Num r comunit i cu acoperire vaccinal suboptimal - 9
▪ Num r campanii suplimentare de vaccinare pentru recuperarea
restan ierilor – 12 campanii suplimentare pt.recuperarea restantierilor la
vaccinarea RRO
▪ Num r cazuri RAPI înregistrate şi investigate- 0 cazuri
▪ Num r verific ri RENV- 1951 verificari RENV
▪ Num r anchete acoperire vaccinal – 230 MF verificati prin anchete AV
din lunile februarie si august 2017
▪ Num r raport ri lunare consum i stocuri de vaccinuri la INSP: 12
raportari lunare a consumului de vaccin si a stocurilor existente in teren la
MF, sectii de Neonatologie si sediul DSPJ-ului.
Activitatea privind protejarea sanatatii populatiei impotriva pricipalelor boli
transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinare in anul 2017 fata de anul
2016 a fost minutios structurata pe multiple etape de lucru incluse in
campaniile de vaccinare lunare pe grupe de varsta , tip de vaccin in special in
localitatile defavorizate.
In 2017 a fost inclusa campania de vaccinare suplimentara RRO in conditii
epidemiologice deosebite la grupele de varsta 9-11 luni, 1-4 ani, 5-9ani.
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suplimentare de vaccinare
pentru recuperarea
restan ierilor
- Num r cazuri RAPI
înregistrate şi investigate
- Num r verific ri RENV
- Num r anchete
acoperire vaccinal
- Num r raport ri lunare
consum i stocuri de
vaccinuri la INSP
M sura: Dezvoltarea programelor naționale și continuarea celor
2015-2016
5.
Ameliorarea st rii de
Serviciul
Dr. G l anu
s n tate a copilului 0-1
Control în
Daniela
an prin participarea
S n tate Dr. Marchean
medicilor de familie la
Compartiment
Dorin
Programul Na ional de
Control
S n tate a Femeii şi
Unit ți i
Copilului
Servicii de
S n tate
6.
Coordonarea şi
Compartiment
Dr Radu Marin
implementarea la nivel
ul de Evaluare
teritorial a activit ilor
a Factorilor de
medicale cuprinse în
Risc din
programele na ionale de
Mediul de
s n tate privind
Via i
alimenta ia şi nutri ia
Munc
precum şi evaluarea
Colectiv de
condi iilor de igiena din
Activitate
unitati de alimenta ie.
Specific :
Igiena
Indicatori de evaluare
Alimentului
- Num r ac iuni de
monitorizare a calit ii

Intensificarea actiunilor de vaccinarea a copiilor restantieri RRO in
comunitatile defavorizate cu echipe medicale stabilite de DSP. , astfel
micsorandu-se numarul de cazuri de Rujeola/ Rubeola.
De asemenea in 2017 incepand cu nascutii din luna august au primit vaccinul
pneumococic inclus in Calendarul National de Vaccinare.
In trimestrul IV 2017 a fost instruit personalul medical vaccinator privind
conditiile de pastrare si transport a vaccinurilor , modul de administrare a
acestora in conditii de siguranta maxima la nivelul furnizorilor de servicii
medicale, inregistrarea si raportarea vaccinarilor.
Ac iune realizat
existente prin alocarea unor fonduri suplimentare raportat la perioada
num r de copii beneficiari de lapte praf = 654 copii (CNP unic)
cantitatea distribuit = 2475 kg lapte praf
num r de copii beneficiari de fier pentru profilaxia anemiei feriprive la
sugar = 35
cantitatea distribuit = 35 flacoane Ferrum Hausman

▪
▪
▪
▪

Ac iune realizat
▪

Num r actiuni de monitorizare a calitatii sanitare a unor produse
alimentare =96.
- In cadrul celor 96 de actiuni au fost verificate un numar de 535
produse alimentare (alimente tratate cu radiatii, suplimente alimentare,
alimente cu adaosuri de vitamine si minerale, sare iodata), referitor la
modul in care se respecta normele de igiena privind depozitarea,
comercializarea, termenele de valabilitate, notificarea acestora de catre
Ministerul Sanatatii precum si prevederile HGR. 106/2002 privind
etichetarea produselor.

▪

Num r probe alimentare recoltate pentru monitorizarea calitatii sanitare a
unor produse alimentare = 79.
- Au fost recoltate 10 probe de alimente cu destinatie nutritionala
speciala, dintre care: 4 probe au fost trimise la Centrul Regional de
Sanatate Publica Cluj pentru analiza de reziduri pesticide, metale grele
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sanitare a unor produse
alimentare
- Num r probe alimentare
recoltate pentru
monitorizare a calit ii
sanitare a unor produse
alimentare
- Num r focare de
îmbolnavire toxiinfec ii
alimentare
- Num r probe
alimentare recoltate din
focare de îmbolnavire
toxiinfec ii alimentare

-

-

7.

Coordonarea şi
implementarea la nivel
teritorial a activit ilor
medicale cuprinse în
programele na ionale de
s n tate privind
protejarea s n t ii şi
prevenirea îmboln virilor
asociate factorilor de risc
din mediul de via
Indicatori de evaluare:
- Num r probe de ap
potabila chimice şi
bacteriologice recoltate în

Compartiment
ul de Evaluare
a Factorilor de
Risc din
Mediul de
Via i
Munc
Colectiv de
Activitate
Specific :
Igiena
Mediului

Dr. Brînduşa
S raru

si benzopiren; 3 probe au fost trimise la Centrul Regional de Sanatate
Publica Iasi pentru determinarea micotoxinelor si analize
microbiologice iar 3 probe analizate la DSP Sibiu pentru nitrati si
microbiologic.
Au fost recoltate 2 probe de bauturi energizante si trimise la CRSP
Cluj pentru determinarea de cofeina, carnitina si coloranti sintetici.
Au fost recoltate 20 probe de sare iodata, trimise la DSP Valcea pentru
determinarea continutului de Iod.
Au fost recoltate 2 probe de suplimente alimentare, trimise la CRSP
Timisoara pentru determinarea metalelor grele.
Au fost recoltate 2 probe de condimente, trimise la Institutul de Igiena
si Sanatate Publica Veterinara Bucuresti pentru determinarea nivelului
de radiatii ionizante.
Au fost recoltate 43 de probe de materiale in contact cu alimentul,
dintre care:
20 probe material plastic, trimise pentru analiza la DSP Ialomita;
8 probe carton, 5 probe melamina, 5 probe inox, 5 probe ceramica,
trimise pentru analiza la CRSP Bucuresti.

* Numar Fise de ancheta alimentara privind starea de nutritie si alimentatie a
populatiei = 50
Ac iune realizat
▪ Num r probe de ap potabil chimice i bacteriologice recoltate în scopul
supravegherii calit ii apei potabile în jude ul Sibiu:
- probe chimice = 1143
- probe bacteriologice = 1137
▪ Num r cazuri de methemoglobinemie acut infantil generate de apa de
fântân , identificate = 2
▪ Num r analize efectuate din apa de fântân suspectat în evolu ia cazului
de methemoglobinemie = 2 probe (chimic i bacteriologic)
Ac iune realizat
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8.

scopul supravegherii
calit ii apei potabile
distribuite în sistem
centralizat în jude ul
Sibiu
- Num r cazuri de
methemoglobinemie
acut infantil generate
de apa de fântân ,
identificate
- Num r analize efectuate
din apa de fântân
suspectat în evoluția
cazului de
methemoglobinemie
Coordonarea şi
implementarea la nivel
teritorial a activit ilor
medicale cuprinse în
programele na ionale de
s n tate privind medicina
muncii.
Indicatori de evaluare:
- Num r determin ri de
zgomot, iluminat,
microclimat, expertize,
recolt ri probe
aeromicroflor şi
suprafe e pentru
evaluarea riscului asupra
s n t ii în expunerea la
factori nocivi profesionali
în vederea prevenirii
îmboln virilor
profesionale şi a bolilor

Compartiment
ul de Evaluare
a Factorilor de
Risc din
Mediul de
Via i
Munc
Colectiv de
Activitate
Specific :
Igiena Muncii

Dr. Mihaela Stoia

Evaluarea riscului asupra s n t ii în expunerea la factori nocivi profesionali
în vederea prevenirii îmboln virilor profesionale şi a bolilor legate de
profesie:
- num r determin ri de zgomot = 174
- num r determin ri de iluminat = 54
- num r determin ri de microclimat = 16
- num r expertize = 34
- num r recolt ri probe aeromicroflor şi suprafe e = 73
- Cercetarea, declararea şi eviden a bolilor profesionale: num r cazuri noi
de boli profesionale declarate şi luate în eviden = 14
- Monitorizarea absenteismului prin boal profesional : num r zile
incapacitate temporar de munc (ITM) = 239
- Ac iuni de promovare a s n t ii la locul de munc = 161
- Raportare date în cadrul PN II = 15 / 6 activit i.
Ac iune realizat

92

9.

legate de profesie;
- Num r cazuri semnalate
prin cercetarea,
declararea şi eviden a
bolilor profesionale;
- Num r zile incapacitate
temporar de munc (
monitorizarea
absenteismului prin boal
profesional );
- Num r ac iuni de
promovare a s n t ii la
locul de munc .
Coordonarea şi
implementarea la nivel
teritorial a activit ilor
medicale cuprinse în
programul na ional de
s n tate privind evaluarea
st rii de s n tate a
copiilor şi tinerilor.
Indicatori de evaluare:
- Num r examene
medicale de bilan evaluarea nivelului de
dezvoltare fizic şi a
st rii de s n tate a
copiilor şi tinerilor din
colectivit ile şcolare
- Num r cazuri de boli
cronice dispensarizabile
în colectivit ile de copii
şi tineri
- Num r copiilor colari

Compartiment
ul de Evaluare
a Factorilor de
Risc din
Mediul de
Via i
Munc
Colectiv de
Activitate
Specific :
Igiena colar

Dr. Rodica
Mih il

-

-

-

-

-
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Num r examene medicale de bilan - evaluarea nivelului de dezvoltare
fizic şi a st rii de s n tate a copiilor şi tinerilor din colectivit ile
şcolare = 7713.
Evaluarea nivelului de dezvoltare fizic şi a st rii de s n tate a copiilor şi
tinerilor din colectivit ile şcolare (an şcolar 2016/2017) - total = 11.163
copii din care:
- 9322 copii examina i în mediul urban;
- 1841 copii examina i în mediul rural.
Evaluarea st rii de s n tate (an şcolar 2016/2017) - total = 9523 copii din
care:
- 7544 copii examina i în mediul urban;
- 1979 copii examina i în mediul rural.
Num r total cazuri de boli cronice dispensarizabile în colectivit ile de
copii şi tineri = 6925 cazuri. În anul 2017 au fost luate în eviden un
num r de 1882 cazuri noi.
Popula ia de referin în anul colar 2016-2017 = 32049 copii investiga i
Num r copii colari examina i prin triaj epidemiologic – total 199.910
copii din care:
- dup dup vacan a de iarn = 42.718 copii;
- dup vacan a intersemestrial = 43.355 copii;
- dup vacan a de prim var = 43.888 copii;

10.

examinați prin triaj
epidemiologic dup
vacan e
- Num r autoriza ii
sanitare de func ionare în
baza declara iei pe
propria r spundere pentru
unit i de educa ie şi
înv mânt
- Num r notific ri
asisten de specialitate
de s n tate public pentru
unit i de educa ie şi
înv mânt
Protejarea s n t ii şi
prevenirea îmboln virilor
asociate radia iilor
ionizante în cadrul
Programul National de
monitorizare a factorilor
determinan i din mediul
de via şi munc .
Indicatori de evaluare:
- Num r controale pentru
monitorizarea
radioprotecției
pacientului în expunerea
medical la radia ii
ionizante
- Num r controale pentru
supravegherea expunerii
personalului medical la
radiatii ionizante
- Num r analize pentru
supravegherea

dup vacan a de var = 47.993 copii;
dup vacan a pentru clasele din înv mântul primar/pre colar
= 21956 copii.
Num r autoriza ii sanitare de func ionare în baza declara iei pe propria
r spundere pentru unit i de educa ie şi înv mânt = 18.
Num r notific ri asisten de specialitate de s n tate public pentru
unit i de educa ie şi înv mânt = 18.
-

-

Ac iune realizat

Laborator
Igiena
Radia iilor
Ionizante

Dr. Carmen Brezai ▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Num r controale pentru monitorizarea radioprotec iei pacientului în
expunerea medical la radia ii ionizante = 122
Num r controale pentru supravegherea expunerii personalului medical la
radia ii ionizante = 118
Numar unit i cu instala ii radiologice care raporteaza nivelurile de
referinta in diagnostic in expunerile medicale la radia ii ionizante = 84
Num r analize pentru supravegherea continutului radioactiv natural al
alimentelor i al apei potabile conform Recomand rii 2000/473/
EUROATOM = 185
Num r analize pentru supravegherea continutului radioactiv al apelor
minerale =16
Num r activit i privind expunerea profesional la radia ii ionizante = 15
Num r Autoriza ii Sanitare de Func ionare = 20
Num r vize anuale = 72
Num r avize sanitare = 15
Num r documente – dozimetrii = 150
Num r analize - alte prest ri servicii = 29
Ac iune realizat
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con inutului radioactiv
natural al alimentelor şi al
apei potabile conform
Recomand rii 2000/473/
EUROATOM
- Num r analize pentru
monitorizarea
radioactivit ii apei
potabile conform legii
458/2002 privind
calitatea apei potabile, cu
modific rile şi
complet rile ulterioare
- Num r analize pentru
supravegherea
con inutului radioactiv al
apelor minerale
- Num r activit i privind
expunerea profesional la
radia ii ionizante
- Num r Autoriza ii
Sanitare de Func ionare
- Num r vize anuale
- Num r avize sanitare
- Num r documente dozimetrii
- Num r analize - alte
prest ri servicii
M sura: Acordarea serviciilor de s n tate cât mai aproape de cet țean prin înființarea/dotarea de centre comunitare integrate medico-sociale
11. Eficientizarea m surilor
Coordonator Dr. as. med. Doina a. Num r beneficiari de servicii de asisten medical comunitar
ce vizeaz accesul la
Merla
Județean
▪ Catagafia i un num r total de 63.498 beneficiari. Pe categorii de personal
servicii de s n tate
Asisten
situa ia beneficiarilor în eviden este dup cum urmeaz :
comunitare a popula iei
Medical
- catagrafia i de asisten ii medicali comunitari = 43.330 persoane
vulnerabile
Comunitar
(68,24% din total beneficiari) revenind, în medie, 833
persoane/asistent medical comunitar;
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- catagrafia i de mediatorii sanitari = 20.168 persoane de etnie rom
(31,76% din total beneficiari) revenind, în medie, 806
persoane/mediator sanitar;
▪ Totalul serviciilor furnizate de personalul comunitar în anul 2017 a fost
de 174.244 din care, pe categorii de personal comunitar:
- servicii furnizate de asisten ii medicali comunitari =124.712 (71,57%
din total servicii);
- servicii furnizate de mediatorii sanitari=49.532 (28,43% din total
servicii).
b. Procentul de acoperire a popula iei cu servicii de asisten medical
comunitar
▪ Popula ia jude ului Sibiu la 1 iulie 2016 a fost, conform Centrului
Jude ean de Statistic Sibiu, de 464319 locuitori. Având în vedere
num rul de 63498 persoane beneficiare de servicii de asisten medical
comunitar , procentul de acoperire a popula iei cu acest tip de servicii a
fost de 13,68%.

Indicatori de evaluare
- Num r beneficiari de
servicii de asistenț
medical comunitar
- Procentul de acoperire a
populației cu servicii de
asistenț medical
comunitar

12.

Îndrumarea tehnic şi
metodologic a activit ii
de asisten medical
comunitar integrat la
nivel jude ean,
monitorizarea şi
evaluarea activit ii
personalului comunitar.
Indicatori de evaluare
- Num r asisten i
medicali
comunitari;
- Num r mediatori
sanitari;
- Num r comunit i
beneficiare

Coordonator
Județean
Asisten
Medical
Comunitar

Dr. as. med. Doina
Merl

a. Personal comunitar
▪ La sfâr itul anului 2017, în jude ul Sibiu, erau 80 posturi de personal
comunitar distribuite pe 43 unit i administrativ-teritoriale (67,19% din
totalul unit ilor administrativ-teritoriale din jude ul Sibiu) respectiv, 54
posturi de asisten i medicali comunitari (67,50%) i 26 posturi de
mediatori sanitari (32,50%).
▪ Din totalul de 80 posturi de personal comunitar existente, au fost activi la
sfâr itul anului 2017 un num r total de 74 angaja i dup cum urmeaz :
- 52 asisten i medicali comunitari restul de 2 asisten i medicali
comunitari fiind inactivi: 1 în concediu f r plat pe o perioad de 1
an i 1 pensionat de boal pe perioad determinat . Au fost angaja i
în decembrie 2017 un num r de 4 asisten i medicali comunitari pe
posturi vacantate, din care 2 fo ti mediatori sanitari care au absolvit
coala postliceal sanitar .
- 22 mediatori sanitari restul 2 mediatori sanitari fiind inactivi: 2 în
96

-

-

Num r şedin e de
lucru cu
personalul
comunitar;
Num r instructaje
ale personalului
comunitar.

concediu de îngrijire copil pân la 2 ani.
b. Comunit i beneficiare
▪ 12 comunit i urbane: Municipiul Sibiu – Cartiere: Turnişor, Terezian,
Guşteri a, Oraşul de Jos, Viile Sibiului; Municipiul Mediaş, Oraşe –
Agnita, Avrig, Dumbr veni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului,
T lmaciu;
▪

131 comunit i rurale: Ruja, Coves, Alma, Smig, Giaca , Al îna,
Beneşti, Ghijasa de Sus, Apoldu de Jos, Sîng tin, Arpaşu de Jos, Arpaşu
de Sus, Nou Român, A el, Dupus, Bradu, Glîmboaca, Mâr a, S c date,
Bl jel, P ucea, Romane ti, Br deni, Retiş, eline, Bruiu, Gherdeal,
Somartin, Cîr işoara, Chirp r, S s u , Vard, Veseud, Cîr a, Poieni a,
Dîrlos, Curciu, Valea Lung , Ernea, Saroş pe Tîrnave, Gura Rîului,
Hoghilag, Prod, Valchid, Iacobeni, Movile, Netus, Noistat, Stej ri u,
Jina, Laslea, Flore ti, Malincrav, Noul S sesc, Roandola, Loamne ,
Al mor, Armeni, Ha ag, Mândra, Sadinca, Ighi u Nou, Merghindeal,
Dealul Frumos, Apoldu de Sus, Dobîrca, Mih ileni, Meti , Moarda ,
R v el, Salc u, Mo na, Alma Vii, Nemşa, Nocrich, Fofeldea, Ghijasa
de Jos, Hosman, ichindeal, Topîrcea, P uca, Bogatu Român, Bro teni,
Presaca, Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, S rata, Scorei, Colun,
Racovi a, Sebeşul de Sus, R şinari, Prislop, Ro ia, Ca ol , Corn el,
Daia, Nou, Nucet, Sadu, Tocile, , Aciliu, Amna , Crin , Fântânele, Gale ,
Mag, S cel, Sibiel, Vale, eica Mare, Boarta, Buia, Mighindoala, Peti ,
Stenea, elimb r, Bungard, Ve tem, Mohu, P ltini , Şura Mic , Rusciori,
Colonia T lmaciu, T lm cel, Tîrnava, Turnu Roşu, Sebeşul de Jos, Valea
Viilor, Motis, Vurp r.

c. edin e de lucru – îndrumare tehnic
▪
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i metodologic :

S-au desf urat 12 edin e lunare: 09.01.2017, 07.02.2017, 07.03.2017,
04.04.2017, 09.05.2017, 06.06.2017, 04.07.2017, 01.08.2017,
05.09.2017, 03.10.2017, 07.11.2017 i 05.12.2017 care au avut pe
ordinea de zi urm toarele:
- M suri întreprinse de DSPJ Sibiu în vederea acoperirii cu servicii de
asisten medical comunitar a popula iei jude ului Sibiu.
- Propuneri pentru Normele de aplicare a Ordonan ei de Urgen a
Guvernului din 27.02.2017 care reglementeaz
organizarea,

-

-

-

-

-

-

-
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func ionarea i finan area asisten ei medicale comunitare la nivelul
comunelor, ora elor i sectoarelor municipiului Bucure ti i prevede
înfiin area, organizarea i func ionarea centrelor comunitare integrate.
M suri pentru prevenirea i combaterea consumului de droguri.
Invita i reprezentan i ai Centrului de Prevenire, Evaluare i Consiliere
Antidrog Sibiu. (Agen ia Na ional Antidrog)4
Situa ia restan ilor la vaccinare pe localit i i modalitatea de
consiliere a popula iei privind importan a imuniz rilor. Invitat
reprezentant al Compartimentului de Supraveghere Epidemiologic i
Control Boli Transmisibile, (DSPJ Sibiu).
M suri întreprinse de DSPJ Sibiu pentru limitarea extinderii epidemiei
de rujeol din jude ul Sibiu (prin recuperarea restan ierilor la
vaccinarea antirujeolic din grupa de vârst 9 luni – 9 ani). Mesaj de
la Ministerul S n t ii – Lidia Onofrei. Invitat Director Executiv al
DSPJ Sibiu - Dr. Gabriel Budescu.
Informare privind deplas rile Comisiilor de Monitorizare a
desf ur rii campaniei de vaccinare antirujeolic în unit ile
administrativ-teritoriale din jude ul Sibiu. Implicarea personalului
comunitar. Implicarea organiza iilor de romi. Invita i: Reprezentant al
Agen iei Na ionale pentru Romi - Maria Ciociu i Pre edinte Partida
Romilor – Petru Duca.
Situa ia restan ilor la vaccinare pe localit i i modalitatea de
consiliere a popula iei privind importan a imuniz rilor. Invitat
reprezentant al Compartimentului de Supraveghere Epidemiologic i
Control Boli Transmisibile, (DSPJ Sibiu).
Preciz ri privind reîncadrarea personalului comunitar pe noile func ii,
grade/trepte profesionale, grada ie corespunz toare vechimii în munc
în conformitate cu Legea-Cadru Nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului pl tit din fonduri publice.
Informare privind legisla ia în domeniul asisten ei medicale
comunitare: O.U.G. 18/2017 privind asisten a medical comunitar ,
LEGE Nr. 180/2017 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonan ei de
urgen
a Guvernului nr. 18/2017 privind asisten a medical
comunitar , ORDIN Nr. 393/630/4236/2017 din 13 martie 2017
pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implement rii

▪
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serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale
şi combaterii s r ciei.
Verificarea raport rii lunare a activit ii on-line i modul de raportare
a activit ii c tre Prim rie.
Preciz ri privind completarea câmpurilor din Programul AMC on-line
al Ministerului S n t ii
Diverse – prezent ri de caz, discu ii referitoare la problemele întâlnite
în teren şi modalitatea de rezolvare a acestora, ş.a.

Instructaje în cadrul edin elor lunare de lucru cu personalul comunitar =
17, din care:
- 5 Instructaje privind prevenirea i controlul rujeolei; atitudinea
asistentului medical comunitar i a mediatorului sanitar în cazurile de
rujeol din comunit ile asistate – invita i reprezentan i ai
Compartimentului de Supraveghere Epidemiologic i Control Boli
Transmisibile;
- 1 Instructaje privind prevenirea i controlul hepatitei acute A;
atitudinea asistentului medical comunitar i a mediatorului sanitar în
cazurile de hepatit acut A din comunit ile asistate – invita i
reprezentan i ai Compartimentului de Supraveghere Epidemiologic i
Control Boli Transmisibile;
- 1 instructaj privind monitorizarea beneficiarilor cu hipertensiune
arterial . M suri specifice de luat în comunitate de c tre asistentul
medical comunitar i mediatorul sanitar, în limita competen elor.
- 1 instructaj privind prevenirea obezit ii. Monitorizarea beneficiarilor
cu obezitate i prevenirea complica iilor acestei afec iuni.
- 1 instructaj privind prevenirea i combaterea cancerului de sân.
Autoexaminarea sânilor i m suri specifice de luat în comunitate de
c tre asistentul medical comunitar i mediatorul sanitar, în limita
competen elor.
- 1 instructaj privind prevenirea i combaterea efectelor consumului de
tutun. (Ziua Mondial Antifumat – 31 mai). M suri specifice de luat în
comunitate de c tre asistentul medical comunitar i mediatorul sanitar,
în limita competen elor. Invitat reprezentant al Compartimentului de
Evaluare i Promovare a S n t ii, (DSPJ Sibiu).
- 1 instructaj privind monitorizarea beneficiarilor cu TBC. M suri

-

-

-

▪

105 Instructaje colective i individuale privind completarea noilor
formulare de raportare conform programului AMC on-line al
Ministerului S n t ii.

▪

Distribuirea de materiale de educa ie pentru s n tate (broşuri, pliante,
afişe) în vederea disemin rii informa iilor în comunit ile asistate.

2 Cursuri de perfec ionare pentru asisten i medicali comunitari cu
participarea facultativ a mediatorilor sanitari (09.05.2017):
- Curs de perfec ionare: ”Diagnosticul comunit ii”.
- Curs de perfec ionare ”Programe de analiz
i interven ie în
comunitate”.
Ac iune realizat
a. Nr. UAT acoperite cu personal comunitar = 43 unit i administrativteritoriale cu acoperire de servicii de asisten medical comunitar
reprezentând un procent de 67,19% din totalul unit ilor administrativteritoriale ale jude ului Sibiu. Cele 43 autorit i ale administra iei publice
▪

13.

Evaluarea periodic a
func ion rii asisten ei
medicale comunitare
integrate din jude ul Sibiu

Coordonator
Județean
Asisten
Medical

Dr. as. med. Doina
Merla

specifice de luat în comunitate de c tre asistentul medical comunitar i
mediatorul sanitar, în limita competen elor.
1 instructaj privind prevenirea BDA la copii. Monitorizarea
beneficiarilor cu BDA i prevenirea complica iilor acestei afec iuni.
1 instructaj: Interven ii pentru promovarea s n t ii în comunit i şi
grupuri vulnerabile. Invitat reprezentant al Compartimentului
Evaluarea i Promovarea S n t ii – Psih. Mariana Chioran (DSPJ
Sibiu).
1 instructaj: ”Vaccinarea - un pilon istoric de ac iune în s n tatea
public , împotriva bolilor infectioase”.
1 instructaj: ”Promovarea serviciilor de asisten a consumatorilor de
droguri” Invitat reprezentant al Centrului de Prevenire, Evaluare i
Consiliere Antidrog Sibiu – psih. Adina Ganciu (Agen ia Na ional
Antidrog).
1 instructaj: ”Interven ii pentru planificare familial i contracep ie în
comunit i”. Invitat reprezentant al Compartimentului Evaluarea i
Promovarea S n t ii – Psih. Mariana Chioran (DSPJ Sibiu).
1 instructaj: ”Calendar de sarcin . Actualiz ri s pt mânale privind
sarcina i bebelu ul” (DSPJ Sibiu).
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conform metodologiei
MS şi planului de
monitorizare şi evaluare
Indicatori de evaluare
- Num r autorit i
ale administra iei
publice locale
care au angajat
personal
comunitar cu care
se colaboreaz ;
- 1 analiz a
accesului
popula iei
generale din
jude ul Sibiu la
serviciile publice
de s n tate.
- 1 analiz a
activit ii de
asisten medical
comunitar /an.

Comunitar

locale care au angajat personal comunitar sunt: Agnita, Alma, Al îna, Apoldu
de Jos, Arpa u de Jos, A el, Avrig, Bl jel, Br deni, Bruiu, Cîr i oara,
Chirp r, Cîrta, Dîrlos, Dumbr veni, Gura Rîului, Hoghilag, Jina, Laslea,
Loamne , Media , Merghindeal, Miercurea Sibiului, Mih ileni, Mo na,
Nocrich, Ocna Sibiului, P uca, Porumbacu de Jos, Racovi a, R inari, Ro ia,
Sadu, S li te, eica Mare, elimb r, Sibiu, ura Mic , T lmaciu, Tîrnava,
Turnu Ro u, Valea Viilor, Vurp r.
▪Participare la ac iuni de vaccinare ROR în teritoriu (copii 9 luni-9 ani)
pentru limitarea epidemiei de rujeol în echip multidisciplinar :
- Coordonator Jude ean AMC – DSPJ Sibiu
- Reprezentan i Epidemiologie - DSPJ Sibiu
- Medici de familie din Iacobeni i Cop a Mic ;
- Asisten i medicali comunitari (voluntari);
- Mediatori sanitari;
- Asisten i medicali medici de familie;
- Asisten i sociali din prim riile Iacobeni i Cop a Mic ;
- Pre edinte Partida Romilor
- Reprezentant Agen ia Na ional pentru Romi – Regiunea Centru
✓ 01.08.2017 – Al îna – s-au vaccinat 27 copii;
✓ 03.08.2017 – Iacobeni – s-au vaccinat 108 copii;
✓ 28.08.2017 – Cop a Mic - s-au vaccinat 40 copii.
▪Suplimentarea posturilor de personal comunitar pentru cre terea accesului
popula iei din jude ul Sibiu la servicii de s n tate comunitare:
- Centralizare solicit ri prim rii i transmis la M.S. pentru aprobare i
finan are 15 noi posturi de asistent medical comunitar. Nu s-au
aprobat i finan at noi posturi de personal comunitar de c tre
Ministerul S n t ii.
- Consultan i participare la 9 concursuri de ocupare posturi
(vacantate prin demisie sau pensionare) de personal comunitar (7
posturi de asistent medical comunitar i 2 posturi de mediator
sanitar):
✓ Prim ria Comunei Alma (30.01.2017) - 1 post de asistent medical
comunitar;
✓ Prim ria Comunei Jina (23.02.2017) - 1 post de asistent medical
comunitar;
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✓ Prim ria Comunei eica Mare (22.06.2017) - 1 post de asistent
medical comunitar;
✓ Prim ria Comunei Jina (19.07.2017) – 1 post de mediator sanitar;
✓ Prim ria Comunei Ro ia (10.08.2017) – 1 post de mediator
sanitar;
✓ Prim ria Comunei eica Mare (22.12.2017) - 1 post de asistent
medical comunitar;
✓ Prim ria Comunei Ro ia (28.12.2017) - 1 post de asistent medical
comunitar;
✓ Prim ria Comunei Iacobeni (29.12.2017) - 1 post de asistent
medical comunitar;
✓ Prim ria Comunei Gura Rîului (29.12.2017) - 1 post de asistent
medical comunitar;
b. Studiu privind accesului popula iei generale din jude ul Sibiu la
serviciile publice de s n tate:
▪18.10.2017 – Prezentare la edin a Colegiului Prefectural a unui extras din
studiul ”Accesul popula iei din jude ul Sibiu la servicii de asisten medical
comunitar ”.
Concluziile lucr rii:
a. În perioada 2007-2016, acoperirea cu servicii de asisten medical
comunitar a popula iei din jude ul Sibiu a variat, marcând o cre tere în
anul 2008 (65,05%) fa de anul 2007 (62,54%) i sc zând apoi pân în
anul 2015 la 61,91%. În toamna anului 2016, ca urmare a aprob rii
Ministerului S n t ii de suplimentare a posturilor de personal comunitar
finan ate de la buget, s-au acoperit cu servicii de asisten medical
comunitar înc 16 unit i administrativ-teritoriale procentul de acoperire
crescând astfel cu 21,53%.
c. Analiza serviciilor de asisten medical comunitar pe anul 2017:
▪ Analiza activit ii de asisten
medical comunitar
i m surile
întreprinse de D.S.P.J. SIBIU pentru realizarea obiectivelor stabilite prin
Planul jude ean de m suri pentru incluziunea cet enilor români
apar inând minorit ii rome, Capitolul C. S n tate, din Strategia
Guvernului României incluziune a cet enilor români apar inând
minorit ii rome pentru perioada 2015-2020 (publicat în M.O. Nr.
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▪

▪

▪

49/21.01.2015), inclusiv Indicatorii aferen i obiectivelor specifice –
culegere i centralizare date. Raportare situa ie pe trimestrul I i
trimestrul II 2017
Realizat i prezentat, în colaborare cu reprezentantul Institu iei
Prefectului – Jude Sibiu, lucrarea ”Contribu ia mediatorilor sanitari din
jude ul Sibiu în facilitarea accesului persoanelor de etnie rom la
serviciile de s n tate public în perioada 01.01.2017-22.03.2017” la
masa rotund cu tema: ”Rolul mediatorului sanitar în facilitarea
accesului persoanelor de etnie rom la serviciile de s n tate public ”
organizat de Agen ia Na ional pentru Romi structura Regional Centru
- 28.03.2017, Alba Iulia.
Realizat lucrarea: ”Asisten a Medical Comunitar din jude ul Sibiu în
trimestrul I 2017” care a fost prezentat în data de 23.05.2017 în cadrul
edin ei Grupului de Lucru Mixt pentru Romi din cadrul Institu iei
Prefectului – Jude Sibiu.
În cadrul studiului privind starea de s n tate a popula iei din jude ul
Sibiu i impactul serviciilor de asisten medical comunitar asupra
st rii de s n tate a popula iei beneficiare în perioada 2007-2016 s-au
constatat urm toarele:
✓ În perioada 2011-2016, cost-eficacitatea serviciilor de asisten
medical comunitar a variat între maxim 14,06 lei/1 an de via
tr it în plus în anul 2013 i minim 3,84 lei/1 an de via tr it în
plus în anul 2015.
✓ Costurile pe un beneficiar au crescut constant din anul 2011 (9,54
lei) pân în anul 2016 (30,86 lei) i pe baza cre terii salariilor
personalului comunitar îns reprezint un procent cuprins între
0,52% i 0,93% fa de cheltuielile de spitalizare a unui pacient, pe
un an.

d. Studiu privind starea de s n tate a popula iei din jude ul Sibiu i impactul
serviciilor de asisten medical comunitar asupra st rii de s n tate a
popula iei beneficiare în perioada 2007-2016.
Rezultatele ob inute prin studiul comparativ au confirmat ipoteza conform
c reia, în perioada 2007-2016, în jude ul Sibiu au existat diferen e
semnificative statistic între starea de s n tate a popula iei beneficiare de
servicii de asisten medical comunitar şi starea de s n tate a popula iei din
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comunit ile f r acoperire cu acest tip de servicii de s n tate. Modific rile
pozitive se datoreaz implement rii şi dezvolt rii asisten ei medicale
comunitare. Din analiza rezultatelor reiese c , în toat perioada analizat :
- Rata YLL (0/00) lot de studiu a fost semnificativ mai mic decât Rata
YLL (0/00) lot martor (atât pe ambele sexe cât i pe fiecare sex în
parte);
- Rata mortalit ii (0/00) lot de studiu a fost semnificativ mai mic decât
Rata mortalit ii (0/00) lot martor (atât pe ambele sexe cât i pe fiecare
sex în parte);
- Vârsta medie la deces (ani) a fost, în general, mai mare pentru
popula ia de sex masculin cât i cea de sex feminin din lotul de studiu
fa de popula ia de sex masculin cât i cea de sex feminin din lotul
martor.
- Persoanele din lotul de studiu, atât ambele sexe cât i pe fiecare sex în
parte, au tr it mai mul i ani decât persoanele din lotul martor.
- Speran a de via la na tere a persoanelor din lotul de studiu, atât pe
ambele sexe cât i pe fiecare sex în parte, este mai mare decât speran a
de via la na tere a persoanelor din lotul martor.
b. În urm torii 3 ani trendul este descendent pentru rata YLL i pentru rata
mortalit ii generale i specifice pe sexe. S-a estimat un trend ascendent
pentru vârsta medie la deces, speran a de via la na tere i num rul de
ani de via tr i i în plus de popula ia din lotul de studiu.
c. În cei 10 ani din perioada analizat , eficacitatea serviciilor de asisten
medical comunitar a variat între maxim 141,90% în anul 2015 i minim
42,80% în anul 2009.

14.

Monitorizarea activitã ii
centrelor de permanen ã
Indicatori de evaluare
- Num r Centre de
permanen ã
func ionale;

D.S.P.J. Sibiu

Ac iune realizat
Dr. Anca Iordache În anul 2017 au func ionat 4 centre de permanen : Sibiu Cedonia, S lişte,
Agnita şi Avrig.
- Centrul de permanen Sibiu – Cedonia:
• nr. medici: 11 / asisten i medicali: 10;
• nr. consulta ii: 12027
• nr. tratamente: 2984
- Centrul de permanen S lişte:
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-

-

• nr. medici: 9 / asisten i medicali: 7;
• nr. consulta ii: 2952
• nr. tratamente: 1330
- Centrul de permanen Agnita:
• nr. medici: 8/ asisten i medicali: 7;
• nr. consulta ii: 4049
• nr. tratamente: 2988
- Centrul de permanen Avrig:
• nr. medici: 14 / asisten i medicali: 7;
• nr. consulta ii: 6519
• nr. tratamente: 4550
Ac iune realizat
ții de r spuns pentru Serviciile de Ambulanț
D.S.P.J. Sibiu Dr. Nicolae Suciu
• nr. solicit ri = 60.224
Serviciul
• nr. cazuri efectuate de medici = 2310
Jude ean de
• buget:
Ambulan
• contractat = 19.007.000 lei
Sibiu
• primit = 19.004.278 lei
• nr. mediu ambulan e operative = 25
• num r interven ii: = 44.922
• num r km = 1.153.957
Indicatori medii:
• 25,69 km parcur i / 1 interven ie
• 46.158 km parcur i / 1 ambulan
• 1.797 interven ii / 1 ambulan
Ac iune realizat

Num r
Medici/personal
mediu
sanitar/centru;
Num r
Consulta ii/lunã/c
entru de
permanen ã;
Num r
Tratamente/lunã/c
entru de
permanen ã.

M sura: Dezvoltarea capacit
15. Monitorizarea activitã ii
serviciilor de urgen ã
prespitaliceascã –
Serviciul Jude ean de
Ambulan Sibiu

Indicatori de evaluare
- Numãr Solicitãri
- Numãr Cazuri
efectuate de
medici
- Buget
contractat/buget
primit
- Num r Ambulan e
operative
- Num r
Interven ii/Numãr
Km parcurşi per
ambulan ã
M sura 5: Mai mul i bani pentru Programele na ionale de s n tate
16. 1. Dezvoltarea
Casa de
Presedinte/Directo

a. Au fost incheiate contractele cu valabiliate pana la
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programelor na ionale
de s n tate şi
continuarea celor
existente în anul 2016,
prin :
a. Contractarea
programelor
na ionale de
s n tate, decontate
din Fondul
Na ional Unic de
Asigur ri Sociale
de S n tate cu to i
furnizorii de
servicii medicale
care au derulat
contracte în anul
2016 şi care
îndeplinesc în
continuare
condi iile de
eligibilitate impuse
de reglement rile
legale în vigoare
b.
Monitorizarea
lunar /trimestrial /anu
al a consumului de
medicamente şi
materiale sanitare
specifice utilizate în
cadrul programelor
na ionale de s n tate,
a stocurilor existente

Asigur ri de
S n tate Sibiu

r General
Jr.Vasile Spinean

31.12.2017, pentru urmatoarele Programe nationale de sanatate :
-Programe nationale de sanatate derulate prin spitale :

Dir.Rel.Contractua
le
Ec.Calin Fechete

PROGRAM NATIONAL DE
SANATATE/ SPITALUL CLINIC
JUDETEAN DE URGENTA SIBIU

CREDITE
ANGAJAMENT/
LEI
AN 2017

PROGRAMUL NATIONAL DE
ONCOLOGIE

10.063.904,16

PROGRAMUL NATIONAL DE
DIABET ZAHARAT
- MEDICAMENTE

0,00
7.940,00

- MATERIALE CONSUMABILE
PENTRU POMPE DE INSULINA

25.100,00

PROGRAMUL NATIONAL DE
BOLI ENDOCRINE
- OSTEOPOROZA

0,00
62.380,00

PROGRAMUL NATIONAL DE
BOLI CARDIOVASCULARE
- CHIRURGIE VASCULARA

0,00
3.139,20

- IMPLANTARE DE
STIMULATOARE CARDIACE
PROGRAMUL NATIONAL DE
ORTOPEDIE
- ENDOPROTEZARE
- TRATAMENT INSTABILITATE
ARTICULARA IMPLANTURI DE
FIXARE
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110.079,00

1.107.159,60

35.260,00

la nivelul furnizorilor
în scopul asigur rii
continue a popula iei
cu medicamente şi
materiale sanitare
specifice, utilizate în
cadrul programelor
na ionale de s n tate,
pe parcursul întregului
an
c.
Controlul modului de
utilizare a fondurilor
alocate în vederea
asigur rii c acestea
sunt utilizate în
condi ii de eficien ,
economicitate şi în
concordan cu
prevederile legale
aplicabile

PROGRAMUL NATIONAL DE
TRATAMENT AL HEMOFILIEI SI
TALASEMIEI

852.531,02

- HEMOFILIE CU SUBSTITUTIE
“ON DEMAND”

840.750,00

-HEMOFIE-INTERVENTII
CHIRURGICALE ALTELE DECAT
CELE ORTOPEDICE MAJORE
- TALASEMIE
PROGRAMUL NATIONAL DE
TRATAMENT PENTRU BOLI
RARE

0,00
11.781,02

0,00

- SINDROM DE IMUNODEFICIENTA
PRIMARA

323.410,00

- PURPURA TROMBOCITOPENICA
IMUNA CRONICA ( medicamente costvolum)

187.250,00

PROGRAMUL NATIONAL DE
SUPLEERE A FUNCTIEI RENALE
- HEMODIALIZA

0,00
619.504,00

PROGRAM NATIONAL DE
SANATATE/ SPITALUL
MUNICIPAL MEDIAS

CREDITE
ANGAJAMENT/
LEI
AN 2017

PROGRAMUL NATIONAL DE
ONCOLOGIE
PROGRAMUL NATIONAL DE
DIABET ZAHARAT
- MEDICAMENTE
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54.850,50
0,00
2.370,00

PROGRAMUL NATIONAL DE
ORTOPEDIE
- ENDOPROTEZARE

0,00
72.710,40

PROGRAM NATIONAL DE
CREDITE
SANATATE/ SPITALUL CLINIC DE ANGAJAMENT/
PEDIATRIE
LEI
AN 2017
PROGRAMUL NATIONAL DE
DIABET ZAHARAT
- MEDICAMENTE

0,00
1.690,00

- MATERIALE CONSUMABILE
PENTRU POMPE DE INSULINA

9.270,00

PROGRAMUL NATIONAL DE
TRATAMENT AL HEMOFILIEI SI
TALASEMIEI

238.568,98

- HEMOFILIE CU SUBSTITUTIE “ON
DEMAND”

18.125,12

- HEMOFILIE PROFILACTICA 1-18
ani
- HEMOFILIE CU INHIBITORITRATAMENT SANGERARE
- TALASEMIE
PROGRAM NATIONAL DE
SANATATE/ SC CLINICA
POLISANO SRL SIBIU

154.480,00
19.654,88
46.308,98
CREDITE
ANGAJAMENT/
LEI
AN 2017

PROGRAMUL NATIONAL DE
ONCOLOGIE
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0,00

-RADIOTERAPIE
PROGRAMUL NATIONAL DE
BOLI CARDIOVASCULARE

11.211.520,00

- PROCEDURI DE DILATARE
PERCUTANA

2.739.801,00
909.580,00

- programe nationale derulate prin intermediul furnizorilor privati
de servicii medicale de dializa :
PROGRAM NATIONAL DE SANATATE/
SC"DIAVERUM ROMANIA"SRL SIBIU
PUNCTE LUCRU- total
MEDIAS
SIBIU-Str.MORILOR
SIBIU – Str.DISTRIBUTIEI

CREDITE
ANGAJAMENT/ LEI
23.580.035,00
4.925.715,00
6.011.651,00
12.642.669,00

- programe nationale derulate prin intermediul furnizorilor
de investigatii paraclinice-dozarea hemoglobinei glicozilate-PNS-diabet :
PROGRAMUL NATIONAL DE
DIABET ZAHARAT
SC GRAL
- DOZARE HEMOGLOBINA
MEDICAL SRL GLICIOZILATA

28.520,00

SC GENSAN
SRL

PROGRAMUL NATIONAL DE
DIABET ZAHARAT
- DOZARE HEMOGLOBINA
GLICOZILATA

37.390,00

SC VLADUTIU
&
GARABEDIAN
SRL

PROGRAMUL NATIONAL DE
DIABET ZAHARAT
- DOZARE HEMOGLOBINA
GLICOZILATA

25.720,00
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SPITALUL
CLINIC
PROGRAMUL NATIONAL DE
JUDETEAN DE DIABET ZAHARAT
URGENTA
- DOZARE HEMOGLOBINA
SIBIU
GLICOZILATA

6.980,00

- programe nationale derulate prin intermediul celor 63 de furnizori
privati de medicamente si materiale sanitare-farmacii cu circuit
deschis :
Denumire indicator

FARMACII
AN 2017

MEDICAMENTE
ONCOLOGIE :
ONCOLOGIE (COST-VOLUM)
DIABET medicamente

16.909.390,00
2.300.700,00
22.298.750,00

STARE POSTTRANSPLANT

764.140,00

BOLI RARE, din care :

965.460,00

Duchenne
Scleroza laterala amiotrofica

824.300,00
26.460,00

Mucoviscidoza copii
Angiodem ereditar
MATERIALE SANITARE
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92.750,00
21.950,00
2.568.710,00

DIABET materiale sanitare, din
care :
teste insulin copii
teste insulin adul i

2.581.910,00
85.170,00
2.496.740,00

b. CAS Sibiu, in conformitate cu prevederile legale, a efectuat trimestrial
monitorizarea derul rii programelor nationale de sanatate cu scop curativ, ce
se desfasoara in cadrul urm toarelor unitati sanitare cu care a incheiat
contracte pentru anul 2017.
Obiectivele monitorizarii au fost:
- gestionarea eficienta a fondurilor alocate;
- monitorizarea indicatorilor fizici si de eficienta;
- corectarea disfunc ionalit ilor în derularea programelor.
S-a urmarit pentru fiecare furnizor:
- asigurarea tratamentului adecvat si eficient cu incadrarea in sumele
alocate fiecarui program/subprogram/activitate;
- utilizarea fondurilor potrivit destinatiei;
- respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de
derularea programelor de sanatate;
- realitatea indicatorilor raportati, acuratetea si validitatea datelor ;
- termenul de valabilitate a medicamentelor/materialelor sanitare aflate
in stoc, identificarea stocurilor cu rulaj lent ;
- indicatorii de eficienta comparativ cu cei prevazuti in normele
tehnice .
Concluzii :
- derularea programelor nu a prezentat disfunc ionalit ti majore cu
exceptia programului national de boli rare - tratamentul pacientilor
cu sindrom de imunodeficienta primara unde din cauza lipsei
produselor de imunoglobulina umana la unicul furnzior din Romania,
respective CN Unifarm SA, cei 7 pacienti aflati in evidenta la SCJU
Sibiu nu au primit tratament in perioada septembrie-noiembrie 2017;
- costurile medii/pacient tratat au fost apropiate de cele prevazute in
normele tehnice. Depasirile de cost mediu au fost generate in special
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-

de costurile materialelor sanitare achizitionate prin licitatie SEAP;
identificarea unor stocuri semnificative pe anumite activitati au impus
recomandarea pentru gestionarea eficienta a fondurilor alocate, in
concordanta cu necesarul si stocul existent la nivelul unitatii sanitare,
adaptarea solicitarilor de finantare .

c.
În baza Planului de activitate pe anul 2018 Biroul control a efectuat in
perioada 03 ianuarie - 8 februarie 2018 o actiune de control la unitatile sanitare
cu paturi din judetul Sibiu prin care se deruleaza programele/subprogramele de
sanatate si la furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala de specialitate
din ambulatoriu pentru specialitatile paraclinice in cadrul Programului national
de diabet zaharat – dozarea hemoglobinei glicozilate .
Tematica ac iunii de control:
Obiectivul 1: Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor
contractuale;
Obiectivul 2: Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de
catre furnizor si decontate de C.A.S. Sibiu si serviciile consemnate in evidentele
specifice existente la nivelul furnizorului;
Obiectivul 3: Alte aspecte ce pot fi sesizate la fata locului si au legatura cu
derularea contractului de furnizare de servicii medicale.
Programele verificate au fost :
1. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu:
➢ Programul national de oncologie – Subprogramul de tratament
medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice;
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➢ Programul national de diabet zaharat;
➢ Programul national de diagnostic şi tratament pentru boli rare (
S.I.D.P.U., purpura trombocitopenica imuna cronica);
➢ Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei;
➢ Programul national de boli endocrine;
➢ Programul national de ortopedie;
➢ Programul national de boli cardiovasculare;
➢ Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu
insuficienta renala cronica.
2.Spitalul Municipal Medias:
➢ Programul national de ortopedie ;
➢ Programul national de oncologie;
➢ Programul national de diabet zaharat.
3.Spitalul Clinic de Pediatrie:
➢ Programul national de diabet zaharat;
➢ Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare.
4.Clinica Polisano
➢ Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice
realizate in regim de spitalizare de zi .
5. S.C. Gensan S.R.L.
➢ Programul national de diabet zaharat – dozarea hemoglobinei glicozilate
6. S.C. Gral Medical S.R.L.
➢ Programul national de diabet zaharat – dozarea hemoglobinei glicozilate
7. S.C. Vladutiu&Garabedian S.R.L.
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➢ Programul national de diabet zaharat – dozarea hemoglobinei glicozilate
8.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu
➢ Programul national de diabet zaharat – dozarea hemoglobinei
glicozilate.
Sinteza principalelor iregularitati si disfunctionalitati constatate in
activitatea de verificare, precum si masurile dispuse prin Rapoartele de
control , vor fi prezentate, pentru fiecare furnizor, in cele ce urmeaza.
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
CONCLUZII:
1. Din analiza situatiilor privind consumurile anuale de medicamente si materiale
sanitare necesare derularii programelor de ortopedie, hemofilie si talasemie,
hematologie , precum si a stocurilor existente la nivelul unitatii sanitare la
inceputul anului 2017, a rezultat faptul ca, la fundamentarea bugetului, pentru
anumite medicamente/materiale sanitare , medicii coordonatori nu au avut in
vedere si stocurile initiale de medicamente si materiale sanitare, ci numai stocul
estimativ pentru achizitionarea acestora si numarul pacientilor, ceea ce a condus
la achizitionarea medicamentelor/materialelor sanitare, peste necesarul realmedicamente/materiale sanitare cu rulaj redus sau fara rulaj in cursul anului
2017.
2. In cadrul programului de boli endocrine, pentru anumiti pacienti, medicii
curanti au consemnat eronat codul de diagnostic, in documentele de evidenta de
la nivelul cabinetului si in prescriptiile medicale electronice eliberate bolnavilor
tratati cu diagnosticul osteoporoza, astfel ca, in loc de cod 661- Osteoporoza, au
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codificat 666 si 663, respectiv, Alte boli osoase si Alte atingeri ale densitatii si
structurii osoase. Mentionam faptul ca, in cadrul acestui program, se trateaza
numai osteoporoza.
3. S-a constatat o depasire a costului mediu /bolnav tratat , in cazul programelor
de ortopedie, S.I.D.P.U., cardiologie, indicator de eficienta mai mare la nivelul
unitatii sanitare fata de nivelul stabilit prin normele tehnice. Principalele cauze
care au determinat realizarea unor costuri mai mari au fost explicate de catre
medicii coordonatori .
4. Achizitia de medicamente specifice, necesare derularii Programului national
de supleere renala, respectiv, agenti stimulatori ai eritropoiezei, preparate de fier,
chelatori ai fosfatilor, agonisti ai receptorilor vit. D, s-a realizat din bugetul
global al spitalului .
5. In cadrul Programului national de ortopedie, incepand cu luna noiembrie
2017, sunt depuse la CAS Sibiu listele de prioritate pentru serviciile medicale
programabile, insa, acestea nu sunt completate corespunzator.
M SURI DISPUSE :
1.

Echipa de control constata aceste abateri de la legalitate si regularitate care

insa nu au determinat producerea de prejudicii , dar care au influentat utilizarea
cu eficienta, economicitate si eficacitate a resurselor alocate pentru derularea
acestor programe/subprograme de sanatate.
Fata de cele prezentate, s-a propus ca, responsabilii cu derularea acestor
programe/subprograme de sanatate, la fundamentarea bugetului anual, sa
realizeze o evaluare si analiza in dinamica a indicatorilor fizici si de eficienta,
pentru a asigura dimensionarea necesitatilor reale de finantare si pentru a utiliza
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cu eficienta, economicitate si eficacitate resursele alocate pentru derularea
acestor programe/subprograme de sanatate.
2. Nu au fost respectate urmatoarele prevederi legale:
- art.5, lit. c), f), j) din Contractul SB 01 / 2017 pentru finantarea programelor /
subprogramelor de sanatate incheiat cu CAS Sibiu si Anexa nr.1 din Ordinul
nr.245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor
nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, cu modificarile si
completarile.
Pentru nerespectarea actelor normative prezentate anterior, au fost incidente
prevederile art.11, alin.1) , lit a) din Contractul SB 01 / 2017 incheiat cu CAS
Sibiu si Anexa nr.1 din Ordinul nr.245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice
de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si
2018, asa incat, s-a propus re inerea unei sume calculate prin aplicarea unui
procent de 1% din valoarea medicamentelor specifice efectuate în luna în care sau înregistrat aceste situa ii , suma imputata fiind de 276,50 lei.
3. S-a constatat o depasire a costului mediu /bolnav tratat , in cazul programelor
de ortopedie, S.I.D.P.U., cardiologie, indicator de eficienta mai mare la nivelul
unitatii sanitare fata de nivelul stabilit prin normele tehnice. Echipa de control ia
in calcul principalele cauze care au determinat realizarea unor costuri
medii/bolnav tratat mai mari fata de consturile prevazute in actele normative in
vigoare, asa cum au fost ele explicate de catre medicii coordonatori in
raspunsurile la Notele de relatii , dar, face recomandarea ca unitatea sanitara sa
intreprinda toate masurile necesare asigurarii respectarii principiilor de eficienta,
eficacitate si economicitate in utilizarea fondurilor publice necesare derularii
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PNS, sa existe o monitorizare corecta a cheltuielilor asa incat acestea sa fie
proportionale cu fondurile alocate prin buget cu aceasta destinatie, in scopul
incadrarii in nivelul indicatorilor aprobati.
4. Urmare activitatii de monitorizare ( 9 luni an 2017) , de catre Serviciul
medical din cadrul C.A.S Sibiu , se dispune o masura corectiva, in sensul
asigurarii tratamentului medicamentos specific derularii Programul
national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficienta renala
cronica, situatie ce nu a fost corectata pana la momentul incheierii
Procesului verbal de constatare, desi fondurile destinate acestui program,
au fost suplimentate atat in luna noiembrie 2017 cat si in luna decembrie
2017.
Se constata astfel nerespectarea prevederilor pct.5.1, lit.b) , lit.j) din Contractul
HD 01 / 2017 si se dispune re inerea unei sume calculate prin aplicarea unui
procent de 1% din contravaloarea serviciilor de dializ aferente lunii în care s-au
înregistrat aceste situa ii conform punctului 5.4.1, lit.a) din contract. Suma
imputata este de 1.547,62 lei.
5. Masura corectiva in cadrul Programului national de ortopedie in sensul
ca, listele de prioritate in vederea eficientizarii serviciilor medicale trebuie
sa cuprinda data la care pacientul se prezinta in unitatea sanitara si data la
care este reprogramat, in vederea efectuarii interventiilor chirurgicale.
Spitalul Municipal Media
CONCLUZII
1. In cadrul programului de oncologie se constata existenta pe stoc a unui
medicament fara rulaj la nivelul anului 2017.
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2. In cadrul Programului national de ortopedie, incepand cu luna noiembrie
2017, sunt depuse la CAS Sibiu listele de prioritate pentru serviciile medicale
programabile, insa, acestea nu sunt completate corespunzator.
M SURI:
1. S-a propus ca la fundamentarea bugetului anual, sa se realizeze o evaluare si
analiza in dinamica a indicatorilor fizici si de eficienta, pentru a asigura
dimensionarea necesitatilor reale de finantare si pentru a utiliza cu eficienta,
economicitate si eficacitate resursele alocate pentru derularea acestor
programe/subprograme de sanatate.
2. Masura corectiva in cadrul Programului national de ortopedie in sensul ca,
listele de prioritate in vederea eficientizarii serviciilor medicale trebuie sa
cuprinda data la care pacientul se prezinta in unitatea sanitara si data la care este
reprogramat, in vederea efectuarii interventiilor chirurgicale.
Spitalul Clinic de Pediatrie
CONCLUZII
1.In cadrul Programului national de sanatate diabet zaharat, s-a constatat
existenta pe stoc la finele anului a unor medicamente cu rulaj lent .
2. Tot in cadrul acestui program s-a constatat o prescriere si eliberare a
unui numar mai mare de rezervoare pentru pompele de insulina fata de cea
prevazuta in cadrul legal.
M SURI
1. S-a propus ca la fundamentarea bugetului anual, sa se realizeze o evaluare si
analiza in dinamica a indicatorilor fizici si de eficienta, pentru a asigura
dimensionarea necesitatilor reale de finantare si pentru a utiliza cu eficienta,
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economicitate si eficacitate resursele alocate pentru derularea acestor
programe/subprograme de sanatate.
2. S-a propus recuperarea contravalorii materialelor sanitare acordate in plus,
adica suma de 214,20 lei (17 rezervoare) avand in vedere faptul ca nu au fost
indeplinite conditiile legale pentru ca asiguratul sa beneficieze de aceste
materiale sanitare.
Dozarea hemoglobinei glicozilate
Urmatorii furnizori au efectuat mai mult de doua dozari hemoglobina
glicozilata/bolnav/an , contrar normelor legale : S.C. Gensan S.R.L. ; S.C. Gral
Medical S.R.L. ; S.C. Vladutiu& Garabedian S.R.L.. In Rapoartele de control s-a
propus recuperarea contravalorii investigatiilor paraclinice acordate contrar
normelor legale, suma imputata fiind de 222,86 lei.
17.

2. Introducerea unor
noi programe na ionale
de s n tate la nivel
jude ean, prin:
a.
Contractarea de
noi programe
na ionale de
s n tate decontate
din Fondul
Na ional Unic de
Asigur ri Sociale
de S n tate cu
furnizorii de
servicii medicale
care au derulat
contracte în anul

Casa de
Asigur ri de
S n tate Sibiu

Presedinte/Directo
r General
Jr.Vasile Spinean
Dir.Rel.Contractua
le
Ec.Calin Fechete

a. Au fost incheiate contractele pentru anul 2017, pentru urmatoarele
activitati noi in cadrul Programului national de boli cardiovasculare,
cu
SC “Clinica Polisano”SRL Sibiu, activitati care nu au fost derulate
pana
in luna aprilie 2017, in judetul nostru si care cresc semnificativ
accesul asigura ilor la servicii noi, de importan vital :
Denumire indicator
- PROCEDURI TERAPEUTICE DE
ELECTROFIZIOLOGIE
- STIMULATOARE CARDIACE

Valoare luna apriliedecembrie 2017
71.250,00
91.641,00

- DEFIBRILATOARE INTERNE

54.630,00

- STIMULATOARE DE RESINCRONIZARE
CARDIACA

20.880,00
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2016 sau cu
furnizori noi care
îndeplinesc
condi iile de
eligibilitate impuse
de reglement rile
legale în vigoare
b.
Monitorizarea
lunar /trimestrial /anu
al a consumului de
medicamente şi
materiale sanitare
specifice utilizate în
cadrul programelor
na ionale de s n tate,
a stocurilor existente
la nivelul furnizorilor
în scopul asigur rii
continue a popula iei
cu medicamente şi
materiale sanitare
specifice utilizate în
cadrul programelor
na ionale de s n tate,
pe parcursul întregului
an
c.
Controlul modului de
utilizare a fondurilor
alocate în vederea
asigur rii c acestea sunt
utilizate în condi ii de
eficien , economicitate şi
în concordan cu

- CHIRURGIE CARDIOVASCULARA ADULTI

508.810,00

- TRATAMENT ANEVRISME AORTICE PRIN
TEHNICI HIBRIDE
- TRATAMENT STENOZE AORTICE
DECLARATI INOPERABILI SAU CU RISC
CHIRURGICAL FOARTE MARE, PRIN
TEHNICI TRANSCATETER
- TRATAMENT ARITMII COMPLEXE PRIN
PROCEDURI DE ABLATIE

304.150,00

728.860,00
50.000,00

- PROCEDURI TERAPEUTICE DE
ELECTROFIZIOLOGIE

71.250,00

- STIMULATOARE CARDIACE

91.641,00

b.
CAS Sibiu, in conformitate cu prevederile legale, a efectuat trimestrial
monitorizarea derul rii programelor nationale de sanatate cu scop curativ, ce
se desfasoara in cadrul urm toarelor unitati sanitare cu care a incheiat
contracte pentru anul 2017.
Obiectivele monitorizarii au fost:
- gestionarea eficienta a fondurilor alocate;
- monitorizarea indicatorilor fizici si de eficienta;
- corectarea disfunc ionalit ilor în derularea programelor.
S-a urmarit pentru fiecare furnizor:
- asigurarea tratamentului adecvat si eficient cu incadrarea in sumele
alocate fiecarui program/subprogram/activitate;
- utilizarea fondurilor potrivit destinatiei;
- respectarea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de
derularea programelor de sanatate;
- realitatea indicatorilor raportati, acuratetea si validitatea datelor ;
- termenul de valabilitate a medicamentelor/materialelor sanitare aflate
in stoc, identificarea stocurilor cu rulaj lent ;
- indicatorii de eficienta comparativ cu cei prevazuti in normele
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prevederile legale
aplicabile. Stimularea
financiar a medicilor
dentişti care-şi desfaşoar
activitatea în mediul rural

tehnice .
Concluzii :
- derularea programelor nu a prezentat disfunc ionalit ti majore
- costurile medii/pacient tratat au fost apropiate de cele prevazute in
normele tehnice. Depasirile de cost mediu au fost generate in special
de costurile materialelor sanitare achizitionate prin licitatie SEAP;
- identificarea unor stocuri semnificative pe anumite activitati au impus
recomandarea pentru gestionarea eficienta a fondurilor alocate, in
concordanta cu necesarul si stocul existent la nivelul unitatii sanitare,
adaptarea solicitarilor de finantare .
c. In baza Planului de activitate pe anul 2018 Biroul control a efectuat in
perioada 03 ianuarie - 8 februarie 2018 o actiune de control si la Clinica
Polisano SRL Sibiu
Tematica ac iunii de control:
Obiectivul 1: Verificarea modului de respectare de catre furnizor a clauzelor
contractuale;
Obiectivul 2: Concordanta intre serviciile medicale contractate, raportate de
catre furnizor si decontate de C.A.S. Sibiu si serviciile consemnate in evidentele
specifice existente la nivelul furnizorului;
Obiectivul 3: Alte aspecte ce pot fi sesizate la fata locului si au legatura cu
derularea contractului de furnizare de servicii medicale.
CONCLUZII
1. Din analiza situatiilor privind consumurile anuale de materiale sanitare
necesare derularii subprogramului - Tratamentul pacientilor cu stenoze arteriale
severe prin proceduri de dilatare percutana in raport cu profilul clinic si
aspectul morfofunctional, precum si a stocurilor existente la nivelul unitatii
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sanitare la inceputul anului 2017, a rezultat faptul ca, la fundamentarea
bugetului, pentru anumite materiale sanitare , medicul coordonator nu a avut in
vedere si stocurile initiale de materiale sanitare, ci numai stocul estimativ pentru
achizitionarea acestora si numarul pacientilor, ceea ce a condus la achizitionarea
materialelor sanitare, peste necesarul real (materiale sanitare cu rulaj redus in
cursul anului 2017).
2. S-a constatat o depasire a costului mediu /bolnav tratat , indicator de eficienta
mai mare la nivelul unitatii sanitare fata de nivelul stabilit prin normele tehnice.
Principalele cauze care au determinat realizarea unor costuri mai mari au fost
explicate de catre medicii coordonatori .
M SURI
1.Echipa de control constata aceste abateri de la legalitate si regularitate care insa
nu au determinat producerea de prejudicii , dar care au influentat utilizarea cu
eficienta, economicitate si eficacitate a resurselor alocate pentru derularea
acestor programe/subprograme de sanatate.
Fata de cele prezentate, s-a propus ca, responsabilii cu derularea acestui
program, la fundamentarea bugetului anual, sa realizeze o evaluare si analiza in
dinamica a indicatorilor fizici si de eficienta, pentru a asigura dimensionarea
necesitatilor reale de finantare si pentru a utiliza cu eficienta, economicitate si
eficacitate resursele aloca.
2. S-a constatat o depasire a costului mediu /bolnav tratat , indicator de eficienta
mai mare la nivelul unitatii sanitare fata de nivelul stabilit prin normele tehnice.
Echipa de control ia in calcul principalele cauze care au determinat realizarea
unor costuri medii/bolnav tratat mai mari fata de consturile prevazute in actele
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normative in vigoare, asa cum au fost ele explicate de catre medicii coordonatori
in raspunsurile la Notele de relatii , dar, face recomandarea ca unitatea sanitara
sa intreprinda toate masurile necesare asigurarii respectarii principiilor de
eficienta, eficacitate si economicitate in utilizarea fondurilor publice necesare
derularii PNS, sa existe o monitorizare corecta a cheltuielilor asa incat acestea sa
fie proportionale cu fondurile alocate prin buget cu aceasta destinatie, in scopul
incadrarii in nivelul indicatorilor aprobati.
18.

3. Opera ionalizarea şi
utilizarea Dosarului
electronic al pacientului,
prin :
a.
Monitorizarea
activit ilor legate de
transmiterea în sistemul
dosarului electronic de
s n tate al pacientului
(D.E.S.) de c tre
furnizorii de servicii
medicale, a informa iilor
şi datelor medicale
stabilite prin actele
normative în vigoare

Casa de
Asigur ri de
S n tate Sibiu

Pre edinte/Directo Nu a fost finalizat aplica ia pentru casele de asigur ri de s n tate jude ene, se
r General
afl în curs de realizare; monitorizarea se realizeaz de Casa Na ional de
Jr.Vasile Spinean Asigur ri de S n tate.
Dir.Rel.Contractua
le
Ec.C lin Fechete
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CAPITOLUL 8 ADMINISTRA IE PUBLIC . POLITICI REGIONALE

Nr.
M suri
Entitatea implicat
Crt.
în realizare
M sura: Reglementarea serviciilor publice
1.
Dezvoltarea
competen elor
manageriale
Casa Jude ean de
profesionale şi digitale în rândul personalului
Pensii Sibiu
Casei Jude ene de Pensii Sibiu prin
participarea la cursuri de preg tire şi
perfec ionare profesional
2.
Eficientizarea activit ii institu iei privind
Casa Jude ean de
arhivarea documentelor Ac iuni şi demersuri
Pensii Sibiu
pentru
închirierea
sau
preluarea
în
administra ie a unui spa iu pentru arhiva Casei
de Pensii care a devenit neînc p toare.
Achizi ionarea unor servicii de legare şi
informatizare a documentelor arhivate
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Persoana responsabil

Stadiu realiz rilor în 2017

Director executiv
Directori executiv adjunc i
Responsabil compartiment
Resurse Umane

În anul 2017 nu au fost organizate cursuri
de perfec ionare
Ac iune nerealizat

Director executiv
Directori executiv adjunc i
Responsabil Compartiment
achizi ii

În anul 2017 s-au întreprins ac iuni şi
demersuri pentru închirierea sau preluarea
în administra ie a unui spa iu pentru arhiva
Casei de Pensii care a devenit
neînc p toare.
Ac iune nerealizat

CAPITOLUL 9 POLITICI AGRICOLE ŞI DE DEZVOLTARE RURAL
Nr.
M suri
Entitatea implicat
Persoana responsabil
Termen de finalizare
Crt.
în realizare
Stadiu de realizare la Trim. III 2017
M sura: Stabilirea filierelor pe produse
1.

Verificarea trasabilit ii cerealelor pe linia
producere-depozitare-procesare-etichetareconsumator

Direc ia pentru
Agricultur
Jude ean Sibiu

2.

Verificarea autenticit ii, calit ii şi
trasabilit ii vinurilor

Direc ia pentru
Agricultur
Jude ean Sibiu

3.

Efectuarea controlului de conformitate
privind respectarea standardelor de
comercializare pe filiera produs (legumefructe)

Direc ia pentru
Agricultur
Jude ean Sibiu

4.

Verificarea agen ilor economici operatori de
îngr ş minte chimice şi fertilizan i privind
respectarea Regulamentului 2003/2003

Direc ia pentru
Agricultur
Jude ean Sibiu
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Serviciul monitorizare,
inspec ii tehnice, verificare
şi control în domeniul
agriculturii şi industriei
alimentare şi statistic
agricol , monitorizare pia
Serviciul monitorizare,
inspec ii tehnice, verificare
şi control în domeniul
agriculturii şi industriei
alimentare şi statistic
agricol , monitorizare pia
Serviciul monitorizare,
inspec ii tehnice, verificare
şi control în domeniul
agriculturii şi industriei
alimentare şi statistic
agricol , monitorizare pia
Serviciul monitorizare,
inspec ii tehnice, verificare
şi control în domeniul

106 PVC - 3 avertismente
Ac iune realizat

121 PVC
Ac iune realizat

190 PVC
40 avertismente
Ac iune realizat

24 PVC
Ac iune realizat

5.

Controlul operatorilor de agricultur
ecologic , înregistra i în registrul jude ean
de eviden , astfel încât activitatea acestora
s fie supus sistemului de inspec ie şi
certificare a organismelor acreditate

6.

Urm rirea respect rii prevederilor legale în
domeniul Organismelor Modificate Genetic
la to i agen ii economici autoriza i

7.

Verificarea respect rii legisla iei interne şi a
reglement rilor U.E. în domeniul zootehnic

Direc ia pentru
Agricultur
Jude ean Sibiu

Direc ia pentru
Agricultur
Jude ean Sibiu
Direc ia pentru
Agricultur
Jude ean Sibiu

agriculturii şi industriei
alimentare şi statistic
agricol , monitorizare pia
Serviciul monitorizare,
inspec ii tehnice, verificare
şi control în domeniul
agriculturii şi industriei
alimentare şi statistic
agricol , monitorizare pia
Serviciul monitorizare,
inspec ii tehnice, verificare
şi control în domeniul
agriculturii şi industriei
alimentare şi statistic
agricol , monitorizare pia
Serviciul monitorizare,
inspec ii tehnice, verificare
şi control în domeniul
agriculturii şi industriei
alimentare şi statistic
agricol , monitorizare pia

M sura : Revizuirea sistemului de impozitare şi combaterea evaziunii
8.
Ac iuni pentru prevenirea şi combaterea
Direc ia pentru
Serviciul monitorizare,
ilegalit ilor ce se comit în domeniul
Agricultur
inspec ii tehnice, verificare
producerii, depozit rii, comercializ rii
Jude ean Sibiu
şi control în domeniul
produselor cerealiere şi a produselor
agriculturii şi industriei
procesate din cereale, producerea şi
alimentare şi statistic
valorificarea legumelor şi fructelor, sectorul
agricol , monitorizare pia
vitivinicol
M sura: Încurajarea agriculturii de niş (ex. Agricultura ecologic şi produse tradi ionale)
9.
Sisteme de calitate comunitare şi na ionale
Direc ia pentru
Compartimentul
(DOP, IGP, STG, produs montan, produs
Agricultur
implementarea politicilor şi
tradi ional, re ete consacrate)
Jude ean Sibiu
strategiilor din industria
alimentar şi de promovare
a schemelor de calitate
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20 PVC
Ac iune realizat

22 PVC
Ac iune realizat

Începând cu data de 20.05.2015, inspec ia în
domeniul zootehnic a fost preluat de c tre
Oficiul Jude ean de Zootehnie Sibiu.

14 ac iuni
Ac iune realizat

Constituirea grupului i aplicarea pe schema
de calitate IGP pentru produsul
« TELEMEAUA DE SIBIU »
Înregistrare 2 re ete consacrate
Ac iune realizat

Direc ia pentru
Compartimentul
107 operatori
Agricultur
implementarea politicilor şi
Ac iune realizat
Jude ean Sibiu
strategiilor în agricultur
M sura: Identificarea de m suri menite s conduc la dezvoltarea rolului economic al organiza iilor asociative din agricultur
11.
Organizarea de ac iuni şi întâlniri periodice
Direc ia pentru
Compartimentul
16 ac iuni
cu fermierii, în vederea form rii şi asocierii
Agricultur
implementarea politicilor şi
Ac iune realizat
în grupuri şi organizatii de produc tori
Jude ean Sibiu
strategiilor în agricultur
M sura: Exploatarea ra ional a pajiştilor permanente
12.
Întocmire proiecte de amenajamente
Direc ia pentru
Compartimentul formare
16 amenajamente pastorale
pastorale
Agricultur
profesional , promovare şi
Ac iune realizat
Jude ean Sibiu
elaborare proiecte
M sura: Asigurarea la timp a fondurilor c tre fermieri şi respectarea termenelor de plat de c tre APIA BUCURESTI
13.
Ac iuni de informare a fermierilor privind Agen ia pentru Pl i
Morariu Codruta - Şef
Ac iune realizat
campania de depunere a cererilor unice de şi Interven ie pentru Serviciu Autorizare Pl i plat pentru anul 2017
Agricultur –
IT
Centrul Jude ean
Rareş Seuchea -Director
Sibiu
Adjunct
Ştefan Liviu – Director
Adjunct Teodor Ha egan Director Executiv
14.
Primirea cererilor unice de plata C2017 ,
Agen ia pentru Pl i
Sefii de Centre Locale
Ac iune realizat
de la 1 matie 2017, termenul limita este 15 şi Interven ie pentru
Morariu Codruta - Şef
mai inclusiv f r penalit i, conform art. 11,
Agricultur –
Serviciu Autorizare Pl i alin. 2 din Regulamentul CE nr. 640/2014 şi
Centrul Jude ean
IT
16 mai - 9 iunie 2017 inclusiv cu penalit i
Sibiu
Rareş Seuchea -Director
de 1% pentru fiecare zi lucr toare de
Adjunct
întârziere, conform art. 22, art. 23, alin.1
Ştefan Liviu – Director
paragraful 1 din Regulamentul CE nr.
Adjunct Teodor Ha egan 640/2014 Cererile depuse începând cu data
Director Executiv
de 10 iunie 2017 sunt considerate
inadmisibile, fiind respinse de la plat ,
conform art. 23, alin.1, paragraful 3.
15.
Autorizarea la plata final a cererilor unice
Agen ia pentru Pl i
Morariu Codruta - Şef
Ac iune realizat
de plata primite în campania 2016,campanie
şi Interven ie pentru Serviciu Autorizare Pl i decalat din cauza noului PNDR 2014 Agricultur –
IT
10.

Înregistrarea operatorilor de produse
ecologice în registrul jude ean
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16.

17.

18.

19.

Efectuarea pl ilor c tre to i beneficiarii
formelor de sprijin şi contabilizarea tuturor
opera iunilor eferente sumelor autorizate şi
pl ite de Centrul Jude ean Sibiu din bugetul
na ional
Recuperarea debitelor provenite din titlurile
de creanta aferente masurilor de sprijin din
fondurile europene
Implementarea
tuturor
recomand rilor
incluse în planul de remediere a deficien elor
constatate în cadrul procesului de men inere
a acreditarii agen iei – institutie de nivel
european creat special cu scopul de a
exercita competen e privind gestionarea de
fonduri europene - prin asigurarea de resurse
umane, materiale, financiare, tehnice,
elemente ce definesc şi compun capacitatea
administrativ a agen iei privit în ansamblu,
precum şi recomand rilor auditului intern şi
a Cur ii de Conturi.
Efectuarea controalelor administrative şi
pe teren (control clasic şi teledetectie,
controale pentru SAPS, Axa II si Ecocondi ionalitate) în vederea preg tirii
dosarelor pentru autorizare la plat

Centrul Jude ean
Sibiu

Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu
Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu
Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu

Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu
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Rareş Seuchea -Director
Executiv Adjunct
Teodor Ha egan Director Executiv
Şefii de Centre Locale
Neam iu Daciana - Şef
Serviciu Economic,
Recuperare Debite; Ştefan
Liviu – Dir. Ex. Adj.

Ac iune realizat

Neamtiu Daciana - Şef
Serviciu Economic,
Recuperare Debite; Ştefan
Liviu – Dir. Ex. Adj.

Ac iune realizat

Neamtiu Daciana - Şef
Serviciu Economic,
Recuperare Debite; Ştefan
Liviu – Dir. Ex. Adj.

Ac iune realizat

Morariu Codruta - Şef
Serviciu Autorizare Pl i IT
Teodor Ha egan Director Executiv
C lin Morocazan – Şef
Serviciu Control Teren,
Inspec ii;

Ac iune realizat

20.

21.

Aprobarea la plat şi autorizarea cererilor
pentru plata în doua etape pentru Campania
2017:
• Plat în avans
• Plat final

Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu

Planificarea şi efectuarea inspec iilor pentru
m surile de pia restructurare /reconversia
planta iilor viticole, creşterea t riei alcoolice
naturale a produselor vinicole, schema de
defrişare a planta iilor viticole şi asigurarea
recoltei planta iilor viticole cu soiuri de
struguri pentru vin.
Planificarea şi efectuarea inspec iilor pentru
ajutorul comunitar acordat la furnizarea
laptelui în institu iile şcolare

Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu

23.

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

24.

Planificarea şi efectuarea inspec iilor privind
acordarea ajutorului financiar pentru
implementarea m surilor adiacente
distribu iei de mere în cadrul Programului
de încurajare a consumului de fructe în şcoli

Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu
Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu
Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu

25.

Planificarea şi efectuarea inspec iilor privind

Agen ia pentru Pl i

22.
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Ştefan Liviu – Dir. Ex.
Adj.
Şefi Centre Locale
Morariu Codru a - Şef
Serviciu Autorizare Pl i IT
Rares Seuchea -Director
Adjunct
Teodor Hategan Director Executiv
Sefi Centre Locale
Ştefan Liviu – Şef
Serviciu SCTI / Director
Executiv Adjunct

16.10.2017 -30.11.2017
01.12.2017 -30.06.2018
Ac iune realizat , plata final se realizeaz
pân la data de 30.06.2018

Ac iune realizat

Ştefan Liviu – Şef
Serviciu SCTI / Director
Executiv Adjunct

Ac iune realizat

Ştefan Liviu – Şef
Serviciu SCTI / Director
Executiv Adjunct

Ac iune realizat

Ştefan Liviu – Şef
Serviciu SCTI / Director
Executiv Adjunct

Ac iune realizat

Ştefan Liviu – Şef

Ac iune realizat

26.

aprobarea planului de recunoastere si
acordarea sprijinului financiar destinat
grupurilor de producatori din sectorul
legume – fructe
HG 1179 / 2014 - privind modul de acordare
a ajutorului de stat pentru ameliorarea
raselor de animale

27.

Ajutorul de stat pentru motorina utilizat în
agricultur .

28.

Renta viager agricol

29.

O.U.G. 24/2010 - Acordarea ajutorului
comunitar în cadrul programului
deîincurajare a consumului de fructe în şcoli

30.

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

31.

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

şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu
Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu
Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu
Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu
Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu
Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu
Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu Sibiu
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Serviciu SCTI / Director
Executiv Adjunct
Dordea Carmen - Şef
Serviciu M suri Specifice
Teodor Ha egan -Director
Executiv
Dordea Carmen - Şef
Serviciu M suri Specifice
Teodor Ha egan -Director
Executiv

Ac iune realizat

Ac iune realizat

Dordea Carmen - Şef
Serviciu M suri Specifice
Teodor Ha egan -Director
Executiv

Ac iune realizat

Dordea Carmen - Şef
Serviciu M suri Specifice
Rareş Seuchea -Director
Adjunct
Ştefan Liviu – Dir. Ex.
Adj.
Dordea Carmen - Şef
Serviciu M suri Specifice
Teodor Hategan -Director
Executiv

Ac iune realizat

Dordea Carmen - Şef
Serviciu M suri Specifice
Rareş Seuchea -Director
Adjunct

Ac iune realizat

Ac iune realizat

32.

M sura 215 –bun stare în favoarea
animalelor pachet;
a) porcine

33.

M sura 215 – bun stare în favoarea
animalelor pachet;
b) p s ri

34.

Ordinul 694/27.11.2008 Acordarea
sprijinului financiar destinat grupurilor
de produc tori din sectorul legume fructe;

Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu
Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu
Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu
Agen ia pentru Pl i
şi Interven ie pentru
Agricultur –
Centrul Jude ean
Sibiu

Dordea Carmen - Şef
Serviciu M suri Specifice
Teodor Ha egan -Director
Executiv

Ac iune realizat

Dordea Carmen - Şef
Serviciu M suri Specifice
Teodor Ha egan -Director
Executiv

Ac iune realizat

Dordea Carmen - Şef
Serviciu M suri Specifice
Rareş Seuchea -Director
Ex Adjunct

Ac iune realizat

Acordarea sprijinului financiar conform
Dordea Carmen - Şef
Ac iune realizat
Ordinul ministrului agriculturii şi
Serviciu M suri Specifice
dezvolt rii rurale nr. 269/2009 pentru
Rareş Seuchea -Director
modificarea şi completarea Ordinului
Ex Adjunct
ministrului agriculturii şi dezvolt rii rurale
nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de
aplicare a programelor de restructurare/
reconversie a planta iilor viticole, derulate
cu sprijin comunitar.
M sura: Implementarea programului de supraveghere, prevenire, control şi eradicarea bolilor la animale, ale celor transmisibile de la animale la
om, protec ia animalelor, protec ia mediului
36.
Promovarea Programului Strategic de
Direc ia Sanitar
Dr. Rad Nu u
În cadrul m surilor de prevenire şi
prevenire şi combatere a bolilor
Veterinar şi pentru
Dr. ichindelean Raluca
combatere a bolilor transmisibile la animale
transmisibile de la animale la om pentru anul
S n tatea
şi de la animale la om, în anul 2017 în baza
2017, prin efectuarea ac iunilor de vaccinare
Alimentelor Sibiu
ac iunilor prev zute în programul strategic
preventiv , a ac iunilor de tratamente
pentru aceast perioad , pentru a se asigura
antiparazitare şi examene de laborator pentru
o stare de s n tate şi bun stare a animalelor
diagnosticul timpuriu al bolilor cuprinse în
şi p s rilor care se cresc în scop economic în
lista OIE, A şi B
jude ul nostru, s-au efectuat 780000 ac iuni
de supraveghere clinic a animalelor cu
35.
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37.

Aplicarea criteriile de calificare a statusului
de s n tate a efectivelor de bovine în rela ie
cu tuberculoza, leucoza enzootic şi
bruceloza, prin opera iuni specifice,
prelev ri de probe şi examene de laborator

Direc ia Sanitar
Veterinar şi pentru
S n tatea
Alimentelor Sibiu

Dr. St nescu Cristian
Dr. C lin Ioan

38.

Supravegherea efectivelor de animale
receptive la Bluetongue şi Encefalopatiile
Spongiforme Transmisibile, prin ac iuni de
supraveghere clinic şi analize în laborator

Direc ia Sanitar
Veterinar şi pentru
S n tatea
Alimentelor Sibiu

Dr. Rad Nu u
Dr. Tîlciu Daniel
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ocazia actiunilor sanitar-veterinare, a
miscarilor de animale si la solicitarea
proprietarului; 8278364 vaccin ri
imunoprofilactice, 744849 tratamente
profilactice şi curative antiparazitare şi
111.331 examene de laborator. pentru
supravegherea bolilor transmisibile cu
importan major .
Actiune realizat
Prin efectuarea ac iuniilor specifice,
efectivele de bovine crescute în exploata iile
comerciale
şi
în
exploata iile
nonprofesionale au fost calificate ca
indemne astfel: pentru T.B.C.36750 capete
din 5529 exploata ii de la gospod riile
popula iei şi 11925 capete din 278
exploata ii comerciale si de tip A, pentru
L.E.B. 39150 capete din 5529 exploata ii g.p
şi 11925 capete din 24 exploata ii
comerciale si din 278 exploatatii de tip A.
pentru Bruceloz , 38250 capete din 5529
exploata ii ale gospod riilor popula iei si
11750 capete din exploatatiile comerciale si
cele de tipA. In cursul anului 2017 au fost
afluite la laboratorul de diagnostic, 29619
probe pentru diagnosticul leucozei enzootice
bovine. 28020 probe pentru diagnosticul
brucelozei şi 446 probe pentru diagnosticul
paratuberculozei
Actiune realizat
Pentru protejarea teritoriului jude ului Sibiu,
în situa ia epidemiologic actual ,
s-a
stabilit un set de m suri în care sunt
implica i personalul din re eaua sanitar
veterinar , autorit iile locale şi cresc torii

de animale, m suri care se refer la:
➢ Aten ion rea factorilor implica i,
respectiv
fermierii,
operatorii
economici, asocia iile de cresc tori
de animale prin
materiale
informative difuzate prin medicii
veterinari oficiali
➢ Informarea cresc torilor de animale
c pentru comer ul cu animale din
statele europene sau ri ter e este
obligatoriu s
ob in
acordul
autorit ii
sanitare
veterinare
jude ene.
➢ Supravegherea
permanent
a
mişc rilor de animale receptive pe
plan na ional şi în spa iul
intracomunitar. Este monitorizat, în
comformitate cu normele U.E.,
comer ul intracomunitar şi importul –
exportul, cu bovine si ovine pentru
pr sil şi pentru îngr şat
➢ Controale permanente în zonele cu
risc epidemiologic în colaborare cu
personalul din I.P.J. Sibiu.
➢ Supravegherea
serologic
prin
afluirea de probe de sânge recoltate
de la animalele receptive, din
- 3 puncte int de supraveghere
stabilite la, Jina, Laslea si
Racovita
(zone
considerate
favorabile dezvolt rii vectorilor
de transmitere a bolii, respectiv,
ân ari)
• zonele limitrofe fermelor cu efective
mari de bovine, ovine şi caprine;

133

39.

Respectarea m surilor din Programul de
asanare a Anemiei Infec ioase Ecvine, prin
supravegherea serologic a efectivelor
receptive şi eliminarea animalelor bolnave
din focarele declarate

Direc ia Sanitar
Veterinar şi pentru
S n tatea
Alimentelor Sibiu
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Dr. Rusu Dumitru
Dr. ichindelean Raluca

• zonele de liziere a p durilor prin
capturarea ân arilor cu captatoare
speciale;.
In anul 2017 au fost examinate 2090 probe,
respectiv s-au stabilit animalele santinela din
aceste localitati tinta , de la care s-au
prelevat probe in cadrul programului,
precum si probe de sange de la animale
destinate comertului intra si extracomunitar .
Pentru diagnosticul Encefalopatiilor
Spongiforme Transmisibile. au fost
examinate la laborator probe afluite de la
792bovine, 2015 ovine sacrificate sau
moarte si 87 probe cervidee.
Actiune realizat
Programul de asanare a focarelor de A.I.E.
se desf şoar în comformitate cu prevederile
Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 51 / 2010
(pentru aprobarea programului accelerat de
eradicare a anemiei infectioase ecvine)
Ordin A.N.S.V.S.A. nr. 6 / 2010 (pentru
aprobarea cadrului general privind stingerea
focarelor de boli la animale) Ordinul 37 /
2010 (controlul circula iei ecvinelor pe
teritoriul României) care asigur cadrul legal
prin care Direc ia Sanitar Veterinar şi
pentru Siguran a Alimentelor Sibiu, are
obliga ia de a elimina ecvideele bolnave, în
termen de cel mult 10 zile de la primirea
buletinului de analiz cu rezultat pozitiv şi
de a întocmi dosarul complet în vederea
desp gubirii proprietarilor de animale.În
anul 2017, ac iunile prev zute în programul
de supraveghere şi asanare a A.I.E. au
cuprins afluirea a 6523 probe de sânge

40.

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

Direc ia Sanitar
Veterinar şi pentru
S n tatea
Alimentelor Sibiu
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Dr. St nescu Cristian
Dr. ichindelean Raluca

pentru diagnosticul bolii prin teste de
laborator. În paralel cu ac iunea de depistare
a animalelor anemopozitive au fost
elimina i, prin sacrificare în abator autorizat
cei 12 de cai seropozitivi în func ie de
graficul stabilit pe localit i şi cur i infectate.
De asemenea s-au întocmit documentele
pentru
efectuarea
desp gubirilor,
proprietarilor în cauz , din fondurile alocate
D.S.V.S.A. Sibiu.
Ac iune realizat
În derularea programului de prevenire şi
combatere a Pestei Porcine Clasice, s-au
efectuat în aceast an, examene clinice lunare
la 32560 capete porcine (efectiv mediu) din
exploata iile comerciale. 765 examene de
supraveghere a bolii în laborator din probe
provenite de la porcii mistre i recolta i în
perioada campaniei de vân toare si un
numar de 1060 probe din gospodariile
populatiei si exploatatii comerciale. S-au
organizat instruiri la nivel la nivel local, cu
medicii veterinari implica i, pentru însuşirea
legisla iei specifice şi a programului na ional
şi
jude ean.S-au
difuzat
materiale
informative la nivelul localit ilor din
jude .Se efectuaeaz
lunar catagrafia
efectivelor de porcine existente în
exploata iile comerciale şi la gospod riile
popula iei.De asemenea au fost controlate
exploata iile comerciale, pentru verificarea
respect rii normelor de biosecuritate,
condi iile de microclimat şi controlul
circula iei porcinelor pe teritorul jude ului şi
a rii.

41.

Realizarea Programelor de prevenire a
bolilor specifice p s rilor (Gripa Aviar ,
Pseudopesta Aviar şi Salmonelozele la
g ini ou toare şi puii de carne) prin
examene în laborator şi opera iuni de
vaccinare

Direc ia Sanitar
Veterinar şi pentru
S n tatea
Alimentelor Sibiu

Dr. Rad Nu u
Dr. Milea Florin

42.

Prevenirea şi combaterea Rabiei la
animalele s lbatice şi domestice prin
supravegherea clinic a animalelor
receptive şi ac iuni de vaccinare

Direc ia Sanitar
Veterinar şi pentru
S n tatea
Alimentelor Sibiu

Dr. Czenter Valeriu
Dr. ichindelean Raluca
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Ac iune realizat
Pentru supravegherea Gripei Aviare, s-au
monitorizat gospod riile popula iei din
zonele de risc pe culoarul râurilor Olt şi
Cibin şi din zonele de supraveghere în
locurile cu gospod rii care au contact cu
luciul de ap (T lmaciu , Porumbacu de Jos,
Noul Roman, Avrig, Turnu Rosu si
Racovita). S-au efectuat 1258627 vaccin ri
pentru Pseudopesta Aviar în fermele
comerciale – Gaini Rase Grele Reproductie
şi 258627 vaccin ri la gospod riile
popula iei, precum şi 362 examene de
supraveghere
în
laborator.
Pentru
supravegherea Salmonelozelor la p s ri s-au
examinat 149 probe de la fermele
nominalizate în acest sens.
Sunt realizate prevederile anului 2017
În cadrul programului de prevenire şi
combatere a Rabiei la speciile domestice şi
s lbatice receptive, au fost examinate în
laborator 240 probe recoltate de la vulpi,
moarte sau împuşcate pentru testul de
verificare a imunit ii în urma vaccin rii cu
momeli vaccinale a efectivelor receptive din
mediul silvatic şi un lup.
Protec ia animalelor domestice a fost
asigurat prin vaccinarea antirabic efectuat
în campanie organizata, care s asigure
imunitate pentru un an de zile la 21194 câini
şi pisici cu st pâni cunoscu i identifica i pe
raza jude ului Sibiu in campania oct 2017 –
febr.2018 .
Sunt realizate prevederile anului 2017 –
Ac iune în derulare

M sura: Promovarea legisla iei privind protec ia, bun starea animalelor şi protec ia mediului
43.
Respectarea normelor sanitare veterinare
Direc ia Sanitar
Dr. Rad Nu u
privind protec ia şi bun starea animalelor
Veterinar şi pentru
Dr. Ciopei Daniel
din exploata iile comerciale şi din
S n tatea
exploata iile individuale. prin evalu ri şi
Alimentelor Sibiu
controale programate

44.

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

Direc ia Sanitar
Veterinar şi pentru
S n tatea
Alimentelor Sibiu

Dr. Cârstea Marius
Ing. Mitrea Teodora

M sura: Îmbun t irea sistemului de control a calit ii şi salubrit ii produselor alimentare.
45.
Controale periodice la unit ile care produc,
Direc ia Sanitar
Dr. Trâmbi aş Bogdan
proceseaz , depoziteaz , transport şi
Veterinar şi pentru
Dr. Albu Ioan
comercializeaz produse alimentare de
S n tatea
origine animal şi non-animal privind
Alimentelor Sibiu
respectarea normelor de igien şi func ionare

46.

Asigurarea calit ii şi salubrit ii produselor

Direc ia Sanitar
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Dr. Vl descu Artur

Modul de respectare a normelor sanitare
veterinare privind protec ia şi bun starea
animalelor din exploata iile comerciale şi din
exploata iile individuale. s-a realizat prin
prin evalu ri şi controale programate in
cursul inspectiilor in exploatatii, pe
esantioanele generate de APIA , evaluanduse in anul 2017 , din baza de date un numar
de 465 de exploatatii comerciale si
individuale,efectundu-se si un numar de 54
controale pe exploatatiile comerciale.
Actiune realizat
In cursul anului 2017 au fost verificate un
numar de 29 puncte farmaceutice si 7 pet
shop-uri urmarind modul de circulatie al
medicamentelor si a produselor biologice.
S-au verificat un numar de 3 unitati care
produc si furnizeaza furaje pentru animale,
prelevandu-se 76 probe in cadrul
programului National de Control Reziduuri
si 140 probe in cadrul Programului Control
Furaje.
Actiune realizat
In cazul tematicii de control si supraveghere
a activitatii unitatilor din domeniul alimentar
cu produse de origine animala si
nonanimala, in cursul trim.I , DSVSA Sibiu
prin serviciile antifrauda si serviciul control
oficial siguranta alimentelor a efectuat un
numar de 2184 de controale, acordand un
numar de 169 amenzi si 123 avertismente.
Actiune realizat
In cursul anului 2017, calitatea si

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

Veterinar şi pentru
S n tatea
Alimentelor Sibiu

Dr. Avram Manuela

salubritatea produselor alimentare destinate
consumului uman au fost verificate in cadrul
laboratorul D.S.V.S.A, in acest sens fiind
afluite,
conform
programului
de
supraveghere obligatoriu şi a programului de
autocontrol, un numar de 5118 probe in
vederea efectuarii examenului bacteriologic,
2505 probe pentru examen fizico-chimic si
au fost testate un numar de 1062 probe de
apa.
Actiune realizat
Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural
M sura: Creşterea procentului de propriet i cadastrate şi înregistrate de la 40% în prezent la 80% locuin e şi 100% la terenuri agricole
Implementarea Programului Na ional de Cadastru şi Carte Funciar 2015-2023
Înregistrarea sistematic a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciar a imobilelor în cadrul programului na ional de cadastru şi carte
funciar
47.

48.

49.

50.

Realizarea activit ii de eliberare a titlurilor
de proprietate asupra terenurilor agricole şi
silvice (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000
şi Legea nr. 247/2005)
Realizarea actvit ii de recep ionare şi
înscriere sporadic în Cadastru şi Cartea
Funciar a documenta iilor cadastrale
întocmite de c tre persoane fizice sau
juridice autorizate
Eliberarea de date si informa ii cadastrale
necesare institu iilor publice şi altor
beneficiari necesare întocmirii corecte a
proiectelor din domeniile construc iilor,
urbanismului şi amenaj rii teritoriului
Avizarea şi recep ia documenta iilor
topografice de m sur tori terestre întocmite
de persoane fizice sau juridice autorizate,

Oficiul de Cadastru
şi Publicitate
Imobiliar Sibiu
Oficiul de Cadastru
şi Publicitate
Imobiliar Sibiu

Director,

Inginer şef,
Registrator şef

Oficiul de Cadastru
şi Publicitate
Imobiliar Sibiu

Inginer şef,
Registrator şef

Oficiul de Cadastru
şi Publicitate
Imobiliar Sibiu

Inginer şef
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105

17813

documentații
recepționate

7.150
extrase din planul cadastral pe ortofotoplan

3.122
recep ii tehnice

51.

52.

53.

54.

pentru întocmirea documenta iilor de PUG
ale UAT- urilor şi a documenta iilor pentru
PUZ, PUD, PAC şi HG 834/1991
Recep ionarea documenta iilor tehnice
topografice pentru lucr rile de expropriere
pentru cauz de utilitate public în baza
protocoalelor întocmite între ANCPI şi
CNADNR, CNCFCFR SA
Analizarea şi recep ionarea documenta iilor
tehnice în vederea scoaterii definitive sau
temporare din circuitul agricol a terenurilor
în extravilanul localit ilor

Recep ionarea elabor rii sistemelor
informa ionale specifice domeniului
imobiliar-edilitar şi constituirea b ncilor de
date urbane
Servicii de recep ie a lucr rilor de
înregistrare sistematic în Sistemul Integrat
de Cadastru şi Carte Funciar a imobilelor în
cadrul programului na ional de cadastru şi
carte funciar ini iate de unit ile
administrativ teritoriale pentru sectoare
cadastrale din cadrul acestora

Oficiul de Cadastru
şi Publicitate
Imobiliar Sibiu

Oficiul de Cadastru
şi Publicitate
Imobiliar Sibiu

Inginer şef,
Registrator şef

61
documenta ii

Director

79* documenta ii avizate
Men ion m faptul c potrivit dispozi iilor
legale din Legea nr.186/2017, privind
completarea
Legii
fondului
funciar
nr.18/1991, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, începând din luna
octombrie,
analizarea
i
recep ia
documenta iilor topografice prev zute la
pct.6 nu se mai elibereaz de c tre Oficiul de
Cadastru i Publicitate Imobiliar Sibiu.

Oficiul de Cadastru
şi Publicitate
Imobiliar Sibiu

Director

Oficiul de Cadastru
şi Publicitate
Imobiliar Sibiu

Inginer şef,
Registrator şef
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Sector 61, suprafa a= 44,55 ha
Sector 62, suprafa a=107,09 ha
Sector 53, suprafa a= 8,27 ha
17
Contracte de prestare servicii semnate

CAPITOLUL 10 POLITICI DE MEDIU. APELE ŞI P DURI
Nr.
M suri
Entitatea implicat
Crt.
în realizare
M sura: Monitorizarea şi îmbun t irea calit ii aerului
1.
Colectarea zilnic a datelor brute de calitate a
Agen ia pentru
aerului din sta iile automate de monitorizare,
Protec ia Mediului
validarea şi transmiterea lor c tre ANPM
Sibiu
• procent date validate (%)
2.

Prelucrare statistic şi întocmire de rapoarte
privind captura de date, num rul de analize
efectuate, în cele 4 sta ii automate de
monitorizare calit ii aerului din jude ul Sibiu
• num r analize efectuate (automat şi
manual)
• num r rapoarte întocmite

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Sibiu
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Persoana responsabil

Stadiu realiz rilor în 2017

Diaconescu Lidia
Baciu Carmen

Realizat Trim. I – 98.82 %
Realizat Trim. II – 93,80 %
Realizat Trim. III – 79,31 %
Realizat Trim. IV – 94,87 %
Ac iune realizat
Realizat Trim. I:
- 1967 analize automate
- 226 analize manuale
- 6 rapoarte lunare (calitate aer/captur date)
- 2 rapoarte anuale calitate aer pentru anul
2016
Realizat Trim. II:
- 1.960 analize automate
- 225 analize manuale
- 6 rapoarte lunare (calitate aer/captur date)
Realizat Trim. III:
- 2333 analize automate
- 309 analize manuale

Diaconescu Lidia Baciu
Carmen

- 6 rapoarte lunare (calitate aer/captur date)
- 1 raport semestrial calitate aer - sem I
2017
Realizat Trim. IV:
- 3436 analize automate
- 372 analize manuale
- 6 rapoarte lunare (calitate aer/captur date)
Ac iune realizat
3.

4.

5.

6.

Realizarea Inventarului emisiilor de poluan i
atmosferici a agen ilor economici din jude ul
Sibiu
- num r agen i economici înregistra i
în baza de date on-line de raportare
(SIM)
Realizarea Inventarului emisiilor de poluan i
atmosferici a instala iilor de comercializare
carburan i din jude ul Sibiu
• num r agen i economici înregistra i în
baza de date on-line de raportare (SIM)
Verificare
conform rii
instala iilor
de
depozitare a benzinei şi distribu ia sa de la
terminale la sta iile de distribu ie a benzinei
• num r de expertize tehnice verificate în
vederea conform rii
Verificarea conform rii cu clasificarea NFR a
tuturor activit ilor autorizate/reautorizate în
vederea complet rii/actualiz rii bazei de date
privind activit ile generatoare de emisii de
poluan i în atmosfer
• în func ie de solicit rile serviciului
Avize, Acorduri, Autoriza ii pentru
documenta iile depuse în vederea
autoriz rii

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Sibiu

Dasc lu Maria

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Sibiu

Ursescu Roxana

-73 sta ii de distribu ie carburan i i
containere mobile
Ac iune realizat

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Sibiu

Ursescu Roxana

- 1 expertiz tehnic
Ac iune realizat

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Sibiu

Dasc lu Maria
Ursescu Roxana

În trim. I au fost verificate un num r de 36
documenta ii
În trim. II au fost verificate un num r de 20
documenta i
În Trim. III au fost verificate un num r de 18
documenta i
În Trim. IV au fost verificate 26
documenta ii
Ac iune realizat
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- 267 (operatori economicii industriali +
prim rii + benzin rii)
Ac iune realizat

7.

Îmbun t irea accesului publicului la
informa ia de mediu, prin afişarea pe pagina
WEB a APM Sibiu a buletinelor zilnice/lunar
privind calitatea aerului
• num r buletine zilnice/lunare afişate pe
pagina web a APM Sibiu

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Sibiu

M sura: Controlul polu rii industriale în vederea reducerii polu rii mediului
8.
Men inerea la zi a inventarului instala iilor
Agen ia pentru
IPPC din jude ul Sibiu, conform activit ilor Protec ia Mediului
listate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013
Sibiu
• num r instala ii IPPC înregistrate în
baza de date SIM (on-line)
• num r instala ii IPPC noi autorizate,
num r autoriza ii integrate actualizate,
revizuite

9.

Colectarea datelor privind Registrul Na ional
al Poluan ilor Emişi şi Transfera i (E-PRTR)
• num r operatori economici înregistra i
în baza de date on-line

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Sibiu
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Baciu Carmen

Au fost afişate un num r de 90 de buletine
zilnice şi 3 lunare
TRIM.II
Au fost afi ate un num r de 91 de buletine
zilnice i 3 lunare
Trim.III
Au fost afi ate un num r de 92 de buletine
zilnice i 3 lunare
Trim.IV
Au fost afi ate 92 de buletine zilnice i 3
lunare
Ac iune realizat

Mariana Suciu
Rodica Maniu iu

S-a deschis platforma pentru operatori
03.04.2017
TRIM.II
S-a deschis platforma pentru validat date
APM 01.06.2017
Au fost validat 4
Au fost validate 9 i nu s-a realizat validarea
la 5 operatori ca urmare a bloc rii bazei de
date SIM 14- realizat 100%
Ac iune realizat

Mitea Livia
Pleşa Marius

31.08.2017
S-a deschis platforma pentru operatori
03.04.2017
TRIM.II
S-a deschis platforma pentru validat date
APM 01.06.2017
A fost validate 7
A fost validate 15 i nu s-a realizat validarea
la 3 operatori ca urmare a bloc rii bazei de
date SIM

Trim.IV
17-realizat 100%
Ac iune realizat
10.

Verificarea conform rii cu prevederile Legii
nr. 278/2013 privind emisiile industriale cu
referire la cantit ile de Compuşi Organici
Volatili emise din instala ii industriale
• num r notific ri depuse/verificate
• num r operatori economici înregistra i
în baza de date on-line

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Sibiu

Zambori Simona
Vulcan Mirela

11.

Colectarea datelor şi informa iilor necesare
pentru elaborarea inventarului INEGES
(Inventarul Na ional al gazelor cu efect de
ser )
• num r chestionare depuse/verificate

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Sibiu

Mitea Livia
Pleşa Marius

M sura: Îmbun t irea managementului deşeurilor şi substan elor periculoase
12.
Monitorizarea operatorilor economici care
Agen ia pentru
colecteaz , trateaz vehicule scoase din uz
Protec ia Mediului
Sibiu
• num r puncte colectare/tratare
13.

Monitorizarea transportului de deşeuri
periculoase la nivelul jude ului Sibiu
• num r formulare analizate şi aprobate

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Sibiu
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Trim. I - 112
Trim. II - 8
S-a deschis platforma pentru validat date
APM 01.06.2017
Au fost validate 14
Trim. III
- s-au depus/verificat 6 notific ri
- au fost efectuate 2 valid ri în baza de date
on - line
Ac iune realizat
Perioada de raportare şi validare în lunile
septembrie-octombrie
S-a realizat colectarea datelor pentru sectorul
industrial i s-au transmis chestionarele la
ANPM - 1
Ac iune realizat

Ancu a Achim

În jud. Sibiu îşi desf şoar activitatea 7
puncte de colectare/tratare vehicule scoase
din uz
Ac iune realizat

M rioara Goga
Farcaş Mioara

În trim. – I 2017 au fost analizate şi aprobate
93 formulare transport deşeuri periculoase
În trim. – II 2017 au fost analizate i
aprobate 126 formulare transport deşeuri
periculoase
În trim. - III 2017 au fost analizate i
aprobate 127 formulare transport deşeuri
periculoase
În trim. IV 2017 au fost analizate i aprobate

212 formulare transport deşeuri periculoase
Ac iune realizat
14.
Monitorizarea cantit ii de deşeuri menajere
Agen ia pentru
Halmaghi Daniela
În trim. I – 2017a fost depozitat o cantitate
eliminate prin depozitare
Protec ia Mediului
de 32861.46 tone deşeuri
Sibiu
În trim. II – 2017 a fost depozitat o
• cantit i (tone) depozitate
cantitate de, 23796,94 tone de euri
În trim. III – 2017 a fost depozitat o
cantitate de 30 049,16 tone de euri
În trim. IV 2017 a fost depozitat o cantitate
de 27707.82 tone de euri
Ac iune realizat
15.
Monitorizarea operatorilor economici
Agen ia pentru
În jud. Sibiu îşi desf şoar activitatea 35
Ancu a Achim
autoriza i pentru colectarea/tratarea DEEE
Protec ia Mediului
puncte de colectare/tratare DEEE
Sibiu
Ac iune realizat
• num r puncte colectare/tratare
M sura: Prevenirea şi limitarea efectelor negative ale schimb rilor climatice – Reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser şi adaptarea la
schimb rile climatice
16.
Monitorizare proiect finan at în cadrul
Agen ia pentru
Echipa proiect
Aprilie 2017
Mecanismului Financiar EEA 2009-2014 Protec ia Mediului
- - 1 raport intermediar de progres
”Calea verde spre dezvoltare durabil ”
Sibiu
- - 1 raport final iunie 2017
- - proiect finalizat
• num r rapoarte tehnico-economice
- Ac iune realizat
(APM Sibiu + parteneri proiect)
17.
Ac iuni de conştientizare privind adaptarea la
Agen ia pentru
Echipa proiect
Aprilie 2017
schimb rile
climatice
şi
diseminarea Protec ia Mediului
- 1 ac iune de conştientizare privind
rezultatelor proiectului
Sibiu
adaptarea la schimb rile climatice
- proiect finalizat
• num r ac iuni realizate
- Ac iune realizat
M sura: Managementul eficient al conserv rii biodiversit ii şi administrarea ariilor naturale protejate în jude ul Sibiu
18.
Monitorizarea st rii de conservare a ariilor
Agen ia pentru
C p în Gabriela
naturale protejate de interes na ional şi Protec ia Mediului
S-au efectuat 6 ac iuni de monitorizare
Dobrot Maria Cecilia
jude ean conform competen elor
Sibiu
Ac iune realizat
Bordea Marilena Tomu
• num r ac iuni de monitorizare în ariile
Flaviu
protejate
19.
Reglementarea activit ii de
Agen ia pentru
C p în Gabriela
TRIM.I
recoltare/capturare şi/sau achizi ie şi/sau
Protec ia Mediului
Dobrot Maria Cecilia
S-au eliberat 3 autoriza ii
comercializare a florilor de min , a fosilelor de
Sibiu
Bordea Marilena Tomu
TRIM.II
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20.

21.

22.

plante şi fosilelor de animale vertebrate şi
nevertebrate, precum şi a plantelor şi
animalelor din flora şi, respectiv, fauna
s lbatic conform legisla iei specifice în
vigoare
• num r autoriza ii emise pentru
activit ile men ionate
Exercitarea calit ii de custode asupra siturilor
de interes comunitar „Movilele de la P ucea”
preluate în custodie în anul 2010 de c tre
A.R.P.M. Sibiu în vederea îndeplinirii
obliga iilor contractuale
• num r ac iuni de monitorizare ale sitului
Participare în comisii conform competen elor
atribuite (evaluare efectiv specii protejate,
evalu ri de pagube, etc)
• num r ac iuni efectuate în func ie de
solicit ri şi de planific ri

Analiza şi monitorizarea tuturor activit ilor
desf şurate în arii protejate
• num r dosare analizate în vederea
autoriz rii activit ilor

Flaviu

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Sibiu

Dobrot Maria Cecilia
C p în Gabriela
Bordea Marilena
Tomu Flaviu

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Sibiu

Dobrot Maria Cecilia
C p în Gabriela
Bordea Marilena
Tomu Flaviu

Agen ia pentru
Protec ia Mediului
Sibiu

Tomu Flaviu
Dobrot Cecilia
C p in Gabriela
Bordea Marilena
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S-au eliberat 66 autoriza ii
TRIM.III
S-au eliberat 77 autoriza ii
TRIM.IV
S-au eliberat 82 autoriza ii
Ac iune realizat

2018
S-a efectuat 1 ac iune de monitorizare
Au fost realizate prevederile anului 2017

TRIM.I
- 16 ac iuni efectuate
TRIM.II
- 89 ac iuni efectuate
TRIM.III
- 117 ac iuni efectuate
TRIM.IV
- 128 ac iuni efectuate
Ac iune realizat
TRIM:I
- 86 de dosare analizate în vederea
autoriz rii activit ilor
TRIM.II
- 157 de dosare analizate în
vederea autoriz rii activit ilor
TRIM.III
- 217 de dosare analizate în
vederea autoriz rii activit ilor
TRIM.IV
- 250 de dosare analizate în
vederea autoriz rii activit ii
Ac iune realizat

M sura: Îmbun t irea gradului de educare şi conştientizare, informare, consultare şi participare a cet enilor în luarea deciziilor privind mediul
23.
Organizarea şi sprijinirea unor ac iuni de
Agen ia pentru
Trim.I – 2017
educare şi informare a publicului
Protec ia Mediului
Tania Alecu
- 2 campanii de educare şi informare, cu
Sibiu
ocazia evenimentelor ecologice: Ziua
• num r ac iuni/participan i
Mondial a Zonelor Umede, Ziua P s rilor,
organizate cu unit ile de înv mânt
partenere; 60 participan i
Trim.II – 2017
1 campanie de educare şi informare, cu
ocazia evenimentului ecologic Ziua
Mondial a Mediului, care a cuprins: o
expozi ie de juc rii din materiale
refolosibile, prezent ri pe tema protec iei
naturii, concursul de proiecte de mediu-faza
jude ean i concursul interdisciplinar de
mediu, organizate cu unit ile de înv mânt
partenere; 180 participan i
Trim.III– 2017
Transmiterea de materiale cu informa ii
privind Campania: S pt mâna European a
Mobilit ii, precum şi invita ia de a- i înscrie
ini iativele/ac iunile/evenimentele care
promoveaz solu iile de mobilitate partajat
i eviden iaz beneficiile unor mijloace de
transport mai pu in poluante, pe platforma:
- mobilityweek.eu, c tre toate cele 11
prim rii de oraş din jud. Sibiu
Trim. IV – 2017
Dezvoltarea colabor rii cu institu iile de
înv mânt – 2 întâlniri
Ac iune realizat
24.
Transmiterea de informa ii în vederea
Agen ia pentru
Trim. I – 2017
îmbun t irii calit ii vie ii prin asigurarea Protec ia Mediului
Tania Alecu
b.
7 articole în pres
unui mediu s n tos
Sibiu
Trim. II – 2017
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• num r materiale informative,
comunicate şi conferin e de pres

c.

Elaborarea şi punerea la dispozi ia publicului
Agen ia pentru
Laslea Doini a
a rapoartelor lunare privind calitatea
Protec ia Mediului
factorilor de mediu ( aer, sol, vegeta ie,
Sibiu
radioactivitate, zgomot ambiental, etc.)
• num r rapoarte lunare transmise şi
afişate pe pagina web
M sura: Prevenirea, reducerea şi controlul polu rii industriale şi managementul riscului

d.
e.
f.
g.

25.

26.

Ac iuni de inspec ie şi control la obiectivele
industriale aflate sub inciden a Directivei
2010/75/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind
emisiile industriale (prevenirea si controlul
integrat al polu rii - IPPC), în scopul
verific rii
conform rii
cu
prevederile
autoriza iei integrate de mediu.

GNM - Serviciul
Comisariatul
Jude ean Sibiu
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Diseminarea de pliante, materiale
informative la aprox. 200 de elevi i
apari ia a 4 articole în presa local .
Trim. III – 2017
Apari ia a 18 articole în presa local .
Trim. IV – 2017
Apari ia a 6 articole în presa local .
Ac iune realizat
Au fost realizate/afişate un num r de 3
rapoarte lunare
Ac iune realizat

În cursul trimestrului I 2017 au fost
verificate 3 amplasamente din cele 15 care
intr sub inciden a Directivei IPPC; au fost
realizate controale la urm torii operatori
economici: SC Premium Porc Negreni SRL–
PL Vestem (pe amplasamentul fostului
Carmolimp SRL), SC Ovosib Farms SRL
Cristian, SC Thyssenkrupp Bilstein SA.
Nu au fost aplicate sanc iuni
contraven ionale.
În cursul trimestrului II 2017 au fost
verificate inca 3 amplasamente din cele 15
care intra sub inciden a Directivei IPPC; au
fost realizate controale la urmatorii operatori
economici: SC Venturelli Prod SRL– Avrig,
SC Transavia SA – Ferma 9 Miercurea
Sibiului si SC Wiennerberger Sisteme de
Caramizi SRL. Nu au fost aplicate sanctiuni

27.

Ac iuni de inspec ie şi control la obiectivele
industriale aflate sub inciden a Directivei
2012/18/UE (SEVESO III) a Parlamentului
european şi a Consiliului din 4 iulie 2012
privind gestionarea pericolelor de accident
major în care sunt implicate substan e
periculoase de modificare şi ulterior de
abrogare a directivei 96/82/CE, în scopul
verific rii aplic rii m surilor de conformare la
legisla ia specific .

GNM- Serviciul
Comisariatul
Jude ean Sibiu
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contraventionale.
În cursul trimestrului III 2017 au fost
verificate inca 2 amplasamente din cele 15
care intra sub inciden a Directivei IPPC; au
fost realizate controale la urmatorii operatori
economici: SC OEHLER MECANICA SA
Marsa si SC COMPA SA Sibiu. Nu au fost
aplicate sanctiuni contraventionale.
În cursul trimestrului IV 2017 au fost
verificate inca 6 amplasamente din cele 15
care intra sub inciden a Directivei IPPC; au
fost realizate controale la urmatorii operatori
economici: Oprea Avicom Dumbraveni,
Avigal Medias, Rombat – PL Rebat Copsa
Mica, Sometra SA, Puiul Regal SRL – PL
Dumbraveni si Transavia SA – PL Cristian.
A fost aplicata o amenda contraventionala in
cuantum de 30.000 lei si un avertisment.
Ac iune realizat
În cursul trimestrului I 2017 nu au fost
efectuate inspec ii la obiective care intr sub
inciden a Directivei SEVESO; aceste
inspec ii, comune cu A.P.M. Sibiu şi I.S.U.
Sibiu sunt planificate dupa cum urmeaz : SC
Eurofoam SRL Şelimb r – 15.06.2017;
SC Ap -Canal SA Sibiu-Sta ia de tratare ap
„Dumbrava” – 11.10.2017;
Depozitul de Înmagazinare Subteran a
Gazelor Naturale Cetatea de Balt
apar inând SNGN ROMGAZ SA – SISGN
Ploiesti - 14.06.2017.
În cursul trimestrului II 2017 nu au fost
efectuate inspectii la obiective care intra sub
inciden a Directivei SEVESO. Inspectia
SEVESO la Depozitul de Inmagazinare

28.

Urm rirea conform rii instala iilor care intr
sub prevederile Directivei 94/63/CE privind
controlul emisiilor de COV din activit i
industriale. Verificarea respect rii prevederilor
legale privind emisiile de compuşi organici
volatili rezulta i din depozitarea benzinei şi
distribu ia ei la terminale şi sta ii de distribu ie
carburan i

GNM- Serviciul
Comisariatul
Jude ean Sibiu
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Subterana a Gazelor Naturale Cetatea de
Balta apartinand SNGN ROMGAZ SA –
SISGN Ploiesti este programat pentru data
de 11.07.2017.
În cursul trimestrului III 2017 au fost
efectuate doua inspectii la obiective care
intra sub inciden a Directivei SEVESO
(Depozitul de Inmagazinare Subterana a
Gazelor Naturale Cetatea de Balta
apartinand SNGN ROMGAZ SA – SISGN
Ploiesti si SC EUROFOAM SRL Selimbar).
Nu au fost identificate neconformitati si nu
au fost aplicate sanctiuni contraventionale.
În cursul trimestrului IV 2017 a fost
efectuata o inspectie la un obiectiv care intra
sub inciden a Directivei SEVESO (SC Apa
Canal SA – Statia de tratare apa Dumbrava).
Nu au fost identificate neconformitati si nu
au fost aplicate sanctiuni contraventionale.
Ac iune realizat
În cursul trimestrului I 2017 au fost verifica i
5 din cei 18 operatori care intr sub
inciden a Directivei 94/63/CE privind
controlul emisiilor de C.O.V.
Nu au fost constatate deficien e pe aceast
linie şi nu au fost aplicate sanc iuni.
A fost efectuat un control pe tema
depozit rii benzinei si distributia ei la statii
de distributie carburanti.
Nu au fost aplicate sanctiuni
contraventionale.
În cursul trimestrului II 2017 a fost verificat
unul din cei 18 operatori care intra sub
inciden a Directivei 94/63/CE privind
controlul emisiilor de COV.

29.

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

GNM- Serviciul
Comisariatul
Jude ean Sibiu
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Nu au fost constatate deficien e pe aceast
linie şi nu au fost aplicate sanc iuni.
A fost efectuat un control pe tema
depozit rii benzinei si distributia ei la statii
de distributie carburanti.
Nu au fost aplicate sanctiuni
contraventionale.
În cursul trimestrului III 2017 au fost
efectuate 8 controale la operatori care intra
sub inciden a Directivei 94/63/CE privind
controlul emisiilor de COV.
Nu au fost constatate deficien e pe aceast
linie şi nu au fost aplicate sanc iuni.
În cursul trimestrului IV 2017 au fost
efectuate 8 controale la operatori care intra
sub inciden a Directivei 94/63/CE privind
controlul emisiilor de COV.
Nu au fost constatate deficien e pe aceast
linie şi nu au fost aplicate sanc iuni.
Ac iune realizat
În cursul trimestrului I 2017 nu au fost
efectuate controale privind implementarea
prevederilor Directivei 67/548/CE şi ale
Regulamentului nr. 1907/2006 privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi
restric ionarea
substantelor
chimice
(REACH); aceste controale sunt planificate
pentru luna aprilie 2017.
În cursul trimestrului II 2017 au fost
efectuate 6 controale privind implementarea
prevederilor Directivei 67/548/CE si ale
Regulamentului nr. 1907/2006 privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea
substantelor
chimice
(REACH). Nu au fost constatate deficien e

M sura: Managementul deşeurilor
30.
Verificarea
respect rii
managementului
deşeurilor
cu
fluxuri
specifice
(la
generatori/importatori,
colectori,
transportatori,
procesatori,
eliminatori,
valorificatori, etc.)
Controale pentru verificarea respect rii
prevederilor Legii nr. 212/2015 privind
modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a
vehiculelor scoase din uz
Controale pentru verificarea respect rii
prevederilor
HG nr. 235/2007 privind
gestionarea uleiurilor uzate
Controale pentru verificarea respect rii
prevederilor OUG nr. 5/2015 privind deşeurile
de echipamente electrice şi electronice.

pe aceast linie şi nu au fost aplicate
sanc iuni.
În cursul trimestrului III 2017 a fost efectuat
2
controale
privind
implementarea
prevederilor Directivei 67/548/CE si ale
Regulamentului nr. 1907/2006 privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea
substantelor
chimice
(REACH). Nu au fost constatate deficien e
pe aceast linie şi nu au fost aplicate
sanc iuni.
În cursul trimestrului IV 2017 nu au fost
efectuate controale privind implementarea
prevederilor Directivei 67/548/CE si ale
Regulamentului nr. 1907/2006 privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice
(REACH).
Ac iune realizat
GNM- Serviciul
Comisariatul
Jude ean Sibiu

151

Comisar Şef, comisari
GNM SCJ Sibiu

În cursul trimestrului I 2017
au fost
efectuate 8 controale la operatori care
gestioneaz fluxuri specifice de deşeuri.
Nu
au
fost
aplicate
sanc iuni
contraven ionale.
În cadrul controalelor neplanificate au fost
verificate in cadrul a 97 de controale
administra iile publice locale pe aspecte care
privesc, în principal, gradul de salubrizare a
localit ilor şi respectarea fluxului de
colectare selectiv a deşeurilor, conformarea
la Legea 132/2010, aspecte legate de arderea
necontrolata
a
deşeurilor
vegetale
(incendiere vegeta ie uscat ) şi plata
contribu ie la Fondul pentru mediu. Au fost

impuse
m suri
pentru
remedierea
neconformit tilor (unde a fost cazul); nu au
fost aplicate sanc iuni contraven ionale.
În cursul trimestrului II 2017 au fost
efectuate 5 controale la operatori care
gestioneaz fluxuri specifice de deşeuri. A
fost aplicata o sanc iuni contraventionala in
cuantum de 75.000 lei. În cadrul controalelor
neplanificate au fost verificate in cadrul a
149 controale administra iile publice locale
pe aspecte care privesc, în principal, gradul
de salubrizare a localit ilor şi respectarea
fluxului de colectare selectiv a deşeurilor,
conformarea la Legea 132/2010, aspecte
legate de arderea necontrolata a deseurilor
vegetale (incendiere vegeta ie uscat ) si
plata contributiei la Fondul pentru mediu.
Au fost impuse masuri pentru remedierea
neconformitatilor (unde a fost cazul). Au
fost aplicate 5 sanc iuni contraventionale in
cuantum de 13.000 lei.
În cursul trimestrului III 2017 au fost
efectuate 7 controale la operatori care
gestioneaz fluxuri specifice de deşeuri
(colectori). A fost aplicata o sanc iune
contraventionala (amenda) in cuantum de
5.000 lei si sanctiunea complementara de
suspendare a activitatii.
A fost efectuat un control pentru verificarea
respect rii prevederilor OUG nr. 5/2015
privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice. Nu au fost aplicate sanctiuni
contraven ionale.
În cursul trimestrului IV 2017 au fost
efectuate 43 controale la operatori care
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31.

Verificarea respect rii legisla iei privind
depozitarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor
industriale
Controale tematice planificate privind
verificarea realiz rii obliga iilor de mediu
privind închiderea şi urm rirea postînchidere
de c tre operatorii depozitelor neconforme
clasa „b” şi depozite industriale, care şi-au
sistat activitatea conform calendarului
prev zut în anexa 5 la HG nr. 349/2005

GNM- Serviciul
Comisariatul
Jude ean Sibiu
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32.

Controale tematice planificate privind

GNM- Serviciul

Comisar Şef, comisari
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gestioneaz fluxuri specifice de deşeuri
(colectori). Au fost aplicate doua sanc iuni
contraventionale (amenzi) in cuantum de
60.000 lei.
A fost efectuat un control pentru verificarea
respect rii prevederilor OUG nr. 5/2015
privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice. Nu au fost aplicate sanctiuni
contraven ionale.
Ac iune realizat
În cursul trimestrului I 2017
au fost
efectuate 2 (dou ) controale pe tema
depozit rii
deşeurilor,
inclusiv
cele
industriale.
A fost aplicata o sanc iune contraven ionala
– amenda în cuantum de 10.000 lei.
În cursul trimestrului II 2017 au fost
efectuate 2 (dou ) controale pe tema
depozit rii
deşeurilor,
inclusiv
cele
industriale. Nu au fost aplicate sanctiuni
contraven ionale.
În cursul trimestrului III 2017 au fost
efectuate un numar de 48 controale pe tema
depozit rii
deşeurilor,
inclusiv
cele
industriale. A fost aplicata o sanctiune
contraventionala (amenda) in cuantum de
50.000 lei.
În cursul trimestrului IV 2017 au fost
efectuate un numar de 83 controale pe tema
depozit rii
deşeurilor,
inclusiv
cele
industriale. A fost aplicata o sanctiune
contraventionala (amenda) in cuantum de
10.000 lei.
Ac iune realizat
În cursul trimestrului I 2017 nu au efectuate

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

M sura: Calitatea aerului, apei şi solului
33.
Verificarea respect rii prevederilor legale
referitoare
la
producerea,
consumul,
eliminarea substan elor care epuizeaz stratul
de ozon (cur torii chimice, produc torii,
importatorii, eliminatorii, reciclatorii de
substan e ce epuizeaz stratul de ozon)

Comisariatul
Jude ean Sibiu

GNM SCJ Sibiu

controale privind transferul de deşeuri la
operatori
economici
produc tori,
expeditori/destinatari.
În cursul trimestrului II 2017 nu au efectuate
controale privind transferul de deşeuri la
operatori
economici
produc tori,
expeditori/destinatari.
În cursul trimestrului III 2017 nu au
efectuate controale privind transferul de
deşeuri la operatori economici produc tori,
expeditori/destinatari.
În cursul trimestrului IV 2017 nu au
efectuate controale privind transferul de
deşeuri la operatori economici produc tori,
expeditori/destinatari.
Ac iune realizat

GNM - Serviciul
Comisariatul
Jude ean Sibiu
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În cursul trimestrului I 2017 nu au fost
efectuate controale privind verificarea
respectarii prevederilor legale referitoare la
producerea,
consumul,
eliminarea
substan elor care epuizeaza statul de ozon.
În judet avem un singur operator care intr
sub incidenta Protocolului de la Kyoto la

Conven ia-cadru a Na iunilor Unite
asupra schimb rilor climatice - SC
Wiennerberger Sisteme de C r mizi SRL
Sibiu.
În cursul trimestrului II 2017 a fost efectuat
un control privind verificarea respectarii
prevederilor legale referitoare la producerea,
consumul, eliminarea substantelor care
epuizeaza statul de ozon. In judet avem un
singur operator care intra sub incidenta

Protocolului de la Kyoto la Conven ia154

cadru a Na iunilor Unite asupra
schimb rilor climatice - SC Wiennerberger

34.

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

GNM- Serviciul
Comisariatul
Jude ean Sibiu
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Sisteme de C r mizi SRL Sibiu.
În cursul trimestrului III 2017 nu au fost
efectuate controale privind verificarea
respectarii prevederilor legale referitoare la
producerea,
consumul,
eliminarea
substantelor care epuizeaza statul de ozon.
În cursul trimestrului IV 2017 nu au fost
efectuate controale privind verificarea
respectarii prevederilor legale referitoare la
producerea,
consumul,
eliminarea
substantelor care epuizeaza statul de ozon
Ac iune realizat
În cursul trimestrului I 2017 nu au au fost
efectuate controale la operatori care
desfaşoar activitatea de tratare ape uzate
menajere şi depozitare a n molului.
În cursul trimestrului II 2017 au au fost
efectuate 2 controale la operatori care
desfasoara activitatea de tratare ape uzate
menajere si depozitare a namolului. Au fost
aplicate 3 sanc iuni contraventionale,
respectiv doua amenzi in cuantum de 40.000
lei si 1 avertisment.
În cursul trimestrului III 2017 au au fost
efectuate 2 controale la operatori care
desfasoara activitatea de tratare ape uzate
menajere si depozitare a namolului. Nu au
fost aplicate sanc iuni contraventionale.
În cursul trimestrului IV 2017 au au fost
efectuate 25 controale la operatori care
desfasoara activitatea de tratare ape uzate
menajere si depozitare a namolului. Nu au
fost aplicate sanc iuni contraventionale.

M sura: Protec ia valorilor naturale şi resurselor. Biodiversitate
35.
Verificarea respect rii prevederilor legale
GNM- Serviciul
referitoare la gr dini zoologice
Comisariatul
Jude ean Sibiu

Ac iune realizat
Comisar Şef, comisari
GNM SCJ Sibiu

36.

Verificarea respect rii prevederilor legale
referitoare la CITES (comercializarea,
creşterea, de inerea, etichetarea)
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37.

Verificarea
respect rii
prevederilor
Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al
Parlamentului European şi al Consiliului din
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Comisariatul
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În cursul trimestrului I 2017 Serviciul Public
- Gr dina Zoologic Sibiu a fost verificat în
cadrul unui control planificat.
Nu au fost constatate abateri şi nu au fost
aplicate sanc iuni.
În cursul trimestrului II 2017 nu au fost
efectuate controale.
În cursul trimestrului III 2017 nu au fost
efectuate controale.
În cursul trimestrului IV 2017 a fost efectuat
un control. Nu au fost aplicate sanc iuni
contraventionale.
Ac iune realizat
În cursul trimestrului I 2017 nu au au fost
efectuate controale privind verificarea
respect rii prevederilor legale referitoare la
CITES.
În cursul trimestrului II 2017 nu au au fost
efectuate controale privind verificarea
respect rii prevederilor legale referitoare la
CITES.
În cursul trimestrului III 2017 nu au au fost
efectuate controale privind verificarea
respect rii prevederilor legale referitoare la
CITES.
În cursul trimestrului IV 2017 nu au au fost
efectuate controale privind verificarea
respect rii prevederilor legale referitoare la
CITES.
Ac iune realizat
În cursul trimestrului I 2017 nu au fost
efectuate controale privind verificarea
respect rii prevederilor Regulamentului

22 mai 2012 privind punerea la dispozi ie pe
pia şi utilizarea produselor biocide
Controale tematice biocide

38.

Verificarea respect rii prevederilor legale în
siturile Natura 2000 şi ariile naturale protejate,
inclusiv parcurile na ionale şi naturale
Controale
tematice
vizând
activit i

GNM- Serviciul
Comisariatul
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(UE) nr. 528/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 22 mai 2012
privind punerea la dispozi ie pe pia şi
utilizarea produselor biocide; aceste
controale sunt planificate pentru luna aprilie
2017.
În cursul trimestrului II 2017 nu au fost
efectuate controale privind verificarea
respect rii prevederilor Regulamentului
(UE) nr. 528/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 22 mai 2012
privind punerea la dispozi ie pe pia şi
utilizarea produselor biocide; aceste
controale sunt planificate pentru luna aprilie
2017.
În cursul trimestrului III 2017 nu au fost
efectuate controale privind verificarea
respect rii prevederilor Regulamentului
(UE) nr. 528/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 22 mai 2012
privind punerea la dispozi ie pe pia şi
utilizarea produselor biocide.
În cursul trimestrului IV 2017 au fost
efectuate 3 controale privind verificarea
respect rii prevederilor Regulamentului
(UE) nr. 528/2012 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 22 mai 2012
privind punerea la dispozi ie pe pia şi
utilizarea produselor biocide. Nu au fost
aplicate sanc iuni contraventionale.
Ac iune realizat
În cursul trimestrului I 2017 nu au fost
efectuate controale privind respectarea
legisla iei transpuse de ara noastr în
domeniul ariilor naturale protejate, la

desf şurate în arii protejate

39.

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

GNM- Serviciul
Comisariatul
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structurile de administrare şi custodie de la
nivelul jud. Sibiu.
În cursul trimestrului II 2017 au fost
efectuate 2 controale privind respectarea
legisla iei transpuse de ara noastr în
domeniul ariilor naturale protejate, la
structurile de administrare şi custodie de la
nivelul jud. Sibiu. Nu au fost aplicate
sanctiuni contraven ionale.
În cursul trimestrului III 2017 au fost
efectuate 3 controale privind respectarea
legisla iei transpuse de ara noastr în
domeniul ariilor naturale protejate, la
structurile de administrare şi custodie de la
nivelul jud. Sibiu. Nu au fost aplicate
sanctiuni contraven ionale.
A fost efectuat un control vizând activit i
desf şurate în arii protejate, ocazie cu care a
fost aplicata o sanctiune contraventionala
(amenda) in cuantum de 50.000 lei.
În cursul trimestrului IV 2017 au fost
efectuate 2 controale privind respectarea
legisla iei transpuse de ara noastr în
domeniul ariilor naturale protejate, la
structurile de administrare şi custodie de la
nivelul jud. Sibiu. Nu au fost aplicate
sanctiuni contraven ionale.
Ac iune realizat
În cursul trimestrului I 2017 au fost efectuate
un num r de 14 (paisprezece) controale
tematice planificate care au vizat respectarea
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al
Parlamentului European şi al Consiliului din
20 octombrie 2010 de stabilire a obliga iilor
care revin operatorilor care introduc pe pia

40.

Verificarea respect rii legisla iei referitoare la
exploatarea resurselor minerale şi naturale

GNM- Serviciul
Comisariatul
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Comisar Şef, comisari
GNM SCJ Sibiu

lemn şi produse din lemn (EUTR) si a
legislatiei transpuse de ara noastr în
domeniu.
Nu
au
fost
aplicate
sanc iuni
contraven ionale.
În cursul trimestrului II 2017 nu au fost
efectuate controale pe tema respectarii
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al
Parlamentului European şi al Consiliului din
20 octombrie 2010 de stabilire a obliga iilor
care revin operatorilor care introduc pe pia
lemn şi produse din lemn (EUTR) si a
legislatiei transpuse de ara noastr în
domeniu.
În cursul trimestrului III 2017 nu au fost
efectuate controale pe tema respectarii
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al
Parlamentului European şi al Consiliului din
20 octombrie 2010 de stabilire a obliga iilor
care revin operatorilor care introduc pe pia
lemn şi produse din lemn (EUTR) si a
legislatiei transpuse de ara noastr în
domeniu.
În cursul trimestrului IV 2017 nu au fost
efectuate controale pe tema respectarii
Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al
Parlamentului European şi al Consiliului din
20 octombrie 2010 de stabilire a obliga iilor
care revin operatorilor care introduc pe pia
lemn şi produse din lemn (EUTR) si a
legislatiei transpuse de ara noastr în
domeniu.
Ac iune realizat
În cursul trimestrului I 2017 au fost efectuate
12(dou sprezece) inspec ii la operatori

41.

(minerale, gaze, combustibili fosili, exploat ri
forestiere, ape naturale, fructe de p dure,
ciuperci, etc).
Controale tematice balastiere.
Controale tematice exploatare forestier .
Controale tematice privind legalitatea şi
func ionalitatea M.H.C .(microhidrocentrale).

Jude ean Sibiu

Verificarea respect rii prevederilor legale de
c tre asocia ii/societ i de vân toare, recoltare
flor /faun s lbatic .
Controale
tematice
vân toare
privind
verificarea respect rii obliga iilor cu privire la

GNM- Serviciul
Comisariatul
Jude ean Sibiu
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Comisar Şef, comisari
GNM SCJ Sibiu

economici specializa i în recoltarea şi
prelucrarea masei lemnoase; a fost aplicat
1(una) sanc iune contraventionale în cuntum
de 30.000 lei.
În cursul trimestrului I 2017 au fost efectuate
11(unsprezece) inspectii la operatori
economici specializa i în recoltarea şi
prelucrarea masei lemnoase; au fost aplicate
7(sapte) sanc iuni contraventionale in
cuntum de 120.000 lei.
În cursul trimestrului III 2017 au fost
efectuate 9 inspectii la operatori economici
specializa i în recoltarea şi prelucrarea masei
lemnoase; nu au fost aplicate sanc iuni
contraventionale.
Au fost efectuate un numar de 10 controale
tematice la balastiere si un numar de 5
controale tematice privind legalitatea şi
func ionalitatea MHC (microhidrocentrale).
Nu
au
fost
aplicate
sanctiuni
contraven ionale.
În cursul trimestrului IV 2017 au fost
efectuate 23 inspectii la operatori economici
specializa i în recoltarea şi prelucrarea masei
lemnoase; au fost aplicate 5 sanc iuni
contraventionale in cuantum de 40.000 lei.
Au fost efectuate un numar de 2 controale
tematice la. Nu au fost aplicate sanctiuni
contraven ionale.
Ac iune realizat
În cursul trimestrului I 2017 nu au fost
efectuate controale cu privire la verificarea
respectarii Ordinului nr. 12/144/2017
privind stabilirea perioadelor si zonelor de
prohibi ie a pescuitului, precum si a zonelor

efectuarea vân torii la speciile strict protejate
şi a declara iilor la fondul de mediu.

de protec ie a resurselor acvatice vii;
controalele cu aceasta tematica sunt
planificate pentru perioada 01.04.2017 –
30.05.2017,
conform
Circularei
nr.
2452/GM/22.03.2017; aceste controale vor fi
efectuate împreuna cu reprezentan i ai
Inspectoratului de Jandarmi Judetean Sibiu
şi A.J.V.P.S. Sibiu
În cursul trimestrului II 2017 au fost
efectuate 4 (patru) controale cu privire la
verificarea
respectarii
Ordinului
nr.
12/144/2017 privind stabilirea perioadelor si
zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si
a zonelor de protectie a resurselor acvatice
vii,
impreuna
cu
reprezentanti
ai
Inspectoratului de Jandarmi Judetean Sibiu –
Grupa de Supraveghere si Interventie Avrig
si AJVPS Sibiu.
În cursul trimestrului III 2017 nu au fost
efectuate controale.
În cursul trimestrului IV 2017 nu au fost
efectuate controale.
Ac iune realizat
M sura: Prevenirea şi eliminarea efectelor calamit ilor naturale pentru creşterea gradului de siguran a cet enilor
42.
Repara ii curente lucr ri hidrotehnice pe
S.G.A.Sibiu
Ing.şef
Lucrare finalizat
râul Avrig la Avrig hm 20 – 30
Ac iune realizat
Valoarea estimat a lucr rilor se ridic la 57,9
mii lei
43.
Zid de sprijin Valea Caselor la R şinari
S.G.A.Sibiu
Ing.şef
Lucrare finalizat
Valoarea estimat a lucr rilor se ridic la 25,7
Ac iune realizat
mii lei

44.

Ap rare de mal pe râul Porumbacu la
Porumbacu de Sus -

Ing.şef

S.G.A.Sibiu
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Lucrare finalizat
Ac iune realizat

Valoarea estimat a lucr rilor se ridic la 40,5
mii lei

45.

Ap rare de mal pr. Sibiel la Sibiel hm 21 –
30
Valoarea estimat a lucr rilor se ridic la 11,6
mii lei

S.G.A.Sibiu

Ing.şef

M sura: Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminu rii efectelor inunda iilor şi a secetei hidrologice
46.
S.G.A.Sibiu
Ing.şef
Decolmatare pârâu Rusciori la Sibiu hm 25

-35.

Lucrare finalizat
Ac iune realizat

Lucrare finalizat
Ac iune realizat

Valoarea estimat a lucr rilor se ridic la 26,0
mii lei
47.

Decolmatare pârâu Porumbacu hm 30 -90
Valoarea estimat a lucr rilor se ridic la 40,5
mii lei

S.G.A.Sibiu

48.

Decolmatare râu Cibin aval pod DJ 106 hm
180 -220
Valoarea estimat a lucr rilor se ridic la
29,1mii lei

S.G.A.Sibiu

49.

Decolmatare pârâu Bârghiş la Bârghiş –
mal stâng – aval localitate hm 40-30
Valoarea estimat a lucr rilor se ridic la 16,3
mii lei

S.G.A.Sibiu

50.

Decolmatare pârâu Zlagna la Zlagna –
comuna Bârghiş hm 85-95
Valoarea estimat a lucr rilor se ridic la 20,1
mii lei

S.G.A.Sibiu

162

Ing.şef

Lucrare finalizat
Ac iune realizat

Ing.şef

Lucrare finalizat
Ac iune realizat

Ing.şef

Lucrare finalizat
Ac iune realizat

Ing.şef

Lucrare finalizat
Ac iune realizat

Lucrare finalizat
Ac iune realizat

51.

Decolmatare pârâu Marpod la Marpod hm
20 - 40
Valoarea estimat a lucr rilor se ridic la 20,5
mii lei

S.G.A.Sibiu

52.

Decolmatare pârâu S s uş la Chirp r
Valoarea estimat a lucr rilor se ridic la 14,3
mii lei

S.G.A.Sibiu

Ing.şef

Lucrare finalizat
Ac iune realizat

53.

Decolmatare pârâu Pelişor la Pelişor –
comuna Bârghiş hm 130 – 125
Valoarea estimat a lucr rilor se ridic la 15,5
mii lei

S.G.A.Sibiu

Ing.şef

Lucrare finalizat
Ac iune realizat

54.

Decolmatare pârâu ichindeal DJ 106 –
confluen râul Hârtibaciu hm 0 – 10
Valoarea estimat a lucr rilor se ridic la 13,5
mii lei

S.G.A.Sibiu

Ing.şef

Lucrare finalizat
Ac iune realizat

55.

Decolmatare pârâu Z voi la Vurp r hm
130 - 150
Valoarea estimat a lucr rilor se ridic la
12,85 mii lei

S.G.A.Sibiu

Ing.şef

Lucrare finalizat
Ac iune realizat

Ing.şef

M sura: Gospod rirea durabil a resurselor de ap , protec ia împotriva inunda iilor, asigurarea monitoringului adecvat hidro- meteorologic,
protec ia surselor de ap , îmbun t irea calit ii apei pân la atingerea st rii bune a apelor şi perfec ionarea cadrului legislativ,a metodologiilor,
normelor şi reglement rilor din domeniile gospod ririi apelor, meteorologiei şi hidrologiei
56.
Analize de laborator cu determinarea
S.G.A.Sibiu
Director
Total indicatori: 8.539
indicatorilor fizico- chimici şi biologici
- fizico-chimici: 8.205
Num r total de indicatori 8.160 :
biologici: 418
- fizico- chimici 7.742
- biologici 418
M suri: Prevenirea şi eliminarea efectelor calamit ilor naturale pentru creşterea gradului de siguran
Lucr ri de repara ii curente:
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a cet enilor

57.

58.

59.

Repara ii şi între inere subtravers ri râu
Târnava Mare la Mediaş
Valoarea lucr rii: 50.881 lei
Volume lucr ri:
- terasamente 0.2 mii mc
- beton :1.5 mc
-confec ii metalice 1,7to
Repara ii şi între inere pereu dale pr. Moşna
intravilan Mediaş
Valoarea lucr rii: 5.367 lei
Volume lucr ri:
- lucr ri din piatr şi anrocamente : 4 mc
- beton :6,8 mc

S.H.Mediaş

Şef sistem

Lucrarea a fost executat
Valoarea lucr rii: 52500 lei
Volume lucr ri:
- terasamente 0.2 mii mc,beton1,5 mc,
- confectii metalice 1,7 to

S.H.Mediaş

Sef sistem

Lucrarea a fost executat
Valoarea lucr rii: 6.200 lei
Volume lucr ri:
- lucr ri din piatr şi anrocamente : 4 mc
- beton :6,8 mc

Repara ii şi între inere pereu piatra brut pr.
Valea Satului la Dumbr veni
Valoarea lucr rii: 8.129 lei
Volume lucr ri:
- lucr ri din piatr şi anrocamente: 18 mc

S.H.Mediaş

Sef sistem

Lucr ri de între inere şi decolmat ri cursuri de ap :
S.H.Mediaş
Şef sistem

Lucrarea a fost executat
Valoarea lucr rii: 8.500 lei
Volume lucr ri:
- lucr ri din piatr şi anrocamente : 18 mc

60.

Decolmatare pr.Moşna ,loc. Moşna
Valoarea lucr rii: 34.640 lei
Terasamente: 0,5 mii mc
Reprofil ri: 4 mii mc,1.5 km

61.

Decolmatare pârâul Şoroştin, loc. apu
Valoarea lucr rii: 41.818 lei
Volume lucr ri:
-.terasamente: 0.7 mii mc
-.reprofil ri: 5,3 mii mc, 1 km.

S.H.Mediaş

Şef sistem

Lucrarea a fost executat .
Valoarea lucr rii: 39.742 lei
Volume lucr ri:
-.terasamente: 0.7 mii mc
-.reprofil ri: 5,4 mii mc, 1,2 km.

62.

Decolmatare pârâu Nemsa ,loc. Nemşa
Valoarea lucr rii: 31.837 lei

S.H.Ighiş

Şef sistem

Lucrarea a fost executat
Valoarea lucr rii: 30.030 lei
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Lucrarea a fost executat
Valoarea lucr rii: 35.000 lei
Volume lucr ri: Terasamente: 0,5 mii mc
Reprofil ri:4 mii mc, 1.5 km

Volume lucr ri:
-.reprofil ri 4,5mii mc, L= 1 km,
- terasamente 0,3 mii mc.
63.

64.

Decolmatare pârâu Ighis, loc. Ighiş
Valoarea lucr rii: 37.418 lei
Volume lucr ri: reprofil ri 4,5 mii mc, L=1
km.
Terasamente:1,5 mii mc
Reprofilare si stopare eroziune de mal cu
piatra brut pr.Curciu la Dîrlos
Valoarea lucr rii :65.741 lei
Volume lucr ri: terasamente 0.8 mii mc,
decolmat ri 1,8 mii mc
piatra 458 mc

Volume lucr ri:
-.terasamente: 0.3mii mc
-.reprofil ri 4,8mii mc, L=1,1km,
S.H.Ighiş

Şef sistem

S.H.Ighiş

Şef sistem

Lucrarea a fost executat
Valoarea lucr rii: 38.500 lei
Volume lucr ri:
- terasamente 1,6 mii mc,
- decolmat ri, 3 mii mc, 2,1km
Lucrarea a fost executat
Valoarea lucr rii: 72.528 lei
Volume lucr ri:
- terasamente 0.7 mii mc,
- decolmatari 1,9 mii mc
- lucr ri din piatr şi anrocamente : 460 mc

M sura: Protec ia şi gestionarea durabil a p durii şi faunei cinegetice. Elaborarea unui program na ional de împ durire care sa aib ca
principal obiectiv creşterea suprafe elor împ durite ca suport al adapt rii la efectele schimb rilor climatice (stabilizare terenuri, îmbun t irea
ciclului apei în natura, combaterea deşertific rii, creşterea capacita ii de absorb ie a emisiilor de gaze cu efect de sera):
65. Creşterea ponderii regener rii naturale prin
Direc ia Silvic
Direc ia Silvic Sibiu: ing. - a. 155,0 hectare
aplicarea tratamentelor intensive adecvate:
Sibiu
M rgineanu Maria
- b. 235,0 hectare
- a. regener ri naturale: minimum 110

Indicator realizat integral

hectare
- b. împ duriri integrale: minimum 220
hectare.
M sura: Dezvoltarea re elei de accesibilizare a Fondului forestier na ional:
66. Construire de drumuri forestiere noi:
Direc ia Silvic
-continuarea
procedurilor
pentru
Sibiu
licitarea lucr rilor de execu ie a drumului
forestier S loi - Dogaru – 5,1 km - cu
men iunea c realizarea acestora este din
fondul de accesibilizare constituit conform
Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea
fondului forestier na ional, şi c depinde de
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Direc ia Silvic Sibiu:
Tehn. Bratu-Sonea
Gheorghe

Procedurile pentru schimbarea categoriei de
folosin a terenurilor din „p dure” în „drum
forestier” au fost finalizate în cursul lunii
noiembrie 2017. Aceste proceduri au
presupus ob inerea avizelor favorabile de la
Garda Forestier , Regia Na ional
a
P durilor Romsilva şi Ministerul Apelor şi
P durilor. La data finaliz rii acestor

proceduri nu a mai fost posibil organizarea
licita iei lucr rilor de execu ie, aceasta
urmând a fi organizat în cursul anului 2018.

fondurile aprobate de minister, respectiv de
c tre Regia Na ional
a P durilor –
ROMSILVA.

67.

Lucr ri în continuare drum forestier nou:
-finalizarea lucr rilor, recep ionarea
acestora şi punerea în func iune a drumului
forestier Pârâul Paltinului – Tronson I, II şi III
sunt prev zute lucr ri în continuare pe o
lungime de 10,1 km cu o valoare de
aproximativ 700.000 lei - cu men iunea c
realizarea acestora este din fondul de
accesibilizare constituit conform Legii nr.
56/2010 privind accesibilizarea fondului
forestier na ional, şi c depinde de fondurile
aprobate de minister, respectiv de c tre Regia
Na ional a P durilor – ROMSILVA.

68.

Reabilitare drumuri forestiere:
-demararea
procedurilor
pentru
licitarea lucr rilor de reabilitare a drumului
forestier Arpaşu Mare – 4,7 km - cu men iunea
c realizarea acestora este din fondul de
accesibilizare constituit conform Legii nr.
56/2010 privind accesibilizarea fondului
forestier na ional, şi c depinde de fondurile
aprobate de minister, respectiv de c tre Regia
Na ional a P durilor – ROMSILVA.

Direc ia Silvic
Sibiu

Direc ia Silvic Sibiu:
Tehn. Bratu-Sonea
Gheorghe

Indicator realizat integral
În cursul lunii noiembrie 2017 s-au finalizat
lucr rile, s-a f cut recep ia la terminarea
lucr rilor şi sa fost pus în func iune drumul
forestier Pârâul Paltinului – Tronson I, II şi
III cu o lungime total de 10,1 km şi o
valoare a lucr rilor de 562.092 lei.
Indicator realizat integral.

Direc ia Silvic
Sibiu

Direc ia Silvic Sibiu:
Tehn. Bratu-Sonea
Gheorghe

- S-a realizat licita ia lucr rilor şi s-au
executat lucr ri specifice de infrastructur ,
suprastructur şi lucr ri de art (pode e) pe
toat lungimea drumului, respectiv 4,7 km,
cu o valoare total a lucr rilor de 830.000
lei.

În cursul lunii octombrie 2017 s-au finalizat
lucr rile, s-a efectuat recep ia la terminarea
lucr rilor şi s-a pus în func iune drumul
forestier Muncelu, cu o lungime de 3,2 km şi
o valoare total a lucr rilor de 86.964 lei.

-finalizarea lucr rilor de reabilitare,
recep ionarea acestora şi punerea în func iune
a drumului forestier Muncelu – 3,2 km cu o
valoare de aproximativ 95.000 lei - cu
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men iunea c realizarea acestora este din
fondul de accesibilizare constituit conform
Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea
fondului forestier na ional, şi c depinde de
fondurile aprobate de minister, respectiv de
c tre Regia Na ional
a P durilor –
ROMSILVA.
69.

Punerea în siguran a drumurilor forestiere
prin executarea de lucr ri de repara ii şi
între ineri curente: 550 km cu o valoare a
lucr rilor de 2.000.000 lei, din fonduri proprii.

Indicatori realiza i integral.

Direc ia Silvic
Sibiu

Direc ia Silvic Sibiu:
Tehn. Bratu-Sonea
Gheorghe

- S-au executat lucr ri pe o lungime de 550
km cu o valoare de 235.800 lei.
Indicator realizat integral.

M sura: Eficientizarea actului de control privind respectarea regimului de utilizare a resurselor p durii:
70.
Controlul circula iei materialului lemnos:
Direc ia Silvic
Direc ia Silvic Sibiu: ing. Au fost executate un num r total de 1379
Sibiu
Sbîrcea Silviu
controale pentru circula ia materialului
executarea a minim 800 controale împreun cu
lemnos, împreun cu Poli ia, Jandarmeria şi
Poli ia, Jandarmeria şi garda Forestier
garda Forestier . În urma controalelor s-au
conform Protocolului de colaborare încheiat
constatat 106 de contraven ii, s-au aplicat
cu numele "Scutul P durii 2017".
amenzi în valoare cumulat de 342.500 lei şi
s-au confiscat 207 m.c. material lemnos (30
m.c. lemn lucru, 2 m.c. cherestea şi 175 m.c.
lemn foc)
Indicator realizat.
71. Executarea de controale de fond şi par iale, în
Direc ia Silvic
Direc ia Silvic Sibiu: ing. În cantoanele silvice din cadrul Direc iei
cantoanele silvice din cadrul Direc iei Silvice
Sibiu
Sbîrcea Silviu
Silvice Sibiu au fost executate, cu personal
Sibiu, cu personalul propriu.
propriu, un num r de 738 de controale, f r
a fi constatate situa ii deosebite.
Indicator realizat.
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CAPITOLUL 11 POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Nr.
M suri
Entitatea implicat în
Crt.
realizare
M suri: Asigurarea securit ii energetice
1. Montare trafo T3 - 250 MVA în staţia 400/110
C.N.T.E.E.
kV Sibiu Sud
TRANSELECTRI
CA SA Societate
.
administrata în
Sistem Dualist Sucursala de
Transport Sibiu
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Persoana responsabil

Stadiu realiz rilor în 2017

Aurora Moraru

Estimare finalizare lucrare:
12.2019
Modificare termen de finalizare 01.03.2020
Promovarea investi iei, este în conformitate
cu Propunere Fila de Program privind
cheltuielile pentru investi ii pe anul 2017 şi
cheltuielile de investi ii estimate pentru anii
2018 şi 2019 ( PAI )
Conform Deciziei CNTEE “ Transelectrica ’’
SA nr. 666 / 28.07.2015 de aprobare a
indicatorilor tehnico economici, valoarea
investi iei este de 24,304.77 mii lei
Valoare cheltuieli investi ie în 2017, conform
PAI 2017: 15,00 mii lei
Cheltuieli cu taxe, avize A.C. / an 2017 =
74,56 mii lei
S-au depus actele în vederea prelungirii
Autoriza iei de Construire la Prim ria
Sibiu.Derularea achizi iei execu iei, se va face

2.

Depozit unităţi de transformare de putere
rezerve de sistem şi treceri izolate aflate în
stocul de securitate al CNTEE
"Transelectrica" - SA în staţia 400 kV Sibiu
Sud

C.N.T.E.E.
„TRANSELECTRICA’
’ SA - Societate
administrata in Sistem
Dualist Sucursala de
Transport Sibiu

Radu Hossu

3.

Centru de cercetare si dezvoltare a
tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) şi
intervenţie rapidă în SEN - etapa I

C.N.T.E.E.
„TRANSELECTRICA’
’ SA - Societate
administrata în Sistem
Dualist Sucursala de Transport
Sibiu

C t lin Boguş

Conform Deciziei CNTEE “ Transelectrica ’’
SA nr. 766 / 31.08.2016 de aprobare a
indicatorilor tehnico economici, valoarea
investi iei este de 8,660.93 mii lei.
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de c tre executiv TRANSELECTRICABucure ti
Au fost realizate prevederile anului 2017
Estimare finalizare lucrare: .03.2017
Modificat termen de finalizare în 13.04.2017
Promovarea investitiei, este în conformitate
cu Propunere Fila de Program privind
cheltuielile pentru investi ii pe anul 2017 şi
cheltuielile de investi ii estimate pentru anii
2018 şi 2019 ( PAI )
Valoare cheltuieli investi ie în 2017, conform
PAI 2017: 175,00 mii lei
Cheltuielile de investi ie pân la 31.05.2017
(execu ie, regularizare tax A.C. 173,32 mii
lei.
Lucrare executat i PIF, în valoare de 844,12
mii lei ( în urma regulariz rii taxei AC)
Lucrare recep ionat .
Ac iune realizat
Estimare finalizare lucrare: 31.12.2019
Promovarea investi iei, este în conformitate
cu Propunere Fila de Program privind
cheltuielile pentru investi ii pe anul 2017 şi
cheltuielile de investi ii estimate pentru anii
2018 şi 2019 ( PAI )
Semnat contract de execu ie nr.
19/06.06.2017, în valoare de 4.991,82 mii lei
(termen execu ie 24 luni, de la data ordinului
de începere a execu iei)
Valoare cheltuieli investi ie 2017, conform
PAI 2017: 1,090 mii lei
Cheltuieli investi ie în 201 : 510,30 mii lei
(din care: Serv. Investi ii = 280,58 mii lei,
note debitare TEL = 229,73 mii lei
Cheltuieli investi ii pân la 31.12.2017

(proiectare, taxe, avize, note debit ri,
execu ie): 649,78 mii lei.
Lucrare în derulare
Sunt realizate prevederile anului 2017
M suri: Propuneri de Programe la nivel na ional axate pe avantajul de r al României - Program riguros de mentenan şi investi ii
(retehnologizare/modernizare, dezvoltare) şi îndeplinirea anual a acestuia pentru instala iile aferente re elelor de transport al energiei electrice şi
gazelor naturale
4.
Creşterea eficien ei energetice prin înlocuirea
SDEE SIBIU
Serviciu Investi ii
S-au înlocuit 159 de transformatoare vechi
unui num r SDEE SIBIU de 374
cu transformatoare cu pierderi reduse.
transformatoare de medie şi joas tensiune
Valoarea lucr rilor executate în anul 2017
vechi, cu transformatoare cu pierderi reduse,
este de 3.855 mii lei.
în localit i de pe raza jude ului Sibiu –
Lucr rile vor continua i pe parcursul anului
valoare 4.600 mii lei
2018.
Ac iune realizat par ial
5.
Modernizare re ele electrice distribu ie şi
SDEE SIBIU
Serviciu Investi ii
S-au executat lucr ri de înlocuire a
îmbun t ire nivel tensiune în localit ile:
conductoarelor dezizolate ale re elei cu
Marpod, Rusciori, Apoldu de Sus, Câr işoara,
conductoare torsadate. Totodat s-a procedat
Valea Lung , Bl jel, Şoala, Hoghilag, Saroş
la scoaterea contoarelor din imobile, la
pe Târnave, valoare 9.800 mii lei
limita de proprietate, conform legisla iei în
vigoare.
Valorile lucr rile executate sunt: Marpod –
1178 mii lei, Rusciori – 783 mii lei, Valea
Lung – 478 mii lei, Bl jel – 1745 mii lei,
oala 585 mii lei, Hoghilag – 1265 mii lei,
Saro pe Târnave – 1354 mii lei, Apoldu de
Sus – 1827 mii lei, Câr i oara – 371 mii lei.
Valoarea total a lucr rilor executate este de
9586 mii lei.
6.
Modernizare re ele electrice de distribu ie şi
SDEE SIBIU
Serviciu Investi ii
Lucr rile din cartierele Lazaret i 3 Stejari
îmbun t ire nivel tensiune în cartierele
sunt finalizate.
“Lazaret” şi “3 Stejari” din municipiul Sibiu,
Valoarea lucr rilor executate la 30.09.2017
valoare 1.600 mii lei
este de 1701,84 mii lei.
7.
Sistem de automatizare a distribu iei energiei
SDEE SIBIU
Serviciu Investi ii
Ac iunea este în desf urare i se va
electrice în posturile de alimentare şi posturile
continua i în anul 2018
de transformare: teleconducerea instala iilor
Valorea lucr rilor decontate la data prezentei
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de medie tensiune în 22 de localit i din
jude ul Sibiu (etapa III),
valoare 2.500 mii lei

Ac iunea este în desf urare i va continua în
anul 2018.
Au fost montate containerul i celule 20kV
la conexiunea nou .
Valorea lucr rilor decontate la data prezentei
raport ri este de 3.208 mii lei.
M suri: Asigurarea securit ii energetice na ionale - Investi ii specifice pentru dezvoltarea activit ii de explorare şi exploatare ale resurselor de
petrol şi gaze naturale ale României şi exploatarea celor existente
9.
Forajul a 4 sonde de explorare şi exploatare pe
S.N.G.N.
Ioan Mihai Man
Eşalonat pân în trim. IV – 2017
structurile S dinca, apu şi Armeni
ROMGAZ S.A.
Preg tirea documenta iei pentru achizi ia şi
Sucursala Mediaş
execu iei şi ob inerea avizelor şi autotiza iei
de construire –valoare 127 mii lei
TRIM.II
S-a finalizat proiectarea i s-a achizi ionat
execu ia sondelor – valoare 1.722 mii lei
TRIM.III
S-a finalizat forajul pentru 3 sonde i se
achizi ioneaz execu ia pentru 1 sond .
Valoare investi ii 9.196 mii lei
TRIM.IV
S-a finalizat forajul pentru 4 sonde valoare
investi ie 14.007 mii lei
Ac iune realizat
10. Lucr ri de preg tire pentru forajul unei sonde
S.N.G.N.
Ioan Mihai Man
Eşalonat pân în trim. IV – 2017
de explorare pe structura Metiş
ROMGAZ S.A.
Investi ie realizat – valoare 356 mii lei
Sucursala Mediaş
Ac iune realizat
TRIM.II
Investi ie finalizat – valoare 522 mii lei
TRIM.III
Investi ie finalizat 638 mii lei
Ac iune realizat
8.

Retehnologizarea Sta iei de Transformare
110/20 kV Mediaş, valoare 6.000 mii lei

raport ri este de 1.023 mii lei.

SDEE SIBIU
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Serviciu Investi ii

11.

Instala ii tehnologice de suprafa pentru
sonde de pe structurile apu şi Boian

S.N.G.N.
ROMGAZ S.A.
Sucursala Mediaş

Ioan Mihai Man

12.

Utilaje independente

S.N.G.N
ROMGAZ S.A.
Sucursala Mediaş

Ioan Mihai Man
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Eşalonat pân în trim. IV – 2017
Proiectarea şi ob inerea avizelor şi
autoriza iei de construire
Valoare 1,2 mii lei
TRIM.II
În proiectare i ob inere a avizelor i a
autoriza iei de construire – valoare 1,2 mii
lei
TRIM.III
Se reproiecteaz din cauza dificult ilor în
ob inerea terenului necesar
Valoare 28.519 mii lei
TRIM.IV
Se reproiecteaz din cauza dificult ilor în
ob inerea terenului necesar
Valoare 36 mii lei
Ac iune realizat par ial
Eşalonat pân în trim. IV – 2017
S-au achizi ionat tehnic de calcul şi
instrumente de m surare a calit ii gazului,
urmând ca pentru alte utilaje s se
organizeze procedurile de achizi ie
Valoare 978 mii lei
TRIM.II
S-au achizi ionat tehnic de calcul,
instrumente de m surare a calit ii gazului i
utilaje specifice
valoare 1.743 mii lei
TRIM.III
S-a achizi ionat tehnic de calcul,
instrumente de m surare a calit ii gazului i
utilaje specifice
Valoare 1.809 mii lei
TRIM.IV
S-a achizi ionat tehnic de calcul,

13.

Utilaje independente

M sura: Asigurarea securit ii energetice na ionale
14. Adaptare la teren şi racord alimentare cu gaze
naturale
s
SRM
Corn el
(prevede
reamplasarea SRM-ului din zona intravilan în
zona extravilan – valoarea investi iei 150 mii
lei)
15. Lucr ri privind punerea în siguran
a
conductei Ø8" Corn el –Avrig, zona Avrig
(lucr rile de construc ie cuprinse în proiectul
tehnic prev d deviere conductei de transport
gaze naturale pentru ocolirea unei remize de
pompieri, în scopul asigur rii distan ei minime
de siguran a conductei – valoarea investi iei
110 mii lei)

S.N.G.N.
ROMGAZ S.A.
Sucursala de Investi ii,
Repara ii Capitale şi
Opera ii Speciale la
Sonde

S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A.
Mediaş

S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A.
Mediaş
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Sorin Stancicu

instrumente de m surare a calit ii gazului i
utilaje specifice
Valoare 2.022 mii lei
Ac iune realizat
Eşalonat pân în trim. IV – 2017
S-au achizi ionat tehnic de calcul şi utilaj
specific opera iilor de la sond , urmând ca
pentru alte utilaje s se organizeze
procedurile de achizi ie
Valoare 192 mii lei
TRIM.II
S-au achizi ionat tehnic de calcul i utilaje
specifice – valoare 3.470 mii lei
TRIM.III
S-a achizi ionat tehnic de calcul, i utilaje
specifice – valoare 3.620 mii lei
TRIM.IV
S-a achizi ionat tehnic de calcul, i utilaje
specifice – valoare 6.220 mii lei
Ac iune realizat

Conducerea

Lucrare finalizat i recep ionat
Valoarea investi iei 150 mii lei
Ac iune realizat

Conducerea

Lucr rile de execu ie cuprinse în proiectul
tehnic prev d devierea conductei de
transport gaze naturale pentru ocolirea unei
remize de pompieri, în scopul asigur rii
distan ei minime de siguran a conductei.
Sunt în derulare actiuni cu proprietarul
remizei ilegal construite pentru demolarea
acesteia.
Ac iune nerealizat

16.

Punerea în siguran
a conductei Ø12"
Agîrbiciu-Sibiu, zona Slimnic (conducta are
peste 68 ani vechime, fiind pus în func iune
în anul 1948. În zona localit ii Slimnic,
conducta traverseaz dou zone cu aglomerare
urban în proximitatea acesteia, construc iile
nerespectând distan a minim fa de conducta
impus de normele tehnice în vigoare. Având
în vedere aceste aspecte, pentru asigurarea
transportului şi furniz rii gazelor naturale în
condi ii de siguran se impune devierea
conductei la distan e care s respecte normele
tehnice – valoarea investi iei 1.970 mii lei)

S.N.T.G.N.
TRANSGAZ S.A.
Mediaş
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Conducerea

Probleme de reglementare juridic a
terenurilor cu proprietarii de teren.
Ac iune nerealizat

CAPITOLUL 12 POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT
Nr.
M suri
Crt.
M suri: Infrastructur rutier de înalt calitate
1
Consolidare corp drum DN 7 km 239+500 –
km 246+230, km 246+360 – km 246+500
2

Consolidare corp drum DN 14B km 51+100 –
km 51+300

3.

Îndrumarea întreprinderilor pentru ob inerea
Licen ei Comunitare, autoriza iilor de
transport rutier contra cost na ional şi a
Certificatului de transport rutier în cont
propriu,
conform
OMT.980/2011,
cu
modific rile şi complet rile ulterioare

Entitatea implicat în
realizare

Persoana responsabil

Stadiu realiz rilor în 2017

Direc ia Regional de
Drumuri şi Poduri
Braşov
Direc ia Regional de
Drumuri şi Poduri
Braşov

Director

2017
Obiectiv recep ionat
Ac iune realizat
2017
Realizat 60% - contract reziliat din
lipsa fondurilor, se afl în faza de
actualizare Proiect Tehnic (PT)
Ac iune realizat

Autoritatea Rutier
Român – Agen ia
Sibiu
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Director

Personalul ARR Agen ia SIBIU

CAPITOLUL 13. POLITICI ÎN DOMENIUL COMUNICA IILOR. CONVERGEN

DIGITALA

Nr.
M suri
Entitatea implicat în
Persoana responsabil
Stadiu realiz rilor în 2017
Crt.
realizare
M suri: Politici în domeniul comunica iilor, m sura 9. IT@C în e-Commerce, Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, Servicii poştale
1.
Creşterea calit ii serviciilor poştale prin
Oficiul Jude ean de
Director
In cursul anului 2017 in ceea ce
dezvoltarea paletei de servicii, optimizarea
Poşt Sibiu
Ioan Trîmbi aş
priveste calitatea serviciului postal
serviciilor şi a re elelor poştale la cerin ele
s-au facut eforturi sustinute de
clien ilor, informatizarea serviciilor poştale
mentinere a aceteia cel putin la
nivelul realizat in perioadele
precedente, iar pe unele segmente sau inregistrat cresteri ale acesteia.
Cat priveste dezvoltarea paletei de
servicii postale s-au inregistrat si pe
acest segment servicii postale noi
derivate din cele de baza, venind
astfel in iatampinarea cerintelor
clientilor nostri. Cat priveste
informatizarea serviciilor postale sa realizat in cursul anului trecut
mentinerea in stare de functionare a
retelei informatice de la nivelul jud.
Sibiu si implicit s-a reusit integrarea
in aceasta retea a unor subunitati
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noi.
Prevederile anului 2017 au fost
realizate integral.
2.

Accentuarea integr rii între serviciile poştale
şi cele financiare, în scopul apropierii de
utilizatorii finali şi de cerin ele acestora

Oficiul Jude ean de
Poşt Sibiu

Director
Ioan Trîmbi aş

In acest sens a fost finalizata o
varianta mult mai buna a serviciului
„Ramburs” mult folosita in
derularea comertului electronic,
ceea ce face mult mai usoara
utilizarea ei in comertul electronic,
evitandu-se utilizarea serviciului de
mandat.
Prevederile anului 2017 fiind
realizate integral.

3.

Transmiterea permanent de oferte cu
serviciile oferite de Poşta Român , c tre
poten iali clien i

Oficiul Jude ean de
Poşt Sibiu

Director
Ioan Trîmbi aş

4.

Men inerea unui dialog social permanent,
constructiv şi productiv economic cu
organiza iile salaria ilor din sectorul poştal

Oficiul Jude ean de
Poşt Sibiu

Director
Ioan Trîmbi aş

Permanent salariatii postali cu
atributiuni in domeniul vanzarilor
au tinut legatura cu potentialii
clienti si au transmis oferte cu
seviciile pe care POSTA
ROMANA le pune la dispozitie. In
fiecare caz ofertele au fost adaptate
cerintelor clientilor nostri actuali si
potentiali.
Prevederile anului 2017 au fost
realizate integral.
In tot cursul anului 2017 s-a
mentinut un dialog permanent si
constructiv cu organizatiile
salariatilor din sectorul postal, in
scopul analizarii problemelor pe
care acestia le au si gasirea de
solutii care sa duca la rezolvarea
acestora. Consideram ca in acest fel
problemele salariatilor care erau de
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competenta Oficiului Judetean de
Posta SIBIU, au fost analizate si sau gasit solutii de rezolvare a
acestora.
Prevederile anului 2017 au fost
realizate integral.
5.
Valorificarea
oportunit ilor
comerciale
Oficiul Jude ean de
Director
Si in acest sector s-a cautat
interne, locale, ce rezid din proiecte,
Poşt Sibiu
Ioan Trîmbi aş
permanent gasirea de solutii care sa
programe,
parteneriate
care
valorific
faca posibila volorificarea
existen a pie ei unice europene
oportunitatilor comerciale interne,
locale, incercand de fiecare data
ofertarea serviciilor oferite de Posta
Romana, in indeplinirea cerintelor
clientilor nostri actuali si potentiali.
Prevederile anului 2017 fiind
realizate integral.
M sura: E-government, Interoperabilitate, Securitate Cibernetica, Open Data, Big Data, Cloud Computing si Media Social
6.
Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat
Casa Jude ean de
Director executiv
În anul 2017 au solicitat creare de
pe mijloace electronice şi asigurarea
Pensii Sibiu
Director executiv adj.
cont online un num r de 144
disponibilit ii tuturor informa iilor necesare
Compartiment comunicare –
persoane.
pe pagina web a institu iei, sau pe site-ul
informatica
Ac iune realizat
www.cnpp.ro prin cresterea num rului de
conturi utilizator deschise pe portalul on-line
CNPP.

7.

Dezvoltarea sistemului IT (re ele, baze de
date, software şi instruire personal)
.Implementarea a tuturor modific rilor aduse
de Legea 263/2010 a sistemului unitar de
pensii publice în aplica iile sistemului
informatic integrat al CNPP prin aplica iile de
Stabiliri pensii, Plati pensii , Eviden
contribuabili şi Sistemului de accidente de

Casa Jude ean de
Pensii Sibiu
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Director executiv
Director executiv adj.
Serviciul Stabiliri Pensii
Compartiment comunicare –
informatica

În anul 2017 implementarea privind
aplica iile informatice se face ori
decâte ori este nevoie de
actualizarea
noilor
versiuni,
ORIZONT, Lege 186 privind
completarea stagiului de cotizare,
aplica iile de sub platform FOX
privind
recalcularea
pensiilor

8.

9.

munc şi boli profesionale. Implementarea
folosirii sistemului informatic
„ORIZONT”,pentru toate categoriile de pensii,
precum şi a diverselor recalcularilor, a
pensiilor,precum şi a sistemului de
management al documentelor:” DOMINO”.
Creşterea capacit ii func ionale în domeniul Casa Jude ean
informaticii a Casei Jude ene de Pensii Sibiu, Pensii Sibiu
prin achizi ionarea de echipamente noi
(servere, sta ii de lucru, imprimante),
programe software, şi instruire personal.

Extinderea şi modernizarea re elei interne de Casa Jude ean
calculatoare a Casei jude ene de Pensii Sibiu . Pensii Sibiu

stabilite înainte de 01.01.2013 i a
registraturi generale DOMINO.
Ac iune realizat

de

Director executiv
Director executiv adj.
Compartiment comunicare –
informatica

de

Director executiv
Director executiv adj.
Compartiment comunicare –
informatica
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În anul 2017 În luna noiembrie fost
achizi ionate 13 sta ii noi de lucru
cu sistem de operare WINDOWS
10 i PROCESOR I.5 pentru
Serviciul Pensii Interna ionale,
Compartimentul Eviden Stagii,
Compartimentul
Expertiz
Medical ,
ef. Stabiliri Pensii,
ef .Pl i Pensii i pentru Casa
Local de Pensii Media .
Ac iune realizat
În anul 2017 au fost achizi ionate
13 calculatoare tip DELL cu
WINDOUS 10 pe 32 bi i formate i
instalate aplica iile informatice
utilizate de Compartimentele ,
Expertiz
Medical ,
Pensii
Interna ionale, Stabiliri i Pl i
Presta ii. A fost achizi ionat un
Storage de 3Tb, pe vare se face
back-up la Stagiile de cotizare
începând cu 23.11.2017
Ac iune realizat

CAPITOLUL 14 POLITICA DE AP RARE ŞI SECURITATE NA IONAL
Nr.
M suri
Entitatea implicat
Persoana responsabil
Stadiu realiz rilor în 2017
Crt.
în realizare
M sura: Preg tirea popula iei şi teritoriului şi gestionarea interinstitu ional a crizelor de tip militar sau de securitate:
Sprijinirea autorit ilor administra iei publice centrale şi locale în situa ii de urgen , pentru acordarea de asisten popula iei şi pentru
managementul consecin elor dezastrelor sau accidentelor tehnologice
1.
− actualizarea Registrului de capabilit i în
Academia For elor
Loc iitorul Comandantului pentru
A fost actualizat Registrul de
situa ii de urgen ;
Terestre „Nicolae
Probleme de Stat Major
capabilit i în situa ii de urgen .
− preg tirea for elor şi mijloacelor pentru
B lcescu”
Preg tirea for elor şi mijloacelor
managementul situa iilor de urgen , pe
pentru managementul situa iilor de
riscuri şi func ii de sprijin;
urgen , pe riscuri şi func ii de
− asigurarea func iilor de sprijin în situa ii
sprijin se execut lunar.
de urgen la solicitarea autorit ilor
Academia For elor Terestre
administra iei publice centrale şi locale.
„Nicolae B lcescu” planific şi
execut la solicitarea autorit ilor
administra iei
publice
centrale/locale asigurarea func iilor
de sprijin în situa ii de urgen cu
for ele şi mijloacele destinate
interven ei.
Ac iune realizat
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CAPITOLUL 15 AFACERI INTERNE
Nr.
M suri:
Entitatea implicat
Persoana responsabil
Stadiu realiz rilor în 2017
Crt.
în realizare
M sura: Creşterea continu a gradului de siguran a cet eanului atât în mediul rural, cât şi în mediul urban
1.
Organizarea şi executarea de ac iuni cu efective
Şeful
AC IUNE REALIZAT
m rite pe raza localit ilor urbane şi rurale, în
Serviciul Ordine
Serviciului Ordine
În cursul anului 2017 comparativ cu
zonele identificate cu risc criminogen ridicat, în
Public
Public
2016, se înregistreaz un trend în sc dere
vederea prevenirii şi combaterii faptelor care
Comisar şef
al infrac ionalit ii sesizate la nivelul
aduc atingere persoanei, propriet ii de orice fel
C p ân Iulian
jude ului Sibiu (-874), de la 10.789
şi asigurarea climatului de siguran public
infrac iuni în 2016 la 9.915 infrac iuni în
anul 2017.
Din cele 9.915 infrac iuni sesizate în
anul 2017 la nivelul I.P.J. Sibiu, 7.187
infrac iuni s-au înregistrat în mediul urban
i 2.724 infrac iuni s-au înregistrat în mediul
rural, iar 4 infrac iuni s-au înregistrat în
str in tate.
Sc deri s-au înregistrat
atât la
infrac ionalitatea judiciar , respectiv de la
7.428 în anul 2016 la 6.909 infrac iuni(519),
la infrac ionalitatea economicofinanciar de la 872 infrac iuni la 716(-
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156), dar i infrac ionalitatea de alt
natur de la 2489 infrac iuni la 2290(-199)
infrac iuni.
Infrac ionalitatea stradal în mediul
urban, a sc zut de la 558 în anul 2016, la
555 infrac iuni în anul 2017(-3), din care 22
infrac iuni au fost constatate în flagrant(+1).
Infracţionalitatea sesizată în mediul
rural a sc zut în anul 2017 cu 7,63% (-217,
de la 2843 infrac iuni în anul 2016 la 2626
infrac iuni în aceeaşi perioad a anului
2017). Num rul infrac iunilor contra
patrimoniului a sc zut cu 10,43% (-121, de
la 1160 infrac iuni în 2016 la valoarea de
1039 în 2017).
S-au înregistrat sc deri la infrac iunea de
furt cu -10,72%, respectiv cu -81 de fapte, de
la 755 în anul 2016 la 674 în decursul anului
2017.
Infracționalitatea stradală sesizată în
mediul rural a înregistrat o sc dere de 27,69% în anul 2017, respectiv cu 18
infrac iuni mai pu ine, de la 65 în perioada
anului 2016 la 47 de infrac iuni în anul 2017.
O aten ie deosebit a fost acordat la
activit ile de interven ie la solicit rile
cet enilor efectuate prin SNUAU 112,
efectivele de ordine public din cadrul I.P.J.
Sibiu intervenind la 10265 solicit ri în anul
2017(8409 în 2016) .
Din totalul de 10265 solicit ri prin
SNUAU 112, la un num r de 7591 s-a
intervenit pân la 10 minute, reprezentând
73,95 % din totalul sesiz rilor, 1430
interven ii pân la 15 minute, reprezentând
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13,93 % din interven ii, 752 interven ii
pân la 20 minute (7,32%), 492 interven ii
peste 20 minute(4%). Un num r de 1489
(13%) interven ii nu s-au confirmat.
Efectivele de ordine public din cadrul
I.P.J. Sibiu au intervenit pentru aplanarea a
3285 st ri conflictuale în anul 2017, au
executat 1544 mandate de aducere, au
efectuat 349 verific ri la de in torii de arme,
un nr. de 37 verific ri pe linia eviden ei
militare i au efectuat un num r de 21175
verific ri în bazele de date.
Poli i tii de ordine public au constatat
un num r de 247 infrac iuni în flagrant, au
identificat şi re inut un num r de 7 urm ri i
i au identificat 5 autovehicule date în
urm rire na ional şi interna ional .
Cu
ocazia
activit ilor
specifice
desf urate, pentru neregulile i ilegalit ile
constatate au aplicat un num r de 12109
sanc iuni contraven ionale în valoare total
de 3682,24 mii lei.
În anul 2017, poli iştii de ordine public
din cadrul I.P.J. Sibiu împreun cu efective
din cadrul Inspectoratului Jude ean de
jandarmi Sibiu au participat la un num r de
822 activităţi de asigurare a măsurilor de
ordine cu ocazia adun rilor publice
respectiv, 61 manifesta ii de protest, 403
manifest ri cultural-sportive, 70 manifest ri
religioase şi 288 alte manifest ri, vizite
oficiale,etc., activit i în care au fost
angrenaţi un număr de 2062 poliţişti.
Cu toate pierderile de personal
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2.

Derularea de activit i comune în mediul şcolar
din localit ile urbane şi rurale, în colaborare cu
lucr torii Compartimentului de Analiz şi
Prevenire a Criminalit ii, în vederea prevenirii
şi combaterii actelor de delincven juvenil şi
asigur rii climatului de ordine şi siguran
public , necesar desf şur rii în condi ii optime a
procesului instructiv-educativ.

Serviciul Ordine
Public
Compartimentul de
Analiz şi Prevenire
a Criminalit ii
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Şeful
Serviciului Ordine
Public
Comisar şef
C p ân Iulian
Comisar
Christian Stanciu

înregistrate de I.P.J. Sibiu în anul 2016 (111)
şi 2017 (58), se înregistreaz pentru al
doilea an consecutiv o sc dere a
infrac ionalit ii stradale.
În anul 2017, au fost organizate un num r
de 172 ac iuni pe linia prevenirii
absenteismului şcolar, 71 pe linia respect rii
regimului circula iei rutiere şi 182 pe alte
domenii specifice. În urma ac iunilor
efectuate, au fost identifica i 119 elevi
absentând de la coal .
În
cadrul
activit ilor
preventive
desf şurate, pe linia asigur rii climatului de
ordine şi linişte public , în incinta şi zona
adiacent unit ilor colare au fost angrenate
efective ale poli iei, jandarmeriei şi poli iei
locale, media zilnic fiind de 88 de poli işti,
8 jandarmi şi 14 poli işti locali.
În anul 2017, au fost sesizate la nivelul
I.P.J. Sibiu 29 fapte penale, din care 4 au
fost s vârşite în imediata apropiere a
unit ilor de înv mânt, restul de 25 fiind în
incinta
unit ilor
de
înv mânt
preuniversitar.
În aceast perioad au fost aplicate 43
sanc iuni contraven ionale, dintre care 39
la Legea nr. 61/1991, rep.. i 4 la OUG
195/2002 .
Ca activit i preventive, men ion m c au
fost desf şurate 263 particip ri la şedin e cu
cadrele didactice/p rin ii i 848 particip ri în
cadrul orelor de curs.
Totodat , în cadrul activit ilor preventive
în anul 2017, I.P.J. Sibiu a desf urat i
activit i de mediatizare, participându-se la

3.

Colaborarea cu factorii responsabili din mediul
universitar, prin organizarea unor ac iuni
periodice, punctuale, inclusiv în zona spa iilor de
cazare universitare, în scopul prevenirii
producerii unor acte contrare ordinii şi liniştii
publice ori victimiz rii studen ilor şi cadrelor
didactice.

Serviciul Ordine
Public
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Şeful
Serviciului Ordine
Public
Comisar şef
C p ân Iulian

13 emisiuni TV, 70 emisiuni radio, fiind
publicate 2 articole în presa scris .
Lucr torii C.A.P.C. au participat la un
num r de 471 activit i preventive derulate
în 115 unit i de înv mânt preuniversitar,
4 Centre de Plasament şi 4 Centre de
recreere şi agreement, la care au participat
11.627 copii, 908 cadre didactice, 44
educatori.
Comanda I.P.J. Sibiu a participat la 8
întâlniri
efectuate
sub
coordonarea
Prefectului Jude ului Sibiu.
Ac iune realizat
În anul 2017 , în mun. Sibiu, au
func ionat un num r de 4 universit i
(Universitatea „Lucian Blaga”, Universitatea
Româno-German , Universitatea „Alma
Mater” şi Academia For elor Terestre
„Nicolae B lcescu”) şi 17 facult i (1
Facultatea de Arhitectur Sibiu din cadrul
Universit ii de Arhitectur şi Urbanism
„Ion Mincu” Bucureşti, 2 facult i din cadrul
Universit ii Creştine „Dimitrie Cantemir”
Bucureşti, 2 facult i în cadrul Academiei
For elor Terestre „Nicolae B lcescu”, 9
facult i în cadrul Universit ii „Lucian
Blaga”, 1 facultate în cadrul Universit ii
„Alma Mater”, 2 facult i în cadrul
Universit ii Româno-Germane), la care sunt
înscrişi, 15.966 studen i, dintre care 299
cet eni str ini.
Un num r de 2736 studen i au fost caza i
în cele 12 c mine existente la nivelul
municipiului Sibiu. Din cele 12 c mine, 8
apar in Universit ii „Lucian Blaga”, iar 4
Academiei For elor Terestre „Nicolae
B lcescu”.
Astfel, în anul 2017, efectivele poli iei

4.

Desf şurarea de ac iuni privind depistarea
de in torilor ilegali de arme şi muni ii pentru
înt rirea sentimentului de securitate în rândul
cet enilor

5.

Desf şurarea de

ac iuni privind depistarea

Serviciul Arme,
Explozivi, Substan e
Periculoase
Poli iile municipale
şi or şeneşti

Şeful S.A.E.S.P.
Comisar şef
Adrian Cojocariu
Şefii de subunit i

Serviciul Arme,

Şeful S.A.E.S.P.
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de proximitate, lucr torii cu atribu ii pe linia
sistemelor de securitate, împreun cu
poli i tii din dispozitivele de siguran
public , au ac ionat independent sau în
sistem integrat, împreun cu efective de
jandarmi, pentru prevenirea şi combaterea
fenomenului infrac ional în zona centrelor
universitare şi a locurilor de cazare în
comun, prin patrul ri, controale şi
monitorizarea acestor loca ii, men inerea
leg turii cu personalul de paz
şi
administratorii c minelor studen eşti.
Efectivele de poli ie din cadrul poli iilor
municipale şi serviciilor operative, precum şi
din cadrul C.A.P.C. au participat la 43
ac iuni/controale, din care 31 pe linia Legii
nr.333/2003, 5 ac iuni pentru identificarea
persoanelor f r documente legale de şedere
şi combatere a migra iei ilegale şi 7
controale pentru alte activit i specifice
muncii de poli ie.
În anul 2017 nu au fost înregistrate
infrac iuni sesizate în mediul universitar .
Ac iune realizat
Lucr torii Serviciului A.E.S.P. au continuat
activit ile pe linia depist rii de in torilor
ilegali de arme şi muni ii, ocazie cu care au
fost executate un num r de 45 ac iuni şi 225
controale, fiind constatate un num r de 55
infrac iuni privind nerespectarea regimului
armelor şi muni iilor prin de inerea f r
drept de arme letale şi neletale din
categoria celor supuse autoriz rii .
Au fost indisponibilizate în vederea
confisc rii 93 arme letale/neletale i 803
buc i muni ie.
Ac iune realizat
Au fost desf şurate 54 de ac iuni pe linia

persoanelor care efectueaz acte de braconaj
cinegetic în vederea protej rii florei şi faunei

Explozivi, Substan e
Periculoase
Poli iile municipale
şi or şeneşti

Comisar şef
Adrian Cojocariu
Şefii de subunit i

6.

Continuarea activit ilor privind actualizarea
datelor existente cu privire la permisele de arm
expirate

Serviciul Arme,
Explozivi, Substan e
Periculoase

Şeful S.A.E.S.P.
Comisar şef
Adrian Cojocariu

7.

Desf şurarea de activit i preventive în scopul
înt ririi sentimentului de securitate pe linia
opera iunilor cu materii explozive

Serviciul Arme,
Explozivi, Substan e
Periculoase
Poli iile municipale
şi or şeneşti

Şeful S.A.E.S.P.
Comisar şef
Adrian Cojocariu
Şefii de subunit i
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braconajului cinegetic, ocazie cu care au
fost constatate 27 infrac iuni, dintre care 22
infrac iuni cu urm rirea penal început in
personam, aflate în concurs cu alte
infrac iuni la regimul armelor.
Au fost ridicate în vederea confisc rii 14
arme de vân toare detinute legal, 168
cartuşe, 273,50 Kg carne vânat, un
autoturism.
Au fost aplicate 2 sanc iuni contraven ionale
în valoare de 4,002 mii lei.
Ac iune realizat
În urma activit ilor de actualizare a
eviden elor au fost verifica i un num r de
400 de in tori de permise port arm care
figurau cu permisele expirate, ocazie cu care
au fost întocmite 22 dosare penale, au fost
emise 38 dispozi ii de anulare a autoriz rii i
ridicate 30 arme letale/neletale, 256 buc i
muni ie i 500 alice.
În prezent, în eviden ele I.P.J. Sibiu se mai
afl 2 de in tori de permise port arm a c ror
situa ie juridic privind dreptul de de inere,
port şi folosire arme şi muni ii urmeaz a fi
clarificat , fiind în procedur de solu ionare.
Ac iune realizat
Au fost efectuate un num r de 21 ac iuni,
ocazie cu care au fost verificate un num r de
15 persoane fizice i juridice autorizate s
efectueze opera iuni cu articole pirotehnice;
au fost constatate 21 infrac iuni prev zute
de Legea 126/1996, a fost efectuat o
perchizi ie domiciliar , au fost
indisponibilizate în vederea confiscarii
774,10 kg articole pirotehnice.

8.

Desf şurarea de activit i preventive în domeniul
substan elor periculoase în parteneriat cu
institu iile de profil responsabile în scopul
protec iei mediului şi a s n t ii popula iei

Serviciul Arme,
Explozivi, Substan e
Periculoase
Poli iile municipale
şi or şeneşti

Şeful S.A.E.S.P.
Comisar şef
Adrian Cojocariu
Şefii de subunit i

9.

Continuarea activit ilor preventive în rândul
tuturor participan ilor la traficul rutier, pentru
reducerea riscurilor de victimizare şi asigurarea
unui climat de siguran rutier .

Serviciul Rutier
Compartimentul de
Analiz şi Prevenire
a Criminalit ii
Poli iile municipale
şi or şeneşti

Înlocuitor / Şef Serviciu
Rutier
Comisar şef
Manciulea Mircea
Comisar Christian
Stanciu
Şefii de subunit i

Ac iune realizat
Pe linia substan elor periculoase au fost
efectuate 11 ac iuni şi 52 controale, ocazie
cu care au fost constatate 24 infrac iuni
pentru efectuarea de opera iuni cu substan e
periculoase f r drept, nesupravegherea i
neasigurarea depozitelor de de euri i
substan e
periculoase,
precum
i
nerespectarea obliga iei de depozitare a
îngr mintelor chimice i produselor de
protec ie a plantelor numai ambalate i în
locuri protejate.
Au fost indisponibilizate i l sate în
custodie o cantitate de 1920 kg deseuri
periculoase, cu m suri de eliminare, dintre
care 1720 kg produse de protec ia plantelor
i 200 kg de euri periculoase.
Ac iune realizat
În cursul anului 2017 s-au continuat
activit ile preventive organizate pentru
prevenirea i reducerea accidentelor rutiere
cât i pentru cre terea fermit ii în aplicarea
legii, activit i care au condus la cre terea
gradului de disciplin în trafic, precum i la
reducerea gradului de victimizare. Astfel, în
aceast perioad , lucr torii de poli ie rutier
din cadrul birourilor/forma iunilor de profil
au aplicat un num r total de 38310 sanc iuni
contraven ionale la regimul rutier, iar la
acestea se mai adaug i 1151 sanc iuni
contraven ionale aplicate la alte acte
normative, constatate cu ocazia desf ur rii
activit ilor în teren.

Tot în aceast an, a fost reţinut un număr
total de 3.317 permise de conducere
pentru fapte contravenționale, din care:
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alcool 326, viteză 278, prioritate
pietoni 585, prioritate vehicule 277 și
depăşire neregulamentară 1.418.

Lucr torii C.A.P.C. , împreun cu lucr torii
de poli ie rutier au organizat i desf urat
un num r de 2 concursuri:
– de educa ie rutier (practic mers pe
biciclet , îndemânare poligon)
- desen şi pictur .
1 proiect de prevenire a accidentelor rutiere
în rândul copiilor
Ac iune realizat
M sura: Identificarea, documentarea si destructurarea grup rilor infrac ionale
10. Înt rirea capacit ii de interven ie şi ac iune pe
Serviciul de
Şeful Serviciului
linia prevenirii şi combaterii infrac iunilor
Investiga ii
Investiga ii Criminale
îndreptate împotriva persoanei şi a celor care
Criminale
Comisar şef
aduc atingere libert ilor sexuale, precum şi Poli iile municipale
Bogdan Dra oveanu
identificarea şi destructurarea grupurilor de
şi or şeneşti
Şefii de subunit i
infractori cu preocup ri în sfera infrac ionalit ii
cu violen .

11.

Dinamizarea activit ilor din sfera combaterii
furturilor de şi din autoturisme, comise de
grup ri infrac ionale nestructurate, pe raza
jude ului Sibiu.

Serviciul de
Investiga ii
Criminale
Poli iile municipale
şi or şeneşti
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Şeful Serviciului
Investiga ii Criminale
Comisar şef
Bogdan Dra oveanu
Şefii de subunit i

Infrac ionalitatea sesizat contra persoanei
a sc zut în anul 2017 fa de anul 2016 cu
6,45%
(-239, de la 3700 la 3461
infrac iuni), iar cea de mic violen scade
cu 4,25%.
Au fost înregistrate 16 dosare privind
infrac iuni de mare violen , respectiv 6
infrac iuni de omor i 10 tentative la
infrac iunea de omor. În toate cazurile,
autorii au fost identifica i.
Au fost destructurate 6 grupuri de
infractori
cu
preocup ri
în
sfera
infrac ionalit ii cu violen .
Ac iune realizat
Infrac iunile sesizate privind furturile de
auto, au înregistrat în cursul anului 2017 (40
fapte sesizate) o sc dere de 20% fa de
infrac iunile sesizate în cursul anului 2016
(48 fapte sesizate). În urma analiz rii celor
40 dosare înregistrate în cursul anului 2017,

s-a constatat faptul c sc derea înregistrat
este atât în rândul faptelor penale cu autori
necunoscu i, de la un num r de 27 fapte
sesizate în cursul anului 2016 la 25 fapte
sesizate în cursul anului 2017, cât i în
rândul faptelor penale cu autori cunoscu i, de
la un num r de 21 fapte sesizate în cursul
anului 2016 la 15 fapte sesizate în cursul
anului 2016.
Autorii acestor furturi nu f ceau parte din
grup ri infrac ionale nestructurate.
Infrac iunile sesizate privind furturile din
auto au crescut cu 8% (+17 fapte, de la 212
în 2016 la 229 în 2017).
12.

M suri de prevenire şi combatere a delicven ei şi
victimiz rii juvenile.

Serviciul de
Investiga ii
Criminale
Poli iile municipale
şi or şeneşti

Şeful Serviciului
Investiga ii Criminale
Comisar şef
Bogdan Dra oveanu
Şefii de subunit i

Ac iune realizat par ial
Au fost solu ionate cu celeritate plângerile
referitoare la infrac iuni la via a sexual ,
punându-se accent pe cele ale c ror victime
au fost minori.
Ac iune realizat

M sura: Identificarea, documentarea şi tragerea la r spundere a persoanelor juridice pretabile la s vârşirea faptelor de corup ie, evaziune fiscal
cu un impact negativ atât asupra bugetului local cât şi a bugetului consolidat al statului şi m suri de recuperarea prejudiciilor în cauzele penale
13. Direc ionarea eforturilor spre combaterea
Serviciul de
Înlocuitor / Comisar şef Poli iştii Serviciului de Investigare a
faptelor ilegale grave de evaziune fiscal ,
Investigare a
Stroe Cosmin
Criminalit ii Economice au organizat şi
contraband , produse accizabile din economia
Criminalit ii
Şefii de subunit i
executat activit i preventive în cadrul
local şi cu implica ii în economia na ional
Economice
planurilor EXCISE 2017, INTERCONECT
Poli iile municipale
2017 şi AGRO-ALIMENTARE 2017, fiind
şi or şeneşti
ob inute în anul 2017 urm toarele rezultate:
- numar ac iuni derulate = 388
- numar sanc iuni aplicate = 1278
- valoare sanc iuni = 1.953,292 mii lei
- bunuri confiscate: - 3.004.200 tigarete
- 132.800 litri alcool
- valoare bunuri confiscate:
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14.

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

Serviciul de
Investigare a
Criminalit ii
Economice
Poli iile municipale
şi or şeneşti

Înlocuitor./ Comisar şef
Stroe Cosmin
Şefii de subunit i

- 2.388,648 mii lei pentru igarete;
- 527,241 mii lei pentru alcool;
-752,0 mii lei - alte bunuri.
- numar total de infrac iuni = 111 (evaziune
fiscal , contraband , proprietate intelectual )
Ac iune realizat
În anul 2017, poli iştii din cadrul serviciului
au desf şurat activit i preventive pe
principalele domenii vizând achizi iile
publice. În cadrul planului „ACHIZI II
PUBLICE 2017”, au fost vizate achizi iile
publice în domeniile administra iei publice
locale, s n tate şi înv mânt, identificarea
şi investigarea mecanismelor complexe de
criminalitate care afecteaza bugetele
institutiilor publice, ocazie cu care au fost
înregistrate un num r de 5 dosare care
privesc fapte de corup ie, 2 dosare privind
fapte care se refer la achizi iile publice din
domeniile s n tate şi administra ie public
local .
Ac iune realizat

In perioada de referin , poli iştii au
desf şurat activit i specifice în vederea
recuper rii prejudiciilor în cauzele penale
instrumentate. Astfel, au fost luate m suri
asiguratorii şi recuperate prejudicii în
numerar şi în cont bancar în valoare total de
130.748 mii lei.
Ac iune realizat
M sura: Sc derea dinamicii accidentelor de circula ie, cu prioritate a acelora care au drept consecin e pierderea de vie i omeneşti
16. Continuarea activit ilor prevenitive şi de
Serviciul Rutier
Înlocuitor / Şef Serviciu În perioada supus evalu rii, la nivelul jud.
aplicare a legii cu fermitate, pentru a men ine Poli iile municipale
Rutier
Sibiu, au sc zut atât num rul de accidente
trendul descendent al num rului de persoane
şi or şeneşti
Comisar şef
grave, cu 6 (-3,19%), cât i num rul de
decedate în urma accidentelor rutiere.
Manciulea Mircea
persoane decedate, cu 4 (-11,42%) .
Şefii de subunit i
Ac iune realizat
15.

Asigurarea recuper rii prejudiciilor în cauzele
penale instrumentate, dinamizarea m surilor de
identificare a bunurilor provenite din infrac iuni
în vederea recuper rii prejudiciului şi aplic rii
sechestrului asigurator

Serviciul de
Investigare a
Criminalit ii
Economice
Poli iile municipale
şi or şeneşti
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Înlocuitor / Comisar şef
Stroe Cosmin
Şefii de subunit i

17.

Sc derea num rului de persoane r nite grav ca
urmare accidentelor rutiere.

Serviciul Rutier
Poli iile municipale
şi or şeneşti

18.

Asigurarea unui climat de siguran rutier în
zona unit ilor de înv mânt primar, gimnazial,
liceal şi universitar, precum şi în zona c minelor
studen eşti şi a campusurilor universitare.

Serviciul Rutier
Poli iile municipale
şi or şeneşti

19.

Impunerea unui climat de siguran rutier în
trafic prin efectuarea punctual de ac iuni pe
principalele cauze generatoare de accidente
rutiere (vitez şi neadaptarea vitezei, indisciplin
pietoni, neacordarea de prioritate la vehicule şi
pietoni, consum de alcool).

Serviciul Rutier
Poli iile municipale
şi or şeneşti
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Înlocuitor / Şef Serviciu
Rutier
Comisar şef
Manciulea Mircea
Şefii de subunit i
Înlocuitor / Şef Serviciu
Rutier
Comisar şef
Manciulea Mircea
Şefii de subunit i

Înlocuitor / Şef Serviciu
Rutier
Comisar şef
Manciulea Mircea
Şefii de subunit i

În perioada supus evalu rii, la nivelul jud.
Sibiu, au sc zut atât num rul de accidente
grave, cu 6 (-3,19%), cât i num rul de
persoane r nite grav, cu 28 (-13,20%).
Ac iune realizat
In anul 2017, activit ile de informare şi
educa ie
rutier
s-au concretizat în
participarea la 185 sedin e de educa ie
rutier , în cadrul a 98 de unit i de
înv mânt şi la 80 de întâlniri cu grupuri
int (unit i militare, unit i de in toare de
parc auto, conducatori auto, elevi), realizarea
a 1284 interven ii în mass-media
(televiziune, radio şi presa scris ),
mediatizarea a 1667 ac iuni de impunere a
legii, precum şi a rezultatelor ob inute în
mass-media local si tip rirea unui num r de
9.755 materiale cu tematic educa ionalpreventiv rutier .
Ac iune realizat
Pe linia vitezei: au fost desf şurate un num r
de 329 ac iuni preventive. În cadrul
activit ilor preventive au fost aplicate
11.161 sanc iuni pentru vitez i au fost
re inute un num r de 278 permise de
conducere.
Pe linia indiscipinei pietonale: au fost
desf şurate un num r de 249 ac iuni
preventive, în cadrul c rora au fost aplicate
un num r de 3.501 sanc iuni.
Pe linia neacordării priorității la vehicule:
au fost desf şurate un num r de 34 ac iuni
preventive, în cadrul c rora au fost aplicate
un num r de 277 sanc iuni contraven ionale,
aplicându-se
totodat
ca
m sur

administrativ
conducere.

şi re inerea permisului de
Ac iune realizat

M sura: Armonizarea standardelor opera ionale şi a procesului de planificare şi ac iuni în situa ii de urgen prin perfec ionarea sistemului de
colaborare şi cooperare cu administra ia public local , cu dezvoltarea complement rii şi disponibilit ii celorlalte for e ale MAI, cât şi din alte
ministere
20. Implicarea structurilor jude ene ale Ministerului
I.S.U. Sibiu
Prim – adjunct al
S-au organizat şi desf şurat un num r de 6
Afacerilor Interne şi membrilor comitetelor
inspectorului şef
(şase) exerci ii cu for e în teren la care
pentru situa ii de urgen în procesul de preg tire
institu iile membre ale Comitetului Jude ean
a r spunsului în situa ii de urgen complexe prin
pentru Situa ii de Urgen Sibiu au avut rol
participarea la exerci iile organizate la nivelul
în gestionarea situa iilor de urgen generate
zonei de competen a I.S.U.J. Sibiu.
conform scenariile planificate.
Ac iune realizat
M sura: Principalele criterii de performan vor fi prevenirea producerii evenimentelor şi reducerea num rului victimelor şi pagubelor, sens în
care se vor asigura transparen a activit ilor şi a rezultatelor, precum şi informarea public corespunz toare.
21. Creşterea vizibilit ii şi îmbun t irea preg tirii
I.S.U. Sibiu
Şeful Inspec iei de
Au fost desf şurate activit i de informare
popula iei în domeniul situa iilor de urgen . De
Prevenire
preventiv la care au participat peste 56000
exemplu, distribuirea de pliante la toate punctele
de persoane (instruiri, lec ii deschise,
de informare (prim rii, agen ii de turism,
simul ri, puncte de informare, Zile ale
frontier , etc ) şi la toate hotelurile, institu iile,
Por ilor Deschise, etc.)
revistele de informare a comunit ii locale,
Ac iune realizat
biserici, mass-media.
Cu caracter permanent
Au
fost
desf şurate
activit i
de
22. Îndreptarea ac iunilor preventive c tre
I.S.U. Sibiu
Şeful Inspec iei de
conştientizare a riscurilor în şcoli, exerci ii
promovarea m surilor de reducere a riscului la
Prevenire
de alarmare la prim riile din jude , precum şi
dezastre şi crearea mentalit ii proactive a
la operatori economici.
societ ii civile privind r spunsul şi
Ac iune realizat
comportamentul în cazul producerii dezastrelor.
Cu caracter permanent
M sura: Creşterea calit ii serviciului de ordine şi siguran public
23. Optimizarea
proceselor
de
planificare,
Inspectoratul de
organizare, conducere şi executare a misiunilor Jandarmi General de
de ordine public .
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
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Conducerea I.J.J.Sibiu

Ac iune realizat

24.

Realizarea unei estim ri judicioase a efectivelor
necesare pentru efectuarea misiunilor în situa ia
solicit rilor de efective în sprijin.

25.

Întocmirea de materiale privind activit ile
desf şurate pe linia misiunilor de men inere,
asigurare şi restabilire a ordinii publice şi
rezultatele ob inute ( analize, sinteze, inform ri,
prognoze, statistici, grafice, etc.).

Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu

Conducerea I.J.J.Sibiu

Activitate realizat sistematic în cadrul
edin elor s pt mânale/ zilnice de organizare
a misiunilor, desf urate sub conducerea
primului adjunct al inspectorului ef.

Conducerea I.J.J.Sibiu

Activitate realizat prin elaborarea de
documente de suport prezentate în cadrul
şedin elor de lucru ale inspectorului şef
precum şi analize şi inform ri înaintate lunar
/periodic eşalonului superior conform
ordinelor de linie.
Ac iune realizat

Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu

M sura: Creşterea performan ei activit ilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale
26. Coordonarea şi monitorizarea activit ilor de
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
constatare/ sanc ionare a faptelor de natur
Jandarmi General de
penal / contraven ional , precum şi verificarea
brigad General de
rapoartelor întocmite cu aceast ocazie.
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
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S-au desf şurat activit i de coordonare a
elabor rii documentelor de sesizare a 14
fapte penale ,verificarea respect rii
condi iilor de fond şi form a unui num r de
121 procese verbale de constatare a
contraven iilor, precum verificarea
rapoartelor întocmite.
Trim. II 2017
Realizat
S-au desf urat activit i de coordonare a
elabor rii unui num r de 16 dosare aferente
a 21 fapte penale,verificarea respect rii
condi iilor de fond i form a unui num r de
104 procese verbale de constatare a
contraven iilor, precum verificarea
rapoartelor întocmite
Trim. III 2017
Realizat
S-au desf urat activit i de coordonare a
elabor rii dosarelor aferente a 30 fapte de
natur penal (cu 40 de autori),verificarea
respect rii condi iilor de fond i form a

27.

Coordonarea, sprijinul şi îndrumarea activit ii
de punere în executare a mandatelor de aducere.

Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu

Conducerea I.J.J.Sibiu

28.

Coordonarea activit ilor preventiv educative
desf şurate de personalul inspectoratului.

Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail

Conducerea I.J.J.Sibiu
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unui num r de 312 procese verbale de
constatare a contraven iilor (225 amenzi
contraven ionale i 88 avertismente), precum
i verificarea rapoartelor întocmite.
TRIM.IV 2017
Realizat
S-au desf urat activit i de coordonare a
elabor rii dosarelor aferente a 28 fapte de
natur penal , respectiv 267 fapte de natur
contraven ional
Ac iune realizat
Realizat
Coordonarea şi desf şurarea de activit i
asociate punerii în aplicare a unui num r de
19 mandate de aducere.
Trim.II 2017
Realizat
Coordonarea şi desf şurarea de activit i
asociate punerii în aplicare a unui num r de
32 mandate de aducere.
Trim.III 2017
Realizat
Coordonarea i desf urarea de activit i
asociate punerii în aplicare a unui num r de
18 mandate de aducere.
Trim.IV 2017
Realizat
Coordonarea i desf urarea de activit i
asociate punerii în aplicare a unui num r de
16 mandate de aducere.
Ac iune realizat
decembrie 2017
Realizat
Activitate realizat prin desf şurarea a 49 de
ac iuni preventiv – educative potrivit

Rasty” Sibiu

29.

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

Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
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planului anual pentru prevenirea faptelor
antisociale de c tre personalul I.J.J. Sibiu.
Trim. II 2017
Realizat
Activitate realizat prin desf şurarea a 27 de
ac iuni preventiv – educative potrivit
planului anual pentru prevenirea faptelor
antisociale de c tre personalul I.J.J. Sibiu.
Trim. III 2017
Realizat
Activitate realizat prin desf urarea a 72 de
ac iuni preventiv – educative potrivit
planului anual pentru prevenirea faptelor
antisociale de c tre personalul I.J.J. Sibiu.
Trim.IV 2017
Realizat
Activitate realizat prin desf urarea a 35 de
ac iuni preventiv – educative potrivit
planului anual pentru prevenirea faptelor
antisociale de c tre personalul I.J.J. Sibiu.
decembrie 2017
Realizat
Activitate realizat prin desf şurarea a 3
ac iuni independente.
Trim. II 2017
Realizat
Activitate realizat prin desf şurarea a 9
ac iuni independente.
Trim. III 2017
Realizat
Activitate realizat prin desf şurarea a 9
ac iuni independente.
Trim. IV 2017
Realizat
Activitate realizat prin desf şurarea a 14

ac iuni independente.
M sura: Creşterea capacit ii opera ionale şi a performan ei structurii de interven ie antiterorist şi de ac iuni speciale
30. Antrenarea personalului pentru reducerea
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
Realizat
timpului mediu de r spuns.
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
decembrie 2017
Realizat
S-au executat 3 exerci ii pe linia interven iei
antiteroriste la obiectivele din competen a
inspectoratului
Trim. II 2017
Realizat
S-au executat 2 exerci ii pe linia interven iei
antiteroriste la obiectivele din competen a
Inspectoratul de
inspectoratului
Organizarea unor exerci ii pe linia interven iei
Jandarmi General de
Trim. III 2017
31. antiteroriste la obiectivele din competen a
brigad General de
Conducerea I.J.J.Sibiu
Realizat
inspectoratului.
brigad „Mihail
S-au executat trei exerci ii pe linia
Rasty” Sibiu
interven iei antiteroriste la obiectivele din
competen a inspectoratului.
Trim. IV 2017
Realizat
S-a executat un exerci iu pe linia interven iei
antiteroriste la obiectivele din competen a
inspectoratului.
M sura: Perfec ionarea activit ii în domeniul realiz rii capacit ii opera ionale a structurilor inspectoratului şi ma Realizat
S-au executat 3 exerci ii pe linia interven iei antiteroriste la obiectivele din competen a inspectoratului nagementului situa iilor de urgen conform
competen elor
32. Participarea la exerci iile organizate structurile
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu Nu au fost solicit ri în acest sens din partea
SNAOPSN (Sistemul Na ional de Ap rare Jandarmi General de
structurilor SNAOPSN
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Ordine Public şi Siguran Na ional .

33.

Verificarea capacit ii opera ionale a
inspectoratului prin exerci ii de alertare, conform
Planului unic.

brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu

Conducerea I.J.J.Sibiu

Verificarea capabilit ilor inspectoratului privind
Conducerea I.J.J.Sibiu
Inspectoratul de
realizarea m surilor de protec ie a personalului şi
Jandarmi General de
interven ia în sprijinul popula iei prin includerea
34.
brigad General de
în temele tactice elaborate cu ocazia exerci iilor
brigad „Mihail
de alertare a unor situa ii tactice care s vizeze
Rasty” Sibiu
gestionarea unor situa ii de urgen .
M sura: Creşterea performan ei în activitatea de cooperare interinstitu ional
35. Analizarea
şi
reevaluarea
planurilor
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
/protocoalelor de cooperare /colaborare existente Jandarmi General de
la nivelul inspectoratului, din perspectiva brigad General de
eficien ei activit ilor .
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
36. Eficientizarea misiunilor prin continuarea
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
dialogului cu partenerii de activit i şi Jandarmi General de
determinarea acestora de a executa misiuni în brigad General de
comun.
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
M sura: Creşterea nivelului de siguran a obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competen
37. Revizuirea/actualizarea datelor analizelor de risc
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
la obiectivele din competen .
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
38. Adoptarea şi adaptarea permanent a unor
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
dispozitive
flexibile
prin
implementarea Jandarmi General de
analizelor de risc la securitatea fizic a brigad General de
obiectivelor
din
responsabilitate
şi
brigad „Mihail
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Realizat

Realizat

Realizat
Activitate cu caracter continuu

Realizat
Activit ile de revizuire a analizelor de risc
la obiectivele din competen au fost
finalizate.
decembrie 2017
Realizat
În trimestrul I nu au fost situa ii de
redimensionare a dispozitivelor de paz . Au

39.

implementarea conceptului de supraveghere şi
interven ie.

Rasty” Sibiu

Monitorizarea activit ilor desf şurate în
obiective şi zona adiacent acestora, pentru
prevenirea şi combaterea faptelor cu caracter
infrac ional sau contraven ional.

Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
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fost demarate activit ile specifice de
implementare a conceptului de supraveghere
şi interven ie.
Realizat
În trim.II nu au fost situa ii de
redimensionare a dispozitivelor de paz
Realizat
În trimestrul III nu au fost situa ii de
redimensionare a dispozitivelor de paz .
Realizat
În trimestrul IV nu au fost situa ii de
redimensionare a dispozitivelor de paz .
decembrie 2017
Realizat
În trimestrul I au fost aplicate 9 sanc iuni
contraven ionale (5 avertismente şi 4
amenzi în valoare de 1000 lei ). Sanc iunile
au fost aplicate pentru înc lc ri ale
prevederilor legii 61/1991.
Realizat
În trimestrul II a fost aplicat 1 sanc iune
contraven ional (1AM în valoare de 500 lei
). Sanc iunile au fost aplicate pentru
înc lc ri ale prevederilor legii 61/1991 i a
fost constatat 1 infrac iune cu 2 autori.
Realizat
În trimestrul III au fost aplicate trei sanc iuni
contraven ionale în valoare de 600 lei .
Sanc iunile au fost aplicate pentru înc lc ri
ale prevederilor legii 61/1991.
Realizat
În trimestrul IV au fost aplicate 15 sanc iuni
contraven ionale (5 AV i 5 Am în valoare
de 1400 lei ). Sanc iunile au fost aplicate
pentru înc lc ri ale prevederilor legii

40.

Evaluarea periodic a stadiului implement rii
sistemelor tehnice de paz şi alarmare la
obiectivele din competen .

61/1991.
Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu

Conducerea I.J.J.Sibiu

Conducerea I.J.J.Sibiu

41.

Coordonarea în mod unitar/ creşterea
interoperabilit ii dintre structurile de paz şi
protec ie, cele de interven ie şi de ordine public .

Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu

M sura: Creşterea performan ei în îndeplinirea misiunilor de paz şi protec ie a transporturilor
42. Coordonarea activit ilor privind planificarea,
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
organizarea şi executarea misiunilor / Jandarmi General de
activit ilor pe linie de paz şi protec ie a brigad General de
transporturilor de produse cu caracter special, de
brigad „Mihail
bunuri şi valori.
Rasty” Sibiu
43. Revizuirea/actualizarea datelor analizelor de risc
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
pe traseele de deplasare a transporturilor.
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
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Realizat

Realizat
În cadrul celor 3 exerci ii de interven ie la
obiectivele din competen executate în
trimestrul I.
Trim.II 2017
Realizat
În cadrul celor 2 exerci ii de interven ie la
obiectivele din competen
Trim.III 2017
Realizat
În cadrul celor trei exerci ii de interven ie la
obiectivele din competen .
Trim.IV 2017
Realizat
În cadrul unui exerci iu de interven ie la
obiectivele din competen

Realizat

Realizat

M sura: Transparen şi deschidere, informare sistematic şi corect a opiniei publice, prin mass-media, asupra activit ilor inspectoratului
44. Acreditarea a cel pu in unui reprezentant de la
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
Realizat
fiecare redac ie media.
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
Realizat
Invitarea reprezentan ilor mass-media acredita i
Jandarmi General de
45. la principalele activit i de interes public,
brigad General de
desf şurate la nivelul unit ii.
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
46. Mediatizarea activit ii unit ii prin buletine
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
decembrie 2017
informative şi documentare de pres .
Jandarmi General de
Realizat
brigad General de
Trim.II 2017
brigad „Mihail
Realizat
Rasty” Sibiu
23 buletine informative
Trim.III 2017
Realizat
10 buletine informative
Trim.IV 2017
Realizat
10 buletine informative
47. Actualizarea paginii web şi a re elelor de
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
Realizat
socializare cu informa ii de interes public.
Jandarmi General de
Activitatea are caracter permanent
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
48. Gestionarea situa iilor cu risc mediatic.
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
Realizat
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
M sura: Consolidarea rela iilor cu comunitatea
49. Desf şurarea
unor
campanii
de
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
decembrie 2017
informare/comunicare
privind
specificul Jandarmi General de
Realizat
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activit ilor
desf şurate
inspectoratului .

50.

de

personalul

Participarea reprezentan ilor inspectoratului la
evenimente Importante din via a comunit ii.

brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu

Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
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Cu prilejul activit ilor prilejuite de
s rb torirea Zilei Jandarmeriei Române –
03.04.2017.
Trim.II 2017
Realizat
În urma desf ur rii activit ii de recrutare a
candida ilor pentru colile militare
Trim.III 2017
Realizat
În urma desf ur rii activit ilor preventiveduca ive la colile din competen
Trim.IV 2017
Realizat
În urma desf ur rii activit ilor preventiveduca ive la colile din competen .
-În urma desf ur rii activit ii de recrutare
a candida ilor pentru colile Militare de
Subofi eri Jandarmi, sesiunea ianuarie 2018.

Conducerea I.J.J.Sibiu

decembrie 2017
Realizat
Cu prilejul activit ilor prilejuite de
s rb torirea Zilei Jandarmeriei Române –
03.04.2017
Trim.II 2017
Realizat
Cu prilejul activit ilor /misiunilor prilejuite
de :
-participarea la exerci iul multina ional
Noble Jump 17
-participarea la activitatea dedicat Zilei
Drapelului
Trim.III 2017
Realizat
Cu prilejul activit ii dedicate începutului

anului universitar 2017-2018.
Trim.IV 2017
Realizat
Cu prilejul activit ii dedicate Zilei de 1
Decembrie
51.

Invitarea unor membrii marcan i ai comunit ii, a
tinerilor şi copiilor la evenimentele importante
din via a unit ii.

52.

Atragerea unor persoane reprezentative în
comunitate, vectori de imagine şi purt tori de
mesaj, pentru sus inerea şi promovarea mesajelor
informativ-preventive ale unit ii.

53.

Organizarea şi desf şurarea activit ii de primire
a cet enilor în audien şi de rezolvare a
cererilor şi peti iilor.

Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu

Conducerea I.J.J.Sibiu

Conducerea I.J.J.Sibiu

Realizat
Reprezentan i ATOP Sibiu
Reprezentan ii unor institu ii, firme de
transport, asocia ii de fotbal, magazine, care
au transmis mesajul campaniei de recrutare
a candida ilor pentru colile Militare de
Subofi eri Jandarmi, sesiunea ianuarie 2018

Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu

Conducerea I.J.J.Sibiu

Realizat
21 de peti ii înregistrate
Trim.III 2017
Realizat
20 peti ii înregistrate
Trim.IV 2017
10 peti ii înregistrate

Conducerea I.J.J.Sibiu

decembrie 2017
Realizat
În trimestrul I - 28 cadre militare (3 ofi eri şi
25subofi eri) au participat la cursuri / stagii
/ examene de preg tire.
Realizat
În trimestrul II - 16 cadre militare ( 1 ofi er

M sura: Creşterea performan ei în activitatea de formare profesional
54. Asigurarea particip rii personalului la cursuri /
Inspectoratul de
stagii de preg tire şi convoc ri organizate de
Jandarmi General de
eşaloanele superioare.
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
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Realizat

55.

Organizarea si desf şurarea convoc rilor şi
şedin elor de preg tire proprii.

56.

Folosirea platformei E-learning în activitatea de
preg tire în unitate.

Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu

Conducerea I.J.J.Sibiu

Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
57. Descentralizarea preg tirii pe post a
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
personalului.
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
M sura: Participarea la seminarii, conferin e, întâlniri de lucru şi convoc ri în domenii de interes
58. Asigurarea particip rii personalului la activit i/
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
stagii de informare-documentare, simpozioane, Jandarmi General de
seminarii, sesiuni de comunic ri ştiin ifice sau brigad General de
schimburi de experien .
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
59. Participarea
personalului
nominalizat
la
Inspectoratul de
Conducerea I.J.J.Sibiu
întâlniri,în comisii, comitete şi grupuri de lucru Jandarmi General de
constituite la nivelul jude ului.
brigad General de
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i 15 subofi eri) au participat la cursuri /
stagii / examene de preg tire.
Realizat
În trimestrul III - 5 cadre militare ( 5
subofi eri) au participat la cursuri / stagii /
examene de preg tire.
Realizat
În trimestrul IV – 10 cadre militare (1 ofi er
+ 5 subofi eri) au participat la cursuri /
stagii / examene de preg tire.
Realizat
Au fost executate activit ile planificate,
respectiv cele determinate de executarea
unor ordine ale eşalonului superior sau de
m suri stabilite la nivelul inspectoratului.

Realizat

Realizat

Realizat
Personalul a participat la aceste forme de
preg tire conform solicit rilor structurilor
specializate din cadrul eşaloanelor
superioare
Realizat

60.

61.

62.

63.

64.

Asigurarea prezen ei personalului nominalizat la
convoc rile de preg tire organizate de eşaloanele
superioare.
Participarea la şedin ele de analiz comun cu
beneficiarii de paz şi protec ie.

Sus inerea cercet rii
Transcrierea coresponden ei pentru editarea
primei Enciclopedii româneşti pe anul 1898
Dialogul cu societatea civil
Intensificarea particip rii active la via a cultural
a comunit ii.
Scanarea de documente din perioada 1600-1700
în vederea accesului cercet torilor la informa iile
din documente.
Continuarea perfec ion rii sistemului informatic
integrat care s permit accesul societ ii civile
la serviciile oferite de Arhivele Na ionale Sibiu.
Conferin e dedicate evenimentelor importante
din istoria na ional .
Continuarea Proiectului de scanare şi postare online a instrumentelor de eviden pentru fondurile
şi colec iile de documente cele mai solicitate la
Sala de Studiu

brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
Inspectoratul de
Jandarmi General de
brigad General de
brigad „Mihail
Rasty” Sibiu
Serviciul Jude ean
Sibiu al Arhivelor
Na ionale
Serviciul Jude ean
Sibiu al Arhivelor
Na ionale

Serviciul Jude ean
Sibiu al Arhivelor
Na ionale
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Conducerea I.J.J.Sibiu
Realizat

Conducerea I.J.J.Sibiu
Realizat
Au fost executate analize comune cu to i
beneficiarii de paz .
Tatu Alexiu
287 pagini
Tatu Alexiu

21 – prezent ri de carte, vernisaje de
expozi ii, lans ri de carte etc.,
11 - Conferin e dedicate evenimentelor
importante din istoria na ional

Tatu Alexiu

8423 pozi ii – participan i români la primul
r zboi mondial

CAPITOLUL 16 JUSTI IE
Nr.
M suri
Entitatea implicat
Persoana responsabil
Crt.
în realizare
M suri: Combaterea corup iei şi asigurarea integrit ii profesionale a magistra ilor
1.
Continuarea form rii profesionale pentru cauzele
de corup ie, criminalitate organizat
şi
Tribunalul Sibiu
criminalitate economico - financiar .
2.
Crearea unui climat benefic muncii, coroborat cu
Tribunalul Sibiu
control şi îmbun t irea comunic rii interne.
M suri: Implementarea Codului de procedur civil
3.
Identificarea pârghiilor puse la îndemâna
judec torilor, în vederea reducerii duratei
Tribunalul Sibiu
proceselor şi realizarea unui act juridic de
calitate.
M suri: Implementarea Noului Cod penal şi a Noului Cod de procedur penal
4.
Identificarea pârghiilor puse la îndemâna
judec torilor, în vederea reducerii duratei
Tribunalul Sibiu
proceselor şi realizarea unui act juridic de
calitate.
M suri: Reabilitarea cl dirilor care constituie sedii de instan e
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Stadiu realiz rilor în 2017

Ac iune realizat
Ac iune realizat

Ac iune realizat

Ac iune realizat

5.

Reabilitare şi repara ie cl direa Tribunalului
Sibiu

Tribunalul Sibiu

CAPITOLUL 17 CULTUR . CULTE. MINORIT
Nr.
M suri
Entitatea implicat
Crt.
în realizare
M sura 2: Parteneriat public-privat în domeniul culturii
1.

Realizarea a dou parteneriate cu ONG-uri din
domeniul culturii, în scopul atragerii de investi ii
în cultur şi patrimoniul cultural na ional

Direc ia Jude ean
pentru Cultur Sibiu

Iulie 2018
Ac iune realizat par ial

-

I

Persoana responsabil

Stadiu realiz rilor în 2017

Director executiv

Asocia ia MONUMENTUM,
Asocia ia ECOMUZEUL REGIONAL

M sura 6: Lansarea primului program de sus inere a investi iilor în infrastructura cultural
:
2.
Acordarea de asisten de specialitate în vederea
Direc ia Jude ean
Compartimentul
acredit rii a patru muzee şi colec ii muzeale din
pentru
Cultur
Sibiu
Patrimoniu
mobil
zonele rurale şi urbane mici

Sadu, Jina, Râu Sadului, Miercurea Sibiului

M sura 9: Protejarea, conservarea şi depozitarea patrimoniului muzeelor na ionale
3.

-

Dou ac iuni de control care vor viza
condi iile necesare pentru protejarea,
conservarea şi depozitarea patrimoniului
muzeelor:

Direc ia Jude ean
pentru Cultur Sibiu

Muzeul Na ional Brukenthal
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Compartimentul
Patrimoniu mobil

Realizat

M sura 10:. Sprijinirea colectivit ilor locale privind creşterea capacit ii instituionale, bugetare şi tehnice de încurajare, gestiune, protec ie şi
promovare a culturii locale şi a patrimoniului cultural local si na ional
4.
Şef compartiment
- Demararea unui „Proiect de inventariere
Direc ia Jude ean
Realizat
Monumente Istorice si
şi implementare a unui sistem
pentru Cultur Sibiu
În cadrul Monografiei Jude ului SIBIU
Arheologice
informa ional geografic (gis) pentru
Compartimentul
protec ia patrimoniului cultural na ional
Patrimoniu
mobil
din jude ul Sibiu” prin identificarea unui
num r de 50 de obiective (monumente
istorice şi situri arheologice);

-

Sprijinirea colectivit ilor locale privind
creşterea capacit ii institu ionale prin
punerea la dispozi ie, cu titlu gratuit, a
rezultatelor proiectului de mai sus;

Demararea unui proiect de inventariere a
elementelor de patrimoniu imaterial specific
comunit ilor locale din jude .
M sura 11: Digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului şi atragerea unui nou public, precum şi sprijinirea
industriilor creative pentru folosirea avantajelor oferite de pia a unic digital
5.
Şef compartiment
Demararea proiectului prev zut la aliniatul nr. 1
Direc ia Jude ean
permanent
Monumente Istorice si
din ac iunile cuprinse la m sura nr. 10;
pentru Cultur Sibiu
Arheologice
Participare în proiectul RO-Cultura de
Compartimentul
digitizare a con inutului cultural şi crearea unui
Patrimoniu mobil
arhive digitale de bunuri culturale (sub rezerva
implement rii acestui proiect de c tre Ministerul
Culturii şi Identit ii Na ionale)
M sura 22: Un punct central în activitatea Ministerului Culturii îl va constitui preg tirea Centenarului Marii Uniri
6.
Director executiv
Ac iuni pentru realizarea m surii nr. 22,
Direc ia Jude ean
Realizat al turi de Prim ria Municipiului
punctele a) şi c)
pentru Cultur Sibiu
Sibiu
-

Sus inerea amplas rii unor pl ci
comemorative pe case şi cl diri în care sau luat decizii legate de actul Marii Uniri;

Realizarea unor capitole referitoare la Marea
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Unire din monografia dedicat jude ului Sibiu.
M sura: Alte ac iuni specifice reglementate de legisla ia din domeniul patrimoniului cultural na ional
7.

8.

9.

10.

11.
12.

Programul de protec ie şi gestiune pentru
monumentele istorice înscrise în Lista
patrimoniului mondial UNESCO ( Biertan şi
Valea Viilor).

Consultan
privind elaborarea studiilor de
fundamentare a documenta iilor urbanistice
locale şi a documenta iilor de arhitectura
(Planurile Urbanistice Generale (PUG), Planurile
Urbanistice Zonale (PUZ), Planurile Urbanistice
Zonale-Zonele Construite Protejate (PUZ-CP).
Analizarea documenta iilor în vederea ob inerii
avizelor Ministerului Culturii şi Identit ii
Na ionale privind interven iile la monumente
istorice şi în zonele protejate şi de protec ie a
monumentelor istorice.

Direc ia Jude ean
pentru Cultur Sibiu
Consiliul Jude ean
Sibiu
Inspectoratul de Stat
în Construc ii Sibiu
Inspectoratul
Jude ean de Poli ie
Sibiu
UAT-uri
Direc ia Jude ean
pentru Cultur Sibiu

Direc ia Jude ean
pentru Cultur Sibiu

Director executiv

Şef compartiment
Monumente Istorice si
Arheologice

Şef compartiment
Monumente Istorice si
Arheologice

Direc ia Jude ean
pentru Cultur Sibiu
Biserica Ortodox
Român
Prim rii

Director executiv

Zilele Europene ale Patrimoniului – (ZEP)

Direc ia Jude ean
pentru Cultur Sibiu

Director executiv

Identificarea şi clasarea valorilor de patrimoniu
laice şi religioase din jude ul Sibiu.

Direc ia Jude ean
pentru Cultur Sibiu

Director executiv

Programe si proiecte comune cu institu ii ale
administra iei publice locale şi jude ene, alte
institu ii care au ca preocupare protejarea
monumentelor istorice.
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Realizat

Realizat
Poplaca, Gura Râului, Boi a, Şura Mic ,
Orlat

Realizat

Realizat

Realizat în parteneriat CNMI ASTRA

Realizat

13.

Reinstituirea programului „Patrimoniul în
pericol” destinat muzeelor etnografice în aer
liber pe baz de cofinan are cu contribu ie
privat , mecenat şi sponsoriz ri.

Direc ia Jude ean
pentru Cultur Sibiu
Complexul Na ional
Muzeal ASTRA

Director executiv

Realizat

CAPITOLUL 18 TINERET ŞI SPORT
Entitatea implicat
Persoana responsabil
în realizare
DOMENIUL TINERET
M sura: Implicarea în educa ia complementar a tinerilor prin crearea şi gestionarea de programe na
1.
Aceast m sur va fi atins prin implementarea
de proiecte proprii şi în parteneriat ale Direc iei
Jude ene de Tineret şi Sport Sibiu cât şi prin
proiectele care vor primi finan are în urma
derul rii Concursului Local de Proiecte de
Tineret 2017, proiecte care se vor încadra în
Nicoleta Sonia David
urm toarele Priorit i / Direc ii de ac iune:
- director executiv;
Direc ia Jud. pt Sport
CULTUR ŞI EDUCA IE NON-FORMAL
Ioana Ofelia Bodea
De asemenea aceast masur va fi atins şi prin
si Tineret Sibiu
- consilier tineret
implementarea de proiecte proprii şi în
parteneriat ale Direc iei Jude ene de Tineret şi
Sport Sibiu în cadrul Programului na ional de
centre de tineret P1 al Ministerului Tineretului şi
Sportului cu scopul de dezvoltarea şi
diversificarea ofertei de servicii şi programe
pentru tineret.
Nr.
Crt.

M suri
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Stadiu realiz rilor în 2017
ionale de formare
Aceast
m sur
a fost atins
prin
implementarea de proiecte proprii si in
parteneriat ale DJST Sibiu cât si prin
proiectele care au primit finantare in urma
derularii Concursului Local de Proiecte de
Tineret 2017, proiecte care s-au încadrat in
urm toarele Priorit i/ Direc ii de ac iune:
CULTUR
ŞI
EDUCA IE
NONFORMAL
S-au derulat urm toarele proiecte:
Europa minorit ilor edi ia a VII-a- tab r
care a avut scopul de a facilita acce-sul a 26
tineri la consum de cultur şi crea ie
cultural de calitate 17.07 – 04.08. 2017,
Media , jud. Sibiu (preg tirea proiectului) i
Campingul Napsugar, Vl hi a, jud. HR

Aceste proiecte se vor încadra în urm toarele
servicii/ activit i oferite tinerilor in cadrul
Centrului de Tineret Sibiu şi a Centrului de
Tineret R şinari, jud. Sibiu
Informare şi documentare
Educa ie nonformal
- Indicatori de eficien :
Cheltuieli medii/ proiect: 2 mii lei/ proiect
- Indicatori de rezultate:
- Num r de proiecte finan ate- minim 5 proiecte
- Num r tineri beneficiari: 750 tineri

SERVUS TRANSILVANIA FEST #3
BIERTAN 2017- festival de tineret care a
avut loc în perioada 17.07- 31. 08. 2017 în
Biertan, jud. Sibiu
GALA TÂN RULUI ACTOR – edi ia a
II-a- dezvoltarea unei gale a tinerilor actori
prin încurajarea produc iilor independente în
zona artelor spectacolului i atragerea unui
num r impresionant de tineri din alte zone
ale rii 18.09 – 20.10. 2017, Sibiu
De asemenea aceast m sur a fost atins i
prin implementarea de proiecte proprii i în
parteneriat ale DJST Sibiu în cadrul
Programului na ional de centre de tineret P1
al Ministerului Tineretului şi Sportului cu
scopul de dezvoltarea şi diversificarea
ofertei de servicii şi programe pentru tineret.
Aceste proiecte s-au încadrat în urm toarele
servicii/ activit i oferite tinerilor în cadrul
Centrului de Tineret Sibiu şi a Centrului de
Tineret R şinari, jud. Sibiu
Informare şi documentare
Educa ie nonformal
Zilele centrului de tineret Sibiu, editia aVI-a-noiembrie.Prezentarea realiz rilor
centrului de tineret
Reprezenta ii de artele spectacolului(
teatru, muzic , dans) - derulat pe tot
parcursul anului 2017 atât în CT Sibiu cât i
în CT R inari
Drama school - curs de improvizatie i
dram derulat în CT Sibiu
Zilele Tineretului 2017 - eveniment de
tineret derulat în Sibiu cât i în R inari
- Indicatori de eficien :
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M sura: Promovarea culturii şi activit ilor voca ionale prin dezvoltarea de tabere tematice, na ionale

2.

Program na ional de tabere tematice şi na ionale
pentru tineri:
Organizarea unei tabere na ionale în jude ul
Sibiu (aprox. 80 persoane), în func ie de bugetul
aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului.
Nr. Tabere Na ionale propuse: 1
Num r participan i: 80 persoane
Organizarea unei tabere tematice în jude ul Sibiu
(aprox. 60 persoane), în func ie de bugetul
aprobat de M.T.S.
Nr. TabereTematice propuse: 1
Num r participan i: 60 persoane

Direc ia Jud. pt Sport
si Tineret Sibiu

Nicoleta Sonia David
- director executiv;
Radu Pau
- consilier tineret

M sura: Implementarea programului na ional de consiliere şi orientare în carier
3.
Aceast masur va fi atins prin implementarea
de proiecte proprii şi în parteneriat ale Direc ia
Jude ean de Sport şi Tineret Sibiu în cadrul
Nicoleta Sonia David
Programului na ional de centre de tineret P1 al
- director executiv;
Ministerului Tineretului şi Sportului cu scopul de
Direc ia Jud. pt Sport
Ioana Ofelia Bodea
dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi
si Tineret Sibiu
- consilier tineret
programe pentru tineret.
Radu Ignat
Aceste proiecte se vor încadra în urm toarele
- inspector tineret
Servicii/ activit i oferite tinerilor în cadrul
Centrului de Tineret Sibiu şi a Centrului de
Tineret R şinari, jud. Sibiu
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Cheltuieli medii/ proiect: 2 mii lei/ proiect/
realizat 3,4 mii lei
- Indicatori de rezultate:
- Num r de proiecte finan ate- minim 5
proiecte/ realizat 9 proiecte
- Num r tineri beneficiari: 750 tineri/
realizat 2830 tineri
Ac iune realizat
Nr. Tabere Nationale propuse: 1 (tabara
na ional „Jocul ca Teatru”, seria 14-20
august 2017, Râu Sadului, jud.Sibiu).
Numar participanti: 90 persoane. Buget
de la MTS: 48.600 lei.
Organizarea unei tabere tematice in judetul
Sibiu (aprox. 60 persoane), în func ie de
bugetul aprobat de M.T.S.
Nr. TabereTematice propuse: 1 (tabara
tematic de fizic si astronomie, seria 30
aug-6 sept.2017, Cisn dioara, jud.Sibiu).
Buget de la MTS: 6.300 lei.
Numar participanti: 60 persoane
Ac iune realizat
Aceast
masur
a fost atins
prin
implementarea de proiecte proprii si in
parteneriat ale DJST Sibiu în cadrul
Programului na ional de centre de tineret P1
al Ministerului Tineretului şi Sportului cu
scopul de dezvoltarea şi diversificarea
ofertei de servicii şi programe pentru tineret.
Aceste proiecte se vor încadra in
urm toarele Servicii/ activit i oferite
tinerilor in cadrul Centrului de Tineret Sibiu
şi a Centrului de Tineret R şinari, jud. Sibiu

Consiliere şi consultan
- Indicatori de eficien :
Cheltuieli medii/ proiect: 1 mii lei/ proiect
- Indicatori de rezultate:
- Num r de proiecte finan ate- minim 4 proiecte
- Num r tineri beneficiari: 600 tineri

Consiliere şi consultan
Dezvoltarea modulului de consultan a
CT Sibiu AICI
Dezvoltarea modulului de consultanta a
CT Rasinari
Schimb de centre de tineret cu CT Re i a,
CT Bihor
- Indicatori de eficien :
Cheltuieli medii/ proiect: 1 mii lei/ proiect/
realizat 2,8 mii lei
- Indicatori de rezultate:
- Num r de proiecte finan ate- minim 4
proiecte/ realizat 4 proiecte
- Num r tineri beneficiari: 600 tineri/
realizat 690 tineri
Ac iune realizat
M sura: Implementarea programului na ional pentru promovarea voluntariatului, a educa iei civice şi a implic rii sociale
4.
Aceast m sur va fi atins prin implementarea
Aceast
m sur
a fost atins
prin
de proiecte proprii şi în parteneriat ale Direc ia
implementarea de proiecte proprii i în
Jude ean de Sport şi Tineret Sibiu cât şi prin
parteneriat ale D.J.S.T. Sibiu cât i prin
proiectele care vor primi finan are în urma
proiectele care au primit finantare în urma
derul rii Concursului Local de Proiecte de
derul rii Concursului Local de Proiecte de
Tineret 2017, proiecte care se vor încadra în
Tineret 2017, proiecte care s-au încadrat în
urm toarele Priorit i/ Direc ii de ac iune:
urm toarele Priorit i/ Direc ii de ac iune:
Nicoleta Sonia David
S N TATE, SPORT ŞI RECREERE
S N TATE, SPORT ŞI RECREERE;
Direc ia Jud. pt Sport
- director executiv;
PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT
PARTICIPARE ŞI VOLUNTARIAT
si Tineret Sibiu
Ioana BodeaMUNC ŞI ANTREPRENORIAT
MUNC ŞI ANTREPRENORIAT
consilier tineret
De asemenea aceast masur va fi atins şi prin
S-au derulat urm toarele proiecte
implementarea de proiecte proprii şi în
Zilele Tineretului 2017 - eveniment de
parteneriat ale Direc ia Jude ean de Sport şi
tineret
Tineret Sibiu în cadrul Programului na ional de
Gala Tineretului Sibian 2017- eveniment
centre de tineret P1 al Ministerului Tineretului şi
de tineret
Sportului cu scopul de dezvoltarea şi
Liber sa participi!- curs de antreprenoriat
diversificarea ofertei de servicii şi programe
în domeniul tineretului
pentru tineret.
„25 de ani de existen a Asocia iei
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„Positive Life” Sibiu – voluntariat în
folosul comunit ii” - eveniment de tineret
COMUNICARE ORGANIZA IONAL
I PUBLIC - curs de formare
De asemenea aceast masur a fost atins i
prin implementarea de proiecte proprii si in
parteneriat ale DJST Sibiu în cadrul
Programului na ional de centre de tineret P1
al Ministerului Tineretului şi Sportului cu
scopul de dezvoltarea şi diversificarea
ofertei de servicii şi programe pentru tineret.
Aceste proiecte s-au încadrat in urm toarele
servicii/ activit i oferite tinerilor in cadrul
Centrului de Tineret Sibiu şi a Centrului de
Tineret R şinari, jud. Sibiu Informare şi
documentare
Dezvoltarea modulului de informare si
documentare a CT Sibiu AICIDezvoltarea si diversificarea ofertei de
servicii de informare si documentare pentru
tieneri
Zilele centrului de tineret, editia a-VI-aPrezentarea realizarilor centrului de tineret
Dezvoltarea modulului de informare si
documentare a C.T. R inari- Dezvoltarea
i diversificarea ofertei de servicii de
informare i documentare pentru tienerii din
mediul rural
- Indicatori de eficien :
Cheltuieli medii/ proiect: 2 mii lei/ proiect/
realizat 7,894 mii lei/ proiect
- Indicatori de rezultate:
- Num r de proiecte finan ate- minim 7
proiecte/ realizat 8 proiecte
- Num r tineri beneficiari: 1050 tineri/

Aceste proiecte se vor încadra in urm toarele
servicii / activit i oferite tinerilor in cadrul
Centrului de Tineret Sibiu şi a Centrului de
Tineret R şinari, jud. Sibiu
Informare şi documentare
Educa ie nonformal
- Indicatori de eficien :
Cheltuieli medii/ proiect: 2 mii lei/ proiect
- Indicatori de rezultate:
- Num r de proiecte finan ate - minim 7 proiecte
- Num r tineri beneficiari: 1.050 tineri
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M sura: Crearea unui program al egalit ii de şanse pentru tinerii proveni i din medii dezavantajate
5.

Programe de sprijinire a tinerilor care provin
din anumite zone defavorizate: organizarea de
tabere sociale:
Organizarea de sejururi în centrele de agrement Direc ia Jud. pt Sport
din re eaua Ministerului Tineretului şi Sportului
si Tineret Sibiu
si din loca ii private acreditate pentru copii
beneficiari de burse sociale, pentru cei cu
dizabilit i, tineri din mediul rural etc.

Nicoleta Sonia David
- director executiv;
Radu Pauconsilier tineret

realizat 3.635 tineri
Ac iune realizat
Programe de sprijinire a tinerilor care
provin din anumite zone defavorizate:
organizarea de tabere sociale:
Organizarea de sejururi în centrele de
agrement din re eaua MTS i din loca ii
private acreditate pentru copii beneficiari de
burse sociale (40 copii), pentru cei cu
dizabilit i (25 copii), tineri din mediul rural
etc.
S-au organizat o tab r social pentru copii
beneficiari de burse sociale si cei din centre
de plasament, la tabara din Ocna Sibiului,
jud Sibiu, in perioada 7-12 august 2018, la
care au partiicpat un num r de 48 copii si 4
cadre didactice. Buget de la MTS: 19.000
lei.
Tot in anul trecut s-a organizat o tabara
pentru persoane cu dizabilit i, la Eforie
Nord, jud.CT, unde au participat 29 copii si
insotitori ai acestora. Buget de la MTS:
11.455 lei.
Ac iune realizat

DOMENIUL SPORT
M sura: Guvernul sus ine înfiin area de asocia ii sportive şcolare, la nivelul institu iilor de înv mânt din România, finan ate în baza Legii
350/2005 de c tre Consiilile Locale pentru municipii şi oraşe, iar la comune de c tre Consiliul Jude ean
6.
Încurajarea şi consilierea de specialitate pentru
Încurajarea şi consilierea de specialitate
Damian Matei - consilier
constituirea
Asocia iilor
sportive
f r
pentru constituirea asocia iilor sportive f r
sport
personalitate juridic în unit ile şcolare în
personalitate juridic în unit ile şcolare în
Direc ia Jud. pt Sport Iliescu Eugen – consilier
vederea creşterii num rului practican ilor, cu
vederea creşterii num rului practican ilor, cu
si Tineret Sibiu
sport
prec dere în rândul copiilor şi tinerilor, în scopul
prec dere în rândul copiilor şi tinerilor, în
C lin Anton – inspector
integr rii, particip rii şi coeziunii sociale, a
scopul integr rii, particip rii şi coeziunii
sport
form rii şi dezvolt rii ca cet eni activi, educa i
sociale, a form rii şi dezvolt rii ca cet eni
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şi responsabili, precum şi pentru înt rirea
sentimentului de apartenen şi mâdrie na ional .
Obiectiv propus: Consilierea de specialitate şi
avizarea constituirii asocia iilor sportive f r
personalitate juridic în unit tile şcolare
Num r propus: 10
7.
Reluarea leg turii dintre sportul de mas şi cel de
performan .
Crearea posibilit ilor de depistare, selec ie a
noilor talente cu reale posibilit i de practicare a
sportului la nivelul structurilor sportive care
activeaz pe raza jude ului. Direc ia Jude ean de
Sport şi Tineret Sibiu organizeaz ac iuni de
selec ie la nivelul jude ului în colaborare cu
Inspectoratul Jude ean Sibiu şi Asocia iile
jude ene pe ramura de sport .
Num r ac iuni de selec ie propuse: 5 ac iuni
Num r de sportivi selectiona i: 100 copii
8.
Reluarea leg turii dintre sportul de mas şi cel de
performan .
Sprijinirea organiz rii şi desf şur rii
competi iilor sportive pe ramur de sport
cuprinse în calendarul O.N.S.Ş.
Obiectiv propus: Sprijinirea desfaşur rii
etapelor jude ene pentru ramurile de sport:
Atletism, Fotbal, Baschet, Badmington, Handbal,
Volei, Sah, Tenis de mas , Rugby

activi, educa i şi responsabili, precum şi
pentru înt rirea sentimentului de apartenen
şi mândrie na ional .
Obiectiv propus: Consilierea de specialitate
i avizarea constituirii asocia iilor sportive
f r personalitate juridic în unit ile colare
Num r propus: 10, Num r realizat: 10
Ac iune realizat
Reluarea leg turii dintre sportul de mas i
cel de performan .
Crearea posibilit ilor de depistare, selec ie a
noilor talente cu reale posibilit i de
practicare a sportului la nivelul structurilor
Damian Matei - consilier
sportive care activeaz pe raza jude ului.
sport
DJST Sibiu organizeaza actiuni de selectie la
Direc ia Jud. pt Sport Iliescu Eugen – consilier
nivelul judetului in colaborare cu ISJ Sibiu i
si Tineret Sibiu
sport
Asociatiile judetene pe ramura de sport .
C lin Anton – inspector
Num r
ac iuni
de
selec ie
sport
propuse/realizate: 5 ac iuni/6 ac iuni
Num r de sportivi selectiona i: 130 copii
la disciplinele baschet, handbal, tenis de
mas , fotbal, atletism
Ac iune realizat
Reluarea leg turii dintre sportul de mas i
cel de performan .
Sprijinirea organiz rii şi desf şur rii
Damian Matei - consilier competi iilor sportive pe ramur de sport
cuprinse în calendarul O.N.S.Ş.
sport
Direc ia Jud. pt Sport Iliescu Eugen – consilier Obiectiv propus: Sprijinirea desfasurarii
si Tineret Sibiu
etapelor jud. pentru ramurile de sport:
sport
C lin Anton – inspector Atletism, Fotbal, Baschet, Badmington,
Handbal, Volei, Sah, Tenis masa, Rugby.
sport
Au fost sprijinite un num r de 32 de
activit i de nivel local i jude ean din Calendarul ONS
Sibiu la disciplinele
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Atletism, Fotbal, Baschet,Badmington,
Handbal, Volei, Sah, Tenis de masa, Rugby.
Ac iune realizat
M sura: Dezvoltarea şi sus inerea practic rii continue a activit ilor fizice şi sportive cu implicarea administra iei publice locale, mai ales în
mediul rural, acolo unde sportul este promovat insuficient pentru a vedea oarecare rezultate
9.
Organizarea de competi ii sportive în parteneriat
Organizarea de competi ii sportive în
cu administra ia public local din mediul urbal
parteneriat cu administra ia public local
Damian Matei - consilier
şi rural, în cadrul programului ”Sportul pentru
din mediul urbal i rural, în cadrul
Direc ia Jud Sport şi
sport
Toţi” având ca scop men inerea, între inerea şi
programului ”Sportul pentru To i” având ca
Tineret Sibiu
Iliescu Eugen – consilier
dezvoltarea st rii de s n tate a popula iei.
scop men inerea, între inerea şi dezvoltarea
Administra iile
sport
Obiectiv propus: 15 Ac iuni
st rii de s n tate a popula iei.
publice locale
Calin Anton – inspector
Obiectiv propus/realizat: 15 Actiuni/ 16
sport
ac iuni
Ac iune realizat
M sura: Încurajarea sportului de mas
10.
În cadrul programului „Sportul pentru to i”
În cadrul programului „Sportul pentru to i”
Direc ia Jude ean de Sport şi Tineret Sibiu
DJST sprijin şi organizeaz competi ii
sprijin şi organizeaz competi ii proprii sau în
proprii/în parteneriat cu structuri sportive şi
Damian Matei - consilier
parteneriat cu structuri sportive şi alte institu ii
alte institu ii cu atribu ii în domeniu pentru
sport
cu atribu ii în domeniu pentru încurajarea
încurajarea practic rii activit ilor fizice şi
Direc ia Jud. pt Sport Iliescu Eugen – consilier
practic rii activit ilor fizice şi sportive, în mod
sportive, în mod continuu, de cât mai mul i
si Tineret Sibiu
sport
continuu, de cât mai multi cet eni şi pentru
cet eni i pentru depistarea elementelor
C lin Anton – inspector
depistarea elementelor capabile de a continua o
capabile de a continua o carier sportiv .
sport
carier sportiv .
Obiectiv propus/realizat: 5 Ac iuni/5
Obiectiv propus: 5 Ac iuni
ac iuni
Ac iune realizat
M sura: Sus inerea Sportului de Performan
11.
Organizarea de ac iuni în cadrul programului
Organizarea de ac iuni în cadrul programului
Damian Matei - consilier „Dezvoltarea Sportului de performan ” „Dezvoltarea Sportului de performanţă” sport
program cuprins în Calendarul Jude ean al
program cuprins în Calendarul Jude ean al
Direc iei pentru Sport şi Tineret Sibiu, ac iuni Direc ia Jud. pt Sport Iliescu Eugen – consilier Direc iei pentru Sport şi Tineret Sibiu,
sport
si Tineret Sibiu
desf şurate în parteneriat cu Asocia iile Jude ene
ac iuni desf şurate în parteneriat cu
C lin Anton – inspector Asocia iile Jude ene pe ramur de Sport şi
pe ramur de Sport şi Cluburile sportive de pe
sport
raza jude ului Sibiu.
Cluburile sportive de pe raza jude ului
Sus inerea cu prioritate a activit ii sportive de
Sibiu. Sus inerea cu prioritate a activit ii
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performan din jude ul Sibiu la nivelul copiilor
şi juniorilor.
Num r de ac iuni propus: 49 Ac iuni

12.

Sprijinirea sportivilor de performan prin
acordarea de alimenta ii de efort şi asigurarea
medica iei necesare acestora în vederea atingerii
obiectivelor stabilite pentru anul în curs.
Obiectiv propus: Acordarea alimenta iei de
efort unui num r de 40 sportivi
Acordarea sus in toarelor de efort (medica ie)
unui num r de 40 sportivi

sportive de performan din jude ul Sibiu la
nivelul copiilor şi juniorilor.
Numar de actiuni propus/realizat: 49
Actiuni propuse/ 49 Actiuni realizate
33 de ac iuni finan ate în valoare total
39600 lei; 1320 lei cost mediu/ac iune
Ac iune realizat
Sprijinirea sportivilor de performan prin
acordarea de alimenta ii de efort şi
asigurarea medica iei necesare acestora în
Damian Matei - consilier vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru
anul în curs.
sport
Direc ia Jud. pt Sport Iliescu Eugen – consilier Obiectiv propus: Acordarea alimentatiei/
si Tineret Sibiu
sport
sus in toare de efort unui numar de 40
C lin Anton – inspector sportivi Au fost acordate în sum total de
sport
7000 de lei unui num r de 42 de sportivi,
cost mediu/sportiv 167 lei
Ac iune realizat

13.

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

Încurajarea şi consilierea de specialitate
Damian Matei - consilier pentru constituirea structurilor sportive de
drept privat: Asocia ii jude ene pe ramur de
sport
Direc ia Jud. pt Sport Iliescu Eugen – consilier sport; Cluburi sportive; Asocia ii sportive.
si Tineret Sibiu
sport
Obiectiv propus/realizat: Num r structuri
C lin Anton – inspector sportive consiliate: 20
sport
Ac iune realizat

218

219

