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1. Supravegherea expunerii populației din județul Sibiu la radiații ionizante. 
Prezintă Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu  

       2. Finalizarea controlului clasic în teren și prin teledetecție. Finalizarea controalelor 
administrative și începerea plăților în avans. 

Prezintă Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul 

Județean  Sibiu 

       3. Programele naționale de sănătate contractate în anul 2018 de Casa Județeană de 
Asigurări de Sănătate Sibiu, cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și materiale 
sanitare. 

  Prezintă Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu 

4. Raport privind asigurarea exactității și uniformității măsurărilor precum și 
legalitatea mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul reglementat pe raza județului 
Sibiu.  

  Prezintă Serviciul Județean de Metrologie Legală Sibiu 

      5. Făuritori ai Marii Uniri. 
  Prezintă Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale  
      6. Diverse 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUPRAVEGHEREA EXPUNERII POPULATIEI DIN JUDETUL SIBIU LA 

RADIATII IONIZANTE 

 

 

 

 
 

Supravegherea starii de sanatate a populatiei si prevenirea imbolnavirilor asociate radiatiilor 

ionizante se realizeaza de catre Laboratorul de Igiena Radiatiilor din cadrul Directiei de Sanatate 

Publica a jud. Sibiu. 

Laboratorul de Igiena Radiaţiilor din cadrul DSP Sibiu este unul din cele 18 Laboratoare de 

igiena radiatiilor ionizante aflate in reteaua Ministerului Sanatatii si  reprezintă reţeaua de laboratoare 

specializate a Ministerului Sănătăţii în acest domeniu. 

Cadrul legal de functionare al laboratorului: 

-  laboratorul s-a infiintat  in anul 1990. 

- in prezent functioneaza in baza ord. MS nr. 431/2004 privind organizarea si functionarea 

laboratoarelor  si compartimentelor de igiena radiatiilor ionizante aflate in reteaua MS.  Conform 

acestui ordin si celor ulterioare, laboratorul asigura asistenta de specialitate nu numai in judetul Sibiu 

dar si in judetul arondat Alba. 

- detine Autorizatia Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare pentru desfasurarea de 

activitati in domeniul nuclear, care se actualizeaza la 5 ani. 

-detine certificat de inregistrare  al MS pentru monitorizarea radioactivitatii  apei potabile, care se 

actualizeaza la 3 ani. 

-este laborator acreditat RENAR in conditiile in care in tara din cele 18 Laboratoare de Igiena 

Radiatiilor   numai 7 sunt acreditate RENAR. Conitiile necesare acreditarii sunt verificate anual in 

cadrul activitatii de audit RENAR. 

Personalul laboratorului este format din: 1 medic, 1 asistent igiena, 1 chimist si 1 fizician. 

Personalul este autorizat sa desfasoare activitati in domeniul nuclear prin cursuri de specialitate si 

permise de exercitare de activitati in domeniul nuclear de nivel I si II eliberate de catre CNCAN, 

potrivit legii 111/1999 republicata.  

Avand in vedere profilul activitatii, respectiv lucrul cu surse radioactive inchise si deschise,  

personalul este dotat cu echipament de protectie specific expunerii la radiatii ionizante cum ar fi 



combinezoane de protectie impotriva contaminarii cu particule radioactive, masca de protectie cu filtru 

impotriva agentilor chimici, bacteriologici si nucleari, echipament individual cu protectie de plumb ( 

sort, guler pentru tiroida, ochelari, manusi plumbate). 

Principalele activitati ale laboratorului sunt de protejare a sanatatii populatiei si prevenire a 

imbolnavirilor asociate radiatiilor ionizante, prevazute in PN II, precum si realizarea activitatii de 

reglementare sanitara: avizare si autorizare sanitara a obiectivelor si practicilor nucleare din teritoriul 

arondat, judetele Sibiu si Alba. 

In cadrul PN II, LIR desfasoara permanet urmatoarele activitati  : 

 1. Monitorizarea radioprotectiei pacientului in expunerea medicala la radiatii ionizante 

2 Supravegherea expunerii personalului medical la radiatii ionizante  

3 Supravegherea continutului radioactiv natural si artificial al alimentelor, al apei potabile si 

apelor minerale prin analize efectuate in compartimentul de radiochimie din cadrul laboratorului 

Toate activitatile derulate in cadrul PN se desfasoara in conformitate cu metodologiile elaborate 

de Institul National de Sanatate Publica Bucuresti, Centrele Regionale de Sanatate Publica Timisoara si 

Cluj, si se intocmesc  rapoarte anuale inaintate Institutului de Sanatate Publica Bucuresti. 

Radiatiile ionizante spre deosebire de cele neionizante au proprietatea de a ioniza materia cu 

care interacţionează, direct sau indirect cum ar fi  razele X, gamma, radiații cosmice. 

Cantitatea de radiatii la care populatia din Romania este supusa pe parcursul unui an este de 2,6 

mSv. Valoarea este mai mica decat doza medie mondiala care este de cca 2,8 mSv. Aceasta provine din 

surse naturale de exemplu din pamant, plante, alimente, spatiu atmosferic, costituind fondul natural 

radioactiv, dar si din surse artificiale dintre care cele mai reprezentative sunt expunerile medicale ale 

persoanelor supuse examinarilor de diagnostic, procedurilor interventionale si radioterapiei. 

Pentru supravegherea starii de sanatate a persoanelor care sunt supuse examinarilor medicale 

radiologice se desfasoara activitatea de monitorizare a radioprotectiei pacientului in expunerea 

medicala la radiatii ionizante. Aceasta activitate se realizeaza prin controlul igienico sanitar al 

unitatilor cu profil radiologic si  instalatiilor de radiologie din judet, a inregistrarii numarului de 

examinari radiologice la pacienti si dozelor efective pe tip de examinare de diagnostic si tratament. 

In cadrul controalelor se verifica si expunerea personalului care lucreaza cu instalatiile 

radiologice avand importanta vechimea expunerii la locul de munca (predominant între 10 și 20 de ani), 

genul (69% femei) și vârstă (predomină grupa de vârstă 41-50 de ani). Se verifica periodic  integritatea 

ecranelor de protecție  la camerele de expunere, prin măsurători dozimetrice de arie si dozele 

individuale primite de personalul expus profesional.   

In evidenta laboratorului se afla un numar de 68 de unitati autorizate si 106 instalatii de 



radiologie medicala. Anual creste numarul unitatilor autorizate, astfel se constata o  creștere  

procentuala de 15 %  in anul 2017, fata de  anii anteriori.  

In activitatea de reglementare sanitara in anul 2017 s-au eliberat 20 Autorizatii Sanitare de 

Functionare, 15 avize sanitaare, 72 vize sanitare anuale si s-au efectuat 150 dozimetrii de verificare a 

eficacitatii ecranelor de protectie.  

Situatia  instalatiilor  de radiologie medicala din judetul sibiu in  anul 2017  este urmatoarea: 

Tip echipament Număr instalații 
Grafie si scopie   28 

Mamografie 3 

Rx. dentar intraoral 22 

Rx. dentar 

panoramic/cefalografie 

19 

Osteodensitometrie 1 

Tomografie computerizata 6 

Rx mobile  20 

Angiograf 4 

Medicina nucleara  2 

Radioterapie/accelerator 

nuclear 

1 

TOTAL 106 

 

Din punct de vedere al vechimii aparatelor radiologice, un procent de 62% au o vechime de 

pana la 10 ani, un procent de 29% au o vechime intre 10 si 20 de ani, iar 10 aparate reprezentand un 

procent de 9% au o vechime de peste 20 de ani. Uzura fizică și morala a aparaturii utilizate in serviciile 

de radiologie reprezinta un factor adjuvant la excesul de iradiere medicala. Ca urmare este necesara 

înlocuirea instalațiilor cu o vechime mai mare de 10 ani.  

In anul 2017, in judetul Sibiu, unitatile medicale au raportat un numar de 168 179  examinari de 

radiologie de diagnostic si radiologie interventionala din care : 

• 126 915  examinări radiografice si radioscopice  

• 17 555  examinari tomografie computerizata 

• 1 796  proceduri angiografie / interventionale 

• 21 913 examinari dentare 

Nivelul de radiatii la care o persoana este expusa si riscul rezultat in urma expunerii, se masoara 

folosind conceptul de doza. Gradul de iradiere in urma investigatiilor medicale se poate echivala cu 

iradierea naturala astfel: 



ACTIVITATE DOZA ECHIVALENTA PRIMITA 

DE O PERSOANA  

ECHIVALENTUL IRADIERII 

NATURALE 

Zbor cu avionul dus – întors 

Europa–SUA  

0,1 mSv  Echivalentul iradierii naturale:10 

zile 

Radiografie pulmonara  0,1 mSv  Echivalentul iradierii naturale:10 

zile 

Radiografie coloana 

vertebrala 

1,5 mSv  Echivalentul iradierii naturale:6 

luni 

Radiografie abdominala 7 mSv  Echivalentul iradierii naturale:2 

ani 

CT abdominal 10 mSv Echivalentul iradierii naturale: 3 

ani 

Angio CT coronarian 16 mSv Echivalentul iradierii naturale: 5 

ani 

Radiografie dentara  0,005 mSv Echivalentul iradierii naturale: 1 

zi 

Osteodensitometrie  0,001 mSv Echivalentul iradierii naturale: 3 

ore 

Mamografie  0,4 mSv Echivalentul iradierii naturale: 7 

saptamani 

 

Riscul aditonal de cancer datorat iradierii prin explorari imagistice realizate pe parcursul vietii este 

de aproximativ 0.02%. In comparatie cu riscul general de cancer de 40% cresterea de 0.02% este 

nesemnificativa.  

Orice explorare imagistica care aduce un plus de diagnostic este recomandata, dar  

este indicat ca investigatiile cu raze X sa fie facute cat mai rar si doar atunci cand au fost epuizate 

celelalte tipuri de investigatie. 

In evidenta Laboratorului de Igiena Radiatiilor Sibiu sunt 389 de angajati in unitati nucleare din 

jud. Sibiu, din care: 

• 352 lucratori in unitati de radiologie si imagistica medicala din judetul Sibiu   

• 37 lucratori in unitati cu alt profil: carotaj industrial, control nedistructiv cu raze X si radiatii 

gama, activitati de instalare, montare, verificare si intretinere a instalatiilor radiologice 



In expunerea populatiei la radiatii un rol important il are continutul radioactiv al factorilor de 

mediu: apa, aer, alimente. La nivel national se desfasoara un program de sanatate publica de 

supraveghere a radioactivitatii factorilor de mediu. Prin laboratorul de radiochimie din cadrul 

compartimentului se efectueaza permanent analize de determinare a radioactivitatii globale alfa si beta 

din probe de  apa potabila si ape minerale, alimente si aer. 

Calitatea apei potabile privind acest aspectul radioactivitatii este reglementata de legea calitatii 

apei potabile 458/2002 cu modificarile ulterioare si de legea 301/2015 care stabileste cerintele de 

protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste substantele radioactive din apa potabila.  

In anul 2017 s-au efectuat un numar de 200 de determinari ale radioactivitatii alfa si beta 

globale din probe de apa potabila si alimente.  

S-au recoltat probe de apa de la robinetul consumatorilor din localitati din zone mari de 

aprovizionare cu apa, distribuita de catre cei 2 producatori de apa din judet SC Apa canal SA si SC Apa 

Tarnavei Mari SA. S-au recoltat probe de apa din: Sibiu, Bungard, Hamba, Mohu, Mandra, Sura Mica, 

Pauca, Cisnadie, Avrig, Medias, Agnita, Sadu, Marsa, Tilisca, Sacel, Poplaca, Ocna Sibiului, Arpasu de 

sus. 

Deasemenea s-au recoltat probe de apa de la robinetul consumatorilor din localitati din zone 

mici de aprovizionare cu apa distribuita in sistem centralizat de catre primarii din: Talmaciu, Turnu 

Rosu, Gura Raului, Orlat Aciliu, Alma, Seica Mare, Dumbraveni, 

La toate probele de apa analizate nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor admise de legea 

301/2015 pentru radioactivitatea alfa si beta globala. 

Pentru analiza unor radionuclizi din apa, analize care depasesc capacitatea laboratorului dar sunt 

obligatorii conform legii, determinarile s-au efectuat la  CRSP Cluj. Astfel pentru apa municipiului 

Sibiu  s-au determinat : radiu 226, uraniu natural, cesiu 137, cesiu 134, strontiu 90, cobalt 60,  iod 131, 

americiiu 241. Pentru toti  acesti parametri valorile  se inadreaza in prevederile legii. 

Pentru determinarea radioactivitatii alimentelor s-au efectuat in principal analize din probe de 

lapte si meniuri complete din colectivitatii: gradinite, scoli dar si din probe de alimente din principalele 

grupe alimentare: carne, oua, cereale, legume, fructe, bauturi.  Valorile radioactivitatii alfa si beta 

globalala probele recoltate din judetul Sibiu au fost mai mici decat valorile medii inregistrate pe tara.  

Laboratorul este pregatit pentru interventii in cazul unor incidentele interne posibile in timpul 

activitatilor curente, care pot fi: contaminari radioactive, mai ales externe, ale personalului, sau ale 

incaperilor fie in timpul lucrului cu sursele din dotare, fie in caz de inundatii, incendiu, cutremur sau in 

timpul efectuarii controalelor in unitatile in care se desfasoara practici nucleare, cand personalul poate 

suporta consecintele unui incident nuclear specific fiecarei practici. Deasemenea personalul este instruit 



privind actiunile in caz de accident nuclear major/urgente radiologice. 

In cazul producerii unui incident nuclear de orice cauza, responsabilul cu securitatea radiologica 

va anunta imediat conducerea DSP jud. Sibiu, si CNCAN. Se vor analiza si stabili cauzele, se va 

nominaliza echipa de interventie si se vor adopta masurile necesare pentru limitarea incidentului si 

lichidarea urmarilor acestuia. La selectarea măsurilor de protecţie şi intervenţie se va ţine seama de 

natura accidentului şi de riscurile potenţiale de expunere a populaţiei care corespund diferitelor faze ale 

accidentului nuclear. 

 

CONCLUZII 

 

• Supravegherea starii de sanatate a populatiei in relatie cu expunerea la radiatii ionizante este 

responsabilitatea sistemului de sanatate publica. Scopul supravegherii expunerii populatiei la 

radiatii este evitarea expunerilor suplimentare prin investigatii medicale imagistice, prin 

contaminari accidentale ale factorilor de mediu apa poatabila, aliment aer, sau prin incidente sau 

accidente radiologice.  

• In judetul Sibiu activitatea se desfasoara permanet, prin Laboratorul de Igiena Radiatiilor din 

cadrul DSP Jud.Sibiu, in baza cadrului legislativ national, armonizat cu prevederile 

Recomandarilor Europene. Se are in vedere imbunatatirea activitatii prin demersuri pentru 

achizitii de echipamente care sa permita largirea gamei de analize si determinari, dotarea 

corespunzatoare a personalului, si nu in ultimul rand suplimentarea personalului de laborator, in 

conditiile in care creste volumul activitatii in special in domeniul supravegherii radioactivitatii 

apei potabile, conform  legislatiei si reglementarilor UE.  

• Este in curs de implementare un program national de determinare a radonului in factorii de 

mediu, radonul fiind un element radioactiv în stare gazoasă, care contribuie cu peste 50% din 

fondul natural de iradiere. Astfel Hotararea nr. 526 din 12 iulie 2018 a aprobat Planul National 

de actiune la radon (PNAR). Institutiile implicate in implementarea planului sunt: Comisia 

Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice,  Ministerul Cercetării şi Inovării, Autorităţile administraţiei 

publice locale, Asociaţiile profesionale , Ministerul Mediului. 

• Masurarea nivelului de radon  in cladiri situate in zonele cu risc crescutsi in locuri de munca  

precum si realizarea hartilor de radon se va face de catre Laboratoarele desemnate de catre 

CNCAN 

Principalele activitati desfasurate de Ministerul Sanatatii sunt:  

➢ Elaboreaza in colaborare cu alte institutii metodologia de cartare si de masurare a concentratiei 



de radon in locuinte, locuri de munca si cladiri cu acces public. 

➢ Identifica in colaborare cu alte institutii locuintele si locurile de munca unde media anuala a 

concentratiei de radon depaseste nivelul national de referinta. 

➢  Realizeaza Strategia de informare, educare şi comunicare pentru  

sensibilizarea populaţiei şi informarea factorilor locali de decizie, a  

angajatorilor şi a angajaţilor cu privire la riscurile prezentate de radon.  

➢ Efectueaza studiul pentru evaluarea starii de sanatate a populatiei in raport cu expunerea la 

radon.  

 

 

 

COORDONATOR LABORATOR IGIENA RADIATIILOR 

DR. CARMEN BREZAI 
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Finalizarea controlului clasic in teren  si prin teledetectie. Finalizarea 

controalelor administrative si inceperea platilor in avans  

 

 

Incepand cu 01.01.2007, conform Legii nr. 1/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(A.P.I.A) este instituţia responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor privind: 

a) plăţile directe, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, şi 
măsurile de piaţă (pilonul I PAC - Politica Agricolă Comună); 

b) unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare 
rurală şi pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 
(pilonul II P.A.C. - Politica Agricolă Comună). 

In Campania 2018 la APIA - Centrul Judetean Sibiu s-au primit un numar de    

13.873 cereri de sprijin pe suprafata. Suprafata totala declarata de fermieri fiind de 

169.858,17 ha. Toate cererile au fost digitizate in IPA-ON LINE, de catre consilierii 

APIA in prezenta fermierilor.  

Referitor la Campania de primire cereri 2018 mentionam ca aceasta s-a 

incheiat la data de 15.05.2018. 

 

 

A. Situaţia controlului clasic in teren  si prin teledetectie efectuat la nivelul 

APIA – Centrul judetean Sibiu aferent Campaniei 2018 

 

APIA a desfasurat in perioada 15 iulie – 30 septembrie 2018 controlul la faţa 
locului pentru cererile unice de plată eşantionate la controlul pe teren în cadrul 
Campaniei 2018.  

Scopul controalelor pe teren este de a verifica, pe un eşantion de cereri, condiţiile 
de acordare a sprijinului financiar. 

Eşantionul de control conţine fermierii selectaţi pentru controlul pe teren, ale 

căror solicitări de sprijin urmează a fi verificate din punct de vedere al suprafeţelor 
declarate cât şi din punct de vedere al ecocondiţionalităţii şi al condițiilor de 
eligibilitate generale şi specifice din legislaţia naţională, al cerințelor de bază 
relevante măsurilor de dezvoltare rurală. 

In aceasta campania eșantionul de control a conținut un număr de 816 fermieri 

cu un număr de 17.159  parcele supuse verificarii, pentru o suprafață de 48.490,56 

ha. Din totalul dosarelor selectate in esantion, 417 cor fi controlate clasic, iar restul 

de 345 vor fi supuse controlului prin teledetectie. 

Control clasic pe teren (la faţa locului) se realizează prin utilizarea 
următoarelor tehnici:    -  GPS sau staţie totala; 

       -   metoda combinata GPS + ruletă; 
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       -  măsurare  pe ecran pe o imagine digitizată. 

Controlul prin teledetectie se efectuează prin foto-interpretarea orto-

imaginilor satelitare sau aeriene (dacă foto-interpretarea nu permite o concluzionare 

satisfăcătoare pentru toate condiţiile, se execută  o vizită rapidă pe teren). 
 

Dosarele controlate prin teledetectie au urmatoarele scopuri de control: 

a) -157 dosare cu scop AGRO – prin care se verifica respectarea conditiilor  

de eligibilitate a masurilor de agro-mediu, ECO - prin care se verifica respectarea 

normelor de ecocondiţionalitate si scop control Greening - prin care se verifica 

stratul vegetal declarat în cerere; 

b) 156 dosare cu scop SMR 1 – prin care se verifica protecţia apelor  
împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;   

c) – 32 dosare cu scop tanar fermier- prin care se verifica suprafata  

parcelelor si culturile existente; 

d) – 33 dosare ferme dispersate (cu terenuri situate pe mai multe judete), cu  

un numar de 911 parcele – care au fost verificate in teren. 

In perioada noiembrie – decembrie 2018 se desfasoara controlul   de iarnă – 

WINTER, ce are drept scop verificarea GAEC 4 – acoperirea minima a solului, 

pentru un numar de 254 fermieri. 

Acest control priveste doar parcelele de teren arabil si urmareste verificarea 

respectarii, de catre fermier, a obligatiei sale de a asigura acoperirea cu vegetaţie sau 
resturi vegetale pe timpul iernii a cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală 
determinată în urma tuturor controalelor la nivelul întregii exploataţii, fie prin 
înfiinţarea de culturi de toamnă sau culturi perene, fie să nu execute arătura de 
toamnă după recoltarea culturilor. 

          Scopul verificărilor la fața locului este acela de a controla condiţiile în care se 
acordă ajutorul în conformitate cu art. 37 al Regulamentului (UE) nr. 809/2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de 

administrare măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, mai exact 
verificarea fiecărei parcele declarate: eligibilitate, localizare, suprafaţă şi aspecte 
privind utilizarea/acoperirea terenului.  

        Fiecare verificare la fața locului va fi obiectul unui raport de control conform 
art. 41 al Regulamentului (UE) nr. 809/2014 ce permite revizuirea detaliilor 

verificărilor efectuate și întocmirea concluziilor privind conformitatea cu criteriile de 
eligibilitate, angajamentele și alte obligații. 

In situatia in care la control sunt constatate neconformitati fermierii vor fi 

penalizati in functie de gravitatea acestora in conformitate cu prevederile legale. 

 

         APIA – Centrul judetean Sibiu este implicata in aceasta perioada si in 

activitatea de introducere a rapoartelor de control in sistemul informatic.  
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B. Situaţia detaliată a plăţilor in avans efectuate  de catre APIA – Centrul 

judetean Sibiu aferente Campaniei 2018 

APIA- Centrul judetean Sibiu a demarat la 16 octombrie Campania de plăți în 

avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plată în anul 2018. 

Perioada de acordare a avansului este 16 octombrie – 30 noiembrie 2018, 

dupa care, va urma plata finala pentru campania in curs în perioada 1 decembrie - 30 

iunie a anului calendaristic următor. 
Avansul se acorda pe urmatoarele scheme: SAPS, Plata redistributiva, Practici 

agricole pentru clima si mediu, Plata pentru tanar fermier, Sprijinul cuplat pentru 

ovine si caprine si Masurile de agro-mediu. 

 

Pana la aceasta data APIA – Centrul judetean Sibiu a acordat avans in cuantum 

total de 42.794.384,38 lei, pentru un numar de 10.225 fermieri, din fondurile 

europene FEGA (36.110.862,80 lei) si FEADR (5.595.207,06 lei) si de la bugetul de 

stat BN1 (1.088.314,52 lei), conform tabelului din Anexa I. 

 Menționăm că în conformitate cu prevederile Deciziei nr.6293 de punere în 

aplicare a Comisiei din 01.10.2018 de autorizare a României să aplice derogări, în 
ceea ce privește anul de cerere 2018, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea 

paragraf din Regulamentul  (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru 
măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, între 16 octombrie 

și 30 noiembrie se pot efectua plăți în avans de până la 70 % în cazul plăţilor 
directe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în 
cadrul dezvoltării rurale menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr.1306/2013.  

Plafoanele alocate României pentru anul de cerere 2018 și cuantumurile 

per hectar ale plăților directe se regăsesc în tabelul din Anexa II. 

 Precizam cuantumurile platilor directe: 

- SAPS - 102,56 euro/ha; 

- Plată redistributivă - primul interval:1-5 ha inclusiv – 5 euro/ha; 

                                - al doilea interval: 6 - 30 ha - 50,3626 euro/ha; 

- Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu - 58,23 euro/ha; 

- Plata pentru tanar fermier - 25,84 euro/ha;  

Si a  

- Sprijinului cuplat la specia ovine, caprine  - 11.18 euro/cap. 

 Menționăm că plăţile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de 

către Banca Centrală Europeană, astfel: 
-4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 

28.09.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351/04 din 
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01.10.2018, pentru plăţile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare 

Agricolă); 
-4,6585 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 

29.12.2017 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 448/01 din 

30.12.2017, pentru plăţile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală). 
 

 

 

 

Director Executiv, 

Teodor  Hategan 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

ANEXA I 

 

Situatia platilor in avans Campania 2018 -  APIA Centrul judetean Sibiu 

 
 

 

Fonduri 

UE + 

Buget 

National 

 

 

Denumire Schema   Suma platita  

Nr dosare 

autorizate 

avans 

FEGA 

SAPS fara disciplina financiara 2018 7.511.036,53 3492 

SAPS cu disciplina financiara 2018 10.152.134,61 3930 

Plata redistributiva fara disciplina 

financiara 2018 2.015.482,16 
3489 

Plata redistributiva cu disciplina 

financiara 2018 1.967.522,50 
3929 

Practici agricole clima/mediu fara 

disciplina financiara 2018 2.180.090,75 
2383 

Tineri fermieri fara disciplina 

financiara 2018 135.683,01 
264 

Tineri fermieri cu disciplina financiara 

2018 188.425,12 
258 

SC-M20.01-Ovine fara disciplina 

financiara 2018 1.083.936,06 
405 

SC-M20.01-Ovine cu disciplina 

financiara 2018 3.176.495,83 
388 

SC-M20.02-Caprine fara disciplina 

financiara 2018 62.894,06 
20 

SC-M20.02-Caprine cu disciplina 

financiara 2018 50.163,98 
14 

Mici fermieri SAPS 2018 3.747.164,17 4204 

Mici fermieri Plata redistributiva 

2018 231.240,04 
4204 

Mici fermieri Practici agricole si de 

mediu 2018 340.028,47 
769 

Mici fermieri-Tineri fermieri 2018 7.858,96 35 

Practici agricole clima/mediu cu 

disciplina financiara 2018 3.260.706,55 
1098 

Total FEGA 36.110.862,80 10225 

FEADR 

M10.P1-Pajisti Inalta Valoare 

Naturala 
1.498.982,98 1086 

M10.P.2.1-Pract.agric.trad-

Lucr.man.pajisti perman.utiliz.ca 

fanete 

39.402,59 157 

M10.P.2.2-Pract.agric.trad-

Lucr.utilaj.pajisti perman.utiliz.ca 

fanete 

13.536,96 200 

M10.P.3.2.2-Pajisti imp.pasari-Lanius 

Minor Falco Vesp-Lucr utilaj usoare 
0,00 1 
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M10.P.4-Culturi verzi 126,90 1 

M11.P1-Cult.agric.teren arabil-

Sprijinconversia agric.ecol 
513,13 7 

M11.P1-Legume-Sprijin conversia 

agric.ecol 
611,33 1 

M11.P1-Livezi-Sprijin conversia 

agric.ecol 
21.614,00 5 

M11.P1.6.1-Lucr.mecaniz.pajisti 

perman-Sprijin conversia agric.ecol 
0,00 4 

M11.P2-Cult.agric.teren.arabile-

Sprijinmentin.agric.ecol 
0,00 11 

M11.P2-Livezi-Sprijin 

mentin.agric.ecol 
12,34 8 

M13 - Plata compensatorie zona 

montana 
4.014.541,31 3987 

M13 - Plata compensatorie zona 

constrangerinaturale 
5.865,52 6 

TOTAL FEADR  5.595.207,06 4480 

BN1 

M10.P1-Pajisti Inalta Valoare 

Naturala 
290.829,00 1086 

M10.P.2.1-Pract.agric.trad-

Lucr.man.pajisti perman.utiliz.ca 

fanete 

7.372,54 157 

M10.P.2.2-Pract.agric.trad-

Lucr.utilaj.pajisti perman.utiliz.ca 

fanete 

2.684,86 200 

M10.P.3.2.2-Pajisti imp.pasari-Lanius 

Minor Falco Vesp-Lucr utilaj usoare 
0 1 

M10.P.4-Culturi verzi 25,16 1 

M11.P1-Cult.agric.teren arabil-

Sprijinconversia agric.ecol 
101,79 7 

M11.P1-Legume-Sprijin conversia 

agric.ecol 
121,21 1 

M11.P1-Livezi-Sprijin conversia 

agric.ecol 
142,22 5 

M11.P1.6.1-Lucr.mecaniz.pajisti 

perman-Sprijin conversia agric.ecol 
0 4 

M11.P2-Cult.agric.teren.arabile-

Sprijinmentin.agric.ecol 
0 11 

M11.P2-Livezi-Sprijin 

mentin.agric.ecol 
2,43 8 

M13 - Plata compensatorie zona 

montana 
785.872,04 3987 

M13 - Plata compensatorie zona 

constrangerinaturale 
1.163,27 6 

TOTAL BN1 1.088.314,52 4480 

TOTAL JUDET SIBIU C2018 42.794.384,38 10225 
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ANEXA II 

 

Plafoanele alocate României pentru anul de cerere 2018 și cuantumurile per 

hectar ale plăților directe 
 

 

Denumire scheme 
APIA 

Plafon 
Campania 2018 

(euro) 

Cuantum 
Campania 2018* 

(euro/ha) 

Cuantum 
avans 2018 
(euro/ha) 

Schema de plată 
unică pe suprafață 
(SAPS) 

989.564.000  102,5697 71,7987 

Plată redistributivă 99.436.000 primul interval:1-5 ha 
inclusiv - 5,0000  
al doilea interval: peste 5 și 
până la  
30 ha inclusiv) - 50,3626 

interval 1 -  3,5 
interval 2 – 
35,2538  

Plata pentru practici 
agricole benefice 
pentru climă și 
mediu 

561.846.000 58,2361 40,7652 

Plata pentru tinerii 
fermieri 

18.728.000 25,8405 18,0883 

 
➢ Măsura 10 Agromediu și climă PNDR 2014-2020 
 

• P1 - Pajiști cu înaltă valoare naturală = 142 €/ha   

• P2 - Practici agricole tradiţionale: 

✓ P2.1 - Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe = 100 €/ha   
✓ P2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe =  21 

€/ha  
  

• P3 - Pajişti importante pentru păsări: 

• P3.1 Crex crex: 
 

✓ P3.1.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex = 310 €/ha   
✓ P3.1.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex = 231 

€/ha   
 

• P3.2 - Lanius minor, Falco vespertinus: 
 

✓ P3.2.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco 
vespertinus = 159 €/ha   
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✓ P3.2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor 
şi Falco  vespertinus = 80 €/ha   

• P4 - Culturi verzi = 128 €/ha   

• P5 - Adaptarea la efectele schimbărilor climatice = 125 €/ha   

• P6 - Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.): 

✓ P 6.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) = 410 

€/ha   
✓ P 6.2 -  Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea 

sp.) = 331 €/ha   
• P7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu 

(Branta ruficollis) = 250 €/ha   

• P9 - terenuri agricole importante ca zone de hranire pentru acvila țipătoare 
mică (Aquila pomarina)  

✓ sub-pachetul 9.1 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru 
acvila țipătoare mica =  200 €/ha   

✓ sub-pachetul 9.2 - pajiști permanente importante ca zone de hrănire 
pentru acvila țipătoare mică   

▪ varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila 
tipătoare mică (Aquila pomarina) =  269 €/ha   

▪ varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru 
acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) =  190 €/ha   

• P10 - Refugii pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate 
terenurilor agricole  = 92 €/ha   

 

• P11 - Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda) 

✓ sub-pachetul 11.1 - terenuri arabile importante pentru dropie (Otis 

tarda) 

▪ varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști = 255 €/ha   

▪ varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe 
teren arabil = 100 €/ha   

✓ sub-pachetul 11.2 pajisti importante pentru dropie (Otis tarda) 

▪ varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru 
dropie (Otis tarda) = 269 €/ha   

▪ varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante 
pentru dropie (Otis tarda) = 190 €/ha   

▪ varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru 
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dropie (Otis tarda) = 169 €/ha   

 
➢ Măsura 11 Agricultură ecologică  PNDR 2014-2020 

❖ Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică 

• P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în 
conversia la agricultura ecologică = 293 €/ha   

• P2 - Legume aflate în conversia la agricultura ecologică = 500 €/ha   

• P3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică = 620 €/ha   

• P4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică = 530 €/ha   

• P5 - Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică = 
365 €/ha   

• P6 – Pajişti permanente  
✓ Sub-pachetul 6.1 = 143 €/ha   
✓ Sub-pachetul 6.2 =  39 €/ha   

 
 

❖ Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică  
• P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate 

în agricultura ecologică = 218 €/ha   

• P2 - Legume certificate în agricultura ecologică = 431 €/ha   

• P3 - Livezi certificate în agricultura ecologică = 442 €/ha   

• P4 - Vii certificate în agricultura ecologică = 479 €/ha   

• P5 - Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică = 350 
€/ha   

• P6 - Pajişti permanente  
✓ Sub-pachetul 6.1 = 129 €/ha   
✓ Sub-pachetul 6.2 = 73 €/ha   

 
 

➢   Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu 
alte constrângeri specifice PNDR 2014-2020 

• M13.1 - plată compensatorie în zona montană – 97 €/ha  

• M13.2 - plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale semnificative – 62 €/ha  

• M13.3 - plată compensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice – 

75 €/ha  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMELE NATIONALE DE 

SANATATE 

CONTRACTATE IN ANUL 2018 DE CASA 

DE ASIGURARI DE SANATATE SIBIU 

CU FURNIZORII DE SERVICII 

MEDICALE, MEDICAMENTE SI 

MATERIALE SANITARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAS 

CAS SB 

 

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE 

CASA JUDETEANA DE ASIGURARI 

DE SANATATE 

SIBIU 
 

Str. B-dul Mihai Viteazu nr. 4, 550350, Sibiu, cod fiscal:11342530 

tel:0269/214279, fax:0269/217770 

www.cassb.ro, e-mail: cjassb1@rdslink.ro 



CADRUL GENERAL DE REALIZARE A PROGRAMELOR NAŢIONALE DE S N TATE 

CURATIVE 

Programele naţionale de sănătate curative reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale şi au drept 

scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice. 

Se adresează unor probleme de sănătate ale populaţiei deosebit de importante din mai multe 

considerente, între care: 

• numărul mare de persoane afectate (cancere, diabet zaharat); 

• complexitatea patologiei, care afectează major supraviețuirea și/sau calitatea vieții persoanelor 

(cancere, boli neurologice, boli rare);  

• costurile crescute ale diagnosticului și tratamentului, costuri pe care persoanele nu și le-ar 

permite, în lipsa programelor naționale de sănătate (cancere, boli rare). 

Sunt finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din 

alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.  

Sumele alocate programelor naţionale de sănătate sunt aprobate anual prin legea bugetului de stat, 

potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Structura programelor naţionale de sănătate curative finanţate din bugetul Fondului naţional unic 

de asigurări sociale de sănătate, obiectivele, criteriile de eligibilitate, indicatorii specifici, natura 

cheltuielilor, precum şi unităţile sanitare prin care se derulează programele naţionale de sănătate 

curative sunt stabilite de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, respectiv prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, 

Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, răspunde de asigurarea, evidenţierea şi controlul 

utilizării fondurilor aprobate, precum şi de monitorizarea, controlul şi analiza indicatorilor fizici şi de 

eficienţă pentru programele naţionale de sănătate curative. 

Implementarea programelor naţionale de sănătate se realizează prin unităţi de specialitate care pot 

fi: 

a) instituţii publice; 

b) furnizori publici de servicii medicale; 

c) furnizori privaţi de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedează capacităţii 

furnizorilor publici de servicii medicale. Stabilirea anuală la nivel judeţean a capacităţii de furnizare a 

serviciilor medicale de către furnizorii publici, precum şi a serviciilor medicale care excedează 

capacităţii de furnizare a acestora se realizează de către o comisie mixtă, formată din reprezentanţi ai 

direcţiei de sănătate publică şi reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate; 

d) furnizori privaţi de medicamente şi dispozitive medicale. 

Raporturile stabilite între unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate 

curative şi casele de asigurări de sănătate sunt raporturi juridice civile, care vizează acţiuni 
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multianuale, ce se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract cu valabilitate până la data de 31 

decembrie 2018. 

Sumele alocate pentru programele naţionale de sănătate sunt cuprinse în bugetele de venituri şi 

cheltuieli ale unităţilor de specialitate prin care acestea se implementează. 

Medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea, utilizate 

în unităţile sanitare cu paturi pentru tratamentul bolnavilor pe perioada spitalizării acestora sau, după 

caz, eliberate prin farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor 

cuprinşi în programele naţionale de sănătate se achiziţionează de către unităţile sanitare cu paturi prin 

care se derulează programul, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la preţul de 

achiziţie, care în cazul medicamentelor nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în condiţiile legii. 
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PROGRAME NAŢIONALE DE S N TATE CURATIVE DERULATE DE 

UNITATILE DE SPECIALITATE DIN JUDETUL SIBIU 

 

Programul national de boli cardiovasculare                                                        

                              (LEI) 

Denumire 

unitate 

sanitara 

Activitati 

Credite de 

angajament 

alocate 2018 

Credite de 

angajament 

utilizate in 

9 luni 2018  

Nr. 

beneficiari 

9 luni - 

2018 

 

Cost mediu/ 

bolnav 

Valoarea 

medicamentel

or/materialel

or sanitare 

consumate la 

9 luni  2018 

Spitalul 

Clinic 

Judetean 

de Urgenta 

Sibiu 

implantare 

stimulatoare 

cardiace 

44.210,00 25.458,09 25 2207,46 55.186,49 

Clinica 

Polisano  

SRL 

proceduri de 

dilatare percutana 
1.053.410,00 767.362,48 496 1.781,67 883.708,98 

proceduri 

terapeutice de 

electrofiziologie 

69.450,00 55.806,84 17 3.854,10 65.519,62 

stimulatoare 

cardiace  
126.200,00 96.558,33 46 2.283,64 105.047,30 

defibrilatoare 

interne 
105.890,00 95.660,75 5 14.222,24 71.111,18 

stimulatoare de 

resincronizare 

cardiaca 
17.660,00 10.472,74 1 10.023,31 10.023,31 

chirurgie 

cardiovasculara 

adulti 

1.200.080,00 918.316,95 133 6.723,31 894.173,18 

tratament 

anevrisme aortice 

prin tehnici hibride 
381.470,00 349.483,53 8 36.953,94 295.631,53 

tratament stenoze 

aortice declarati 

inoperabili sau cu 

risc chir.foarte 

mare prin tehnici 

transcateter 

2.031.890,00 1.242.777,50 15 103.743,50 1.556.152,50 

tratament aritmii 

compexe prin 

proceduri de 

ablatie 

178.080,00 153.811,08 11 10.885,47 119.740,18 

 

Total  

 

5.164.130,00 

 

3.690.250,20 

 

732  4.001.107,78 

TOTAL GENERAL 5.208.340,00 3.715.708,29 757  4.056.294,27 
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Programul national de oncologie 

 
Creditele de angajament aprobate se ridica la valoarea totala de 36.548.400,00 lei, din care: 

- subprogramul de tratament medicamentos 26.158.380,00 lei. Suma a fost repartizată 
pentru medicamentele eliberate in farmaciile cu circuit deschis 15.487.960,00 (59,21%)  si 

pentru consumul  in spital 10.670.420,00 lei (40,79%)  

- subprogramul de radioterapie 10.390.020,00 lei;     
                                                                                                                            ( LEI)                

Denumire unitate 

sanitara 
Activitati  

Credite de 

angajament 

alocate 2018 

Credite de 

angajament 

utilizate in  

9 luni  2018  

Nr. 

beneficiari  

9 luni- 2018 

 

Cost 

mediu/ 

bolnav/ 

9 luni 

Valoarea 

medicamentelor 

materialelor 

sanitare 

consumate la 9 

luni 2018 

Spitalul Clinic 

Judetean de Urgenta 

Sibiu 

tratament  

specific 
10.627.080,00 8.378.670,28 817 

11.392,

40 
9.307.592,57 

Spitalul Municipal 

Medias 

tratament  

specific 
43.340,00 26.440,62 78 533,84 41.639,84 

Total 10.670.420,00 8.405.110,90 895  9.349.232,41 

SC Clinica Polisano 

Sibiu  

radioterap

ie IMRT  
10.390.020,00 8.661.120,00 703 

8.528.4

8 
5.595.520,00  

 

Creditele de angajament aprobate pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost 

volum sunt in suma de 10.645.700,00 lei si au fost repartizate astfel: pentru medicamentele 

eliberate in farmaciile cu circuit deschis - 3.714.900,00 (34,90 %)  si pentru consumul  in spital -

6.930.800,00 lei (65,10%). Singura unitate sanitara prin care se elibereaza aceste medicamente este 

Spitalul Clinic  Judetean de Urgenta Sibiu. 
  

Programul national de diabet 
 

Creditele de angajament alocate se ridica la valoarea totala de 25.844.110,00 lei, din care 

pentru :  

- medicamente - 23.042.550,00 lei, repartizate astfel: 23.029.250,00 lei ( 99,94%) pentru  

farmaciile cu circuit deschis si 13.300,00 lei (0,06%) pentru consumul in spital; 

- materiale sanitare, teste - 2.683.090,00 lei;  

- dozarea hemoglobinei glicozilate - 87.680,00 lei 

- seturi consumabile pentru pompele de insulina - 30.790,00 lei 

Denumire unitate 

sanitara 
Activitati 

Credite de 

angajament 

alocate 2018 

Credite de 

angajament 

utilizate in  

9 luni 2018 

Nr. 

beneficiari  9 

luni - 2018 

Valoarea 

medicamentelor/ma

terialelor sanitare 

consumate la 9 luni 

2018 

Spitalul Clinic 

Judetean de 

Urgenta Sibiu 

tratament specific 9.708,73 7.279,29 139 6.215,61 

materiale pentru 

pompe de insulina  
21.360,00 15.195,74 5 19.653,80 

Spitalul 

Municipal Medias 
tratament specific 2.950,00 2.285,04 61 2.134,15 

Spitalul Clinic de 

Pediatrie Sibiu 

tratament specific 641,27 406,08 22 1.126,55 

materiale pentru 

pompe de insulina  
9.430,00 5.999,06 2 5.999,03 
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Suma de 87.680,00 lei, alocata pentru evaluarea periodica a bolnavilor cu diabet zaharat 

prin dozarea hemoglobinei glicozilate, a fost contractata cu urmatoarele laboratoare: 

Denumire unitate sanitara Activitati  

Credite de 

angajament 

alocate 2018 

Credite de 

angajament 

utilizate in  

9 luni 2018  

Nr. total 

beneficiari 9 

luni - 2018 

 

SC Gensan SRL dozare hemoglobina glicozilata 23.860,00 19.120,00 

3.288 

 

SC Gral Medical SRL dozare hemoglobina glicozilata 23.360,00 19.620,00  

SC Vladutiu & Garabedian SRL dozare hemoglobina glicozilata 18.320,00 15.400,00  

Spitalul Clinic Judetean de 

Urgenta Sibiu 
dozare hemoglobina glicozilata 22.140,00 18.500,00  

TOTAL GENERAL 87.680,00 72.640,00 3.288  

 

Suma alocata in anul 2018 pentru testele utilizate pentru automonitorizarea pacientilor cu 

diabet zaharat insulinodependent se ridica la valoarea de 2.683.090,00 lei, din care 96.480,00 lei 

pentru copii si 2.586.610,00 lei pentru adulti. In primele noua luni ale anului au beneficiat de teste 

56 de copii si 6.458 adulti, sumele consumate fiind in valoare de 2.014.476,00 lei. 

 

Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 

 
Creditele de angajament aprobate in suma de  2.702.940,00 lei sunt repartizate astfel: 

 

Denumire 

unitate sanitara 
Activitati 

Credite de 

angajament 

alocate 2018 

Credite de 

angajament 

utilizate in 

9 luni  2018 

Nr. beneficiari  

9 luni - 2018 

 

Valoarea 

medicamentelor/materi

alelor sanitare 

consumate la 9 luni 

2018 

 

 

Spitalul Clinic 

Judetean de 

Urgenta Sibiu 

hemofilie tratament "on 

demand" 
726.220,00 631.912,89 17 452.093,90 

hemofilie fara inhibitori 

profilaxie intermitenta  
1.217.100,00 922.398,19 3 774.833,47 

talasemie 65.818,98 32.828,84 1 32.828,84 

Total 1.997.038,98 1.587.139,92 18* 1.259.756,21 

Spitalul Clinic 

de Pediatrie 

Sibiu 

hemofilie tratament "on 

demand" 
12.100,00 7.949,37 3 7.172,20 

hemofile profilactica 

substitutie 1-18 ani  
669.890,00 467.202,34 5 367.164,32 

hemofile cu inhibitori 
tratament sangerare 

17.330,00 9.585,93 1 14.759,07 

talasemie 6.581,02 6.581,02 1 9.771,27 

Total 705.901,02 491.318,66 7* 398.866,86 

TOTAL GENERAL 2.702.940,00 2.078.458,58 21* 1.658.623,07 

      

Nota *CNP unic 
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Programul national de boli rare  

 
Creditele de angajament alocate se ridica la valoarea totala de 4.624.770,00 lei  si sunt repartizate 

dupa modul de eliberare a medicamentelor prin farmaciile cu circuit inchis sau prin farmaciile cu 

circuit deschis asfel: 

Denumire unitate 

sanitara 
Activitati  

Credite de 

angajament 

alocate 2018 

Credite de 

angajament 

utilizate in  

9 luni 2018  

Nr. 

beneficiari  

9 luni- 

2018 

 

Cost 

mediu/ 

bolnav/  

9 luni 

Valoarea 

medicame

ntelor/mat

erialelor 

sanitare 

consumate 

la 9 luni 

2018 

Spitalul Clinic Judetean 

de Urgenta Sibiu 

Sindrom 

imunodeficienta 

primara 

260.530,00 232.199,20 4 
 

35.910,08 
143.640,31 

Purpura 

trombocitopenic

a imuna cronica 

620.560,00 302.923,22 6 
 

50.487,20 
302.923,21 

Prin farmaciile cu circuit deschis se asigura tratamentul pentru urmatoarele afectiuni: 

Activitati  

Credite de 

angajament alocate 

2018 

Credite de 

angajament utilizate 

in  

9 luni  2018  

Nr. beneficiari  

9 luni - 2018 

 

Cost mediu/ 

bolnav 

 / 9 luni 

Mucoviscidoz  copii 95.510,00 81.513,88 6 13.585,65 

Mucoviscidoz  adulti 2.650,00 2.516,10 1 2.516,10 

Scleroza laterala amiotrofica 37.050,00 29.017,11 11 2.637,92 

Distrofie musculara Duchenne 3.124.490,00 2.937.611,29 2 1.468.805,64 

Angioedem ereditar 

 
87.840,00 51.210,81 2 25.605,40 

 

Creditele de angajament aprobate pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost volum 

sunt in suma de 542.010,00 lei si au fost repartizate Spitalului Clinic  Judetean de Urgenta Sibiu -

singura unitate sanitara prin care se elibereaza aceste medicamente. 

Denumire unitate 

sanitara 
Activitati  

Credite de 

angajament 

alocate 2018 

Credite de 

angajament 

utilizate in  

9 luni 2018  

Nr. 

beneficiari  

9 luni- 

2018 

 

Cost 

mediu/ 

bolnav/  

9 luni 

Valoarea 

medicame

ntelor 

consumate 

la 9 luni 

2018 

Spitalul Clinic 

Judetean de 

Urgenta Sibiu 

Purpura 

trombocitopenica 

imuna cronica 

(cost-volum) 

542.010,00 349.653,91 5 67.827,91 339.139,53 

 

Programul national de boli endocrine 

 

Denumire unitate 

sanitara 
Activitati  

Credite de 

angajament 

alocate 2018 

Credite de 

angajament 

utilizate in  

9 luni 2018  

Nr. 

beneficiari  

9 luni - 

2018 

Valoarea 

medicamentelor 

consumate la 9 luni 

2018 

Spitalul Clinic 

Judetean de Urgenta 

Sibiu 

tratament 

osteoporoza 
59.420,00 44.486,18 261 47.605,45 
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Programul national de ortopedie 

 

Denumire unitate 

sanitara 
Activitati  

Credite de 

angajament 

alocate 2018 

Credite de 

angajament 

utilizate in  

9 luni 2018  

Nr. 

beneficiari  

9 luni - 

2018 

Valoarea 

materialelor 

sanitare 

consumate la 

9 luni 2018 

Spitalul Clinic Judetean 

de Urgenta Sibiu 

endoprotezare 1.274.800,00 831.794,26 189 926.439,95 

tratament instabilitate 

articulara implanturi de 

fixare 

40.230,00 33.817,23 18 57.351,04 

Total 1.315.030,00 865.611,49 207 983.790,99 

Spitalul Municipal 

Medias 
endoprotezare 80.000,00 59.956,56 12 39.763,20 

 

TOTAL GENERAL 

 

1.395.030,00 925.568,05 219 1.023.554,19 

      

Programul national de supleere a functiei renale 

 

Denumire unitate 

sanitara 
Activitati  

Credite de 

angajament 

alocate 2018 

Credite de 

angajament 

utilizate in  

9 luni  2018  

Nr. beneficiari  

9 luni- 2018 
 

Spitalul Clinic 

Judetean de Urgenta 

Sibiu 

Hemodializa 

 
1.067.888,00 832.288,00 19  

Diaverum Morilor 

Hemodializa/Hemodiafiltrare/Dializa 

peritoneala/ Dializa peritoneala 

automata 

5.574.453,00 4.523.110,78 89/6/1/0  

Diaverum Medias 

Hemodializa/Hemodiafiltrare/Dializa 

peritoneala/ Dializa peritoneala 

automata 

4.763.163,00 3.985.190,25 65/4/4/1  

Diaverum Distributiei 

Hemodializa/Hemodiafiltrare/Dializa 

peritoneala/ Dializa peritoneala 

automata 

 

11.136.000,00 

 

9.345.732,00 169/16/1/0  

 

TOTAL GENERAL 

 

22.541.504,00 18.686.321,03 342/26/6/1 

 

Programul national de transplant organe, tesuturi si celule de origine umana 

 

Activitati  
Credite de angajament 

alocate 2018 

Credite de angajament utilizate in  

9 luni  2018  

Nr. beneficiari  9 luni- 

2018 

Tratament post transplant 611.330,00 533.407,18 60 

 

 



SERVICIUL JUDETEAN DE  METROLOGIE  LEGALĂ  

SIBIU

RAPORT 

privind asigurarea exactităţii și uniformităţii 
masurărilor precum și legalitatea mijloacelor 

de măsurare utilizate ȋn domeniul reglementat



BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

DIRECŢIA  REGIONALĂ  DE  METROLOGIE  LEGALĂ  BRAŞOV
(Brașov, Alba, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu)



BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

REPERE  ISTORICE

• 1864 - Este promulgată Legea pentru adoptarea sistemului metric de măsuri 
şi greutăți în România, de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. 

• 1883 - România aderă la Convenția Metrului. 

• 1889 - Se înfiinţează Serviciul Central de Măsuri şi Greutăţi, primul organism 
naţional de metrologie din România - precursorul BRML. 

• 1951 - Se înfiinţează Institutul Naţional de Metrologie (INM). 

• 1956 - România devine membru fondator al OIML (International Organization 
of Legal Metrology). 

• 1992 - Se înfiinţează Biroul Român de Metrologie Legală. 

• 2007 - INM devine membru fondator EURAMET (European Association of 
National Institutes)

• 2007 - România devine membru WELMEC (European Cooperation in Legal 
Metrology)



BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

DOMENIILE METROLOGIEI

• metrologia ştiinţifică, care se ocupa cu realizarea, dezvoltarea şi 
conservarea etaloanelor unităţilor de măsură.

• metrologia industrială, care asigură funcţionarea corespunzătoare a 
mijloacelor de măsurare folosite în industrie, atât în producţie cât şi în 
controlul calităţii.

• metrologia legală, care asigură exactitatea şi uniformitatea măsurărilor 
efectuate în domenii de interes public.

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 

CONCEPTE PENTRU CARACTERIZAREA MĂSURĂRILOR 

• incertitudinea de măsurare, care constituie o indicație cantitativă asupra 
calităţii rezultatului unei măsurări.

• exactitatea metodelor de măsurare şi a rezultatelor măsurării, 
caracterizată prin justețea şi fidelitatea măsurărilor.

• trasabilitatea, care caracterizează capacitatea unui rezultat al măsurării sau 
a valorii unui etalon de a se raporta la referinţe stabilite (etaloane naţionale 
sau internaţionale).



DIRECȚIA REGIONALĂ DE METROLOGIE LEGALĂ
Brașov

Brașov, Alba, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

ORGANIGRAMA 
Direcţiei Regionale de Metrologie Legală 
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SERVICIUL JUDEȚEAN DE METROLOGIE LEGALĂ SIBIU

ACTIVITĂȚI PENTRU ASIGURAREA METROLOGICĂ

• Participă la elaborarea de reglementări din domeniul metrologiei.

• Supraveghează și controlează aplicarea reglementărilor legale în zona de 
competențe.

• Supraveghează modul de asigurare a exactității și uniformității măsurărilor, 
în zona de competențe.

• Asigură supravegherea pieței pentru mijloacele de măsurare:
- prin reprezentantul Serviciului Inspecție și Supravegherea Pieței
din cadrul Biroului Român de Metrologie Legală (BRML);

- prin membrii Corpului de Inspectori ai BRML din cadrul Direcției   
Regionale de Metrologie Legală Brașov. 

• Contribuie la trasabilitatea măsurărilor, prin activitățile de verificări 
metrologice și etalonări de mijloace de măsurare.

• Evaluează laboratoare de metrologie în vederea autorizării sau atestării.

• Evaluează și avizează pentru desfășurarea de activități metrologice  de 
modificare, montare și reparare de mijloace de măsurare, operatorii 
economici din zona de competențe.



SERVICIUL JUDEȚEAN DE METROLOGIE LEGALĂ SIBIU

ACTIVITĂȚI ALE COMPARTIMENTUL INSPECȚIE

qDOMENII DE INTERES PUBLIC

A.Controlul metrologic al mijloacelor de măsurare, prin:
– Supravegherea metrologică a utilizării mijloacelor de măsurare
– Inspecții și testări inopinate

B.Controlul metrologic al măsurărilor, prin:
– Prelevarea de probe şi efectuarea de măsurări şi analize 

comparative pentru verificarea exactităţii rezultatelor declarate ale 
măsurărilor

– Inspecții și testări inopinate

C. Verificări de produse preambalate
D. Expertize metrologice

− Analiza reclamațiilor și sesizărilor privind mijloacele de măsurare 
verificate în laboratoare autorizate



SERVICIUL JUDEȚEAN DE METROLOGIE LEGALĂ SIBIU

ACTIVITĂȚI ALE COMPARTIMENTUL EVALUĂRI

q DOMENII DE INTERES PUBLIC
A. EVALUĂRI pentru:

– Autorizarea laboratoarelor de metrologie pentru verificarea de mijloace de 
măsurare

– Avizarea operatorilor economici pentru activitățile de montare și reparare 
de mijloace de măsurare

B. SUPRAVEGHERI ale:
– Laboratoarelor de metrologie autorizate
– Operatorilor economici avizați

C. EXAMINĂRI ale persoanelor fizice, ca:
– Verificatori metrologi

q DOMENII NEREGLEMENTATE
A. EVALUĂRI pentru:

– Atestarea Laboratoarelor de metrologie pentru etalonarea de mijloace de 
măsurare

B. SUPRAVEGHERI ale:
– Laboratoarelor de metrologie atestate



SERVICIUL JUDEȚEAN DE METROLOGIE LEGALĂ SIBIU

ACTIVITĂȚI ALE LABORATORULUI 
REGIONAL- LOCATIA SIBIU

qDOMENII DE INTERES PUBLIC
– verificări metrologice periodice ale mijloacelor de măsurare.

– verificări metrologice după reparare ale mijloacelor de măsurare.

– etalonări ale mijloacelor de măsurare.

qDOMENII NEREGLEMENTATE
– etalonări ale mijloacelor de măsurare.

– evaluări ale conformității mijloacelor de măsurare cu prevederile 
unui document de referință.



LABORATORUL REGIONAL BRASOV 
LOCATIA SIBIU

- Domenii de competență -

q VERIFICĂRI METROLOGICE

– Lungime

– Masă

– Volum

– Presiuni

– Electric

– Temperatură

q ETALONĂRI

– Lungime

– Masă

– Volum

– Presiuni

– Electric

– Temperatură



LABORATORUL REGIONAL BRAȘOV-LOCATIA SIBIU
- Sistemul de management -

q STRUCTURA

– Nivel A  

Manualul Calităţii
– Nivel B 

Proceduri specifice

– Nivel C 

Instrucţiuni de lucru

– Nivel D 

Înregistrări

q DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

– SR EN ISO/ CEI 17025 – Cerinţe 
generale pentru competenţa 

laboratoarelor de încercări şi 

etalonări.

– SR EN ISO 9000 – Sisteme de 
management al calităţii. Principii 

fundamentale şi vocabular.

– SR ISO/ TR 10013 – Linii 

directoare pentru documentaţia 

sistemului de management al 
calităţii.

– SR EN ISO 19011 – Ghid pentru 

auditarea sistemelor de 

management.



PERFORMANȚE ȘI REALIZĂRI ÎN ANUL 2018
1/3

CONTROALE TEMATICE 

Obiective
Nr. O.E. controlați

DRML SJML

1. Uniformitatea măsurărilor şi legalitatea mijloacelor de 

măsurare utilizate în staţiile de inspecţie tehnică a 

autovehiculelor şi în unităţile service auto.
71 8

2. Legalitatea mijloacelor de măsurare, corectitudinea şi  

uniformitatea  măsurărilor efectuate pentru determinarea 

vitezei de circulaţie a autovehiculelor pe drumurile publice.
38 17

3. Exactitatea, uniformitatea măsurărilor şi legalitatea 

mijloacelor de măsurare utilizate în tranzacţii comerciale 

pentru determinarea maselor până la 10.000 kg. 
84

4. Legalitatea taximetrelor din cadrul aparatelor de taxat 

utilizate pentru măsurarea timpului şi a distanţei parcurse în 

transportul de persoane şi de mărfuri în regim de taxi şi în 

regim de închiriere.

110

Obiective

1. Uniformitatea măsurărilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare utilizate în staţiile 

de inspecţie tehnică a autovehiculelor şi în unităţile service auto.

2. Legalitatea mijloacelor de măsurare, corectitudinea şi  uniformitatea  măsurărilor 

efectuate pentru determinarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor pe drumurile 

publice.

3. Exactitatea, uniformitatea măsurărilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare 

utilizate în tranzacţii comerciale pentru determinarea maselor până la 10.000 kg. 

4. Legalitatea taximetrelor din cadrul aparatelor de taxat utilizate pentru măsurarea 

timpului şi a distanţei parcurse în transportul de persoane şi de mărfuri în regim de 

taxi şi în regim de închiriere.

5. Exactitatea, uniformitatea măsurărilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare 

utilizate la distribuirea produselor petroliere şi a gazului petrolier lichefiat.

6. Exactitatea, uniformitatea măsurărilor şi legalitatea măsurilor materializate de 

volum şi a măsurilor materializate de lungime.

7. Legalitatea mijloacelor de măsurare utilizate la determinarea maselor mari, având 

sarcina de cântărire mai mare sau egală cu 10.000 kg.
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ACTIVITĂȚI SPECIFICE ALE SJML   SIBIU
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ACTIVITĂȚI SPECIFICE ALE SJML   SIBIU





  

  Făuritorii Marii Uniri 

 

 Eveniment de importanţă deosebită pentru destinul Statului 
român, Marea Unire a însemnat exprimarea voinţei românilor 
din toate teritoriile locuite de  ace tia, la Chişinău, Cernăuţi şi 
Alba-Iulia. Entuziasmului popular de la 1 Decembrie 1918, i-a 
urmat constituirea Marelui Sfat, care, în prima sa şedinţă din 2 
decembrie 1918, a ales un Comitet compus din 15 membri, 
căruia i s-au transmis mandatele de ini iativă şi acţiune absolut 
necesare din punct de vedere constitu ional în acele momente. 
Acest Comitet va purta numele de Consiliul Dirigent al 
Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor româneşti din Ungaria şi 
va fi învestit cu puteri de guvernare, legislative şi executive 
nelimitate. Avându-l preşedinte pe Iuliu Maniu, ca membri pe 
Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş, AlexandruVaida-Voevod, Ioan 
Suciu, Aurel Vlad, Aurel Lazăr, Victor Bontescu, Vasile 
Lucaciu, Valeriu Branişte, Octavian Goga, Emil Haţieganu, 
Romul Boilă, Iosif Jumanca şi Ion Flueraş, Consiliul Dirigent – 
după ce membrii prezenţi au depus jurământul solemn în şedinţa 
electivă a Marelui Sfat din 2 decembrie 1918 – şi-a început în 
aceeaşi zi activitatea: au fost aleşi patru vicepreşedinţi: Vasile 
Goldiş, Alexandru Vaida-Voevod, Ştefan Cicio-Pop şi Aurel 
Vlad. După stabilirea resorturilor şi a şefilor de resorturi, se 
statuează răspunderea morală, politică, juridică şi materială a 



acestora şi se numesc primii secretari generali: Lucian Borcia, la 
pre edin ie i cu conducerea proceselor-verbale, Victor Onişor la 
Interne, Ioan Lapedatu la Finanţe, Vasile C. Osvadă la 
Agricultură, Constantin Missits la Alimentare, Silviu Dragomir 
la Propagandă şi Caius Brediceanu la Externe. 

Instalat la Sibiu în 9 decembrie 1918, Consiliul Dirigent 
organizează serviciile centrale ale resorturilor, stabileşte ierarhia 
în serviciile acestora şi numeşte noi secretari generali: generalul 
Ioan Boeriu la Război, inginerul Leo Bohăţiel la Comunicaţie, 
Ionel P. Comşa la Comerţ, Valer  Moldovan la Organizare, 
Eugen Muntean la Industrie, Iuliu Moldovan la Ocrotiri Sociale 
şi Igienă, Alexandru Marta la Justiţie, Ioan Lupaş, Alexandru 
Russu şi Lutz Korody la Culte, Onisifor Ghibu la Instrucţie, 
Zosim Chirtop şi Victor Deleu la Interne şi Gheorghe Moroianu 
la preşedinţie. O nouă reorganizare a Consiliului Dirigent are loc 
în prima parte a anului 1919, când se desfiinţează resorturile de 
Război şi Siguranţă Publică, Externele şi Propaganda, ca urmare 
a intrării titularilor lor – Ştefan Cicio-Pop, Alexandru Vaida-
Voevod – ca miniştri fără portofoliu în guvernul regal. Vara 
anului 1919 aduce noi modificări, demisia lui Ioan Flueraş şi 
Iosif Jumanca,  în urma refuzului Marelui Sfat de a acorda drept 
de vot femeilor, a adus în locul lor pe Mihai Popovici şi pe 
Tiberiu Brediceanu. Resortul Comerţului şi Agriculturii devine 
Resort al Industriei şi Comerţului condus de Mihai Popvici, iar 
la Agricultură Victor Bontescu. Tot acum se înfiinţează Resortul 
Sănătăţii Publice, Artei şi Ocrotirilor Sociale condus de Tiberiu 



Brediceanu. În luna septembrie a anului 1919 Resortul 
Organizării şi Propagandei se scindează, conducerea 
Propagandei revenind lui Octavian Goga. Tot acum Resortul 
Alimentare este desfiinţat, Romul Boilă rămânând şeful 
Resortului Comunicaţie. Demisia lui Aurel Lazăr,  aduce Justiţie 
pe Emil Haţieganu. În sfârşit, desfiinţarea Resortului 
Organizare,  va însemna venirea ca preşedinte al Comisiei 
superioare agrare a lui Ioan Suciu. 

 Cele  de mai sus preced introducerea la prezentarea 
succintă a biografiilor acestor personalităţi, care au înţeles rolul 
lor istoric i şi-au dedicat viaţa înfăptuirii şi propăşirii României 
întregite. Cu învăţătura dobândită în şcolile din satele şi 
comunele de origine şi mai apoi în oraşele ardelene şi marile 
centre universitare din străinătate, toţi aceşti corifei ai luptei 
pentru drepturi naţionale vor deveni şi vor rămâne adevărate 
modele, demne de urmat pentru urmaşi. Prezentarea lor o vom 
face în ordine alfabetică şi vom păstra denumirile din epocă ale 
unor entităţi economice, culturale, militare etc. 

  Ioan Boeriu, general al Armatei române în timpul 
Primului Război Mondial, născut în 13 septembrie 1859. A 
absolvit Şcoala militară de la Sibiu în anul 1878. În anul 1914 a 
condus Regimentul 76 Infanterie din armata austro-ungară, 
luptând în Galiţia, unde a fost rănit pe câmpul de luptă. În luna 
noiembrie 1918, ca urmare a prăbuşirii monarhiei austro-ungare, 
a  devenit preşedinte al Senatului militar al ofiţerilor şi soldaţilor 

 



români din Viena. A fost secretar general al Consiliului Dirigent 
la Resortul de Război, a fost primit în Armata română cu gradul 
de general de divizie, cu vechime de la 18 noiembrie 1918 i a 
jucat un rol important în organizarea noilor divizii ardelene din 
Armata română. Decedat în anul 1949. 

Leo Bohățiel, inginer, doctor în drept, născut în 13 aprilie 
1884 în Cluj. A făcut liceul în Bistri a, coala Politehnică din 
Budapesta i dreptul la Universitatea din Cluj. Inginer la  M. 
A.V, secretar general în Consiliul Dirigent, la Comunica ii, 
director la C.F.R. în Direc ia C.F.R. până în 20 iunie 1920. Din 
1920, arhitect particular în Cluj. 

Romul Boilă, profesor universitar, născut în 8 octombrie 

1881 în Diciosânmartin (Târnăveni), Târnava Mică. Doctor în 

tiin ele juridice i politice, profesor titular de drept 

constitu ional la Universitatea Cluj de la 1 octombrie 1919; 

avocat, membru în Consiliul Dirigent, deputat, senator i 

vicepre edinte al Senatului între 1928-1929, decan între 1923-

1924, 1929-1930, 1932-1935, prodecan între 1924-1925, 1928-

1929, 1930-1931, membru marcant al Partidului Na ional-

ărănesc i în Consiliul de revizuire legislativă sub guvernul 

Maniu. Opera: Dreptul de alegător, Blaj, 1905; Dreptul de 

alegător comunal, imleul-Silvaniei, 1909; Dreptul 

constitu ional român, Cluj, 1920; Adaus la lucrarea ,,Dreptul 



constitu ional român”, 1921; Anteproiect de Constitu ie, 1921; 

Organiza ia de stat, 1927; Studiu asupra reorganizării Statului 

român, 1931; Memoriu, 1934; Democra ia, f.a.; Codul 

administrativ adnotat, Bucure ti, 1930, cu Paul Negulescu. 

Victor Bontescu, doctor în drept, avocat, ministru la 

Agricultură i Domenii între 5-16 decembrie 1919, i Industrie i 

Comer , între 16 decembrie 1919-2 martie 1920. 

Lucian Borcia, doctor în drept, avocat, decan de Barou, 

născut în 26 mai 1878 în Sibiu. Părin ii: dr. Ioan Borcia, avocat 

în Sibiu i Maria, născută Cioran. A urmat liceul la Sibiu i 

Universitatea la Budapesta i Cluj. Avocat din 1903, membru la 

Banca ,,Albina” din Sibiu, membru al Consiliului arhiepiscopesc 

ortodox român din jude ul Sibiu i membru al Consiliului 

ora ului Sibiu, secretar al Clubului jude ean comitatens din 

Sibiu, secretar general în Consiliul Dirigent, 1919, func ionând 

pe lângă Iuliu Maniu, până la desfiin area Consiliului Dirigent în 

1920. Na ional- ărănist, deputat în anul 1919, senator în 1918 i 

1932 în cele două Parlamente na ional- ărăniste. A scris articole 

în reviste i ziare. Opera: Contribu iuni istorice privitoare la 

trecutul Românilor, cu Ilarion Pu cariu, Preda, etc., Sibiu, 1913. 



Valeriu Brani te, născut în 22  ianuarie 1869 în Cincu 

Mare, decedat la 1 ianuarie 1928 în Lugoj. colile primare în 

satul natal, liceul la Sibiu i ob ine doctoratul în filosofie la 

Budapesta, cu o lucrare despre poeziile lui Andrei Mure anu. În 

anul 1891 profesor la Gimnaziul român din Bra ov, în 1893 

director al Tribunei. În 1894 a înfiin at cu Dr. C. Diaconovich, 

ziarul ,,Dreptatea” la Timi oara, al cărui redactor responsabil a 

fost, i, de la 1 noiembrie 1894, i director, până la intrarea lui în 

temni ă, martie 1895, condamnat pentru agita ii, în 24 procese, 

cu pedeapsa de doi ani temni ă de stat i 1300 florini amendă. 

Tot în 1894 a fost redactorul responsabil al revistei 

,,Romänische Jahrbücher”. Amnistiat în iunie 1896, a reocupat 

postul de profesor la Gimnaziul din Bra ov, pentru scurt timp, 

căci a înfiin at în 1897 ziarul ,,Patria” la Cernău i, dar i aici este 

persecutat i după doi ani, deghizat, revine în Ardeal. În 1900 i 

se încredin ează conducerea ziarului ,,Drapelul”, scos la Lugoj 

de intelectuali români din Banat, ziar pe care îl conduce timp de 

18 ani. În februarie 1918 este întemni at în Seghedin, fiind 

acuzat de înaltă trădare i de spionaj în favoarea Armatei 

Române, prin articolele din ,,Drapelul”. După Adunarea 

Na ională de la Alba Iulia, Marele Sfat Na ional îl alege, la 2 



decembrie, membru în primul guvern  românesc ardelean, iar în 

martie 1919 i se încredin ează Resortul Cultelor i al Insruc iunii 

Publice, calitate în care înfiin ează coli secundare române ti în 

mai toate oră elele ardelene i înjghebează un contingent de 

profesori. Organizează în Cluj cursuri de vară speciale. Meritul 

său cel mai mare este însă înfiin area Universită ii române ti din 

inima Ardealului. Pentru meritele sale, Academia Română l-a 

ales membru onorific. Opera: Mure ianu Andras: Tanulmany az 

Erdely Rumanirodalom Körebö, Budapesta, 1891; Societatea 

teatrală G. A. Petculescu, Bra ov, 1902; Tabla de la Lugoj: Un 

monument pre ios literar istoric, Lugoj, 1903; Ciprian 

Porumbescu, 1908; Pagini răsle e, 1910; Alexandru de 

Mocssonyi ca compositor i musician, Bra ov, 1910; Contesta ie 

contra rezultatului alegerii ... 4 mai 1921, în circ. Oravi a, Lugoj, 

1921; Andreiu B. de aguna, Bucure ti, 1923; Scrisoare către 

alegători; Lugo , f.a. 

Caius Brediceanu, avocat, diplomat, născut în 25 aprilie 

1879 în Lugoj. A făcut studiile liceale la Lugoj i Ia i i la 

Universită ile din Paris i din Viena, unde a ob inut doctoratul în 

drept i tiin e politice. Subsecretar de Stat la Ministerul de 



Externe în anul 1919. Delegat al României la Conferin a de pace 

de la Paris, 1919-1920, reprezentând interesele Banatului. 

Ministru de Stat în guvernul Take Ionescu, 17 decembrie 1921-5 

ianuarie 1922, ministru plenipoten iar la Rio de Janeiro în anul 

1928, la Vatican în 1929, la Viena i din noiembrie 1936b, la 

Helsingfors, membru al Partidului Na ional- ărănesc, deputat în 

1919 i 1926-1927. Opera: Scrisoare către alegători, Bucure ti, 

1926. 

Tiberiu Brediceanu, compozitor, născut în 2 aprilie 1877,  

doctor în drept la Cluj. S-a îndeletnicit de copil cu muzica, fiind 

i elev la Liceul din Blaj, al lui Iacob Mure ianu, în a cărui 

revistă ,,Muza Română” a publicat cele dintâi culegeri de 

muzică populară. Director al Băncii ,,Albina”, sucursala Bra ov. 

A înfiin at în 1919, în calitate de ef al Resortului Artelor din 

Consiliul Dirigent, Teatrul Na ional din Cluj, Conservatorul din 

Cluj i Opera Română de aici în anul 1920. Director al Operei 

Române din Cluj, pre edinte al Conservatorului ASTRA din 

Bra ov.   Membru al Partidului Na ional- ărănesc, laureat al 

Premiului na ional pentru muzică, în 1927, membru 

corespondent al Academiei Române din 26 mai 1937. Opera: 



poemul  muzical etnografic Ardealul, Banatul i Maramură ul în 

port, joc i cântare, prefăcut apoi în România în port, joc i 

cântare; La ezătoare, icoane dela ară în 1 act; Seara Mare, 

scene lirice din ajunul Crăciunului, în 2 tablour. Folclorist 

pasionat, a cules muzică populară bănă eană (colec ie de peste 

800 de melodii) i maramure ană. A publicat 10 caiete de Doine 

i cântece populare române ti, 7 caiete de Jocuri populare 

române ti, un caiet de Colinde, toate armonizate pentru pian  sau 

canto, cu acompaniament de pian. Opera: Cuvântare, Cluj, 1922, 

Muzica i compozitorii români ai Transilvaniei, Chi inău, 1926. 

Zosim Chirtop s-a născut la Câmpeni i a fost delegat al 

Cercului Trascău.  Pentru „vina” de nu fi fost devotat statului, a 

fost pedepsit cu 3 ani inchisoare, pedeapsă pe care i-a ispă it-o 

în temni a de la Va . A urmat Facultatea de Drept din Budapesta. 

După absolvirea facultă ii i-a ob inut diploma de avocat, apoi 

i-a inceput activitatea juridică la Câmpeni, ca avocat i notar 

public. Pentru Adunarea Na ională de la Alba Iulia a fost ales 

delegat titular al Cercului electoral Trascău. Dupa Unirea cea 

Mare, din 1918, a fost ales membru al Consiliului Dirigent, iar, 



mai târziu, a fost numit „senator pe via ă”. A decedat la 

Câmpeni, în 1953. 

Ionel Com a, reprezentant al Casei de păstrare din Săli te, 

jude ul Sibiu, născut în noiembrie 1878, deputat în primul 

Parlament al României Mari, senator ales al Camerilor de 

Comer  din Ardeal, 1926-1939, fondator, director general i 

pre edinte al Consiliului de Administra ie al Băncii Centrale 

pentru Industrie i Comer  S.A. Cluj, fondator i pre edinte al 

Consiliului de Administra ie al Societă ii Industria Sârmei S.A. 

Cluj, fondator i pre edinte al al Consiliului de Administra ie al 

Fabricei de Sticlărie Turda S.A. La Adunarea de la Alba Iulia a 

fost delegatul Casei de Păstrare Săli te. 

Victor Deleu, avocat, politician, născut în 25 mai 1876, 

absolvent al Colegiului Na ional ,,Silvana” i al Facultă ii de 

Drept de la Universitatea din Budapesta absolvită în anul 1900. 

A ob inut doctoratul în drept la Universitatea ,,Franz Joseph” în 

anul 1902. În timpul primului război mondial a fost membru al 

Corpului de Voluntari Români din Rusia. A fost primar al 

Clujului în perioada iunie 1932 - 18 noiembrie 1933. A decedat 

în 31 decembrie 1939. 



Silviu Dragomir, profesor de istorie sud-est europeană la 

Universitatea  Cluj, 1919, născut în 13 martie 1888 în  

Gurasadului, Hunedoara. Doctor în teologie, în învă ământ din 

11 iunie 1911, profesor la Seminarul ,,Andreian” din Sibiu, 

1912-1919, secretar al Adunării de la Alba-Iulia, 1918, deputat, 

1926-1927, decan, 1925-1926, prodecan, 1926-1927, membru al 

Academiei Române, 1928, director al revistei ,,Revue de la 

Transylvanie”. A colaborat la: ,,Luceafărul”, ,,Dacoromania”, 

,,Anuarul Intitutului de Istorie Na ională” din Cluj. Ministru al 

Minorită ilor din 1 februarie 1939. A făcut cercetări în Arhivele 

ruse ti din Moscova. Opera: Coresponden a episcopului 

Gherasim Adamovici, Sibiu, 1911; Contribu iuni privitoare la 

rela iile Bisericii române ti cu Rusia, Bucure ti, 1912; Dreptul 

Românilor de pe pământul crăiesc, Sibiu, 1913; Rela iile 

biserice ti ale Românilor din Ardeal cu Rusia în veacul XVIII, 

1914; Cele mai vechi tiri la Românii din eparhia Aradului, 

1917; Istoria desrobirii religioase a Românilor din Arddeal în 

secolul XVIII, vol. I, 1920; Vlahii din Serbia, Cluj, 1922; Vlahii 

i Morlacii, 1924; Originea coloniilor române din Istria, 

Bucure ti, 1924; Avram Iancu, 1924; Nicolae Bălceascu în 

Ardeal, Cluj, 1928; Un precursor ... Const. Romanul Vidu, 



Bucure ti, 1929; Vechile biserici din Zarand, Cluj, 1930; 

Nedreptă irea elementului ortodox în Ardeal, Bucure ti, 1930; 

La Transilvanie roumaine et ses minorités ethniques, 1934. 

Ioan Fluera , născut în 2 noiembrie 1882 în Cherelu , 

animator socialist, rotar de meserie. A trăit în Budapesta, 1903-

1918. A fost membru al Consiliului Dirigent pentru participarea 

sa la Adunarea din Alba Iulia din 1 Dcembrie 1918. A fost 

frunta  al Partidului Socialist, a redactat ziarele socialiste 

,,Adevărul” i ,,Tribuna socialistă”; a fost ales deputat pe lista 

Partidului Na ional- ărănesc în 1928 i 1931, apoi pre edinte al 

Confedera iei Generale a Muncii. 

Onisifor Ghibu, profesor de pedagogie la Universitatea din 

Cluj, născut în 31 mai 1883 în Săli tea Sibiului. A făcut liceul în 

Sibiu i Bra ov i a studiat apoi teologia în Sibiu, 1902-1905, 

filosofia i pedagogia la Universitatea Bucure ti, Budapesta, 

Strassbourg i Iena. Doctor în filosofie la Iena din decembrie 

1909. Referent colar în Consistoriul arhidiecezan din Sibiu, 

1910, i profesor la Seminarul ,,Andreian” în perioada martie 

1911-1912. Secretar general la Instruc ie în Consiliul Dirigent, 

1918-1920, membru corespondent al Academiei Române, decan 



al Facultă ii de Litere, 1929 i pre edinte al Sec iei colare a 

ASTREI, inspector general al colilor ortodoxe din Transilvania, 

1910-1914, fondatorul al ziarului basarabean ,,România Nouă”, 

membru al Partidului Na ional Cre tin, deputat în Consiliul 

Na ional al Transilvaniei, 1919 i senator al Consiliului 

Comunal de Orhei, 1926-1927. Opera: Limba nouilor căr i 

biserice ti, Sibiu, 1905; O călătorie prin Alsacia, Lorena, ara i 

coalele ei, Bucure ti, 1909; Catalogul căr ilor pedagogice 

române ti al Librăriei Diecesane, Sibiu, 1910; Der Moderne 

Utraquismus, Langensalza, 1910; Ziaristica bisericească la 

Români, Sibiu, 1910; Cercetări privitoare la învă ământul nostru 

primar i la educa ia populară, Arad, 1912; coala românească 

din Ungaria, 1912, Chestiunea concentrării profesorilor români 

sub scutul  Asocia iunii, 1913; Chestiunea manualelor în 

coalele noastre secundare, 1913; Az Erdélyi 

föegyhozmegyeigör-kel román tanitol ertekezletek véleményei a 

magyar nyelvtanitása targyában, 1914; fără nume, Conferin ele 

învă ătorilor dela coalele greco-ortodoxe române, 1913; Dare 

de seamă, 1914; fără nume, Raport către edin a Sec ie a 

Asocia iunii, 1914, cu G. Sima, coala românească din 

Transilvania i Ungaria, Bucure ti, 1915; Viea a i organiza ia 



bisericească i colară în Transilvania i Ungaria, 1915; 

Învă ământul în Budapesta, 1916; Din istoria literaturii didactice 

române ti, Academia  Română, 1916, trei bro uri: Bucoavnele, 

Abecedarele, Căr ile de citire; Pentru protec ia copiilor, 1916; 

coala românească din Pesta, 1916; coalele germane din 

România, 1916; De teptarea Moldovenilor de peste Nistru, 

Chi inău, 1918; Universitatea din Cluj i institutele ei,  Cluj, 

1923;  Călătorind prin Basarabia, Chi inău, 1923; Necesitatea 

unei revizuiri radicale a situa iei confesionale în Transilvania, 

Cluj, 1923; Catolicismul românesc în Transilvania i politica 

religioasă a Statului român, 1924; După cinci ani de Unire. De 

ce mergem spre dezastru. Două scrisori domnului Goga, 1924; 

Universitatea românească a Daciei Superioare, Cluj, 1924; Cum 

s-a făcut unirea Basarabiei, Sibiu, 1925; Înfiin area 

patriarhatului românesc, Cluj, 1925; În jurul catolicismului i a 

unirii bisericilor, Bibl. ,,Semănătorul”, Arad, 1925; Cea dintâi 

statistică a învă ământului în România întregită, 1925;  Dela 

Basarabia rusească la Basarabia românească, vol. I, Cluj, 1926; 

N. Iorga ca educator, f.a., f.l.; Câteva cuvinte ... , 1926; Cu 

gândul la Basarabia, Arad, 1926; Dare de seamă, Chi inău, 1926 

i 1927; Câteva cuvinte ... , 1927; Cuvinte către tineretul 



basarabean, 1927; Trei ani pe frontul Basarabean, 1927; A 

cincea Universitate, 1927; Ardealul în Basarabia, Cluj, 1928; 

Universitatea Daciei Superioare, Bucure ti, 1929; Un 

anacronism i o sfidare, Cluj, 1931; În jurul preluării 

Universită ii din Cluj, Bucure ti, 1931; O imperioasă problemă 

na ională, Beiu , 1931; Unversitatea Daciei Superioare, Cluj, 

1931; Basarabia în statistica Universită ii din Ia i, Bucure ti, 

1932; O grea mo tenire, 1933; Ac iunea catolicismului 

unguresc, Cluj, 1934; Contribu ii ... , Bucure ti, 1934; Doi 

uzurpatori ... , Cluj, 1934; Potrete pedagogice, Biblioteca pentru 

to i; Problema ... , f.a. 

 Octaavian Goga, poet i om politic, născut în 1 aprilie 

1881 în Ră inari. Î i petrece primii ani ai copilăriei în satul natal 

i în Crăciunel, unde tatăl său, preot, i mama lui, Aurelia, aveau 

o  mică mo ie. Studiază o parte din liceu la Sibiu i îl termină la 

Liceul românesc  din Bra ov. Cursurile universitare le-a urmat la 

Budapesta i Berlin. La Budapesta ob ine i titlul de candidat de 

profesor la filologia clasică. Călătore te apoi în străinătate, în 

Fran a, Germania, Anglia, Italia, pentru completarea studiilor. În 

1912 era secretar al Asocia iunii din Sibiu. Din cauza politicii 



sale na ionale a fost închis de autorită ile maghiare la Seghedin. 

Înainte de izbucnirea războiului vine la Bucure ti, unde, prin 

cuvântări i prin scris, militează pentru ie irea noastră din 

neutralitate. Este, pe rând, ministru al Instruc iunii Publice i 

Cultelor, 5-16 decembrie 1919, ministru de Stat, 18 martie-13 

iunie 1920, de Culte i Arte, 13 iunie 1920-17 decembrie 1921 i 

de Interne, 20 martie-14 iulie 1926, în guvernul Averescu, de 

care se desparte, fondează Partidul Na ional Agrar i se 

contope te, în cele din urmă, cu Liga Apărării Na ionale 

Cre tine, ajungând pre edintele activ al Partidului Na ional-

Cre tin. Pre edinte al Societă ii Scriitorilor Români, membru al 

Academiei Române, laureat al Premiului Na ional de Poezie în 

1924. Conduce revista ,, ara Noastră” din 1 ianuarie 1907, 

transformată apoi în ziar de partid. Profesor de estetică din 1936, 

la Universitatea din Cluj. Prim-ministru i ministru de Stat în 

perioada 28 decembrie 1937-10 februarie 1938. Moare în 7 mai 

1938 la Ciucea. A început să scrie versuri de la vârsta de 15-16 

ani, primele încercări au fost publicate în ,,Familia” din Oradea 

i ,,Tribuna” din Sibiu, când a iscălit Nicolae Otavă. În 1902 

întemeiază la Budapesta, împreună cu al i scriitori, revista 

,,Luceafărul”. Opera: Poezii, Budapesta, 1905; O seamă de 



cuvinte, Sibiu, 1908; Însemnările unui trecător, f.a.; Ne cheamă 

pământul, Bucure ti, 1909; Ce e Tribuna zilelor noastre?, Arad, 

1911; Din umbra zidurilor, Bucure ti, 1909; Domnul Notar, 

1914; Strigăte în pustiu, 1915; Poezii alese, 1915; Cântece fără 

ară, 1916; Două morminte, 1916; Co buc, 1923; Ideia 

na ională, Cluj, 1923; Poezii, Bucure ti, 1924; Discurs, Cluj, 

1926; Pagini din luptele Ardelenilor pentru unire; Chi inău, 

1927; Mustul care fierbe, Bucure ti, 1927; Me terul Manole, 

1928; Discurs, 1929; Aceea i luptă: Budapesta-Bucure ti, 1930; 

Un ambassadeur de la latinité: Saint Aulaire, 1930; Precursorii, 

1930; Primejdia străinilor din România, 1934; Fragmente 

autobiografice, f.a.; Provocatorii, f.a.; Abecedar, cu D.V. oni, 

Craiova, 1931, două volume; Carte de citire, cu S. Mehedin i, 

1931; Madach, tragedia omului, traducere, Bucure ti, 1934. 

Vasile Goldi , politician, născut în 25 noiembrie 1802 în 

Seleu -Cigărel, Arad, fiu de preot. Studii: coala primară în 

Boro ineu, Cermeiu, Pănad i Arad. Liceul i examenul de 

maturitate la Arad în 1881. A studiat apoi istoria i latina la 

Universitatea din Pesta i Viena, 1881-1885. Tot în Pesta a dat 

examenul de capacitate. A fost primit apoi în Institutul pentru 



formarea specială a profesorilor din Pesta. De la acest institut a 

venit în 1886 la Caransebe , ca profesor de pedagogie la 

Institutul diecezan. În anul 1889 a fost numit la Gimnaziul din 

Bra ov, ca profesor de istorie i limba latină, până în 1901, când 

a fost pensionat. În 1895 este secretar al Societă ii pentru crearea 

unui fond de teatru român, iar din 1900, referent în Sec iunea 

istorică a ASTREI. Din anul 1901, secretar al Consistoriului 

diecezan din Arad i în Congresul na ional-bisericesc. 

Colaborator permanent al ziarului ,,Tribuna Poporului”, devenit 

mai târziu ,,Tribuna”, a scris numeroase articole politice i 

culturale. A fost  un frunta  al  Partidului Na ional Român din 

fosta Ungarie, deputat al Cercului Radna, desfă urând o 

activitate remarcabilă în Parlamentul de la Budapesta i pe toate 

tărâmurile vie ii publice. A fost în fruntea mi cărilor din toamna 

lui 1918, a redactat ,,Declara iunea” de la Oradea, 12 octombrie 

1918, în care a cerut pentru români plenitudinea depturilor 

na ionale. A redactat i ,,ultimatul” adresat lui Iászi Oszkár, iar 

în Consiliul Dirigent a de inut portofoliul Cultelor i Instruc iei 

Pubice. Ministru al Ardealului în perioada 17  decembrie 1918-5 

decembrie 1919, ministru de Stat,  18-19 martie 1920. În 

primăvara lui 1926 a părăsit Partidul Na ional- ărănesc, a 



format un nou partid na ional, intrând în guvernul condus de 

generalul Averescu ca ministru al Cultelor, 30 martie 1926-4 

iunie 1927. În această calitate a încheiat Concordatul cu 

Vaticanul. Mai târziu partidul lui a fuzionat cu Partidul 

Poporului al lui Averescu. În 1925 a fost ales pre edinte al 

ASTREI, a fost membru al Academiei Române. A murit în 10 

februarie 1934. Opera: Istoria Ungariei, traducere după L. 

Mangold, Bra ov, 1890; Istoria universală, vol. I-III, 1892-1897; 

Gre elile învă ătorilor, traducere din James L. Hughes, 1893; 

Elemente din constitu ia patriei sau drepturile i datorin ele 

cetă ene ti, manual, 1894; Abecedar i întâia carte pentru 

deprinderea limbei maghiare în coalele poporale române, 1894, 

cu Fr. Koós; a doua carte pentru deprinderea limbei maghiare, 

1894, cu Fr. Koós; Istoria patriei în legătură cu evenimentele 

epocale din istoria universală, 1896; Sintaxa limbei latine, 1896; 

Geografia, partea I i II, 1900; Subven ionarea cultelor, Arad, 

1927; Discursuri, Bucure ti, 1928; Concordatul, Bucure ti, f.a.; 

La 1 Decembrie 1918, Sibiu, f.a.  

Emil Hațieganu, profesor universitar, născut în 9 

decembrie 1878 în Tritul de Sus, Turda, doctor în drept la Cluj, 



magistrat. Membru al Consiliului Dirigent, eful Resortului 

Codifica ie, 2 decembrie 1919 - 5 aprilie 1920. La 1 octombrie 

1919, numit profesor titular la catedra de procedură civilă la 

Universitatea din Cluj. Prodecan, 1920-1921, 1922-1923, decan, 

1921-1922, 1927-1928, rector, 1928-1929, supleant al catedrei 

de drept comercial, 1 octombrie 1925 - 1 februarie 1930, 

pre edinte al Consiliului Na ional Român din Cluj, 1918, 

redactor la ,,Curierul judiciar”, între anii 1912 - 1918, deputat, 

1919, 1926, 1928, 1931, vicepre edinte al Camerei, 1930. 

Na ional- ărănist, subsecretar de Stat la Justi ie, 7 - 13 iunie 

1930, ministru al Sănătă ii, Muncii i Ocrotirii Sociale, 10 

octombrie 1930 - 18 aprilie 1931 i al Transilvaniei, 6 iunie - 20 

octombrie 1932, 14 ianuarie -14 noiembrie 1933. Membru al 

,,Frontului Românesc”. 

Iosif Jumanca, socialist, născut în 1893, participant la 

Adunarea de la Alba Iulia, ef de Resort al Consiliului Dirigent, 

secretar al Partidului Socialist, deputat ales pe lista guvernului 

Iuliu Maniu, 1928. 

Korodi Lutz, profesor i politician, născut la 15 

septembrie 1867 în Cluj. După absolvirea colii de 



învă ământ din  Cluj în 1886, Korodi a studiat limbile vechi i 

teologia protestantă în Berna, Bonn, Budapesta i München. În 

timpul studiilor sale, în 1888, a devenit membru al fră iei 

,,Alemannia Bonn . A absolvit examenul de stat pentru serviciul 

de coală superioară i a intrat în 1896 în serviciul didactic. În 

1899 a devenit profesor la Gimnaziul protestant din Cluj. A 

lucrat ca editor al ziarului ,,Kronstadt” i a  fost din 1901 deputat 

al Dietei Ungare. Motivele politice au condus, în anul 1903, la o 

relocare la Berlin. Acolo a fost 1904 profesor senior la ,,Royal 

Gymnasium” i din 1907 director al ,,Fontaneschule” 

din Schöneberg. În acest timp, Korodi a apar inut conducerii 

Asocia iei Pan-germane i a fost editorul ziarului german între 

1917 i 1919, care a fost considerat organul acestei asocia ii. 

După  Unirea Transilvaniei cu România, s-a întors în 1919 în 

patria sa. Ca reprezentant al sa ilor transilvăneni, a fost membru 

al Senatului României. În anii 1921-22 a lucrat în cadrul 

Ministerului de Interne al României, apoi sa întors ca profesor la 

coala de Gimnastică de Stat din Germania, în  Timi oara, 

înapoi la  serviciul didactic. Din cauza implicării sale în 

organizarea politică a vabilor din Banat, a fost pensionat la 

începutul anului 1925. S-a mutat în Germania i a predat 



la Gimnaziul ,,Goethe” din Hanovra. Din 1928 a locuit din nou 

în Berlin, unde a scris pentru  cotidiene.  A murit în 25 

martie 1954 la Berlin.   

Ioan I. Lapedatu, economist, născut în anul 1876 în 

Săcele, Bra ov. A studiat în Bra ov i Budapesta, la Academia 

Superioară de Comer , unde a luat în 1904, diploma de profesor 

pentru colile superioare comerciale. A redactat un timp 

,,Revista economică”, a fost director al Băncii ,,Ardeleana” din 

Oră tie, apoi al Societă ii de asigurare ,,Transilvania” din Sibiu. 

Secretar general al Resortului de finan e al Consiliului Dirigent. 

profesor la Academia de Comer  din  din Cluj, pentru finan e, 

deputat de mai multe ori, ministru de finan e în guvernul 

Averescu, 30 martie 1926 - 19 martie 1927. director al Băncii 

Na ionale, senator, membru onorific al Academiei Române, 

însărcinat de mai multe ori cu tratative în străinătate din partea 

guvernului. Opera: Teoria asigurărilor asupra vie ii, Cluj, 1924; 

Problema datoriei publice ... , Bucure ti 1924; Discu ia 

bugetului, 1927; Noua organizare a Ministerului de Finan e, 

Sibiu, 1928; Banca Na ională a României, Cluj, f.a. 



Aurel Lazăr, avocat, om politic, născut în 1874 în Oradea. 

În 1898 absolvă Academia de Drept din Oradea, ob ine 

doctoratul în drept la Budapesta. Ia parte activă, de tânăr, la 

luptele pentru drepturile politice i mi carea culturală a 

românilor. Din 1897, membru în comitetul Partidului Na ional, 

al cărui frunta  a rămas. În casa sa din Oradea, în octombrie 

1918, s-a inut memorabila edin ă a Comitetului Na ional, 

formulându-se Declara ia citită de Alexandru Vaida-Voevod în 

Parlamentul ungar, prin care se anun a că românii se socot liberi 

de a hotărî singuri asupra viitorului lor. ef al Resortului de 

Justi ie în Consiliul Dirigent, deputat din 1919 în trei legislaturi, 

pre edinte al Camerei Deputa ilor în 1928, sub guvenul Maniu, 

pre edinte al Comisiunii interimare a ora ului Oradea. A murit 

în 18 noiembrie 1930. Opera: Chestiunea de na ionalitate, Arad, 

1914. 

Ioan Lupa , profesor universitar, născut în 1880 în Săli te, 

Sibiu. A făcut coala primară în Săli te,  liceul în Sibiu i 

Bra ov, bacalaureat în 1900, la Universitatea din Budapesta 

studiul istoriei i al latinei, 1900-1904, în 1902 ,,examenul 

fundamental”, în mai 1904, licen a i doctoratul în istorie, 



octombrie 1904. Cursuri la Universitatea din Berlin, 1904-1905, 

în primăvara lui 1905, împreună cu Octavian Goga, face 

călătorii de studii în Bavaria, Tirol, Italia. La 1 august 1905 intră 

în învă ământ, ca profesor la Seminarul ,,Andreian”, 1905-1909, 

este apoi inspector colar confesional, 1909-1919, protopop de 

Săli te, 1909-1920, secretar general al Resortului de Instruc iune 

Publică, 1918-1919, membru al Academiei Române din 1916 i 

pre edinte al Sec iunii istorice, 1932-1935. Deputat, 1919-1920, 

1922-1926, 1926-1927, deputat în Congresul na ional bisericesc, 

în cel mitropolitan din Transilvania i în Sinodul eparhiei Cluj. 

Membru în comisia celor 15 pentru pregătirea proiectului de 

lege relativ la unificarea organizării constitu ionale biserice ti i 

în Comisiunea pentru conservarea monumentelor istorice, Sec ia 

Transilvania, vicepre edinte al Sec iei istorice a ASTREI. Între 1 

august - 1 noiembrie 1908, închis la Seghedin, condamnat 

pentru un articol publicat în revista ,, ara noastră” din Sibiu. În 

politică a fost averescan, gogist i na ional-cre tin. Ministru al 

Sănătă ii i Ocrotirilor Sociale, 30 martie 1926 - 4 iunie 1927 i 

al Cultelor i Artelor, 28 decembrie 1937 - 10 februarie 1938. A 

debutat în publicistică în anul 1900, în ,,Tribuna” i ,,Tribuna 

literară”. Opera: Câteva pagini din trecutul comunei Seli te, 



Sibiu, 1903; Az erdélyi görög Keleti egyház és a vallás-unio 

XVIII század folyaman, Budapest, 1904, teză de doctorat; Un 

capitol din istoria ziaristicei române ti ardelene, Sibiu, 1906; 

Történeti Parhuzamoa. Felet Jancso Benedek ur ,,Politikai 

Hullàrnaira” Irta Justus, Budapest, 1917; Mitropolitul Andrei 

aguna, Sibiu, 1909; Contele tefan Szechenyi i politica de 

maghiarizare, 1910; Via a unei mame credincioase, Bucure ti, 

1910; De demult, povestire istorică, edi ia a treia, Sibiu, 1911; 

Despre pocăin ă, 1911; Însemnătatea bisericii, 1911; La Ziua Sf. 

Andreiu, 1911; Misiunea episcopilor Adamovici i Bob la curtea 

din Viena, 1912; Sfânta Scriptură în limba română, 1912; 

Temeliile trecutului nostru, 1912; Gheorghe Bari , 1913; 

Principele ardelean Aca iu Barcsai i Mitropolitul Sava  

Brancovici, Bucure ti, 1913; Contribu iuni la istoria Românilor 

ardeleni, 1915; Episcopul Vasile Moga i profesorul Gheorghe 

Lazăr, 1915; Mângâia i poporul! Cuvântări, Sibiu, 1916; Despre 

începutul neamului nostru românesc, Biblioteca populară a 

Asocia iunii, f.a.; Capul lui Mihai Viteazul, 1920; Carte de citire 

(pentru diferite clase, diferite edi iuni), cu Brătescu-Voine ti, 

.a., Bucure ti, 1920-1922; Nicolae Popea i Ioan N. Moldovan, 

1920; Factorii istorici ai vie ii na ionale române ti, Lec iune 



inaugurală, Cluj, 1921; Cea mai veche revistă literară 

românească, 1921; Istoria Românilor, 1921; Chestia 

Concordatului, Sibiu, 1921; La Centenarul mor ii lui Petru 

Maior, cu Sextil Pu cariu i Al. Lapedatu, Cluj; Mitropolitul 

Andrei aguna, Sibiu, 1921, două volume; Andrei aguna i 

conducătorii ,,Asocia iunii transilvane”, Bucure ti, 1923; Avram 

Iancu, Cluj, 1924; Din activitatea ziaristică a lui Andreiu 

Mure ianu, Bucure i, 1925; Revolu ia lui Horia, 1924; Sufletul 

lui aguna, 1924; Romanii i Dacii, Bibl. ,,Steaua”; Legea 

unificării biserice ti, 1925; Via a i faptele lui Andrei aguna, 

Bibl. Steaua; Patriarhia Românilor, Cluj, 1925; Din trecutul 

ziaristicei române, Bibl. ,,Semănătorul”, Arad; Luptători pentru 

lumină; Contribu iuni la istoria ziaristicei române ardelene, 

Sibiu, 1926; Învinge i-vă pe voi în ivă, 1926; Trei genera iuni ... 

1926; Studii ... 1927; Doi umani ti români, 1928; Lecturi din 

izvoarele ist. rom., Cluj, 1928; Sibiul ca centru al vie ii 

române ti, 1928; ,,Chronicon Dubnicense” despre tefan cel 

Mare, Bucure ti, 1929; Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 

1929; Regele Ferdinand, Cluj, 1929; I. Bogdan. Bra ov, 1930; 

Un episod istoric din anul 1917, Bucure ti, 1932; Istoria unui 

manual de istorie, 1932; O binefăcătoare ..., Sibiu, 1933; Carte 



de Istorie bisericească ilustrată, Bucure ti, 1933; Coresponden a 

lui Grigore Ghica, 1933; Documente istorice, Cluj, 1933; 

Episcopul N. Popea, 1933; Începutul domniei lui Matei Basarab, 

Bucure ti, 1933; Opera cultural-educativă a Bisericii Ortodoxe, 

Cluj, 1933; Răscoala ăranilor din Transilvania la 1784, 1934; 

Trecutul nostru românesc, Sibiu, 1934; Anastasia aguna, 

Bucure ti, f.a.; Cronicari i istorici români din Transilvania, 

Caiova, f.a., două volume; Necesitatea unei concentrări 

democratice, Cluj, 1925; Unitatea etnică a Românie fa ă de 

revizionism, Bucure ti, 1934, cu D. Marmeliuc; Probleme 

colare, 1937. 

Iuliu Maniu,  jurist i om politic, născut în 1873 în imleul 

Silvaniei, membru onorific al Academiei Române din 7 iunie 

1919. Fiu de magistrat i nepot, după mamă, al lui Simion 

Bărnu iu. Studiile primare la Blaj, cele liceale la Zalău, dreptul 

la Universită ile din Cluj, Viena i Budapesta. Din 1896 doctor 

în drept din 1898 cu cenzură de avocat la Pesta. Se stabile te în 

Blaj ca avocat al Mitropoliei Unite, unde func ionează până în 

anul 1915, când este înrolat în armată, face coala de ofi eri de 

rezervă i este trimis pe frontul rusesc i apoi pe cel italian. Încă 



student, participă activ la via a politică, în 1892 participă la 

Congresul studen esc de la Roman,  ca reprezentant al 

studen imii române din Ardeal, iar între 1893-1895, la 

manifesările pentru Republică i Memorand. Ca student 

înfiin ează Societatea studen ilor români, sârbi i slovaci în 

Budapesta, i, în calitate de pre edinte, în 1896, roste te un 

discurs politic cerând autonomie na ională pentru românii din 

Ardeal i o nouă direc ie politică activistă. În acela i an este ales 

membru în Comitetul Na ional al Partidului Na ional Român. 

Între 1906-1910, deputat al Cercului Vin ul de Jos, având  

interven ii deosebite în Parlamentul de la Budapesta. Întors de 

pe front, după consfătuirea Partidului Na ional din 24 

septembrie 1918, se stabile te la Viena, unde, în luna octombrie, 

în timpul revolu iei, sublocotenent fiind, cu câteva mii de osta i 

români, ocupă o parte din Ministerul de Război i cu sprijinul 

ofi erilor români,  începe organizarea osta ilor. Între 15-16 

noiembrie 1918, ia parte la tratativele cu partea maghiară, 

pronun ându-se pentru  desfacerea totală de Ungaria. La 

Adunarea de la Alba Iulia, într-un discurs sobru, arată drepturile 

istorice indiscutabile ale românilor asupra Ardealului i asupra 

celorlalte inuturi române ti. Contribuie hotărâtor la formularea 



rezolu iilor votate de Adunare. Marele Sfat Na ional de la Alba 

Iulia îl alege ca pre edinte al Consiliului Dirigent i ef al 

Resortului de Interne. Timp de mai bine de un an, conduce 

treburile Ardealului, consolidând noua administra ie 

românească. După moartea lui G. Pop de Băse ti, este ales 

pre edinte al Partidului Na ional din Ardeal, care, în februarie 

1923, a fuzionat cu Partidul Democrat al lui Take Ionescu, în 

ianuarie 1925, cu Partidul Na ionalist al lui Iorga, iar în toamna 

lui 1928 cu Partidul ărănesc condus de Ion Mihalache, formând 

Partidul Na ional- ărănesc. Prim-ministru între 16 noiembrie 

1928 - 7 iunie 1930, 13 iunie - 10 octombrie 1930 i 20 

octombrie 1932 - 14 ianuarie 1933. Opera: Discursuri 

parlamentare, Blaj, 1906; Ardealul în timpul războiului, Cluj, 

1921; Chestia Banatului, Bucure ti, 1924; Problema 

minorită ilor, 1924; 1929; Lege pentru organizarea ministerelor, 

Au comte de Saint Aulaire, 1930; România i revizuirea 

tratatelor, 1934, cu C.I.C. Brătianu.  

Alexandru Marta, născut în 21 decembrie 1869 în comuna 

Căprioara, jude ul Severin, plasa Birchi , Judecătoria Făget. La 

1 Decembrie 1918 era consilier la Curtea de Apel maghiară din 



Seghedin. A fost ales de Adunarea de la Alba Iulia în Marele 

Sfat. A ocupat postul de secretar general al Consiliului Dirigent 

până la desfiin area acestuia, secretar general al Ministerului 

Justi iei pentru Ardeal i Banat, până în 30 august 1920, 

primpre edinte al Cur ii de Apel Oradea, din mai 1921, al Cur ii 

de Apel Timi oara, până în 30 aprilie 1938, când a ie it la 

pensie; în 14 august 1938 a fost rechemat în calitate  de resident 

regal al inutului Timi , până la 30 septembrie 1940. 

  Constantin Missits, născut la Lipova la 26 mai 1878, 

doctor în Drept la Universitatea din Budapesta, avocat i delegat 

al Lipovei, a îndeplinit atribu ii legate de func ia de pre edinte al 

Asocia iei ardelene pentru industria i comer ul cu lemne, 

dinamizând Societatea forestieră „Carpatia” i contribuind la 

înfiin area „Întreprinderilor Forestiere Române S.A.” din Cluj. 

Urmează liceul la Lugoj, apoi dreptul la Budapesta. În vremea 

anilor de liceu, la Lugoj, se bucură de un stipendiu din partea 

Funda iei ,,Emanoil Gojdu”. Se înscrie la Facultatea de Drept a 

Universită ii din Budapesta în anul 1895. Studentul Missits, la 

curent cu întemni area memorandi tilor, prezent printre 

semnatarii unor adrese de încurajare studen e ti către redactorul 



„Dreptă ii”. La finele anului 1895 rena te Societatea 

studen ească română ,,Petru Maior” din Budapesta, Missits 

figurează printre membrii ordinari ai acesteia. În august 1896 e 

activ în pregătirea Adunării generale a Astrei la Lugoj. După 

câ iva ani de practică de candidat de avocat, C-tin Missits devine 

membru al Societă ii pentru fond de teatru român. În cursul 

ultimei decade a lunii noiembrie 1918, Missits este ales printre 

cei cinci delega i ai Cercului electoral Lipova din partea 

popula iei române ti, cu scopul mărturisit de a participa la 

hotărârea sor ii na iunii române în duminica zilei de 1 decembrie 

1918, în cadrul solemn al Adunării de la Alba Iulia. Îndată după 

Adunare este numit secretar general la Resortul de alimentare al 

Consiliului Dirigent de la Sibiu, unde rămâne până în luna 

octombrie 1919. Sarcina sa era deosebit de grea, dublată de o 

mare răspundere. Moartea sa survine fulgerător la Bra ov, în 

ziua de 31 iulie 1921. 

Iuliu Moldovan, medic, profesor universitar, născut în 15 

iulie 1882 în Bogata de Mure . Studii la Praga i Viena, asistent, 

profesor de igienă i igienă socială la Universitatea din Cluj, 

decan, membru al Societă ii de biologie, cooptat în Marele Sfat 



al Transilvaniei, secretar general i inspector general sanitar i 

de ocrotire a Ardealului. Subsecretar de Stat, în perioada 14 

noiembrie 1929 - 10 octombrie 1930 la Muncă, Sănătate i 

Ocrotiri Sociale, secretar general la acela i departament, 1928-

1929, deputat de Hunedoara i senator de Arad, pre edinte al 

ASTREI, membru corespondent al Academiei Române din 10 

iunie 1920. Opera: Principii generale ale organizării sănătă ii în 

România, Bucure ti, 1924; Igiena na iuni, Cluj, 1925; 

Biopolitica, 1926. 

Valer Moldovan, avocat,  profesor de drept administrativ 

la Universitatea din Cluj, născut în 5 august 1875 în Câmpeni, 

Alba. A făcut studii la Universitatea la Cluj i Budapesta, doctor 

în drept al Universită ii din Cluj, secretar general în Consiliul 

Dirigent, decan al Baroului de Turda i pre edinte al Camerei de 

Agricultură din acest ora , na ional- ărănist. Prezent la Marea 

Adunare de la Alba Iulia în calitate de delegat al Circumscrip iei 

electorale Turda, membru în Marele Sfat, ales deputat de Turda, 

1919, 1926, 1927, 1928, 1930, senator, 1926, 1928, 1932, 1933, 

vicepre edinte al Senatului, 1928, subsecretar de Stat la 

Ministerul Cultelor, 14 noiembrie 1929 - 17 iunie 1930, director 



ministerial al Transilvaniei, 1930, 1933, profesor agregat, 25 

ianuarie 1930 i titular, 1 aprilie 1933, de drept canonic, din 

1934, la catedra de drept administrativ. 

Ion Montani, ziarist, născut în aprilie 1882 în Târnava 

Mică, absolvent al Facultă ii de Drept din Budapesta, 

colaborator la ziarul ,,Poporul Român” din, Budapesta, 1902,  

unul din întemeietorii revistei ,,Luceafărul”, 1902 i colaborator 

intern, colaborator la ziarul ,,Lupta”, 1907, redactor i prim 

redactor la ,,Tribuna” din Arad, 1907-1912, prim redactor i 

director al ziarului ,,Românul” din Arad, 1912-1914. Între 1914-

1918, colaborator de pe front al ziarului ,,Românul” din Arad, 

decembrie 1918 - decembrie 1919, eful Propagandei prin Presă, 

bro uri i foi volante, ata at Consiliului Dirigent. Director al 

ziarului ,,Tribuna Nouă”, 1924-1925, director al ziarului 

,,Rena terea Română”, prim-redactor al ziarului ,,Vestul” din 

Timi oara, 1930-1931, colaborator la ziarele ,,Dreptatea”, 

,,Lupta”, ,,Adevărul” etc. i la revistele ,,Convorbiri Literare”, 

,,Cele trei Cri uri”, ,,Banatul”, ,,Analele Banatului”, ,,Viitorul” 

etc. Opera: Valul care trece, Arad, 1925, Din zile grele, f.a. 



  Moroian, Gheorghe, func ionar, profesor, om politic, născut 
în 9 iulie 1970 în Satulung, Bra ov, studii secundare la Bra ov, 
licen iat al Insitutului de Stat Comercial Superior din Antwerp în 
1892, laureat al colii de tiin e politice din Paris, 1892-1895, 
doctor în tiin e social-economice al Universită ii din Tübingen 
în 1897, luptător pentru cauza na ională a românilor ardeleni în 
Belgia i Fran a, organizând la Paris o adunare a studen ilor 
români, a scris în acest sens articole în ,,Independance Belge”, 
,La Justice”, ,,Journal des Debats”, ,,Republique française”, între 
1907-1909, consul al României la Londra, din 1909, ata at 
comercial în Austro-Ungaria, Germania, Elve ia i Rusia, 
membru al delega iei transilvănene la Conferin a de pace de la 
Paris din 1919, din mai 1919, secretar general la Externe în 
Consiliul Dirigent al Transilvaniei, deputat în 1919, 1928-1931, 
1931-1932, fondator al revistei ,,Observatorul economic social”, 
membru în ,,Frontul Românesc”, colaborator la ,,Semănătorul”. 
Din lucrările sale: Românii din Ungaria”, de H. Gaidoz, 
Bucure ti, 1894, traducere, ,,Chestia agrară în  România”, 1897, 
,,La loi agraire de 1864”, Stuttgart, 1898, ,,Darul din inimă”, 
Bucure ti, 1905, ,,Importan a comercială a Egiptului pentru 
România”, Bucure ti, 1906, ,,Legăturile noastre cu Anglia”, 
Cluj, 1923, ,,Unirea de la 1859 ... ”, 1927, ,,Steed. Dimensiunile 
păcei”, 1927, traducere, ,,Luptele de emancipare ale românilor 
din Ardeal ... ”,  1929, i edi ia în limba franceză, Paris, 1933, 
,,Discurs”, Cluj, 1931, ,,Recuno tin a Ardealului ... ”, 1931, 
,,Organizarea i func ionarea muzeelor comerciale”,f.a.  A 



contribuit la prima Enciclopedie românească  cu articole 
referitoare la politică. 

Eugen Muntean, inginer, născut în 1878 la Oravi a, 

jude ul Cara , absolvent al Liceului greco-ortodox din Bra ov în 

anul 1895, Politehnica la Viena, ob inând titlul academic de 

inginer mecanic în 1902; inginer la marina militară austro-

ungară între anii 1902-1918, ultimul rang ob inut, inginer 

căpitan-comandor. La Marea Adunare de la Alba-Iulia a 

participat ca delegat al Comitetului revolu ionar i al Gărzii 

marinarilor români de la Pola. A fost numit secretar general la 

Resortul Industriei al Consiliului Dirigent. În Constituanta ării a 

fost ales deputat al Circumscrip iei Reci a, jude ul Cara . 

Victor Oni or, profesor universitar, născut în 19 iunie 

1874 în comuna Zagra jude ul Năsăud, într-o familie frunta ă de 

grăniceri. Studii: coala primară în Zagra, Liceul grăniceresc din 

Năsăud, doctoratul în drept, examenul de avocat la Universitatea 

din Budapesta. În timpul studen iei este ales pre edinte al 

Societă ii Academice ,,Petru Maior” din Budapesta. În anii 

1897-1898 figurează ca membru în comitetul de redac ie al 

ziarului ,,Tribuna” din Sibiu. După terminarea studiilor i 

trecerea examenului de avocat, avocat în Bistri a până în 1914 



când este mobilizat, profesor de limba română la Liceul săsesc 

din Bistri a. Face întreg războiul, la început locotenent apoi 

căpitan. Ca avocat la Bistri a ia conducerea  i organizarea luptei 

na ionale în jude , sco ând pe cheltuială proprie o publica ie de 

afirmare na ională, ,,Gazeta Bistri ei”.  Candidează la alegerile 

de deputat din anul 1906 în Cercul electoral Năsăud, cu 

programul Partidului Na ional Român, fiind înfrânt cu numai 

câteva voturi de candidatul guvernului maghiar, voturi 

apar inând candida ilor evrei i unguri, func ionari obliga i să 

voteze cu regimul. La alegerile din anul 1910 este din nou 

înfrânt datorită terorii exercitată de guvernul maghiar. În 1918 

reprezintă Cercul electoral Năsăud la Adunarea Na ională de la 

Alba-Iulia. Este cooptat în Marele Sfat Na ional, numit secretar 

general al Consiliului Dirigent, Resortul Interne i organizează 

întreaga  administra ie din Transilvania pe baze române ti. În 

1919 este ales deputat al Cercului electoral Năsăud, în prima 

legislatură a Statului român reîntregit, fără contracandidat. Ca 

profesor de drept administrativ i financiar la Universitatea 

Regele Ferduinand I din Cluj, prodecan i decan în mai multe 

rânduri, contribuie la organizarea învî ământului românesc în 

Transilvania. A fost i  vicepre edinte al Sec iei juridice a 



,,ASTREI” i al ,,AGRULUI”. A  sprijinit mi carea Băncilor 

Populare române ti din Transilvania, a înfiin at difetrie 

intreprinderi industriale române ti, a îndrumat i organizat 

meseria ii români din Bistri a. Opera: Legiuirea ărei noastre, 

Bistri a, 1901; Legile Grănicerilor Năsăudeni, 1905; Doyle 

Duett, traducere, 1905; Legea nouă asupra alegerii deputa ilor, 

Arad, 1914, cu Aurel Lazăr i Romul Boilă; Lege pentru 

alegerea de deputa i i senatori, Cluj, 1919, Noua lege pentru 

alegerea de deputa i i senatori, Sibiu, 1919; Istoria dreptului 

român, Cluj, 1921, curs de licen ă; Tratat de drept administrativ 

român, 1923; Venitul Na ional, reforma monetară i criza 

economică din România, 1931; Situa ia juridică a statului 

romano-catolic ardelean ... ,Cluj, 1934. Decora ii: ,,Ordinul 

Francisc Iosif I”, în 1918 pentru merite militare, ,,Regele 

Ferdinand I” în grad de ofi er, pentru merite în lupta pentru 

Unire, ordinele ,,Steaua României” i ,,Coroana României” în 

grad de comandor pentru merite în cadrul Statului român i cu 

,,Răsplata Muncii” pentru învă ământ, clasa I. A murit în 16 mai 

1932 într-un sanatoriu din Viena. 



Vasile C. Osvadă,  economist i publicist, născut în 9 

septembrie 1875 în Măhaciu, Cluj. Studii: Blaj, Bra ov i Viena, 

director de bănci, colaborator cu articole economice la 

,,Tribuna”, ,,Foaia de Duminică”, ,,Revista Economică”, 

,,Lupta”. A redactat foaia ,,Tovără ia”. 

tefan Cicio-Pop, om politic, născut în 1 aprilie 1865 în 

Sigău, Some . Studii primare i liceale în Gherla i Sibiu, cele 

universitare la Budapesta i Viena. Din 1891, avocat în Arad. În 

1894, la Conferin a de la Haga a Uniunii interparlamentare, ca 

trimis al comitetului executiv al Partidului Na ional. Luptător 

activ pentru cauza na ională, avocat al apărării în procesul 

Memorandului, deputat de iria în Parlamentul de la Budapesta, 

1905. În casa lui din Arad s-a pregătit Adunarea de la Alba Iulia, 

pe care tefan Cicio-Pop a deschis-o, a fost ales vicepre edinte 

al ei la 1 Decembrie 1918. Membru în Consiliul Dirigent ca ef 

al Resortului de  Război. Între 17 decembrie 1918 - 14 martie 

1920, ministru de Stat pentru Ardeal, deputat de mai multe ori în 

Parlament, deputat i pre edinte al Camerei în 1928-1929 în 

guvernul Maniu. A murit în 16 februarie 1934. Opera: Discurs, 

Bucure ti, 1927; Unirea Ardealului i Banatului cu Patria 



Mumă, Cernău i, 1928; Départ de Mr. de Saint Aulaire, 

Bucure ti, 1930. 

Mihai Popovici, om politic, născut în 21 octombrie 1879 în 

Bra ov. A absolvit Facultatea de Filosofie de la Viena, unde a 

ob inut i doctoratul în drept. A participat la toate mi cările 

politice ale Partidului  Na ional Român din Transilvania. A fost 

însărcinat cu diferite misiuni importante i a scris articole în mai 

toate ziarele transilvănene pentru cauza românească. În 1916 

intră în Armata Română i în 1917-1918  organizează Corpul 

Voluntarilor Români în Moldova. A participat la Adunarea 

Na ională de la Alba Iulia care îl alege membru în Consiliului 

Dirigent la Resortul Industriei i Comer ului. Între 5 decembrie 

1919-13 martie 1920 este ministru la Lucrări Publice i ad-

interim la Finan e, ministru de finan e, 6-22 iunie 1927, 16 

noiembrie 1928-15 octombrie 1929, când a stabilizat leul,  

noiembrie 1928, de Interne, 7-13 iunie 1930, iar de finan e, 13 

iunie 1930-13 aprilie 1931, de Justi ie, 11 august 1932-14 

noiembrie 1933. Frunta  na ional- ărănist. Opera: Solidarismul 

politic, Bucure ti, 1923; Bugetul, 1924; Alegerea de la 

Reghinul-Săsesc, 1925; Bugetul, 1925; Datoriile i crean ele 



României după tratate, 1925; Politica de revalorizare i 

conversiunea la Banca Na ională, 1925; Lege pentru 

reorganizarea Înaltei Cur i, 1929; Legea contabilită ii publice, 

1930; Lege pentru reorganizarea Înaltei Cur i de Conturi, 1930. 

Alexandru Russu, episcop greco-catolic al 

Maramure ului, născut în 1884 în Seribia, Mure , într-o familie 

preo ească. A terminat liceul la Blaj, apoi Seminarul central din 

Budapesta, unde i-a luat doctoratul. În 1910 este hirotonit i 

numit profesor de Dogmatică la catedra  monseniorului dr. Suciu 

din Blaj. Fondator la revistei ,,Cultura cre tină”, 1911, director 

al ziarului ,,Unirea”, 1922,  canonic de Blaj, 1921, rector al 

Seminarului teologic i al Academiei Teologice, 1925, deputat i 

secretar general la Resortul Cultelor. Opera: Catehismul catolic, 

Blaj, 1921; Veneratului cler eparhial, 1931. 

Ioan Suciu, om politic, născut în 14 decembrie 1862 la 

i tarove , Timi , decedat 12 martie 1939 la Chi ineu-Cri . 

Organizator al  Adunării Na ionale. Func iile: deputat na ional în 

Parlamentul de la Budapesta, membru în Comitetul Central al 

Partidului Na ional din Transilvania, ministru al Organizării i al 

Propagandei în Consiliul Dirigent, 1918-1920, pre edinte al 



Comisiei de unificare, secretar general al Agriculturii i 

Domeniilor pentru Transilvania, 1920-1921, primpre edinte al 

Consiliului Superior, 1920-1922,  deputat i senator în 

Parlamentul de la Bucure ti, eful Contenciosului Statului, 

1922-1929, decan al Baroului Cluj. 1922-1930, notar public la 

Chi ineu-Cri , 1930-1939. 

Alexandru Vaida Voevod, om politic, născut în 27 

februarie 1872 în Olpret. Studii: Liceul săsesc din Bistri a i 

Liceul românesc din Bra ov, medicina la Universitatea din 

Viena. Participant activ la manifestările na ionale. În anul 1896 

onvoacă la Viena un important congres al studen imii, din 1896, 

ales în comitetul Partidului Na ional. A practicat pu in timp 

medicina, la Karlsbad. Pierde la alegerile din 1905, ales cu mare 

majoritate în 1906 în Camera Ungariei, vorbe te aici despre 

reforma agrară, votul universal, dreptul femeilor de a fi admise 

la Universitate, contra legii colare a lui Apponyi, Scos în 1907 

din fosta Cameră, revine, din 1910, deputat de Făgăra , activând 

în Cameră până în 1918. În toamna lui 1918 paricipă la Oradea 

la consfătuirea comitetului, iar în 18 octombrie cite te în 

Parlamentul ungar, Declara ia de liberă dispunere de soarta sa, a 



poporului român din Ardeal i Ungaria, care a produs o mare 

consternare între deputa ii maghiari. La Marea Adunare 

Na ională de la Alba Iulia este ales în Consiliul Dirigent, la 

Externe i delegat în comisia care a prezentat Actul Unirii 

regelui Ferdinand. Între 17 decembrie 1918 - 1 decembrie 1919 

este ministru al Transilvaniei. Între 1 - 5 decembrie 1919 este 

prim ministru i la ministru la Externe. Tot în 1919 participă la 

Congresul de pace, iar în toamna aceluia i an este deputat i 

pre edinte al noii Camere a României Mari. Ministru de Interne, 

16 noiembrie 1928 - 7 iunie 1930 i 13 iunie - 10 octombrie 

1930, când organizează Jandarmeria. Prim ministru, 6 iunie - 20 

octombrie 1932 i 14 ianuarie - 14 noiembrie 1933, de inând i 

portofoliile Interne i ad interim la Externe, 6 iunie - 11 august 

1932, ad interim la Muncă, Sănătate i Ocrotire Socială, 7 - 9 

iunie 1932, Externe, 11 august - 20 octombrie 1932 i Industrie 

i Comer , 14 iunie - 14 noiembrie 1933. Rupându-se din 

Partidul Na ional- ărănesc, la 12 mai 1933 creează organiza ia 

politică ,,Frontul Românesc”. Ministru de Stat, 10 februarie - 30 

martie 1938, consilier de Coroană, 30 martie 1938. Ministru de 

Stat, 28 iunie - 4 iulie 1940. Opera: Postul - virtute? petrecerea-

păcat?, Viena, 1898; Vorbire, Oră tie, 1904; Mangra, Tisza i 



Tribuna, Bra ov, 1911; Expunere ... , Bucure ti, 1919 i 1920; 

Declaration ministérielle, Paris, 1920; Chestia Banatului, 1924; 

Discurs, 1924, 1927, Bucure ti, 1928, 1929; ,,Jos Austria 

perfidă!”, Viena, f.a.; Problema frontierelor române ti, 

Bucure ti, f.a.; Die Wahl in Sasca, Viena i Leipzig, f.a., edi ia 

românească, Bucure ti, 1933; Legea Jandarmeriei, cu Cihoski, 

Bucure ti, 1929; Legea pentru organiza iunea Aministra iunei, 

cu Ed. Mirto, 1929; Legea organizării administra iunei, 1929; 

Lege pentru organizarea Poli iei generale a Statului, cu D. R. 

Ioani escu, 1929; Lege pentru statutul jandarmilor, 1929. 

Aurel Vlad, om politic, născut în anul 1875 în Oră tie. 

Doctor în drept la Budapesta. Temperament de luptător, român 

însufle it, începe cu câ iva prieteni o puternică mi care 

împotriva politicii române ti de pasivitate i cere intrarea în 

via a politică activă. Curentul prinde, ajutat i de două ziare din 

Oră tie: ,,Activitatea” i ,,Libertatea”, 1901. Candidează la Ilia 

în jude ul Hunedoara i cu toată teroarea maghiară reu e te să 

intre în Parlamentul Ungariei, 1903, unde cuvântările lui 

impresionează pe liderii maghiari. La alegerile din 1905 intră 

din nou în Parlamentul ungar împreună cu încă 14 deputa i 



români. Î i face datoria de bun român în cariera publică. În 1918 

î i pune gaj întreaga sa avere pentru a putea face fa ă noii ări. În 

Consiliul Dirigent este eful Resortului de Finan e, iar în 

guvernul Vaida este ministru de Finan e, 5 decembrie 1919 - 23 

februarie 1920. Deputat în patru cicluri, 1919 - 1920, 1926 - 

1927; în guvernul Maniu a fost ministru al Cultelor, 16 

noiembrie 1928 - 14 noiembrie 1929 i de Industrie i Comer , 

14 noiembrie 1927 - 7 iunie 1930. ef al Partidului Na ional-

ărănesc din jude ul Hunedoara, pre edintele Camerei Agricole 

i al Consiliului Jude ean, sus ine cu banii săi, timp de opt ani 

ziarul partidului din jude  ,,Solia Dreptă ii”, în care scrie i 

articole. Pre edinte al Consiliului administrativ al Băncii 

,,Ardeleana”, membru în sinoadele i congresele Bisericii 

Ortodoxe încă din perioada dualistă, ef al organiza iilor de 

Hunedoara i Severin ale ,,Frontului Românesc”. Opera: 

Vorbirea ... ,Oră tie, 1903; Discu ia asupra bugetului, 1928; 

Discursuri, 1929.  

Consiliul Dirigent a fost dizolvat, după ce, îndeplinindu-şi 
mandatul dat de Marele Sfat, a dus ,,în îndeplinire hotărârile de 
la Alba Iulia, a preluat şi a diriguit viaţa de Stat, sʼa îngrijit de 
serviciile publice”, marele său merit fiind că ,,a înlocuit 



stăpânirea străină reîntronând ... stăpânirea românească în Dacia 
superioară” şi aceasta s-a petrecut ,.fără atrocităţi, fără siluire 
omenească şi fără întreruperea continuităţii vieţii de Stat, fără 
nici o cruzime, fără nici o victimă pricinuită de puterea de Stat, 
ceea ce va fi pentru vecie un titlu de înaltă mândrie a poporului 
românesc în faţa lumii civilizate”. 

 

Alexiu  Tatu 

 

  

 

 

 

 

 

 


