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INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SIBIU 
 

 

PLANUL DE ACŢIUNI AL JUDEŢULUI SIBIU PE ANUL 2019 

PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE GUVERNARE 
                                                                                                                                            

 

   
CAPITOLUL  1.  ECONOMIE. POLITICI INDUSTRIALE. POLITICI ÎN DOMENIUL RESURSELOR MINERALE NEENERGETICE. 

COMERŢ ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE. PROTECŢIA CONSUMATORULUI. 

 

Nr. 

Crt. 

Măsuri  Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana 

 responsabilă 

Termen de 

finalizare 

Măsura: Politici Macroeconomice. Fiscalitate. Buget 

Măsura: Creşterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat 

1. Profesionalism : Informarea şi îndrumarea contribuabililor în vederea conformării 

la cerinţele legislaţiei fiscale  

Indicatori: 

- număr întâlniri de lucru cu contribuabilii; 

- număr de participanţi la întâlnirile de lucru organizate; 

- număr de solicitări pe linie de asistenţă contribuabili soluţionate. 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor 

Publice Sibiu 

Şef administraţie; 

Şef administraţie adj. 

colectare; 

Şefi servicii fiscale 

teritoriale 

31.12.2019 

2. Respect : Creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor prin utilizarea 

mijloacelor electronice de transmitere la distanţă 

Indicatori: 

- număr de utilizatori ai aplicaţiei SPV 

- număr şi valoarea plăţilor efectuate on-line; 

- număr şi valoarea plăţilor efectuate prin POS. 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor 

Publice Sibiu 

Şef administraţie; 

Şef administraţie adj. 

colectare; 

Şefi servicii fiscale 

teritoriale 

31.12.2019 

3. Competenţă : Realizarea programului de încasări a veniturilor bugetare şi 

diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la 31.12.2018, stimularea 

conformării voluntare 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor 

Şef administraţie; 

Şef administraţie adj. 

colectare; 

31.12.2019 
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Indicatori: 

- Gradul de realizare a programului de încasări bugetare nete; 

- Diminuarea arieratelor recuperabile aflate în sold la finele anului 2018; 

- Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale; 

- Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite 

Publice Sibiu Şefi servicii fiscale 

teritoriale 

4. Competenţă : Combaterea evaziunii fiscale prin acţiuni îndreptate spre domeniile 

cu risc mare de evaziune, firme cu pierderi continue (peste 3 ani la rând), companii 

care au cifra de afaceri nulă şi credite acordate de asociaţi/acţionari privaţi 

propriilor firme cu pierderi 

Indicatori: 

- Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspecţiilor fiscale la 

contribuabili persoane juridice; 

- Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspecţiilor fiscale la 

contribuabili persoane fizice; 

- Ponderea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor pentru care s-a modificat baza de 

impunere în total impozite, taxe şi contribuţii verificate la contribuabili 

persoane juridice. 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor 

Publice Sibiu 

Şef administraţie; 

Şef administraţie adj. 

inspecţie fiscală 

31.12.2019 

Măsura: Raţionalizarea cheltuielilor publice - creşterea eficienţei administraţiei publice centrale şi locale şi a transparenţei administrative 

5. 
Competenţă : Îndrumarea instituţiilor publice în vederea creşterii gradului de 

încredere în datele colectate prin Sistemul Naţional de Raportare FOREXEBUG -

instrument pentru raportarea situaţiilor financiare şi publicarea informaţiilor de 

detaliu privind utilizarea fondurilor publice, în conformitate cu clasificaţia bugetară 

Administraţia 

Judeţeană a 

Finanţelor 

Publice Sibiu 

Şef administraţie AJFP 

Sibiu; 

Trezorier – şef; Şefi 

structuri teritoriale 

trezorerie 

31.12.2019 

6. Creșterea colectării fiscale – care se va realiza prin controlul realizat asupra 

mărfurilor prezentate în vamă și a declarațiilor vamale depuse. 

La nivel județean vor fi urmărite îndeplinirea obiectivelor propuse de Direcția 

Generală a Vămilor, cu accent pe mărirea acțiunilor de control antifraudă în 

domeniul vamal. 

Biroul Vamal 

de Interior Sibiu 

 

Şef Birou Vamal 

 
31.12.2019 

Măsura:  Realizarea unui înalt nivel de protecție a consumatorilor 

7. Realizarea de acţiuni de supraveghere a pieţei privind respectarea prevederilor 

legale la comercializarea produselor alimentare 

Comisariatul 

Județean pentru 

Protecția 

Consumatorilor 

Comisar Şef Adjunct 2019 
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Sibiu 

8. Realizarea de acţiuni de supraveghere a pieţei privind respectarea prevederilor 

legale la comercializarea produselor nealimentare  

Comisariatul 

Județean pentru 

Protecția 

Consumatorilor 

Sibiu 

Comisar Şef Adjunct 2019 

9. Realizarea de acțiuni de supraveghere a respectării drepturilor consumatorilor în 

cazul prestării de servicii alimentare şi nealimentare 

Comisariatul 

Județean pentru 

Protecția 

Consumatorilor 

Sibiu 

Comisar Şef Adjunct 2019 

10. Desfășurarea de acţiuni de control privind produse și servicii specifice - oferite 

consumatorilor cu ocazia sărbatorilor  pascale şi a sărbatorilor de iarnă   

Comisariatul 

Județean pentru 

Protecția 

Consumatorilor 

Sibiu 

Comisar Şef Adjunct 2019 

11. Realizarea de acţiuni în colaborare cu alte instituţii deconcentrate  ale   

statului pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea comercializarii 

 produselor alimentare şi nealimentare neconforme sau contrafăcute   

Comisariatul 

Județean pentru 

Protecția 

Consumatorilor 

Sibiu 

Comisar Şef Adjunct 2019 

12. Îmbunătaţirea continuă a modalitaţilor de primire, soluţionare şi informare a 

consumatorilor 

Comisariatul 

Județean pentru 

Protecția 

Consumatorilor 

Sibiu 

Comisar Şef Adjunct 2019 

13. Acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei consumatorilor 

pentru operatorii  economici din judeţul Sibiu   

Comisariatul 

Județean pentru 

Protecția 

Consumatorilor 

Sibiu 

Comisar Şef Adjunct 2019 

14. Desfăşurarea pe tot parcursul anului 2019 de campanii şi acţiuni de informare şi 

educare a cetăţenilor privind drepturile pe care le au in calitate de consumatori   

Comisariatul 

Județean pentru 

Comisar Şef Adjunct 2019 
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Protecția 

Consumatorilor 

Sibiu 
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CAPITOLUL  2.  FONDURI EUROPENE   

 

 

Nr. 

Crt. 

Măsuri Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

Măsura: Promovarea PNDR 2014-2020 

1. Răspunsuri la solicitările de informaţii cu caracter general sau specific privind 

condiţiile şi modalitatea de accesare a fondurilor europene acordate prin PNDR 

2014 – 2020 transmise telefonic, în scris prin e-mail sau în scris prin poștă sau 

direct la sediul OJFIR Sibiu 

Oficiul Județean 

pentru 

Finanțarea 

Investițiilor 

Rurale Sibiu 

Director OJFIR  Sibiu 

Sefii de serviciu 

Responsabilul cu 

relațiile publice de la 

OJFIR 

2019 

2. Organizarea de întâlniri lunare cu primarii comunelor din Județul Sibiu 

(reprezentanții legali ai comunelor)  

 

Oficiul Județean 

pentru 

Finanțarea 

Investițiilor 

Rurale Sibiu 

Director OJFIR  Sibiu 

Sefii de serviciu 

Responsabilul cu 

relațiile publice de la 

OJFIR 

2019 

3. Organizarea de întâlniri cu potențialii beneficiari din localitățile Județul Sibiu – 

grupați pe zone cu activități agricole  comune 

Oficiul Județean 

pentru 

Finanțarea 

Investițiilor 

Rurale Sibiu 

Director OJFIR  Sibiu 

Sefii de serviciu 

Responsabilul cu 

relațiile publice de la 

OJFIR 

2019 

4. Difuzarea de materialele de informare şi prezentare avizate şi aprobate pentru 

publicare de către MADR si AFIR si anume: ghidurile Solicitantului, pliante, 

prezentări Powerpoint, broşuri, etc. 

Oficiul Județean 

pentru 

Finanțarea 

Investițiilor 

Rurale Sibiu 

Director OJFIR  Sibiu 

Sefii de serviciu 

Responsabilul cu 

relațiile publice de la 

OJFIR 

2019 

 

 Măsura:Implementarea PNDR 2014-2020 

5. Verificare cereri de finanțare, vizite în teren, verificare documentație pentru: acte 

adiționale, dosare de achiziții și cereri de plată. 

Oficiul Județean 

pentru 

Finanțarea 

Investițiilor 

Rurale Sibiu 

Director OJFIR Sibiu 

Șefii de serviciu 

Expertii OJFIR Sibiu 

2019 
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Măsura: Utilizarea instrumentelor financiare și a instrumentelor teritoriale: o proporție importantă a investițiilor, și anume 517 milioane EURO 

(de aproape patru ori mai mult decât în perioada 2007-2013), va fi furnizată prin intermediul instrumentelor financiare (inclusiv prin inițiativa 

privind IMM-urile pusă în aplicare de BEI). Acestea vor viza sprijinirea IMM-urilor prin furnizarea de capital, de împrumuturi și de garanții 

pentru fazele incipiente și de creștere. 

6. Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Sibiu 

Consiliul 

Județean Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

Proiectelor 

2019-2022 

7. Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie – 

Dispensarul 

Consiliul 

Județean Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

Proiectelor 

2019-2022 

8. Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu 

pavilion II și pavilion administrativ 

Consiliul 

Județean Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

Proiectelor 

2019-2022 

9. Eficientizarea energetică a Pavilionului IV al Spitalului de Psihiatrie dr. Gh. Preda 

din Sibiu 

Consiliul 

Județean Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

Proiectelor 

2019-2020 

10. Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul Modernizare, extindere și 

dotare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de 

Urgențe Sibiu 

Consiliul 

Județean Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

Proiectelor 

2019 

11. Reabilitare DJ 141 Mediaş – Moşna – Pelişor – Bîrghiş – valoare conform 

Contractului 

de Finanțare: 84.612.237,97 lei 

Consiliul 

Judetean Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

Proiectelor 

2019-2022 

12. Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighișoara,-valoare conform Contractului de Finanțare:  

118.625.483,97 lei; 

Consiliul 

Judetean Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

Proiectelor 

2019-2022 

13. Reabilitare DJ 106B – A1 – Ocna Sibiului – Loamneş – Şoroştin – Ţapu - valoare 

conform Contractului de Finanțare: 121.135.517,17 lei. 

Consiliul 

Judetean Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

Proiectelor 

2019-2022 

14. Proiect INTERREG EUREGA – Regiunile gastronomice europene prosperă prin 

protejarea și stimularea patrimoniului cultural culinar și crearea de noi locuri de 

muncă și creștere economică 

Consiliul 

Judetean Sibiu 

Direcția Informatică, 

Resurse Umane, Relații 

Publice, Doris Banciu 

2020 

15. Proiectul „Să spunem NU corupției”  - îmbunătățirea capacității administrative a 

Consiliului Județean Sibiu de a crește integritatea și a preveni corupția, prin 

Consiliul 

Judetean Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

2019 
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dezvoltarea și implementarea unui standard de integritate, prin dezvoltarea și 

implementarea unui mecanism de cooperare cu societatea civilă și prin creșterea 

nivelului de educație anticorupție a personalului din cadrul instituției 

Proiectelor 

16. Proiectul „Spre o administrație publică performantă”, CJS împreună cu Asociația 

Română pentru Transparență 

Consiliul 

Judetean Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

Proiectelor 

2019 

17. Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea Ocna Sibiului – CJ Sibiu are 

calitatea de partener în cadrul proiectului – valoare conform Contractului de 

Finanțare: 19.613.388,30 lei 

Consiliul 

Judetean Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

Proiectelor 

2019-2022 

18. Derularea unor programe de sprijin pentru comunităţile de romi / defavorizate – 

Proiect POCU – Un parteneriat pentru incluziune economico-socială a comunității 

marginalizate Tîrnava – depus de Centrul European de Integrare al Romilor, în 

parteneriat cu: Comuna Tîrnava, Lic. Tehnologic Stănescu Valerian Tîrnava, 

Județul Sibiu, CIT – Irecson Centrul de Informare Tehnologică SRL și SC Social 

Com SRL;  

200 persoane - consiliere și orientare pe piața muncii 

250 persoane  - formare profesioanală, crearea a 70 de locuri de muncă și 

subvenționarea angajatorilor 

20 antreprenori asistați 

120 persoane consiliere juridică 

Sprijinirea a 3 servicii medicol-sociale în cadrul comunității și acordarea acestora 

către 570 de persoane din grupul țintă 

Reabilitarea a 10 locuințe  

Prevenirea părăsirii timpurie a școlii prin programe de tip școală după școală și 

biblioteca pentru toți pentru 150 de copii. 

Consiliul 

Judetean Sibiu 

Serviciul Strategii, 

Dezvoltare Economică 

și socială 

2018-2021 

19. Antreprenoriat prin INOVARE - dezvoltare inteligentă durabilă în Regiunea Centru 

- INOV@RE – proiect al Fundației de Resurse pentru Educație și Formare 

Profesională, CJS partener alături de Centrul de Informare Tehnologică Irecson 

SRL și EUROM Trening and Consultancy SRL  

Consiliul 

Judetean Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

Proiectelor 

2019-2021 

20. Semnarea contractului de finantare aferent proiectului ”Sustenabilitate. Inovare. 

Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. SIBIU - Strategia 2030” 

Consiliul 

Judetean Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

Proiectelor 

2019 

21. Construire pistă biciclete și rigole betonat, pe DJ105G Avrig-Racovița-Tălmaciu- Consiliul Opriș Anca, Direcția Depus pe 
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Sadu-Râu Sadului-lim. Jud. Vâlcea km 0+919-3+050 Judetean Sibiu 

 

Tehnică Fonduri 

Europene. Se 

așteaptă 

rezultatul 

evaluării 
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CAPITOLUL 3 TURISM 

 

 

Nr. 

Crt. 

Mǎsuri Entitatea 

implicatǎ în 
realizare 

Persoana 

responsabilǎ 

Termen de finalizare 

Guvernul susține promovarea României ca destinație turistică în concordanță cu obiectivele și prioritațile generale de dezvoltare ale țării 

noastre, ale Uniunii Europene și ale tendințelor mondiale în domeniu 

1 Parteneriate internaționale active cu 6 regiuni  Consiliul Județean 

Sibiu 

Direcția Informatică, 

Resurse Umane, 

Relații Publice, Doris 

Banciu 

2019 

2 Promovarea județului și PRGE prin participare la 

târguri naționale și internaționale de turism 

Consiliul Județean 

Sibiu 

Direcția Informatică, 

Resurse Umane, 

Relații Publice, Doris 

Banciu 

2019 

3 Promovarea obiectivelor turistice prin 

realizare/refacere panouri/indicatoare turistice rutiere  

Consiliul Județean 

Sibiu 

Serviciul Strategii, 

Dezvoltare 

Economică și Socială 

2019 

4 Semnarea contractului de finantare În cadrul HG 

558/2017, Masterplan în domeniul turismului pentru 

proiectul ”Construire bază de salvare în stațiunea 

Păltiniș” 

Consiliul Județean 

Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

Proiectelor 

2019 

5 Promovarea destinației turistice Sibiu prin vizite de 

studiu pentru lideri de opinie și profesioniști din 

turism 

Consiliul Județean 

Sibiu 

Asociația Județeană de 

Turism Sibiu 

Simina Manea 2019 

6 Promovarea destinației turistice Sibiu la evenimente 

și conferințe naționale și internaționale de turism  

Consiliul Județean 

Sibiu 

Asociația Județeană de 

Turism Sibiu 

Simina Manea 2019 

7 Implementarea programului de calitate Mic dejun 

sibian 

Consiliul Județean 

Sibiu 

Ana Lazăr 2019 



 10 

Asociația Județeană de 

Turism Sibiu 
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CAPITOLUL  4  POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM 

 

Nr. 

Crt. 

Măsuri Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

Măsura: Programul pentru stimularea Exporturilor si Programul de Internationalizare  

Promovarea mai accentuată a antreprenoriatului în scopul dezvoltării sectorului IMM-lor, astfel încât acesta să devină semnificativ în 

configuraţia structurii de proprietate a economiei naţionale 

2. Implementarea eficienta  in anul 2019 începand cu luna ianuarie , la nivelul 

judetelor arondate AIMMAIPE Brasov (Brasov, Sibiu, Covasna) a următoarelor 

programe guvernamentale de finanțare de la bugetul de stat: 

1.Schema de ajutor: Romania Start-up Nation 

2.Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a 

produselor si serviciilor de piata 

3.Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in 

randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii 

4.Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului cu 

finalizare prin organizarea unui targ  

5.Programul UNCTAD/EMPRETEC –cursuri de specializare antreprenoriat  

6.Programul național multianual de microindustrializare  

MMACA 

și AIMMAIPE  

Brasov  

MMACA prin Directia 

Porgrame și Politici 

IMM si personalul 

AIMMAIPE Brasov  

31.12.2019 

Măsura:Dezvoltarea agenţiilor regionale de atragere de investiţii şi promovare a exportului 

    
3. Acapararea de noi piete , acces la internationalizarea firmelor , sustinerea 

exporturilor, atragere de investitii si promovare a exportului. 

 MMACA prin Invest 

Romania  si pesonalul 

AIMMAIPE Brasov  

31.12.2019 
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CAPITOLUL  5  POLITICI PUBLICE  ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 

 

Nr. 

Crt. 

Măsuri Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

Măsura: Stimularea creării de noi locuri de muncă   

1. Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta peste 45 de ani prin  subvenţionarea 

locurilor de muncă - 400 de persoane   

Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă Sibiu 

Director Executiv  

Mircea Dorin Creţu 

31.12.2019 

 

2. Ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se 

încadrează înainte de expirarea şomajului - 300 persoane   

Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă Sibiu 

Director Executiv  

Mircea Dorin Creţu  

31.12.2019 

 

 3. Organizarea bursei locurilor de muncă vacante Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă Sibiu 

Director Executiv  

Mircea Dorin Creţu 

31.12.2019 

 

4. Cuprinderea şomerilor la cursuri de formare profesională - 357 persoane   Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă Sibiu 

Director Executiv  

Mircea Dorin Creţu  

31.12.2019 

 

5. Încadrarea în muncă a absolvenţilor de cursuri de formare profesională – 110 

persoane   

Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă Sibiu 

Director Executiv  

Mircea Dorin Creţu  

31.12.2019 
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6. 

Stimularea mobilităţii forţei de muncă - pentru încadrarea la o distanţă mai mare de 

15  km (prima de încadrare) – 5 persoane  

Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă Sibiu 

Director Executiv  

Mircea Dorin Creţu  
31.12.2019 

 

7. Stimularea mobilităţii forţei de muncă - pentru încadrarea într-o altă localitate la 

peste 50 km cu schimbarea domiciliului (prima de instalare) – 10 persoane  

Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă Sibiu 

Director Executiv  

Mircea Dorin Creţu  

31.12.2019 

 

Măsura: Şanse reale pentru tineri 

 

8. Încadrarea în muncă a tinerilor absolvenţi de învăţământ prin subvenţionarea 

locurilor de muncă – 100 persoane 

Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă Sibiu 

Director Executiv  

Mircea Dorin Creţu  

31.12.2019 

 

9. Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadreaza în muncă tineri NEET – 15 

persoane 

Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă Sibiu 

Director Executiv  

Mircea Dorin Creţu  

31.12.2019 

 

Măsura: Incluziune socială şi reducerea sărăciei 

10. Încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate, în baza Legii nr. 76/2002, 

art. 93'1 – 5 persoane   

Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă Sibiu 

Director Executiv  

Mircea Dorin Creţu  

31.12.2019 

 

11. Monitorizarea activităţii de informare şi consiliere privind cariera persoanelor 

aflate în căutarea unui loc de muncă – 5000 persoane consiliate   

Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă Sibiu 

Director Executiv  

Mircea Dorin Creţu  

31.12.2019 
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12. Acordarea primei de activare pentru şomerii neindemnizaţi – 70 persoane   Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă Sibiu 

Director Executiv  

Mircea Dorin Creţu  

31.12.2019 

 

13. Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadreaza în muncă şomeri 

neindemnizaţi, someri de lunga durata– 5 persoane   

Agenția 

Județeană 

pentru 

Ocuparea Forței 

de Muncă Sibiu 

Director Executiv  

Mircea Dorin Creţu  

31.12.2019 

 

Stimularea creării de noi locuri de muncă 

Obiectiv: în materie de ocupare a forței de muncă, stabilit în contextul Strategiei Europa 2020, este de a atinge ținta de 70% în privința ratei de ocupare 

pentru grupa de vârstă 20-64 ani. Acest lucru se poate realiza numai prin promovarea unor politici publice coerente și realiste, care să determine o piață a 

muncii performantă, dinamică și flexibilă, ceea ce va asigura accesul majorității cetățenilor la locuri de muncă de calitate, în funcție de competențele și 

abilitățile lor, la venituri decente. 

 

14. 
Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate 

în muncă în ceea ce privește riscurile existente la locurile de muncă din 

microintreprinderi. 

Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă Sibiu 

Şef serviciu SSM 

Şef birou SSM 
Trim. I-IV  

Stimularea creării de noi locuri de muncă 

Obiectiv: promovarea unor politici publice coerente și realiste, care să determine o piață a muncii performantă, dinamică și flexibilă, ceea ce va 

asigura accesul majorității cetățenilor la locuri de muncă de calitate, în funcție de competențele și abilitățile lor. 

 

15. 
Monitorizarea respectării legislaţiei muncii privind protecţia maternităţii la locul de 

muncă pentru salariatele gravide şi mame, lăuze sau care alăptează conform OUG 

96/2003. 

Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă Sibiu 

Şef serviciu SSM 

Şef birou SSM 
Trim. I-IV 

Stimularea creării de noi locuri de muncă 

Obiectivul : promovarea unor politici publice coerente și realiste, care să determine o piață a muncii performantă, dinamică și flexibilă 

16. 
Campanie de controale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă 

nedeclarată în domeniile susceptibile de utilizarea acestei forme de evaziune 

Inspectoratul 

Teritorial de 
Şef serviciu Trim. I-IV 
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fiscală. Muncă Sibiu CRM 

17. 
Eficientizarea colaborării instituţionale în vederea reducerii muncii fără forme 

legale, cu instituţii abilitate (Biroul pentru Imigrări Sibiu, Inspectoratul de Poliţie a 

Judeţului Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sibiu, Direcţia Regională 

Antifraudă Sibiu, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, etc.) 

precum şi cu sindicatele şi patronatele, în scopul asumării răspunderii. 

Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă Sibiu 

Şef serviciu 

CRM 
Trim. I-IV 

18. 
Campanie de conştientizare a efectelor negative pe termen lung a muncii fără forme 

legale, în colaborare cu partenerii sociali. 

Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă Sibiu 

Şef serviciu 

CRM 
Trim. I-IV 

Măsura 1: Stimularea creării de noi locuri de muncă și Măsura 2: Șanse reale pentru tineri 

• Obiectiv principal: promovarea unor politici publice coerente și realiste, care să determine o piață a muncii performantă, dinamică și flexibilă 

19. 
Controale privind identificarea cazurilor de exploatare prin muncă a copiilor şi 

verificarea modului de respectare a dispoziţiilor legale cu privire la munca tinerilor 

Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă Sibiu 

Şef serviciu 

CRM 
Trim. I-IV 

Măsura 1: Stimularea creării de noi locuri de muncă 

• Obiectiv principal: promovarea unor politici publice coerente și realiste, care să determine o piață a muncii performantă, dinamică și flexibilă 

20. 
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale privind  registrul 

general de evidenţă a salariaţilor. 

Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă Sibiu 

Şef serviciu 

CRM 
Trim. I-IV 

• Măsura 3: Dialog social şi parteneriat 

Pct.2: Formarea unei reale culturi a dialogului social, stimularea dialogului social tripartit, teritorial şi sectorial.  

Pct. 4: Modificarea Legii 62/2011 - Legea dialogului social. 
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• Obiectiv principal: promovarea unor politici publice coerente și realiste, care să determine o piață a muncii performantă, dinamică și flexibilă 

21. 
Organizarea de întruniri cu angajatorii şi salariaţii în scopul găsirii celor mai bune 

metode de aplicare a dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă cu privire 

la dialogul social eficient. 

Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă Sibiu  

Şef serviciu CRM Trim. I-IV 

• Obiectiv principal: promovarea unor politici publice coerente și realiste, care să determine o piață a muncii performantă, dinamică și flexibilă 

• Măsura 4: Dialog social şi parteneriat 

Pct.2: Formarea unei reale culturi a dialogului social, stimularea dialogului social tripartit, teritorial şi sectorial.  

22. 
Participarea la acţiunile de conciliere a conflictelor colective de muncă, în 

condiţiile legii dialogului social. 

 

Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă Sibiu 

 

Şef birou CCMMRM Trim. I-IV 

• Măsura 1: Stimularea creării de noi locuri de muncă  

• Obiectiv principal: promovarea unor politici publice coerente și realiste, care să determine o piață a muncii performantă, dinamică și flexibilă 

23. 
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 52/2011, 

privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu 

modificările şi completările ulterioare  şi a normelor de aplicare a acesteia. 

Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă Sibiu 

Şef serviciu 

CRM 

Trim. I-IV 

 

• Măsura 9: Respect şi demnitate pentru femei 

• Obiectiv principal: promovarea unor politici publice coerente și realiste, care să determine o piață a muncii performantă, dinamică și flexibilă 

Pct.1: Formarea unei reţele naţionale de experţi în domeniul egalităţii de şanse. 

24. 
Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată. 

Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă Sibiu 

Şef serviciu 

CRM 
Trim. I-IV 
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Măsura: Dialog social şi parteneriat 

25. Îmbunătăţirea  relaţiilor cu cetăţenii beneficiari ai serviciilor Casei Judetene de 

Pensii Sibiu, pensionari şi contribuabili, asigurarea unui program permanent de 

relaţii cu publicul, audienţe şi răspunsuri la petiţii şi sesizări.  

Casa Județeană 

de Pensii 

Sibiu 

Director executiv 

Compartiment 

comunicare – 

informatica 

31.12.2019 

26. Asigurarea unui comportament corespunzător al funcţionarilor în relaţia cu 

beneficiarii, precum şi creşterea calităţii informaţiilor furnizate acestora.  

Întâlniri periodice cu reprezentanţii organizaţiilor patronale, sindicale şi de 

pensionari, cu reprezentanții mass-media, pentru asigurarea unei imagini obiective 

a activității instituției, difuzarea de materiale informative privind sistemul public de 

pensii, noutăţi legislative, etc. 

 

Casa Județeană 

de Pensii 

Sibiu 

Director executiv 

Compartiment 

comunicare – 

informatica 

31.12.2019 

Măsura: Viaţă decentă pentru pensionari 

27. Aplicarea măsurilor legale privind prevederile OUG nr. 114/2018 referitoare la 

creşterea de la 1 SEPTEMBRIE 2019, a nivelului indemnizaţiei sociale pentru 

pensionari, la valoarea de  704 lei. 

Casa Județeană 

de Pensii 

Sibiu 

Director executiv 

Șef serviciu plăți pensii 

30.09.2019 

28. Aplicarea măsurilor legale privind prevederile OUG nr. 114/2018 referitoare la 

creşterea de la data de 1 SEPTEMBRIE 2019, a valorii punctului de pensie, cu 15% 

ajungând la valoarea de 1.265 lei. 

Casa Județeană 

de Pensii 

Sibiu 

Director executiv 

Șef serviciu plăți pensii 

30.09.2019 

29. Aplicarea măsurilor legale privind prevederile Legii 221/2018 cu privire la 

recalcularea pensiilor pentru dosarele care au fost prelucrate pe Legea nr. 192/2015 

 

Casa Județeană 

de Pensii 

Sibiu 

Director executiv 

Șef serviciu stabiliri 

pensii 

 

01.10.2019 

30. Actualizarea și aplicarea informaţiilor referitoare la legislaţia europeană în 

domeniul coordonării sistemelor de securitate socială și a acordurilor bilaterale de 

securitate socială, la care România este parte. Cresterea numărului de prestații și 

pensii internaționale stabilite în cadrul CJP Sibiu 

 

Casa Județeană 

de Pensii 

Sibiu 

Director executiv 

Șef serviciu  pensii 

internaționale 

 

31.12.2019 

31. Atragerea în sistem de noi asiguraţi pe baza contractelor de asigurare. Organizarea 

de acţiuni de promovare sau mediatizare a beneficiilor asigurării facultative, prin 

toate canalele de comunicare. 

Casa Județeană 

de Pensii 

Sibiu 

Director executiv 

Șef compartiment 

Evidenta contribuabili  

31.12.2019 
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Măsura: Incluziune socială şi reducerea sărăciei 

32. Dezvoltarea unui sistem eficient de monitorizare şi evaluare a politicilor de 

incluziune socială 

 

Agenţia de Plăţi 

şi Inspecţie 

Socială Sibiu 

Director executiv 

Șef serviciu 

 

lunar 

Măsura: Sprijin pentru familii și copii 

 

33. Promovarea unor mecanisme de sprijin a părinților și de asigurare a unui echilibru 

între viața de familie și cea profesională, implementare 2018-2020 

Agenţia de Plăţi 

şi Inspecţie 

Socială Sibiu 

Director executiv 

Șef serviciu 

 

lunar 

Măsura: Servicii sociale de calitate 

 

34. Analiza și evaluarea grupurilor vulnerabile ( persoane fără adăpost, tineri care 

părăsesc sistemul de protecție, foști deținuți, persoane evacuate din casele 

retrocedate, persoane dependente de droguri), în vederea stabilirii nevoii de servicii 

sociale 

Agenţia de Plăţi 

şi Inspecţie 

Socială Sibiu 

Director executiv 

Șef serviciu 

 

lunar 

Măsura: O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 

35. Sancționarea entităților care nu respectă dreptul la acces al persoanelor cu 

dizabilități 

Agenţia de Plăţi 

şi Inspecţie 

Socială Sibiu 

Director executiv 

Șef serviciu 

 

lunar 

Mǎsura: Servicii sociale de calitate 

36. Servicii de îngrijire la domiciliu în orașul Agnita Consiliul 

Județean 

Sibiu 

APL Agnita 

Consiliul Județean 

Sibiu 
2019 

37. Servicii cofinanțate în cadrul UAMS Agnita Consiliul 

Județean 

Sibiu 

APL Agnita 

Consiliul Județean 

Sibiu 
2019 

38. Servicii în cadrul centrului de zi pentru copii cu autism Consiliul 

Județean 

Sibiu 

Consiliul Județean 

Sibiu 
2019 
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DGASPC 

Fundaţia „Un 

Copil, O 

Speranţă” 

39. Servicii de recuperare pentru persoane adulte cu dizabilități în cadrul centrului de 

zi 

Consiliul 

Județean 

Sibiu 

DGASPC 

Asociaţia 

„D.R.E.A.M.” 

Sibiu pt. 

Centrul de Zi 

„Gabriela” 

Consiliul Județean 

Sibiu 
2019 

40. Servicii de recuperare pentru persoane adulte cu dizabilități în cadrul centrului de 

zi 

Consiliul 

Județean 

Sibiu 

DGASPC 

Asociaţia 

Diakoniewerk  

International 

Consiliul Județean 

Sibiu 
2019 

41. Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități în cadrul centrului de zi Consiliul 

Județean 

Sibiu 

Centrul de 

Recuperare 

Neuromotorie 

„Pruncu Isus” 

Mediaş 

Consiliul Județean 

Sibiu 
2019 

42. Servicii de integrare socială și socio-profesională Speranța pentru tineri și adulți 

cu dizabilități în cadrul centrului de zi 

Consiliul 

Județean 

Sibiu 

DGASPC 

Asociaţia 

Consiliul Județean 

Sibiu 
2019 
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Phoenix 

Speranţa 

Mediaş 

43. Asigurarea funcționalității Centrului de primire în regim de urgență a victimelor 

violenţei domestice „Sf. Ana” aflat în structura DGASPC Sibiu pentru un număr 

de 20 de beneficiari pe semestru. 

Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului 

DGASPC permanent 

44. Demersuri pentru inființarea a 2 căsuțe de tip familial cu o capacitate de 12 locuri 

fiecare în parteneriat cu Asociatia HHC România, Consiliul Județean Sibiu și 

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, pentru un număr de 24 copii din C.P. 

Orlat. 

Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului 

DGASPC 

Asociația HHC 

Romania 

2019 

45. Contractarea de servicii sociale  de tip  căsuțe de tip familial (CTF) pentru un 

număr minim de  20 de beneficiari pentru copiii din Centrului de Plasament Orlat. 

Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului 

DGASPC 

ONG 

2019 

46. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea a Centrului de Plasament Agârbiciu  

pentru un număr de 45  de beneficiari. 

Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului 

DGASPC 

CP Agârbiciu 

2019 
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47. Recrutarea şi angajarea a  20 de AMP a  în cadrul proiectului - Sprijin pentru 

consolidarea rețelei de asistenți maternali ce se implementează în perioada 2019-

2023. 

ANPDCA DGASPC 2019 

48 Perfecționarea a unui număr de cel puțin 20 de persoane în cadrul proiectului-

Sprijin pentru consolidarea rețelei de asistenți maternali ce se implementează în 

perioada 2019-2023 și organizarea de grupuri de suport pentru toți asistenții 

maternali angajați ai DGASPC. 

ANPDCA DGASPC 2019 

49. Creșterea numărului de copii cu măsură de plasament la familia extinsă sau alte 

familii/persoane cu cel puţin 5% fata de 2018. 

Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului 

DGASPC 2019 

50. Desfășurarea unei Campanii permanente de informare şi sensibilizare a 

comunității cu privire la protejarea copilului în mediu familial ca soluție optimă 

pentru dezvoltarea armonioasă a acestuia  (asistență maternală si plasament 

familial) 

Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului 

DGASPC 2019 

51. Organizarea unei campanii de informare si conștientizare a populației privind 

adopția copilului. 

Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului 

DGASPC 2019 
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52. Înfiinţarea unei rețele de 10 asistenți personali profesioniști şi 2 responsabili de 

caz pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat .  

Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului 

DGASPC 2019 

53. Reabilitarea, modernizarea, echiparea și extinderea CIA Agnita pentru un număr 

de 50 de beneficiari. 

Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului 

Centru Îngrijire 

Adulți 

AGNITA 

DGASPC 2019 

54. Reabilitarea și modernizarea CRRPH Dumbrăveni pentru un număr de 98 de 

beneficiari. 

DGASPC 

CRRPH 

DUMBRĂVEN

I 

DGASPC 2019 

55. Reorganizarea centrelor pentru adulți cu dizabilități cu avizul ANPD și aprobare 

prin hotărâre a CJS. 

DGASPC 

CJS 

ANPD 

DGASPC 2019 

56. Începerea procesului de restructurare a centrelor care au o capacitate mai mare de 

50 locuri, conform legislaţiei în vigoare, cu avizul ANPD și aprobare prin 

DGASPC, CJS DGASPC, CRRPH 

Dumbrăveni,CRRN 

2019 
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hotărâre a CJS. ANPD 

CRRPH 

Dumbrăveni,CR

RN Tălmaciu, 

CIA Biertan, 

CRRN Râu 

Vadului 

Tălmaciu, CIA Biertan, 

CRRN Râu Vadului 

57. Înființarea Compartimentului Protecție Persoane Vârstnice și Prevenire 

Marginalizare Socială. 

Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului 

DGASPC 2019 

58. Formarea continuă a persoanelor angajate în sistem în baza unui plan de formare 

adaptat nevoilor specifice rolului şi statusului fiecărui angajat şi realizarea de 

schimburi de experienţă şi bune practici naţionale şi internaţionale. 

Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului 

DGASPC 

Centrele de copii și 

adulți cu handicap din 

subordine 

2019 

59. Continuarea parteneriatelor cu ONG-uri și instituții pentru desfășurarea activității 

de voluntariat în centrele de copii din subordinea DGASPC Sibiu. 

Direcția 

Generală de 

Asistență 

Socială și 

Protecția 

Copilului 

DGASPC 2019 
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CAPITOLUL  6  POLITICI IN DOMENIUL EDUCATIEI 

 

Nr. 

Crt. Măsuri 

Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

Măsura: Creşterea calităţii şi a competitivităţii învăţământului sibian – a procesului de predare-învăţare-evaluare; a serviciilor educaţionale 

curriculare / extracurriculare – prin monitorizarea calităţii în învăţământul general și prin rezultatele obţinute în educaţie şi la examenele 

naţionale 2019. 

1. AAssiigguurraarreeaa  ccoonnssiilliieerriiii,,  ccuu  ssccoopp  ddee  oorriieennttaarree,,  îînn  vveeddeerreeaa  aapplliiccăărriiii  iinnssttrruummeenntteelloorr  ddee  

eevvaalluuaarree  ssttaannddaarrddiizzaattăă  ppeennttrruu  oobbiieeccttiivviittaatteeaa  eevvaalluuăărriiii  iinntteerrnnee  aa  ccaalliittăăţţiiii  

ccuurrrriiccuulluummuulluuii  ffuurrnniizzaatt  eelleevviilloorr,,  ppeennttrruu  ooppttiimmiizzaarreeaa  îînnvvăăţţăărriiii,,  ppeennttrruu  ccuunnooaaşştteerreeaa  

nniivveelluulluuii  ddee  ccoommppeeţţeennţţăă  aa  eelleevviilloorr  şşii  îînn  vveeddeerreeaa  mmăăssuurrăărriiii  pprrooggrreessuulluuii  şşccoollaarr..  

MMoonniittoorriizzaarreeaa  aapplliiccăărriiii  iinntteeggrraallee  aa  ccuurrrriiccuulluummuulluuii  nnaattiioonnaall,,  iinncclluussiivv  aa  nnooiilloorr  

pprrooggrraammee  ppeennttrruu  ccllaassaa  aa  VVII--aa,,  îînn  vveeddeerreeaa  aassiigguurrăărriiii  eeggaalliittăățțiiii  ddee  șșaannssee  îînn  eedduuccaațțiiee,,  

ccuu  ţţiinnttăă  sspprree::  rreemmeeddiieerreeaa  ddeeffiicciieennţţeelloorr  îînn  ppaarrccuurrssuull  şşccoollaarr  şşii  aa  rraatteeii  ddee  pprrooggrreess  

şşccoollaarr,,  ssttiimmuullaarreeaa  ppeerrffoorrmmaannţţeeii  şşccoollaarree,,  aarrmmoonniizzaarreeaa  rreezzuullttaatteelloorr  eevvaalluuăărriiii  iinntteerrnnee  şş ii  

eexxtteerrnnee  ((pprriinn  eexxaammeennee  nnaaţţiioonnaallee))  eettcc..    

MMoonniittoorriizzaarreeaa  //  eevvaalluuaarreeaa  ccaalliittăăţţiiii  pprroocceessuulluuii  iinnssttrruuccţţiioonnaall  pprriinn  iinnssppeeccţţiiaa  şşccoollaarrăă::  

aapplliiccaarreeaa  ccoorreeccttăă  şşii  ccrreeaattiivvăă  aa  ccuurrrriiccuulluummuulluuii,,  eexxppeerriimmeennttaarreeaa  uunnoorr  pprraaccttiiccii  

eedduuccaaţţiioonnaallee  mmooddeerrnnee,,  eevvaalluuaarreeaa  ccaalliittăăţţiiii  ddooccuummeenntteelloorr  ssppeecciiffiiccee  şşii  aa  pprroocceesseelloorr  

eedduuccaaţţiioonnaallee..  

IInnssppeeccttoorrii  

şşccoollaarrii  

DDiirreeccttoorrii  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  MMiirreellaa  

MMaarriiaa  IIaannccuu  

SSeemm..  II,,  

SSeemm..  IIII  

  

2. CCoonnssiilliieerreeaa  uunniittăăţţiilloorr  şşccoollaarree  //  aa  ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee  îînn  ssffeerraa  pprreeggăăttiirriiii  eelleevviilloorr  ppeennttrruu  

ppeerrffoorrmmaannţţee  şşccoollaarree  llaa  eevvaalluuăărrii  şşii  llaa  eexxaammeenneellee  nnaaţţiioonnaallee  22001199,,  pprriinn  aaddeeccvvaarreeaa  

ffoorrmmeelloorr  //  ccoonnţţiinnuuttuurriilloorr  eevvaalluuăărriiii  llaa  ccuurrrriiccuulluumm  şşii  llaa  pprrooggrraammeellee  îînn  vviiggooaarree  ppeennttrruu  

eexxaammeenneellee  nnaaţţiioonnaallee  22001199;;  mmoonniittoorriizzaarreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddee  îînnvvăăţţaarree  ppeennttrruu  sspprriijjiinniirreeaa  

eelleevviilloorr  îînn  aattiinnggeerreeaa  ppeerrffoorrmmaannţţeeii  llaa  eexxaammeenneellee  nnaaţţiioonnaallee..  

IInnssppeeccttoorrii  

șșccoollaarrii  

DDiirreeccttoorrii  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc    

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  GGhheeoorrgghhee  

BBîîrrzzăă,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  MMiirreellaa  

MMaarriiaa  IIaannccuu,,  CCoommiissiiiillee  

jjuuddeeţţeennee  eexxaammeennee  

nnaațțiioonnaallee  22001199  

SSeemm..II,,  

SSeemm..  IIII  

3. GGeessttiioonnaarreeaa  ccoorreeccttăă,,  îînn  ccoonnddiiţţiiii  ooppttiimmee  aa  eexxaammeenneelloorr  nnaaţţiioonnaallee  22001199  IInnssppeeccttoorrii  IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  CCoonnffoorrmm  
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((EE..NN__IIII__IIVV__VVII,,  EE..NNVVIIIIII,,  bbaaccaallaauurreeaatt  şşii  eexxaammeenneellee  ddee  cceerrttiiffiiccaarree  aa  ccoommppeetteennţţeelloorr  

pprrooffeessiioonnaallee  şşii  ddee  aabbssoollvviirree  aa  îînnvvăăţţăămmâânnttuulluuii  ppoossttlliicceeaall)),,  pprriinn  ddiisseemmiinnaarreeaa  

iinnffoorrmmaaţţiiiilloorr  ssppeecciiffiiccee  şşii  aapplliiccaarreeaa  rriigguurrooaassăă  aa  pprroocceedduurriilloorr  şşii  aa  mmeettooddoollooggiiiilloorr  

ssppeecciiffiiccee..  

șșccoollaarrii  

DDiirreeccttoorrii  
pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc    

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  GGhheeoorrgghhee  

BBîîrrzzăă,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  MMiirreellaa  

MMaarriiaa  IIaannccuu,,  CCoommiissiiiillee  

jjuuddeeţţeennee  eexxaammeennee  

nnaațțiioonnaallee  22001199  

ccaalleennddaarreelloorr  

MM..EE..NN..  

  

4. AAssiigguurraarreeaa  aassiisstteennţţeeii  ssppeecciiaalliizzaattee  îînn  aapplliiccaarreeaa  ccuurrrriiccuulluummuulluuii  cceennttrraatt  ppee  ccoommppeetteennţţee  

llaa  ttooaattee  nniivveelluurriillee  ddee  şşccoollaarriittaattee  ((ccuu  ţţiinnttăă  sspprree  ccllaassaa  aa  VVII--aa)),,  îînn  ffuurrnniizzaarreeaa  uunnuuii  

ccuurrrriiccuulluumm  iinnddiivviidduuaalliizzaatt  //  aaddaappttaatt  ppeennttrruu  eelleevviiii  ccuu  CC..EE..SS..,,  ppeennttrruu  eelleevviiii  

ppeerrffoorrmmaannţţii,,  ppeennttrruu  eelleevviiii  aappaarrţţiinnâânndd  mmiinnoorriittăăţţiilloorr  nnaaţţiioonnaallee,,  ppeennttrruu  eelleevviiii  ddiinn  

mmeeddiiuull  rruurraall  eettcc..))  

IInnssppeeccttoorrii  

şşccoollaarrii,,  

pprrooff..  DDiiaannaa  

BBuuccuuţţăă  

pprrooff..  DDeelliiaa  

SSttooiicceessccuu  

pprrooff..  AAddrriiaann  

PPooppllăăcceeaann  

pprrooff..  MMaarriiaannaa  

BBuuzzuurriiuu  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc    

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  MMiirreellaa  

MMaarriiaa  IIaannccuu  

CCoonnffoorrmm  

ggrraaffiiccuulluuii  ddee  

iinnssppeeccţţiiii  aall  

II..ŞŞ..JJ..  

5. SSpprriijjiinniirreeaa  şşccoolliilloorr  ppeennttrruu  eexxttiinnddeerreeaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddee  dduuppăă  oorreellee  ddee  ccuurrss  pprriinn  

pprrooggrraammuull  „„ȘȘccooaallaa  dduuppăă  șșccooaallăă””,,  pprriinn    aaccttiivviittăăţţii  ddee  rreeccrreeeerree  ssaauu  ssppoorrtt,,  ssuubb  

ssuupprraavveegghheerree  ccaalliiffiiccaattăă..  

IInnssppeeccttoorrii  

şşccoollaarrii,,  

pprrooff..DDiiaannaa  

BBuuccuuţţăă  

pprrooff..  DDaanniieellaa  

MMuunntteeaannuu  

CCoonnssiilliieerrii  

şşccoollaarrii  

PPrrooffeessoorrii  

ddiirriiggiinnţţii  

PPrrooffeessoorrii  ddiinn  

îînnvvăăţţăămmâânnttuull  

pprriimmaarr  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc    

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  MMiirreellaa  

MMaarriiaa  IIaannccuu  

SSeemm..  II,,  

SSeemm..  IIII  
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6. AAccttuuaalliizzaarreeaa  ooffeerrtteeii  ddee  aaccttiivviittăăţţii  ddee  oorriieennttaarree  pprrooffeessiioonnaallăă  şşii  ddee  ccoonnssiilliieerree;;  

mmoonniittoorriizzaarreeaa  aapplliiccăărriiii  îînn  şşccoollii  aa  uunnoorr  pprrooggrraammee  ccooeerreennttee  ddee  eedduuccaaţţiiee  ppeennttrruu  

ssăănnăăttaattee,,  eedduuccaaţţiiee  cciivviiccăă,,  eedduuccaaţţiiee  ccuullttuurraall--aarrttiissttiiccăă  şşii  şşttiiiinnţţiiffiiccăă,,  eedduuccaaţţiiee  eeccoollooggiiccăă,,  

eedduuccaaţţiiee  pprriinn  ssppoorrtt,,  eedduuccaaţţiiee  rruuttiieerrăă,,  PP..SS..II,,  „„SSăănnăăttaattee  şşii  sseeccuurriittaattee  îînn  mmuunnccăă””,,  

eedduuccaaţţiiee  cciivviiccăă  eettcc..  

IInnssppeeccttoorrii  

şşccoollaarrii,,  

pprrooff..  DDaanniieellaa  

MMuunntteeaann  

pprrooff..  AAddrriiaann  

PPooppllăăcceeaann  

MMeettooddiișșttii  

CC..CC..DD  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  MMiirreellaa  

MMaarriiaa  IIaannccuu  DDiirreeccttoorr  

CC..CC..DD,,    

pprrooff..  AAlleexxaannddrruu  

DDuummbbrraavvăă  

CCoonnffoorrmm  

ggrraaffiiccuulluuii  ddee  

iinnssppeeccţţiiii  şşii  aa  

ccaalleennddaarruulluuii  

CC..CC..DD  

7. CCoonnssiilliieerreeaa  eecchhiippeelloorr  mmaannaaggeerriiaallee  ddiinn  şşccoollii  îînn  ddoommeenniiuull  ddeezzvvoollttăărriiii  ccaappaacciittăăţţiiii  

iinnssttiittuuţţiioonnaallee  şşii  aa  sseerrvviicciiiilloorr  eedduuccaaţţiioonnaallee,,  aaddrreessaattee  eelleevviilloorr  şşii  ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee..  

IInnssppeeccttoorrii  șșccoollaarrii  

  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

ggeenneerraall,,  pprrooff..  MMaarriiuuss  

EEmmiilliiaann  NNoovvaacc  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  GGhheeoorrgghhee  

BBîîrrzzăă  

PPeerrmmaanneenntt  

8. CCooooppeerraarreeaa  ccuu  UU..LL..BB..  SSiibbiiuu  //  ccuu  aallttee  uunniivveerrssiittăăţţii  îînn  ddoommeenniiuull  ffoorrmmăărriiii  iinniiţţiiaallee  aa  

ssttuuddeennţţiilloorr  ((aassiigguurraarreeaa  sseerrvviicciiiilloorr  ddee  mmeennttoorraatt  ppeennttrruu  pprraaccttiiccaa  ppeeddaaggooggiiccăă  aa  

ssttuuddeennţţiilloorr));;  ccuu  CC..CC..DD..  SSiibbiiuu,,  îînn  vveeddeerreeaa  ddeezzvvoollttăărriiii  pprrooffeessiioonnaallee  aa  ccaaddrreelloorr  

ddiiddaaccttiiccee;;  ssuussţţiinneerreeaa  ffoorrmmăărriiii  ccoonnttiinnuuee  aa  ccaaddrreelloorr  ddiiddaaccttiiccee  ((ggrruuppuurrii--ţţiinnttăă  îînn  22001188--

22001199::  aabbiilliittaarree  ccuurrrriiccuullăă  ppeennttrruu  pprrooffeessoorrii  //  ddiisscciipplliinnee  ddee  ssttuuddiiuu,,  mmeettooddiişşttii,,  eevvaalluuaattoorrii  

llaa  eexxaammeenneellee  nnaaţţiioonnaallee,,  ddiirreeccttoorrii  //  pprrooffeessoorrii  ddeebbuuttaannţţii  eettcc..))  şşii  ssttaabbiilliirreeaa  ddee  ccrriitteerriiii  

rreelleevvaannttee  ddee  eevvaalluuaarree  aa  ccoommppeetteennţţeelloorr  pprrooffeessiioonnaallee,,  ppee  bbaazzaa  ssttaannddaarrddeelloorr  ssppeecciiffiiccee..  

IInnssppeeccttoorrii  şşccoollaarrii  

ppeennttrruu  

mmaannaaggeemmeenntt  

IInnssppeeccttoorr  şşccoollaarr  

ppeennttrruu  

ddeezzvvoollttaarreeaa  

rreessuurrsseeii  uummaannee,,  

pprrooff..  IIooaann  CCâârrţţăăuu  

IInnssppeeccttoorrii  

şşccoollaarrii  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  GGhheeoorrgghhee  

BBîîrrzzăă,,    

DDiirreeccttoorr  CCCCDD,,    

pprrooff..  AAlleexxaannddrruu  

DDuummbbrraavvăă  

CCoonnffoorrmm  

ccaalleennddaarreelloorr  

II..ŞŞ..JJ  şşii  CC..CC..DD  

Măsura: EEffiicciieennttiizzaarreeaa  pprroocceessuulluuii  iinnssttrruuccţţiioonnaall  pprriinn  pprroommoovvaarreeaa  eedduuccaaţţiieeii  iinncclluussiivvee,,  îînn  vveeddeerreeaa  ccuullttiivvăărriiii  ttoolleerraannțțeeii,,  nneeddiissccrriimmiinnăărriiii  șșii  aacccceeppttăărriiii  

ddiiffeerreennțțeeii  îînn  șșccoollii  șșii  îînn  ssoocciieettaattee  şşii  ––  ppoorrnniinndd  ddee  llaa  nneevvooiillee  ddee  ddeezzvvoollttaarree  ppeerrssoonnaallăă  șșii  uummaannăă  ––  pprriinnttrr--uunn  aacctt  eedduuccaațțiioonnaall  cceennttrraatt  ppee  ccoommppeetteennțțeellee  

ppeennttrruu  vviiaațțăă.. 

9. CCrreeșștteerreeaa  rraatteeii  ddee  pprroommoovvaarree  aa  eelleemmeenntteelloorr  ddee  eedduuccaațțiiee  iinncclluuzziivvăă  îînn  pprroocceessuull  

iinnssttrruuccțțiioonnaall  aall  eelleevviilloorr  rroommii::  ddeerruullaarreeaa  ddee  pprrooggrraammee  ppeennttrruu  rreedduucceerreeaa  eeşşeeccuulluuii  

şşccoollaarr  şşii  ppeennttrruu  pprroommoovvaarreeaa  eexxaammeenneelloorr  ddee  aabbssoollvviirree  ((ddeessffăăşşuurraarreeaa  pprrooggrraammuulluuii  „„AA  

ddoouuaa  şşaannssăă””,,  aa  îînnvvăăţţăămmâânnttuulluuii  oobblliiggaattoorriiuu  ccuu  ffrreeccvveennţţăă  rreedduussăă;;  ddeerruullaarreeaa  

pprrooiieeccttuulluuii  ccuu  ffiinnaannțțaarree  ddiinn  ffoonndduurrii  eexxttrraabbuuggeettaarree  iinnttiittuullaatt::  „„FFiieeccaarree  ccooppiill  îînn  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

ppeennttrruu  

îînnvvăățțăămmâânnttuull  

ssppeecciiaall,,  pprrooff..  

DDeelliiaa  SSttooiicceessccuu  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

ggeenneerraall  aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  

PPeerrmmaanneenntt  
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ggrrăăddiinniiţţăă””;;  aaddmmiitteerreeaa,,  ppeennttrruu  aannuull  șșccoollaarr  22001199--22002200,,  ppee  llooccuurrii  rreezzeerrvvaattee,,  ppeennttrruu  

eelleevviiii  rroommii))..  
IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

pprrooff..  DDiiaannaa  

BBuuccuuţţăă  

DDiirreeccttoorrii  

MMiirreellaa  MMaarriiaa  IIaannccuu  

Măsura: RReedduucceerreeaa  rraatteeii  ddee  ppăărrăăssiirree  ttiimmppuurriiee  aa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  îînnvvăățțăămmâânntt,,  pprriinn  ssppoorriirreeaa  aacccceessuulluuii  llaa  eedduuccaaţţiiaa  ddee  ccaalliittaattee  aa  pprreeşşccoollaarriilloorr  //  eelleevviilloorr,,  

pprriinn  aassiigguurraarreeaa  ppoolliittiicciilloorr  ddee  eecchhiittaattee  ssoocciiaallăă  şşii  aa  eeggaalliittăăţţiiii  şşaannsseelloorr  ((rreedduucceerreeaa  aabbsseenntteeiissmmuulluuii,,  aa  rriissccuulluuii  ddee  aabbaannddoonn  şşccoollaarr,,  ddiimmiinnuuaarreeaa  

ffeennoommeennuulluuii  ddee  vviioolleennţţăă,,  ccrreeşştteerreeaa  ssiigguurraannţţeeii  eelleevviilloorr  ––  îînn  şşccoollii  ccaarree  îînnddeepplliinneesscc  ssttaannddaarrddeellee  ddee  ffuunnccţţiioonnaarree  şşii  ddee  ggaarraannttaarree  aa  ssiigguurraannţţeeii)),,  pprriinn  

iinntteerrmmeeddiiuull  uunneeii  aabboorrddăărrii  bbaazzaattee  ppee  ppaarrtteenneerriiaattuull  şşccooaallăă--ccoommuunniittaattee  şşii  pprriinn  mmoonniittoorriizzaarreeaa  ccoonnttiinnuuăă.. 

10. AAnnaalliizzaa  pprroobblleemmaattiicciiii  ppaarrttiicciippăărriiii  şşccoollaarree  şşii  aa  aabbsseenntteeiissmmuulluuii  îînn  ssiisstteemmuull  ddee  

eedduuccaaţţiiee  jjuuddeeţţeeaann  şşii  ddiisseemmiinnaarreeaa  eexxeemmpplleelloorr  ddee  bbuunnăă  pprraaccttiiccăă,,  îînn  vveeddeerreeaa  rreeaalliizzăărriiii  

ppllaannuurriilloorr  ddee  aaccţţiiuunnee  ppeennttrruu  rreedduucceerreeaa  aabbsseenntteeiissmmuulluuii  llaa  nniivveelluull  uunniittăăţţiilloorr  ddee  

îînnvvăăţţăămmâânntt..  

IInnssppeeccttoorr  

șșccoollaarr,,  pprrooff..  

DDaanniieellaa  

MMuunntteeaann  

IInnssppeeccttoorrii  

șșccoollaarrii  ppeennttrruu  

mmaannaaggeemmeenntt  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

ppeennttrruu  rreellaaţţiiaa  ccuu  

mmaassss--mmeeddiiaa,,  

pprrooff..  CCoonnssttaannttiinn  

DDiinnccăă,,  

DDiirreeccttoorrii  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

ggeenneerraall,,  pprrooff..  MMaarriiuuss  

EEmmiilliiaann  NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

ggeenneerraall  aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  

GGhheeoorrgghhee  BBîîrrzzăă  

  

PPeerrmmaanneenntt  

  

11. DDeerruullaarreeaa  ooppttiimmăă  aa  pprrooggrraammeelloorr  ddee  ffaacciilliittăăţţii  ssoocciiaallee  ppeennttrruu  eelleevvii  ––  pprrooggrraammee  

nnaațțiioonnaallee  „„LLaappttee,,  ccoorrnn””,,  rreecchhiizziittee,,  bbuurrssee,,  „„BBaannii  ddee  lliicceeuu””,,  „„EEuurroo  220000,,  ttrraannssppoorrtt  

şşccoollaarr,,  pprrooggrraammuull  ppiilloott  ddee  aaccoorrddaarree  aa  uunnuuii  ssuuppoorrtt  aalliimmeennttaarr  ((„„MMaassaa  ccaallddăă””))  eettcc..  

ŞŞeeff  sseerrvviicciiuu,,  eeccoonn..  

GGaabbrriieellaa  MMiikkllooss  

CCoonnttaabbiill  şşeeff,,  eeccoonn..  

SSiillvviiaa  CCiiuuffuuddeeaann  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

ggeenneerraall,,  pprrooff..  MMaarriiuuss  

EEmmiilliiaann  NNoovvaacc  

CCoonnffoorrmm  

ggrraaffiicceelloorr  

12. AAssiigguurraarreeaa  eedduuccaaţţiieeii  ppeennttrruu  mmiinnoorriittăăţţiillee  nnaaţţiioonnaallee,,  aavvâânndd  îînn  vveeddeerree  aacccceessuull  eeggaall  llaa  

eedduuccaaţţiiee  îînn  ttooaattee  cciicclluurriillee  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  aassiigguurraarreeaa  mmaannuuaalleelloorr  şşccoollaarree,,  aa  

ccoonnddiiţţiiiilloorr  ddee  îînnssuuşşiirree  aa  lliimmbbiiii  mmaatteerrnnee  şşii  aa  lliimmbbiiii  rroommâânnee  eettcc..  SSuutteennaabbiilliittaatteeaa  

îînnvvăăţţăămmâânnttuulluuii  ppeennttrruu  ccooppiiiiii  pprroovveenniiţţii  ddiinn  rrâânndduull  mmiinnoorriittăăţţiilloorr  nnaaţţiioonnaallee  pprriinn  

ffuurrnniizzaarreeaa  uunnoorr  ooffeerrttee  eedduuccaaţţiioonnaallee  aattrraaccttiivvee..  

IInnssppeeccttoorrii  şşccoollaarrii  

LL  PPăărrăăiiaann,,  

MMaarriiaannaa  BBuuzzuurriiuu  

CCoonnttaabbiill  şşeeff,,  

eeccoonn..  SSiillvviiaa  

CCiiuuffuuddeeaann  

CCoonnssiilliiiillee  llooccaallee  

PPaarrtteenneerrii  ddee  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  MMiirreellaa  

MMaarriiaa  IIaannccuu  

PPeerrmmaanneenntt  
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pprrooiieeccttee  

13. CCoollaabboorraarreeaa  ccuu  PPoolliiţţiiaa,,  ccuu  JJaannddaarrmmeerriiaa,,  ccuu  OO..NN..GG..--uurrii  eettcc..,,  îînn  vveeddeerreeaa  aassiigguurrăărriiii  

uunnuuii  mmeeddiiuu  şşccoollaarr  ssiigguurr  şşii  ppeennttrruu  pprreevveenniirreeaa  ffeennoommeennuulluuii  ddee  vviioolleennţţăă  îînn  uunniittăăţţiillee  ddee  

îînnvvăăţţăămmâânntt  ddiinn  jjuuddeeţţuull  SSiibbiiuu..  

IInnssppeeccttoorr  şşccoollaarr  

ppeennttrruu  eedduuccaaţţiiee  

ppeerrmmaanneennttăă  șșii  

aaccttiivviittăățții  

eexxttrraașșccoollaarree,,  

pprrooff..  DDaanniieellaa  

MMuunntteeaann  

DDiirreeccttoorrii  

CCoollaabboorraattoorrii  

II..ŞŞ..JJ  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  GGhheeoorrgghhee  

BBîîrrzzăă  

PPeerrmmaanneenntt  

  

14. MMoonniittoorriizzaarreeaa  ppeerriiooddiiccăă  aa  ssiittuuaaţţiieeii  ddiisscciipplliinnaarree,,  aa  aassiigguurrăărriiii  ppaazzeeii  şşii  sseeccuurriittăăţţiiii  

eelleevviilloorr  îînn  uunniittăăţţiillee  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  aa  oorrggaanniizzăărriiii  şşii  ddeerruullăărriiii  sseerrvviicciiuulluuii  ppee  şşccooaallăă,,  aa  

aaccttiivviittăăţţiilloorr  eedduuccaattiivvee  rreeaalliizzaattee  ccuu  ssccooppuull  ddee  aa  pprreevveennii  vviioolleennţţaa  îînn  mmeeddiiuull  şşccoollaarr,,  

aabbsseenntteeiissmmuull  şşii  aabbaannddoonnuull  şşccoollaarr..    

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr,,  

pprrooff..  DDaanniieellaa  

MMuunntteeaann  

IInnssppeeccttoorrii  şşccoollaarrii  

ppeennttrruu  

mmaannaaggeemmeenntt  

CCoommiissiiaa  ppeennttrruu  

ccoommbbaatteerreeaa  

vviioolleennţţeeii,,  

IInnssppeeccttoorr  şşccoollaarrii  

ddee  sseeccttoorr  

DDiirreeccttoorrii  aaii  

uunniittăăţţiilloorr  şşccoollaarree  

PPaarrtteenneerrii::  

rreepprreezzeennttaannţţii  

aaii  PPoolliiţţiieeii,,  

aaii  JJaannddaarrmmeerriieeii  

eettcc  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  GGhheeoorrgghhee  

BBîîrrzzăă  

SSeemm..  II  

SSeemm  IIII  

Măsura: UUttiilliizzaarreeaa  eeffiicciieennttăă  aa  rreessuurrsseelloorr  uummaannee,,  llaa  nniivveelluull  ssttaannddaarrddeelloorr  nnaaţţiioonnaallee  ssppeecciiffiiccee,,  pprriinn  rreeddeeffiinniirreeaa  ssttaattuuttuulluuii  ccaaddrruulluuii  ddiiddaaccttiicc  îînn  

ssoocciieettaattee,,  ccuu  rreeffeerriirree  llaa  ssaallaarriizzaarree,,  llaa  ccaarriieerrăă  //  ddeezzvvoollttaarreeaa  ppeerrssoonnaallăă,,  llaa  ccrriitteerriiiillee  ddee  eevvaalluuaarree  aa  ppeerrffoorrmmaannțțeeii,,  llaa  iinntteeggrriittaattee,,  llaa  rreedduucceerreeaa  

bbiirrooccrraațțiieeii  șșii  llaa  eelliimmiinnaarreeaa  ssaarrcciinniilloorr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  iinnuuttiillee  șșii  pprriinn  ddeezzvvoollttaarreeaa  ccoommppeetteennţţeelloorr  pprrooffeessiioonnaallee,,  ddiinn  ppeerrssppeeccttiivvaa  îînnvvăăţţăărriiii  ppee  ttoott  

ppaarrccuurrssuull  vviieeţţiiii    ((pprriinnttrr--oo  ooffeerrttăă  ddee  ffoorrmmaarree  ccoonnttiinnuuăă  ppaarrttiiccuullaarriizzaattăă,,  pprriinn  rreeccuunnooaaşştteerreeaa  şşii  rreeccoommppeennssaarreeaa  mmăăiieessttrriieeii  pprrooffeessiioonnaallee)) 
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15. DDeerruullaarreeaa  //  mmoonniittoorriizzaarreeaa  ppeerrffeeccțțiioonnăărriiii  ppeennttrruu  oobbțțiinneerreeaa  ggrraaddeelloorr  ddiiddaaccttiiccee  aa  

ppeerrssoonnaalluulluuii  ddee  pprreeddaarree  ddiinn  îînnvvăățțăămmâânnttuull  pprreeuunniivveerrssiittaarr  jjuuddeețțeeaann  șșii  oorrggaanniizzaarreeaa  

ddeessffăășșuurrăărriiii  eexxaammeennuulluuii  ddee  ddeeffiinniittiivvaatt  22001199..  

IInnssppeeccttoorrii  

șșccoollaarrii  ppeennttrruu  

ddeezzvvoollttaarreeaa  

rreessuurrsseeii  uummaannee  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  GGhheeoorrgghhee  

BBîîrrzzăă  

SSeemm..  II  

SSeemm  IIII  

Măsura: Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor materiale și financiare în sistemul de învățământ sibian, prin coordonarea politicilor 

din sectorul educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare de activitate și prin atragerea de noi resurse de finanțare 

16. FFuunnddaammeennttaarreeaa  pprrooiieeccttuulluuii  ddee  bbuuggeett  pprroopprriiuu  ppeennttrruu  aannuull  ffiinnaanncciiaarr  22001199;;  aannaalliizzaa  

pprrooppuunneerriilloorr  //  ssoolliicciittăărriilloorr  ddee  ffoonndduurrii  aallee  uunniittăăţţiilloorr  şşccoollaarree  şşii  aassiigguurraarreeaa  aassiisstteennţţeeii  

ssppeecciiaalliizzaattee  îînn  ggeessttiioonnaarreeaa  eeffiicciieennttăă  aa  rreessuurrsseelloorr  ffiinnaanncciiaarree..  

CCoonnttaabbiill--şşeeff,,  

eeccoonn..  SSiillvviiaa  

CCiiuuffuuddeeaann  

  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

ggeenneerraall,,  pprrooff..  MMaarriiuuss  

EEmmiilliiaann  NNoovvaacc  
PPeerrmmaanneenntt  

Măsura: RReessppeeccttaarreeaa  pprriinncciippiiuulluuii  aauuttoonnoommiieeii  îînn  eedduuccaaţţiiee,,  aa  pprriinncciippiiuulluuii  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţiiii  ppuubblliiccee,,  ppeennttrruu  aassiigguurraarreeaa  ttrraannssppaarreennţţeeii  ddeecciizziioonnaallee,,  llaa  

nniivveelluull  II..ŞŞ..JJ  SSiibbiiuu  şşii  aall  uunniittăățțiilloorr  șșccoollaarree  ddiinn  jjuuddeeţţ,,  îînn  vveeddeerreeaa  ooppttiimmiizzăărriiii  mmaannaaggeemmeennttuulluuii  iinnssttiittuuţţiioonnaall  șșii  aa  ddeesscchhiiddeerriiii  ssiisstteemmuulluuii  ddee  eedduuccaaţţiiee  

ccăăttrree  mmeeddiiuull  ccuullttuurraall,,  ssoocciiaall  şşii  eeccoonnoommiicc.. 

17. CCoonnssiilliieerreeaa  eecchhiippeelloorr  mmaannaaggeerriiaallee  îînn  ddeeffiinniirreeaa  ppoolliittiicciiii  ddee  rreessuurrssee  uummaannee  şşii  

aassiigguurraarreeaa  sspprriijjiinnuulluuii  îînn  rreeccrruuttaarreeaa  ppeerrssoonnaalluulluuii  ddiiddaaccttiicc,,  îînn  ttiimmppuull  aannuulluuii  șșccoollaarr..  

AAssiissttaarreeaa  şşccoolliilloorr  îînn  rreeaalliizzaarreeaa  îînnccaaddrrăărriiii  şşii  îînn  mmaannaaggeemmeennttuull  nnoorrmmeelloorr  ddiiddaaccttiiccee;;  

ggeessttiioonnaarreeaa  mmoobbiilliittăățțiiii  ppeerrssoonnaalluulluuii  ddiiddaaccttiicc  22001199--22002200,,  oorrggaanniizzaarreeaa  ccoonnccuurrssuulluuii  

nnaațțiioonnaall  //  jjuuddeețțeeaann  ddee  ooccuuppaarree  aa  ppoossttuurriilloorr  vvaaccaannttee  22001199  iimmpplliiccaarreeaa  îînn  oorrggaanniizzaarreeaa  

ccoonnccuurrssuurriilloorr  ppeennttrruu  ppoossttuurriillee  ddiiddaaccttiiccee  vvaaccaannttaattee  ppee  ppaarrccuurrssuull  aannuulluuii  șșccoollaarr  22001188--

22001199,,  pprriinn  aapplliiccaarreeaa  rriigguurrooaassăă  aa  MMeettooddoollooggiieeii  MM..EE..NN..  ddee  mmoobbiilliittaattee  aa  ppeerrssoonnaalluulluuii  

ddiiddaaccttiicc  îînn  aannuull  șșccoollaarr  22001199--22002200  //  aa  mmeettooddoollooggiieeii  ddee  ooccuuppaarree  aa  ppoossttuurriilloorr  

vvaaccaannttaattee  ppee  ppaarrccuurrssuull  aannuulluuii  șșccoollaarr  22001188--22001199  

IInnssppeeccttoorrii  şşccoollaarrii,,  

pprrooff..  ȘȘtteeffaann  

KKeerreesstteesszz,,  

pprrooff..  CCrriissttiinnaa  

MMaarrccuu  

JJuurriisstt  II..ŞŞ..JJ..,,  

CCaarrmmeenn  PPooppeessccuu  

  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

ggeenneerraall,,  pprrooff..  MMaarriiuuss  

EEmmiilliiaann  NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  GGhheeoorrgghhee  

BBîîrrzzăă  

CCoonnff..  

ccaalleennddaarruulluuii  

MM..EE..NN..  //  II..ȘȘ..JJ..  

SSiibbiiuu  

18. FFuunnddaammeennttaarreeaa  ssttrraatteeggiieeii  ddeezzvvoollttăărriiii  şşii  ffuunnccţţiioonnăărriiii  II..ŞŞ..JJ  SSiibbiiuu  şşii  aa  ssiisstteemmuulluuii  

jjuuddeeţţeeaann  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  ddiinn  ppeerrssppeeccttiivvaa  iimmpplleemmeennttăărriiii  ppoolliittiicciilloorr  eedduuccaaţţiioonnaallee  

pprroommoovvaattee  ddee  ccăăttrree  MM..EE..NN..  ÎÎnnttooccmmiirreeaa  RRaappoorrttuulluuii  pprriivviinndd  ssttaarreeaa  îînnvvăăţţăămmâânnttuulluuii  

ssiibbiiaann  îînn  aannuull  şşccoollaarr  22001188--22001199  şşii  eellaabboorraarreeaa  PPllaannuulluuii  mmaannaaggeerriiaall  aall  II..ŞŞ..JJ..  ppeennttrruu  

aannuull  22001199--22002200,,  aa  ppllaannuurriilloorr  mmaannaaggeerriiaallee  ppee  ddoommeenniiii  //  ssppeecciiaalliittăăţţii,,  ppoorrnniinndd  ddee  llaa  

aannaalliizzaa  pprroobblleemmaattiizzaattăă  aa  ttuuttuurroorr  ddooccuummeenntteelloorr  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  eedduuccaaţţiioonnaall  rreezzuullttaattee  

îînn  uurrmmaa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  ddiinn  aannuull  pprreecceeddeenntt;;  oorrggaanniizzaarreeaa  şşeeddiinnţţeelloorr  ddee  aannaalliizzăă  şşii  aa  

ccoonnssffăăttuuiirriilloorr..  MMoonniittoorriizzaarreeaa  îînnttooccmmiirriiii  rraappoorrttuulluuii  aassuupprraa  aaccttiivviittăăţţiiii  ddeessffăăşşuurraattee  îînn  

uunniittăăţţiillee  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt,,  îînn  aannuull  şşccoollaarr  22001188--22001199//  aa  rraappoorrttuulluuii  ccoommiissiieeii  iinntteerrnnee  ddee  

IInnssppeeccttoorrii  şşccoollaarrii  

  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

ggeenneerraall,,  pprrooff..  MMaarriiuuss  

EEmmiilliiaann  NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  GGhheeoorrgghhee  

BBîîrrzzăă,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  MMiirreellaa  

MMaarriiaa  IIaannccuu,,  

NNoovv..  22001199  
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eevvaalluuaarree  aa  ccaalliittăăţţiiii,,  aa  ppllaannuurriilloorr  mmaannaaggeerriiaallee  22001199--22002200,,  aaccttuuaalliizzaarreeaa  

RReegguullaammeenntteelloorr  iinntteerrnnee  aallee  uunniittăăţţiilloorr  şşccoollaarree  eettcc  
CC..AA  aa  II..ȘȘ..JJ  SSiibbiiuu  

19. ÎÎnnttooccmmiirreeaa  GGrraaffiiccuulluuii  uunniicc  ddee  iinnssppeeccțțiiee  șșccoollaarrăă  aa  II..ȘȘ..JJ..  SSiibbiiuu,,  sseemmeessttrruull  aall  IIII--lleeaa,,  

aann  șșccoollaarr  22001188--22001199  //  sseemmeessttrruull  II,,  22001199--22002200::  pprrooiieeccttaarreeaa  iinnssppeeccţţiiiilloorr  şşccoollaarree  

ggeenneerraallee,,  aa  iinnssppeeccţţiiiilloorr  tteemmaattiiccee,,  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  şş..aa..,,  îînn  aaccoorrdd  ccuu  ddeezziiddeerraattuull  

aassiigguurrăărriiii  ccaalliittăăţţiiii  eedduuccaaţţiieeii  şşii  aall  mmoonniittoorriizzăărriiii  ggrraadduulluuii  ddee  rreeaalliizzaarree  aa  aaccttiivviittăăţţiilloorr  //  

aaccţţiiuunniilloorr  pprrooppuussee  îînn  ddooccuummeenntteellee  mmaannaaggeerriiaallee,,  îînn  ppllaannuurriillee  rreemmeeddiiaallee  eettcc..;;  

ddeerruullaarreeaa  iinnssppeeccţţiiiilloorr,,  ccoonnffoorrmm  ppllaannuurriilloorr  ddee  iinnssppeeccţţiiii  şşii  ggrraaffiiccuulluuii  II..ŞŞ..JJ..  //  aall  

iinnssppeeccttoorriilloorr  şşccoollaarrii;;  aapplliiccaarreeaa  ccoonnsseeccvveennttăă  aa  pprroocceedduurriilloorr,,  aa  iinnssttrruummeenntteelloorr  şşii  aa  

ccrriitteerriiiilloorr  ddee  eevvaalluuaarree  ssppeecciiffiiccee..  PPrrooiieeccttaarreeaa  iinnssppeeccţţiiiilloorr  şşccoollaarree  îînn  aaccoorrdd  ccuu  

oobbiieeccttiivveellee  pprriioorriittaarree  ffoorrmmuullaattee  ddee  ccăăttrree  MM..EE..NN..  şşii  ccuu  ddeezziiddeerraattuull  mmoonniittoorriizzăărriiii  

ccoorreeccttee,,  pprriinn  aapplliiccaarreeaa  uunniittaarrăă  aa  iinnssttrruummeenntteelloorr  ddee  mmăăssuurraarree  //  eevvaalluuaarree  aa  eeffiicciieennţţeeii  

ddee  ssiisstteemm  şşii  ddee  pprroocceess,,  aa  rreezzuullttaatteelloorr  şşii  ccaalliittăăţţiiii  aacceessttoorraa..  

EEcchhiippeellee  ddee  

iinnssppeeccţţiiee  

IInnssppeeccttoorrii  

şşccoollaarrii  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  GGhheeoorrgghhee  

BBîîrrzzăă,,    

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  MMiirreellaa  

MMaarriiaa  IIaannccuu,,  

CC..AA  aa  II..ȘȘ..JJ  SSiibbiiuu  

SSeemm..  IIII,,  mmaarrttiiee  

22001199  

SSeemm  II,,  oocctt..  22001199  

  

20. MMoonniittoorriizzaarreeaa  ppeerrffoorrmmaannţţeelloorr  mmaannaaggeerriilloorr  şşccoollaarrii  îînn  ddoommeenniiuull  mmaannaaggeemmeennttuulluuii  

eedduuccaaţţiioonnaall,,  aa  aaccttiivviittăăţţiiii  ddiiddaaccttiiccee,,  şşttiiiinnţţiiffiiccee  şşii  ddee  ffoorrmmaarree;;  aassiigguurraarreeaa  aassiisstteennţţeeii  

ccaalliiffiiccaattee,,  aa  ccoonnssiilliieerriiii  iinnddiivviidduuaallee  şşii  ccoolleeccttiivvee..  EEvvaalluuaarreeaa  ppeerriiooddiiccăă  aa  ppeerrssoonnaalluulluuii  

ddee  ccoonndduucceerree,,  aa  ppeerrssoonnaalluulluuii  ddiiddaaccttiicc,,  ddiiddaaccttiicc  aauuxxiilliiaarr  şşii  nneeddiiddaaccttiicc  ddee  llaa  nniivveelluull  

iinnssppeeccttoorraattuulluuii  şşii  ddee  llaa  nniivveelluull  uunniittăăţţiilloorr  şşccoollaarree,,  ccoonnffoorrmm  ffiişşeelloorr  ddee  eevvaalluuaarree,,  îînn  

vveeddeerreeaa  aattiinnggeerriiii  ppeerrffoorrmmaannţţeelloorr  şşii  ccuu  ţţiinnttăă  sspprree  rreeccuunnooaaşştteerreeaa  mmăăiieessttrriieeii  

pprrooffeessiioonnaallee..  

IInnssppeeccttoorrii  șșccoollaarrii  

ppeennttrruu  

mmaannaaggeemmeenntt  //  

ppeennttrruu  

ddeezzvvoollttaarreeaa    

rreessuurrsseeii  uummaannee  //  

ddee  sseeccttoorr  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  GGhheeoorrgghhee  

BBîîrrzzăă  

CCoonnffoorrmm  

ggrraaffiicceelloorr  

21. MMoonniittoorriizzaarreeaa  aapplliiccăărriiii  ppllaannuurriilloorr--ccaaddrruu  îînn  vviiggooaarree,,  aa  ppaarrccuurrggeerriiii  iinntteeggrraallee  aa  

ccuurrrriiccuulluummuulluuii  //  aa  pprrooggrraammeelloorr  //  nniivveelluurrii  //  cciicclluurriillee  ddee  şşccoollaarriittaattee  îînn  îînnvvăăţţăămmâânnttuull  

oobblliiggaattoorriiuu,,  ppoosstt--oobblliiggaattoorriiuu,,  ccuu  ffooccaalliizzaarree  aassuupprraa  ccllaasseelloorr  aa  IIII--aa,,  aa  IIVV--aa,,  aa  VVII--aa,,  aa  

VVIIIIII--aa  şşii  aa  eelleevviilloorr  ddiinn  ccllaasseellee  lliicceeaallee  tteerrmmiinnaallee..  

IInnssppeeccttoorrii  șșccoollaarrii  

DDiirreeccttoorrii  

RReessppoonnssaabbiilliiii  

ccoommiissiiiilloorr  

mmeettooddiiccee  ddiinn  

șșccoollii  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,    

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  MMiirreellaa  

MMaarriiaa  IIaannccuu  

PPeerrmmaanneenntt  

Măsura: FFuunnddaammeennttaarreeaa  ooffeerrtteelloorr  eedduuccaaţţiioonnaallee  îînn  îînnvvăăţţăămmâânnttuull  vvooccaaţţiioonnaall,,  tteehhnniicc  //  dduuaall,,  ccoonnffoorrmm  cceerreerriiii  //  ooffeerrtteeii  ddee  ppee  ppiiaaţţaa  mmuunncciiii,,  pprriinn  

pprroommoovvaarreeaa  ppaarrtteenneerriiaattuulluuii  ddiinnttrree  iinnssttiittuuţţiiiillee  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  şşii  mmeeddiiuull  ddee  aaffaacceerrii  llooccaall,,  pprriinn  mmooddeerrnniizzaarreeaa  pprrooggrraammeelloorr  //  rreeţţeelleeii  ddee  iinnssttiittuuţţiiii  

şşccoollaarree,,  ppee  bbaazzaa  nneevvooiilloorr  ffoorrmmăărriiii  pprrooffeessiioonnaallee  llooccaallee  șșii  aa  ddeezzvvoollttăărriiii  ppeerrssoonnaallee.. 

22. FFuunnddaammeennttaarreeaa,,  îîmmpprreeuunnăă  ccuu  ppaarrtteenneerriiii  ssoocciiaallii,,  aa  PPllaannuulluuii  ddee  şşccoollaarriizzaarree  22001199--

22002200,,  pprriinn  aaccttuuaalliizzaarreeaa  aannaalliizzeeii  ddee  nneevvooii  eedduuccaaţţiioonnaallee  aallee  eelleevviilloorr,,  ppee  bbaazzaa  eevvaalluuăărriiii  

ssiisstteemmaattiiccee  aa  cceerreerriiii  ddee  pprreeggăăttiirree  pprrooffeessiioonnaallăă,,  îînn  rraappoorrtt  ccuu  ddeezzvvoollttaarreeaa  ppiieeţţeeii  

mmuunncciiii;;  eeffiicciieennttiizzaarreeaa  //  eexxttiinnddeerreeaa  ooffeerrtteeii  ddee  şşccoollaarriizzaarree  pprriinn  îînnvvăățțăămmâânnttuull  

IInnssppeeccttoorr  

şşccoollaarr,,  pprrooff..  

AAddrriiaann  

PPooppllăăcceeaann  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

IIaann..  22001199  
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pprrooffeessiioonnaall  dduuaall..  RReepprreezzeennttaannţţii  

aaii  CCoomm..LLoocc..  ddee  

DDeezzvv..  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  MMiirreellaa  

MMaarriiaa  IIaannccuu  

Măsura: Creşterea vizibilităţii sistemului de învăţământ judeţean prin organizarea activităţii de pregătire a elevilor performanţi, în vederea 

obţinerii excelenţei în educaţie. 

23. SSuussţţiinneerreeaa  eelleevviilloorr  ccuu  ppeerrffoorrmmaannţţee  şşccoollaarree  pprriinn  aassiigguurraarreeaa  pprreeggăăttiirriiii  lloorr  

iinnssttiittuuţţiioonnaalliizzaattee  pprriinn  pprrooiieeccttee  ddee  ttiipp  „„ŞŞccooaallaa  ddee  eexxcceelleennţţăă””  //  ddiisscciipplliinnee,,  îînn  vveeddeerreeaa  

ppaarrttiicciippăărriiii  llaa  ccoommppeettiiţţiiii  ssppeecciiffiiccee;;  mmoottiivvaarreeaa  pprrooffeessoorriilloorr--vvoolluunnttaarrii  ccaarree  aaccttiivveeaazzăă  
ssuubb  eeggiiddaa  „„ŞŞccoolliiii  ddee  EExxcceelleennţţăă””,,  ccaa  uurrmmaarree  aa  ccoorreellăărriiii  eeffiicciieennttee  aa  eedduuccaaţţiieeii  ggeenneerraallee  

ccuu  eedduuccaaţţiiaa  ddee  eelliittăă..  

IInnssppeeccttoorrii  

şşccoollaarrii  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

  IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

ggeenneerraall  aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  

MMiirreellaa  MMaarriiaa  IIaannccuu  

CCoonnffoorrmm  

ggrraaffiiccuulluuii  ddee  

aaccttiivviittăăţţii  

  

24. AApplliiccaarreeaa  ddee  pprrooiieeccttee  ddiinn  ffoonndduurrii  ssttrruuccttuurraallee  //  22001144--22002200,,  îînn  ccaalliittaattee  ddee  iinniiţţiiaattoorr  //  

ppaarrtteenneerr  ddee  pprrooiieecctt,,  pprriinn  PPrrooggrraammuull  OOppeerraattiioonnaall  CCaappiittaall  UUmmaann  ((PPOOCCUU  

„„DDeezzvvoollttaarreeaa  șșii  iimmpplleemmeennttaarreeaa  ddee  iinnssttrruummeennttee  mmoottiivvaațțiioonnaallee  șșii  ddiiddaaccttiiccee  

iinnoovvaattooaarree  ppeennttrruu  șșccooaallaa  ssiibbiiaannăă  iinncclluuzziivvăă""));;  ddeerruullaarreeaa  uunnoorr  pprrooggrraammee  

EErraassmmuusspplluuss..  

IInnssppeeccttoorr  

pprrooggrraammee  

eedduuccaaţţiioonnaallee  

eeuurrooppeennee,,  

pprrooff..  AAnnccaa  

VVooiinneeaagg  

CCoooorrddoonnaattoorriiii  

ddee  pprrooiieecctt  

eecchhiippeellee  ddee  

pprrooiieecctt  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

ggeenneerraall,,  pprrooff..  MMaarriiuuss  

EEmmiilliiaann  NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

ggeenneerraall  aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  

GGhheeoorrgghhee  BBîîrrzzăă  

CCoonnffoorrmm  

ccaalleennddaarreelloorr  

ssppeecciiffiiccee  

25. MMoonniittoorriizzaarreeaa  pprrooiieecctteelloorr  aaddrreessaattee  bbeenneeffiicciiaarriilloorr  ddiirreeccţţii  şşii  iinnddiirreeccţţii  șșii  aa  pprrooggrraammeelloorr  

ddeessffăăşşuurraattee  îînn  şşccoollii,,  îînn  ssccooppuull  oobbiieeccttiivviizzăărriiii  aannaalliizzeeii;;  ccrreeşştteerreeaa  eexxppeerrttiizzeeii  îînn  

mmaannaaggeemmeennttuull  ddee  pprrooiieecctt,,  pprreeccuumm  şşii  aa  ccaalliittăăţţiiii  iimmppaaccttuulluuii  aacceessttoorraa  aassuupprraa  eelleevviilloorr,,  

pprrooffeessoorriilloorr,,  iinnssttiittuuţţiieeii  şşccoollaarree  şşii  aa  ccoommuunniittăăţţiiii  llooccaallee..  

IInnssppeeccttoorr  

pprrooggrraammee  

eedduuccaaţţiioonnaallee  

eeuurrooppeennee,,  

pprrooff..  AAnnccaa  

VVooiinneeaagg  

IInnssppeeccttoorr  

şşccoollaarr  ppeennttrruu  

eedduuccaaţţiiee  

ppeerrmmaanneennttăă  șșii  

aaccttiivviittăățții  

eexxttrraașșccoollaarree,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  

ggeenneerraall  aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  

GGhheeoorrgghhee  BBîîrrzzăă  

  

PPeerriiooddiicc  
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pprrooff..  DDaanniieellaa  

MMuunntteeaann  

IInnssppeeccttoorrii  

șșccoollaarrii  

Măsura: AAssiigguurraarreeaa  uunnuuii  ppaarrtteenneerriiaatt  iinnssttiittuuţţiioonnaall  ccoorreecctt  aa  II..ŞŞ..JJ  SSiibbiiuu  ccuu  AAuuttoorriittăățțiillee  llooccaallee  șșii  jjuuddeețțeennee,,  pprriinn  rreessppeeccttaarreeaa  pprriinncciippiiuulluuii  ddiiaalloogguulluuii  

ssoocciiaall  şşii  pprriinn  ooppttiimmiizzaarreeaa  ssttrraatteeggiiiilloorr  ddee  ccoommuunniiccaarree  ccuu  mmaassss--mmeeddiiaa  şşii  ccoommuunniittaatteeaa  llooccaallăă.. 

26. CCoollaabboorraarreeaa  II..ŞŞ..JJ..  şşii  aa  uunniittăăţţiilloorr  şşccoollaarree  ccuu  IInnssttiittuuţţiiaa  PPrreeffeeccttuulluuii--JJuuddeețțuull  SSiibbiiuu,,  

CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeţţeeaann,,  PPrriimmăărriiaa  MMuunniicciippiiuulluuii  SSiibbiiuu,,  CCoonnssiilliiiillee  llooccaallee,,  PPoolliițțiiaa,,  

JJaannddaarrmmeerriiaa,,  sseerrvviicciiiillee  ddeesscceennttrraalliizzaattee,,  iinnssttiittuuţţiiiillee  ppaarrtteenneerree,,  ccuu  rreepprreezzeennttaannţţiiii  

ssiinnddiiccaatteelloorr,,  ccuu  aassoocciiaaţţiiii,,  ffuunnddaaţţiiii,,  ccuu  aallttee  oorrggaanniizzaaţţiiii,,  ppeennttrruu  ddeezzvvoollttaarreeaa  ddee  pprrooiieeccttee  

şşii  pprrooggrraammee  ddee  iinntteerreess  ccoommuunn..  

IInnssppeeccttoorr  şşccoollaarr  

ppeennttrruu  eedduuccaaţţiiee  

ppeerrmmaanneennttăă  șșii  

aaccttiivviittăățții  

eexxttrraașșccoollaarree,,  

pprrooff..  DDaanniieellaa  

MMuunntteeaann,,  

IInnssppeeccttoorrii  

şşccoollaarrii  PPaarrtteenneerrii  

ddiinn  ccoommuunniittaatteeaa  

eedduuccaaţţiioonnaallăă  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  GGhheeoorrgghhee  

BBîîrrzzăă  

PPeerriiooddiicc  

27. CCooooppeerraarreeaa  ccuu  mmaassss--mmeeddiiaa  llooccaallăă,,  îînn  vveeddeerreeaa  uunneeii  iinnffoorrmmăărrii  eeffiicciieennttee  şşii  rraappiiddee  aa  

ccoommuunniittăățțiiii  llooccaallee,,  ccuu  pprriivviirree  llaa  ssiisstteemmuull  ddee  eedduuccaaţţiiee  jjuuddeețțeeaann,,  llaa  aaccttiivviittăăţţiillee  şşii  llaa  

eevveenniimmeennttee  iimmppoorrttaannttee  aallee  şşccoolliiii  ssiibbiieennee  eettcc..  

IInnssppeeccttoorr  şşccoollaarr  

ppeennttrruu  rreellaaţţiiaa  

ccuu  mmaassss--mmeeddiiaa,,  

pprrooff..  

CCoonnssttaannttiinn  

DDiinnccăă  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  GGhheeoorrgghhee  

BBîîrrzzăă  

PPeerriiooddiicc  

28. IInniiţţiieerreeaa  llaa  nniivveell  llooccaall,,  jjuuddeeţţeeaann  //  rreeggiioonnaall  aa  uunnoorr  pprrooggrraammee  eedduuccaattiivvee  ppeennttrruu  aa  

ssttiimmuullaa  iimmpplliiccaarreeaa  eelleevviilloorr  îînn  vviiaaţţaa  ccoommuunniittăăţţiiii  pprriinn  aaccttiivviittăăţţii  ddee  vvoolluunnttaarriiaatt  şşii  pprriinn  

ppaarrtteenneerriiaattee  ccuu  OO..NN..GG..--uurrii  eettcc..  

IInnssppeeccttoorr  şşccoollaarr  

ppeennttrruu  eedduuccaaţţiiee  

ppeerrmmaanneennttăă  șșii  

aaccttiivviittăățții  

eexxttrraașșccoollaarree,,  

pprrooff..  DDaanniieellaa  

MMuunntteeaannuu  

IInnssppeeccttoorr  

șșccoollaarr,,  pprrooff..  

DDeelliiaa  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall,,  

pprrooff..  MMaarriiuuss  EEmmiilliiaann  

NNoovvaacc,,  

IInnssppeeccttoorr  șșccoollaarr  ggeenneerraall  

aaddjjuunncctt,,  pprrooff..  GGhheeoorrgghhee  

BBîîrrzzăă  

  

PPeerriiooddiicc  
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SSttooiicceessccuu  

PPaarrtteenneerrii  ddiinn  

ccoommuunniittaatteeaa  

eedduuccaaţţiioonnaallăă  

Măsura: Programe de antreprenoriat de la școala primară la universitate 

29. Operaționalizarea unui ecosistem antreprenorial Edu-HUB by ULBS organizat ca 

societate antreprenorială studențească pentru instruire și consiliere în elaborarea de 

planuri de afaceri și obținerea de finanțare pentru start-up-uri 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cu Strategia 

Organizațională și 

Financiară 

2019-2020 

30. Implementarea instrumentului strategic HEI-Innovate dezvoltat la solicitarea 

Comisiei Europene și OECD pentru universități antreprenoriale 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cu Strategia 

Organizațională și 

Financiară 

2019-2020 

31. Implementarea  proiectului INNOVATION LABS- un preaccelerator de start-up în 

domeniul IT în colaborare cu Tech Lounge Romania și Universitatea Politehnica 

București, ediția III-a                       

”Tech Lounge 

Romania” 

Universitatea 

”Politehnica ” 

București” 

”Universitatea 

”Lucian Blaga” 

Sibiu 

Prorector cu Strategia 

Organizațională și 

Financiară 

2019 - 2020 

32. Gestionarea în cadrul POCU/82/3/7 a proiectului cu titlul: 

- Start-UP Hub - Laboratorul antreprenorilor 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cu Strategia 

Organizațională și 

Financiară 

2018 - 2021 

33. Dezvoltarea de programe de studii universitare și postuniversitare de antreprenoriat Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cu programe 

academice 

 

2019 - 2020 

34. Înregistrarea în Registrul Matricol Unic a datelor studenților înmatriculați pe cicluri 

și forme de învățământ 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Secretar Șef ULBS 2019 

Măsura: Profesori motivați și bine pregătiți 

35. Consolidarea relațiilor de parteneriat între Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 

și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Sibiu în vederea 

organizării și desfășurării de programe de dezvoltare personală și profesională 

universitară și postuniversitară a cadrelor didactice preuniversitare 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cu Strategia 

Organizațională și 

Financiară 

 

2019 - 2020 
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CCOC 

Măsura: Cadre didactice și cercetători de vârf 

36. Înființarea ”Casei științei” Sibiu – mediu informal de  întâlnire a cercetătorilor, 

inventatorilor, cadrelor didactice, studenților, elevilor și publicului larg în vederea 

cultivării interesului pentru cercetare, dezvoltare și inovare  
Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

 

 

Prorector cercetare 

știiințifică și studii 

doctorale 

2019 
37. Organizarea evenimentului ”Noaptea cercetătorilor” destinat prezentării 

publicului larg de experimente, demonstrații științifice și alte activități practice în 

vederea sporirii interesului spre cercetare și inovare 

38.  

Desfășurarea activităților în cadrul Institutului de Transfer de cunoaștere HASSO 

PLATTNER 

 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 2019 

Măsura: Cetățeni activi pe piața muncii 

39. Realizarea de studii pentru adecvarea și adaptarea curriculum-ului universitar la 

nevoile concrete ale mediului de afaceri, dezvoltarea competențelor antreprenoriale 

și a abilităților profesionale și creșterea angajabilității absolvenților pe piața muncii 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cu programe 

academice 

Prorector cu Strategia 

Organizațională și 

Financiară 

CCOC 

2019 - 2020 

40. Implementarea celor 5 proiecte în cadrul POCU pentru organizarea și desfășurarea 

de stagii de practică și intership 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 

Birou Fonduri 

Structurale 

2019 -2020 

41. Gestionarea activităților Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Prorector cu Probleme 

Studențești 

2019 

Măsura:Infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate, care utilizează tehnologiile informării și comunicării 

42. Participarea universității în cadrul proiectului ANELIS PLUS în vederea asigurării 

accesului la bazele de date internaționale și pentru crearea depozitului digital 

național instituțional care conține arhivele bazelor de date ale revistelor științifice 

internaționale 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 2019 - 2020 

Măsura: Creșterea participării în învățământul universitar, concomitent cu îmbunătățirea calității și relevanței acestuia 

43. Dezvoltarea  infrastructurii universitare prin extinderea și reconfigurarea clădirii 

Facultății de Inginerie 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

Rector 2019-2020 
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din Sibiu 

44. Asigurarea de burse și alte forme de sprijin material pentru studenții proveniți din 

grupuri dezavantajate 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 2019-2020 

Măsura: Întărirea prestigiului internațional al universităților românești 

45. Dezvoltarea de programe de studii universitare în limbi străine și promovarea 

ofertei educaționale în special în domeniile cu potențial de creștere 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 2019-2020 

Măsura: Excelența în educație 

46. Implementarea unui program de atragere într-o carieră universitară/cercetare a 

studenților cu performanțe deosebite la învățare și cercetare 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 2019-2020 

Măsura: Învățarea pe tot parcursul vieții 

47. Dezvoltarea programelor de mobilități a studenților și a cadrelor didactice în cadrul 

programului Erasmus + 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 2019-2020 

48. Dezvoltarea de programe de formare și perfecționare postuniversitară a adulților și 

stimularea participării acestora 

Universitatea 

”Lucian Blaga” 

din Sibiu 

Rector 2019-2020 

Măsura: Guvernanţă profesionistă şi transparenţă, descentralizare, autonomie şi responsabilitate.Întărirea autonomiei universitare, concomitent 

cu creşterea responsabilităţii publice 

49. Actualizarea informaţiilor libere la publicare postate pe site-ul Academiei Forţelor 

Terestre „Nicolae Bălcescu” 

Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu” 

Şeful biroului 

Secretariat, 

registratură, informare 

şi relaţii publice 

permanent 

Măsura: Profesori motivaţi şi bine pregătiţi 

Asigurarea unui sistem de salarizare şi motivare financiară corespunzător rolului pe care cadrul didactic îl îndeplineşte în societate, ca principal 

motor al creşterii calităţii actului educaţional: creşterea salariilor personalului academiei conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.114 din 28.12.2018 

50. Asigurarea în bugetul anului 2019, respectiv în cel al anului 2020 ale Academiei 

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” a resurselor financiare necesare implementării 

măsurii 

Academia 

Forţelor 

Terestre 

Contabil şef 
Anul 2019 

Anul 2020 
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„Nicolae 

Bălcescu” 

Măsura: Cadre didactice şi cercetători de vârf 

Valorificarea adecvată a experienţei personalităţilor academice de marcă, concomitent cu introducerea unor măsuri de stabilizare şi motivare a 

cadrelor didactice tinere 

51. Invitarea unor personalităţi cu prestigiu profesional recunoscut în ţară şi în 

străinătate pentru susţinerea de prelegeri şi conferinţe 

Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu” 

Prorector (locţiitor al 

comandantului pentru 

învăţământ) 

permanent 

Măsura: Cetăţeni activi pe piaţa muncii 

Realizarea de studii cu privire la nevoilor agenţilor economici în ceea ce priveşte asigurarea cu personal calificat, precum şi la inserţia 

absolvenţilor pe piaţa muncii 

52. Identificarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la nivelul competenţelor 

profesionale şi transversale ale absolvenţilor format pe parcursul şcolarizării 
Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu” 

Prorector (locţiitor al 

comandantului pentru 

învăţământ 

permanent 

Măsura: Dezvoltarea stagiilor de practică de specialitate/internship 

53. Menţinerea procedurii de planificare şi desfăşurare a stagiilor de practică ale studenţilor în 

unităţile beneficiarilor, prin reînnoirea periodică a Acordurilor de practică 
Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu” 

Prorector (locţiitor al 

comandantului pentru 

învăţământ 

anual 

Măsura: Operaţionalizarea Centrelor de consiliere şi orientare în carieră în toate universităţile din România 

54. Optimizarea colaborării Centrului de consiliere şi orientare în carieră al Academiei 

Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” cu structurile de informare-recrutare ale Ministerului 

Apărării Naţionale şi colegiile naţionale militare 

Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu” 

Prorector (locţiitor al 

comandantului pentru 

învăţământ 

permanent 

Măsura: Creşterea participării în învăţământul universitar, concomitent cu îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei acestuia: 

Consolidarea bazei materiale, construcţia de cămine studenţeşti noi şi reabilitarea/modernizarea sau construcţia de cantine studenţeşti 

55. Modernizarea dotării spaţiilor destinate activităţilor didactice şi instrucţiei, Academia Prorector (locţiitor al permanent 
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respectiv a căminelor studenţeşti Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu” 

comandantului pentru 

învăţământ) 

Măsura: Creşterea calităţii şi relevanţei programelor de studii universitare, inclusiv prin îmbunătăţirea cadrului metodologic de autoevaluare şi 

evaluare externă, la toate nivelele de studii 

56. Promovarea în oferta educaţională a unor programe de studii universitare noi care 

să asigure o corespondenţă adecvată între finalităţile educaţionale specifice şi 

solicitările socioprofesionale ale beneficiarilor 

Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu” 

Prorector (locţiitor al 

comandantului pentru 

învăţământ) 

permanent 

Măsura: Întărirea prestigiului internaţional al universităţilor româneşti: 

Încurajarea internaţionalizării universităţilor prin creşterea calităţii, dezvoltarea programelor de studii în limbi străine şi promovarea ofertei 

educaţionale, în vederea atragerii de studenţi străini, inclusiv din ţări terţe (peste 20.000 pe an), precum şi pentru furmizarea de forţă de muncă 

calificată pentru companiile care operează în România 

57. Desfăşurarea semestrului internaţional (semestrul 2 al anului II de studii) în cadrul 

programului de studii universitare de licenţă Leadership militar  
Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu” 

Prorector (locţiitor al 

comandantului pentru 

învăţământ) 

Decan Facultatea de 

Ştiinţe Militare 

permanent 

Măsura:Consolidarea relaţiilor tradiţionale existente între România şi diferitele organisme internaţionale în domeniul educaţiei şi cercetării, 

astfel încât să devină un actor regional important, dar şi să ofere expertiză pentru ţările aflate la începutul reformei învăţământului superior 

58. Participarea activă în cadrul Forumului Academic Militar International iMAF Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu 

Prorector (locţiitor al 

comandantului pentru 

programe si relaţii 

internaţionale) 

anual  

59. Menţinerea colaborării în cadrul programului Cultural understanding and language 

proficiency (CULP) cu studenţi din Statele Unite ale Americii 

Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu 

Prorector (locţiitor al 

comandantului pentru 

programe si relaţii 

internaţionale) 

iulie 2019 

60. Desfăşurarea modulelor Survival in temporary isolation şi Reconnaissance Academia Locţiitor al 08 – 19.07.2019 
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Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu” 

Comandantului pentru 

Programe şi Relaţii 

Internaţionale 

Măsura: Învăţarea pe tot parcursul vieţii: 

Stimularea participării la programele ERASMUS+ în domeniul formării adulţilor 

61. Realizarea unui număr cât mai mare de mobilităţi ale studenţilor, cadrelor didactice 

şi instructorilor, în cadrul programului Erasmus+ 

Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu 

Prorector (locţiitor al 

comandantului pentru 

programe şi relaţii 

internaţionale) 

permanent 

62. Extinderea relaţiilor de colaborare cu universităţi din ţări partenere, în cadrul 

programului Erasmus+.  

Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu 

Prorector (locţiitor al 

comandantului pentru 

programe şi relaţii 

internaţionale) 

permanent 

Măsura: Stimularea creării de noi locuri de muncă 

Obiectivul principal : promovarea unor politici publice coerente și realiste, care să determine o piață a muncii performantă, dinamică și flexibilă, 

ceea ce va asigura accesul majorității cetățenilor la locuri de muncă de calitate, în funcție de competențele și abilitățile lor.  

63. Supravegherea pieței produselor industriale din domeniul de competență, conform 

programului sectorial pentru anul 2019. 
 

Inspectoratul 

Teritorial de 

Muncă Sibiu 

Şef serviciu SSM 

Şef birou SSM 
Trim. I-IV 

Măsura: Sporirea calităţii actului educaţional prin crearea de competenţe şi abilităţi specifice economiei cunoaşterii, a mobilităţii personalului 

didactic şi de cercetare şi a dezvoltării armonioase prin educaţie fizică şi sport 

64. Specializarea personalului didactic prin participare la cursuri de formare 

profesională pe temele intervenției terapeutice în cazul copiilor cu autism și 

intervenției terapeutice timpurii în cazul copiilor cu dizabilități de vârstă 

antepreșcolară 

CSEI nr. 2 

Sibiu 

Director, responsabil 

perfecționare 

Decembrie 

2020 

65. Sporirea calității actului educațional prin angajarea de personal didactic calificat CJ Sibiu Bădulescu Livia Decembrie 
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ISJ Sibiu 

CSEI Medias 

2019 

66. Realizarea și depunerea proiectului de încadrare cu personal didactic I.S.J Sibiu 

CSEI Medias 

Bădulescu Livia Februarie  2019 

67. Depunerea dosarelor pentru examenul de titularizare prin pretransfer  I.S.J Sibiu 

CSEI Medias 

Bădulescu Livia Martie 2019 

68. Depunerea dosarelor pentru examenul de titularizare pentru a asigura continuitatea 

pe post cu personal didactic calificat 

I.S.J Sibiu 

CSEI Medias 

Bădulescu Livia Aprilie 2019 

69. Desfășurarea examernului de titularizare I.S.J Sibiu 

 

Bădulescu Livia Iulie 2019 

70. Repartizarea în sedință publică a pesoanelor care au promovat examenul de 

titularizare 

I.S.J Sibiu 

CSEI Medias 

Bădulescu Livia August 2019 

71. Repartizarea în sedință publică a pesoanelor care îndeplinesc condiție de suplinire I.S.J Sibiu 

CSEI Medias 

Bădulescu Livia August –

septembrie 

2019 

72. Încheierea contractelor de muncă  

CSEI Medias 

Bădulescu Livia Septembrie 

2019 

73. Lucrări cerute de I.S.U. în vederea obținerii autorizației I.S.U.  

Proiect reabilitarea centru  

CJ Sibiu 

CSEI Mediaș 

CJS – Direcția Strategii 

Proiecte 

Bădulescu Livia 

Decembrie 

2019 

 

Decembrie 

2020 

74. Restructurarea  rețelei de internet în vederea asigurării conexiunii la internet a 

calculatoarelor din sălile de curs și cabinetele de terapie 

CSEI nr. 2 

Sibiu 

director, informatician Decembrie 

2019 

75. Achiziționarea de videoproiectoare și  panouri de proiecție pentru sălile de clasă și a 

unei table interactive Smart Board. 

CSEI nr. 2 

Sibiu 

director, administrator, 

informatician 

Decembrie 

2020 

76. Asigurarea securității elevilor și personalului prin achiziționarea și montarea unui 

interfon și eficientizarea sistemului de supraveghere video actual 

CSEI nr. 2 

Sibiu 

Director, administrator Iunie 2019 

77. Amenajarea curții interioare – crearea unui spațiu adaptat activităților sportive și 

amenajarea locului de joacă  

CSEI nr. 2 

Sibiu 

Director, administrator Septembrie 

2019 

78. Amenajarea unei săli de stimulare polisenzorială necesară intervenției în cazul 

copiilor cu dizabilități 

CSEI nr. 2 

Sibiu 

Director, administrator Septembrie 

2019 

79. Specializarea personalului didactic/nedidactic și auxiliar, prin cursuri de CSEI Nr.1 Sibiu Director Permanent 
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perfecționare continuă 

 

Comisia de 

specializare a 

cadrelor 

didactice 

Compartiment 

Contabilitate-

secretariat 

Compartiment 

administrativ 

Director adjunct 

Responsabil comisie 

pentru perfecționarea 

cadrelor didactice 

Contabil 

Secretar 

Administrator 

80. Achiziția unui autoturism – Dacia Lodgy  CSEI Nr.1 Sibiu 

Compartiment 

administrativ 

Director 

Director adjunct 

Administrator 

patrimoniu 

Trimestrul II 

2019 

81. Reabilitare/modernizare clădiri (vopsit, zugrăvit săli de clasă, cabinete etc., curtea 

școlii, grupuri sanitare etc.)  la CSEI și la Șc. Nr. 22 –  structura CSEI  

CSEI Nr. 1 

Sibiu 

Compartimentul 

administrativ 

Director 

Director adjunct 

Mai - august 

2019 

82. Acțiuni privind pregătirea aniversării a 50 de ani de la înființarea Școlii Speciale 

Sibiu 

CSEI Nr.1 Sibiu Director 

Director adjunct 

Februarie - mai 

2019 

Măsura:Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie 

 

83. Asigurarea accesului la servicii terapeutice pentru copiii cu dizabilități cu vârsta 

cuprinsă între 0-3 ani (intervenție timpurie) 

CSEI nr. 2 

Sibiu 

Director 2019 

Măsura:Pachetul social garantat pentru educaţie 

 

84. Programe/proiecte care să asigure condiţii de dezvoltare şi formare a tuturor 

copiilor, de la naştere şi până la majorat. 

 CJRAE Sibiu Directorul CJRAE 

Coordonatorul CJAP 

Coordonatorul CLJ 

Prof. consilieri școlari 

Prof. logopezi 

2019 

Măsura: Profesori motivați și bine pregătiți 

 

85. Parteneriat între învăţământul superior şi cel preuniversitar, în formarea iniţială și  CJRAE Sibiu Directorul CJRAE 2019 
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continuă pentru cariera didactică, prin care să se asigure adecvarea conţinuturilor şi 

metodelor la nevoile de formare a cadrelor didactice, cu implicații în dezvoltarea 

personală și profesională a acestora și creșterea prestigiului profesional al dascălilor 

Coordonatorul CJAP 

Coordonatorul CLJ 

Prof. consilieri școlari 

Prof. logopezi 

86. Gala de premiere a elevilor olimpici Consiliul 

Județean Sibiu 

Serviciul 

Strategii, 

Dezvoltare 

Economică și 

Socială 

Șef Serviciu 

Anca Stoica 

2019 

Măsura:Cetățeni activi pe piața muncii 

87. Fundamentarea planurilor de școlarizare în funcție de nevoile pieței muncii - 

Cercetare privind orientarea școlară și profesională a elevilor de clasa aVIII-a din 

județul Sibiu. 

 CJRAE Sibiu  Directorul CJRAE 

Coordonatorul CJAP 

Prof. consilieri școlari 

2019 

Măsura: Creșterea participării la educație de calitate, de la creșă, pânăla absolvirea unei forme de învățământ care să asigure acces pe piața 

muncii sau tranziția către învățământul universitar 

88. Dezvoltarea unor programe de detecție timpurie și intervenție pentru copii în risc de 

abandon școlar. 

 CJRAE Sibiu Directorul CJRAE 

Coordonatorul CJAP 

Coordonatorul CLJ 

Prof. consilieri școlari 

Prof. logopezi 

2019 

89. Dezvoltarea unor programe de prevenire și combatere a violenței în școli.  CJRAE Sibiu Directorul CJRAE 

Coordonatorul CJAP 

Prof. consilieri școlari 

2019 

Măsura: Învățarea pe tot parcursul vieții (ÎPV) 

90. Participarea la programele Erasmus+ în domeniul formării adulților  CJRAE Sibiu Directorul CJRAE 

Coordonatorul CJAP 

Coordonatorul CLJ 

Prof. consilieri școlari 

Prof. logopezi 

2019 
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CAPITOLUL 7  CERCETARE – DEZVOLTARE - INOVARE 

 

 

Nr. 

Crt. Măsuri 

Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

Măsura: Cercetare de excelenţă, la nivel european şi internaţional: 

Susţinerea cooperarilor internaţionale pe plan bilateral în domeniul Cercetării Dezvoltării şi Inovării 

1. Desfăşurarea săptămânii internaţionale - International Student Week Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu” 

Locţiitor al 

Comandantului pentru 

Programe şi Relaţii 

Internaţionale 

08 – 13.04.2019 

2. Susţinerea cercetării de excelenţă prin desfăşurarea evenimentelor ştiinţifice în 

cadrul - International Scientific Week of Land Forces Adademy 

Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu” 

Locţiitor al 

Comandantului pentru 

Programe şi Relaţii 

Internaţionale 

10 – 15.06.2019 
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CAPITOLUL  8  POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII  

 

Nr. 

Crt. Măsuri 

Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

Măsura: Reglementarea prin lege și controlul suplimentelor alimentare 

1 Efectuarea de activități de inspecție privind controlul în domeniul alimentului 

inclusiv al acestui tip de produs  în conformitate cu atribuțiile Ministerului Sănătății 

în domeniu 

Serviciul 

Control în 

Sănătate 

Publică 

Dr. Lucian Blăguțiu  31.12.2019 

2. Notificări prin SRAAF, RAPEX, 

Recoltări probe de laborator 

La necesitate 

Serviciul 

Control în 

Sănătate 

Publică 

Dr. Lucian Blăguțiu  31.12.2019 

Măsura: Realizarea unui buget multianual pentru vaccinurile incluse în planul național, conform OMS 

3. Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi 

prevenite prin vaccinarea – Programul Național de Imunizare 

Indicatori de evaluare: 

- Număr transporturi vaccin 

- Număr doze vaccin distribuite 

- Număr fişe de raportare evaluate 

- Număr instruiri personal medical vaccinator şi mediatori sanitari 

- Număr controale la furnizorii de servicii medicale (condiţii de păstrare şi 

mod de administrare vaccinuri, înregistrare şi raportare vaccinări) 

- Număr comunităţi cu acoperire vaccinală suboptimală 

- Număr campanii suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanţierilor 

- Număr cazuri RAPI înregistrate şi investigate 

- Număr verificări RENV 

- Număr anchete acoperire vaccinală 

- Număr raportări lunare consum și stocuri de vaccinuri la INSP 

Compartimentul 

de 

Supraveghere 

Epidemiologică 

și Control Boli 

Transmisibile 

Dr. Georgeta Marga 31.12.2019 

Măsura: Dezvoltarea programelor naționale și continuarea celor existente prin alocarea unor fonduri suplimentare raportat la perioada 2015-

2017 

4. Coordonarea şi implementarea la nivel teritorial a activităţilor medicale cuprinse în Compartimentul Dr. Elena Resiga 31.12.2019 
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programele naţionale de sănătate privind alimentaţia şi nutriţia precum și evaluarea 

condițiilor de igienă din unități de alimentație. 

 

Indicatori de evaluare 

- Număr acțiuni de monitorizare a calității sanitare a unor produse alimentare 

- Număr probe alimentare recoltate pentru monitorizare a calității sanitare a 

unor produse alimentare 

- Număr focare de îmbolnăvire toxiinfecții alimentare 

- Număr probe alimentare recoltate din focare de îmbolnăvire toxiinfecții 

alimentare 

de Evaluare a 

Factorilor de 

Risc din Mediul 

de Viaţă și 

Muncă 

Colectiv de 

Activitate 

Specifică:  

Igiena 

Alimentului 

5. Coordonarea şi implementarea la nivel teritorial a activităţilor medicale cuprinse în 

programele naţionale de sănătate privind protejarea sănătăţii şi prevenirea 

îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă 

 

Indicatori de evaluare: 

- Număr probe de apă potabilă chimice și bacteriologice recoltate în scopul 

supravegherii calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în 

judetul Sibiu 

- Număr cazuri de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa de 

fântână, identificate 

Număr analize efectuate din apa de fântână suspectată în evoluția cazului de 

methemoglobinemie 

Compartimentul 

de Evaluare a 

Factorilor de 

Risc din Mediul 

de Viaţă și 

Muncă 

Colectiv de 

Activitate 

Specifică:  

Igiena Mediului 

Dr. Brândușa Săraru 31.12.2019 

6. Coordonarea şi implementarea la nivel teritorial a activităţilor medicale cuprinse în 

programele naţionale de sănătate privind medicina muncii. 

Indicatori de evaluare: 

- Număr determinări de zgomot, iluminat, microclimat, expertize, recoltări 

probe aeromicrofloră şi suprafeţe pentru evaluarea riscului asupra sănătăţii 

în expunerea la factori nocivi profesionali în vederea prevenirii 

îmbolnăvirilor profesionale şi a bolilor legate de profesie; 

- Număr cazuri semnalate prin cercetarea, declararea şi evidenţa bolilor 

profesionale; 

- Număr zile incapacitate temporară de muncă ( monitorizarea absenteismului 

prin boală profesională); 

Evaluare a 

Factorilor de 

Risc din Mediul 

de Viaţă și 

Muncă 

Colectiv de 

Activ 

Colectiv de 

Activitate 

Specifică: 

Medicina 

Dr. Mihaela Stoia 31.12.2019 
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- Număr acţiuni de promovare a sănătăţii la locul de muncă. Muncii 

 

7. Coordonarea şi implementarea la nivel teritorial a activităţilor medicale cuprinse în 

programul naţional de sănătate privind evaluarea stării de sănătate a copiilor şi 

tinerilor. 

 

Indicatori de evaluare: 

- Număr examene medicale de bilanţ - evaluarea nivelului de dezvoltare 

fizică şi a stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţile şcolare  

- Număr cazuri de boli cronice dispensarizabile în colectivităţile de copii şi 

tineri 

- Număr copii școlari examinați prin triaj epidemiologic după vacanţe  

- Număr autorizaţii sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria 

răspundere pentru unităţi de educaţie şi învăţământ 

Număr notificări asistenţă de specialitate de sănătate publică pentru unităţi 

de educaţie şi învăţământ   

Compartimentul 

de Evaluare a 

Factorilor de 

Risc din Mediul 

de Viaţă și 

Muncă 

Colectiv de 

Activitate 

Specifică:  

Igiena Școlară 

Dr. Rodica Mihăilă 31.12.2019 

8. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante în 

cadrul Programul National de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de 

viaţă şi muncă. 

Indicatori de evaluare: 

- Număr controale pentru monitorizarea  radioprotecției pacientului în 

expunerea medicală la radiații ionizante 

- Număr controale pentru supravegherea expunerii personalului medical la 

radiații ionizante 

- Număr analize pentru supravegherea conținutului radioactiv natural al 

alimentelor și al apei potabile conform Recomandării 2000/473/ 

EUROATOM 

- Număr analize pentru monitorizarea radioactivității apei potabile conform 

Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și 

completările ulterioare 

- Număr analize pentru supravegherea conținutului radioactiv al apelor 

minerale 

- Număr activități privind expunerea profesională la radiații ionizante 

Laborator 

Igiena 

Radiaţiilor 

Ionizante 

Dr. Carmen Brezai 31.12.2019 
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- Număr Autorizații Sanitare de Funcționare 

- Număr vize anuale 

- Număr avize sanitare 

- Număr documente - dozimetrii 

Număr analize - alte prestări servicii 

Măsura: Acordarea serviciilor de sănătate cât mai aproape de cetățean prin înființarea/dotarea de centre comunitare integrate medico-sociale 

9. Eficientizarea măsurilor ce vizează accesul la servicii de sănătate comunitare a 

populaţiei vulnerabile 

 

Indicatori de evaluare 

- Număr beneficiari de servicii de asistență medicală comunitară 

Procentul de acoperire a populației cu servicii de asistență medicală 

comunitară 

Coordonator 

Județean 

Asistenţă 

Medicală 

Comunitară 

Dr. Doina Merla 31.12.2019 

10. Îndrumarea tehnică şi metodologică a activităţii de asistenţă medicală comunitară 

integrată la nivel judeţean, monitorizarea şi evaluarea activităţii personalului 

comunitar. 

 

Indicatori de evaluare 

- Număr asistenţi medicali comunitari; 

- Număr mediatori sanitari; 

- Număr comunităţi beneficiare 

- Număr şedinţe de lucru cu personalul comunitar; 

Număr instructaje ale personalului comunitar. 

Coordonator 

Județean 

Asistenţă 

Medicală 

Comunitară 

Dr. Doina Merla 31.12.2019 

11. Evaluarea periodică a funcţionării asistenţei medicale comunitare integrate din 

judeţul Sibiu conform metodologiei MS şi planului de monitorizare şi evaluare 

 

Indicatori de evaluare 

- Număr autorităţi ale administraţiei publice locale care au angajat personal 

comunitar cu care se colaborează; 

- 1 analiză a accesului populaţiei generale din judeţul Sibiu la serviciile 

publice de sănătate. 

1 analiză a activităţii de asistenţă medicală comunitară/an. 

Coordonator 

Județean 

Asistenţă 

Medicală 

Comunitară 

Dr. Doina Merla 31.12.2019 

12. Monitorizarea activităţii centrelor de permanenţă DSPJ Sibiu Dr. Anca Iordache 31.12.2019 
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Indicatori de evaluare 

- Număr Centre de permanenţă funcţionale; 

- Număr Medici/personal mediu sanitar/centru; 

- Număr Consultaţii/lună/centru de permanenţă; 

Număr Tratamente/lună/centru de permanenţă. 

Măsura 5: Mai mulţi bani pentru Programele naţionale de sănătate 

13. 1. Dezvoltarea programelor naționale de sănătate și continuarea celor 

existente în anul 2019, prin : 

 

a. Contractarea programelor naționale de sănătate, decontate din Fondul 

Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate cu toți furnizorii de servicii 

medicale care au derulat anterior contracte și care îndeplinesc în continuare 

condițiile de eligibilitate impuse de reglementările legale în vigoare 

b.  

Monitorizarea lunară/trimestrială/anuală a consumului de medicamente și 

materiale sanitare specifice utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate, 

a stocurilor existente la nivelul furnizorilor în scopul asigurării continue a 

populaţiei cu medicamente și materiale sanitare specifice utilizate în cadrul 

programelor naționale de sănătate, pe parcursul întregului an. 

c.   

Controlul modului de utilizare a fondurilor alocate în vederea asigurării ca 

acestea sunt utilizate în condiții de eficiență, economicitate și în concordanța cu 

prevederile legale aplicabile 

Casa de 

Asigurări de 

Sănătate Sibiu 

Președinte-Director 

General–Jr.Vasile 

Spinean 

Medic Șef –Dr.Mihaela 

Galis 

Dir.Rel.Contractuale 

Ec.Călin Fechete 

a. 

la termenele 

comunicate de 

Casa Nationala 

de Asigurari de 

Sanatate 

 

b. 

lunar/trimestrial

/anual 

 

 

 

 

 

c. 

anual 

14. 2. Introducerea unor noi programe naționale de sănătate la nivel județean, 

prin:  

a.  

Contractarea de noi programe naționale de sănătate decontate din Fondul 

Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate cu furnizorii de servicii 

medicale care au derulat contracte în anul 2018 sau cu furnizori noi care 

îndeplinesc condițiile de eligibilitate impuse de reglementările legale în 

vigoare 

b. 

Casa de 

Asigurări de 

Sănătate Sibiu 

 

Presedinte-Director 

General–Jr.Vasile 

Spinean 

Medic Șef –Dr.Mihaela 

Galis 

Dir.Rel.Contractuale 

Ec.Călin Fechete 

 

 

 

 

a. 

la termenele 

comunicate de 

Casa Nationala 

de Asigurari de 

Sanatate 
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     Monitorizarea lunară/trimestrială/anuală a consumului de medicamente și 

materiale sanitare specifice utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate, 

a stocurilor existente la nivelul furnizorilor în scopul asigurării continue a 

populaţiei cu medicamente și materiale sanitare specifice utilizate în cadrul 

programelor naționale de sănătate, pe parcursul întregului an. 

 

   c.   

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

sunt utilizate în condiții de eficiență, economicitate și în concordanță cu prevederile 

legale aplicabile. 

 

Președinte-Director 

General–Jr.Vasile 

Spinean 

Medic Șef –Dr.Mihaela 

Galis 

Președinte-Director 

General–Jr.Vasile 

Spinean 

Medic Șef –Dr.Mihaela 

Galis 

Șef Birou Control-

Ec.Petronela Trif 

b. 

lunar/trimestrial

/anual 

 

 

 

c. 

anual  

Măsura: Reabilitare/ modernizare /extindere spitale județene, ambulatorii de specialitate, UPU, centre comunitare integrate medico-sociale. 

15. Reabilitare și modernizare Pavilion Central Spitalul de 

Psihiatrie 

“Dr.Gheorghe 

Preda” Sibiu 

Comitet director 2019 

16. PT + Execuţie reparații capitale, consolidare, extindere și schimbare funcțională a 

Pavilionului C13  

Spitalul de 

Psihiatrie 

“Dr.Gheorghe 

Preda” Sibiu 

Comitet director 2019-2020 

17. PT + lucrări modernizare și reabilitare faţade, aripi laterale, curte interioară şi hol 

exterior Pavilion central 

Spitalul de 

Psihiatrie 

“Dr.Gheorghe 

Preda” Sibiu 

Comitet director 2019-2021 

18. Reabilitare infrastructură reţea telefonică Spitalul de 

Psihiatrie 

“Dr.Gheorghe 

Preda” Sibiu 

Comitet director 2019 

19. Expertiză, proiectare și modernizare punct termic Spitalul de 

Psihiatrie 

“Dr.Gheorghe 

Comitet director 2019 
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Preda” Sibiu 

20. Studiu de fezabilitate – Construire Spital Clinic Județean de Urgență Consiliul 

Județean Sibiu 

Stoica Daniela, Direcția 

Tehnică 

Noiembrie  

2019 

21. Construire Spital Clinic Județean nou Consiliul 

Județean Sibiu 

Stoica Daniela, Direcția 

Tehnică 

Decembrie 

2024 

22. Reabilitarea, modernizarea și echiparea secției clinice de neurologie din cadrul 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu 

Consiliul 

Județean Sibiu 

Serviciul 

Managementul 

Proiectelor 

2019 

23. Acțiune pentru realizarea măsurilor stabilite: 

- electrocardiograf – 2 buc.  

- aspirator secreții traheale portabil – 2 buc.  

- sistem de dezinfecție înaltă, pe bază de abur și dezinfectant HYGIENIO C4PO – 2 

buc. 

- aparat de nebulizare pentru microaerofloră NOCOSPRAY – 1 buc.  

- echipament măturat/ spălat/aspirat pavimente–4 buc.  

- sistem automat de monitorizare a hemoculturilor bactec FX 40 – 1 buc. 

 

Spitalul de 

Pneumoftiziolo

gie Sibiu 

Andreea Ioana Mihai Decembrie 

2019 

24. Achiziționare electropompa cu rotor Vortex U.A.M.S. 

Săliște 

Iancu Rodica 30.11.2019 

25. Achiziționare mașină transport – Dacia U.A.M.S. 

Săliște 

Iancu Rodica 30.11.2019 

Măsura: Dezvoltarea capacitǎții de rǎspuns pentru Serviciile de Ambulanțǎ 

26. Amenajare interioară, reparații capitale la sediul - Ambulanţa Sibiu 

 

SCJU Sibiu 

Consiliul 

Județean Sibiu 

Director Decembrie 

2019 
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CAPITOLUL  9  ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Măsuri Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

Măsura: Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor guvernamentale prin simplificarea procedurilor de depunere, evaluare, implementare şi 

verificare a proiectelor :  

1. Implementarea eficienta  in anul 2019 incepand cu luna ianuarie, la nivelul 

județelor arondate AIMMAIPE Brasov (Brasov, Sibiu, Covasna) a urmatoarelor 

programe guvernamentale de finantare de la bugetul de stat: 

1.Schema de ajutor: Romania Start-up Nation 

2.Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a 

produselor si serviciilor de piata 

3.Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in 

randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii 

4.Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului cu 

finalizare prin organizarea unui targ  

5.Programul UNCTAD/EMPRETEC – cursuri de specializare antreprenoriat  

6.Programul national multianual de microindustrializare  

MMACA 

și AIMMAIPE 

Brașov 

MMACA prin Directia 

Porgrame si Politici 

IMM si personalul 

AIMMAIPE Brasov 

31.12.2019 

Măsura: Reglementarea serviciilor publice 

2. Dezvoltarea competenţelor manageriale profesionale şi digitale în rândul 

personalului Casei Judeţene de Pensii Sibiu prin participarea la cursuri de pregătire 

şi perfecţionare profesională. 

Casa Județeană 

de Pensii 

Sibiu 

Director executiv 

Responsabil 

compartiment Resurse 

Umane 

31.12.2019 

3. Eficientizarea activităţii instituţiei privind arhivarea documentelor. Acţiuni şi 

demersuri pentru închirierea sau preluarea în administraţie a unui spaţiu pentru 

arhiva Casei de Pensii care a devenit neîncăpătoare. Achiziţionarea unor servicii de 

legare şi informatizare a documentelor arhivate. 

 

Casa Județeană 

de Pensii 

Sibiu 

Director executiv 

Responsabil 

Compartiment achiziţii 

31.12.2019 
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CAPITOLUL  10  POLITICI AGRICOLE ŞI DE DEZVOLTARE RURALĂ 

Nr. 

Crt. 

Măsuri  Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana 

responsabilă 

Termen de 

finalizare 

Măsura: Motor de creștere economică 

1.  Program de susținere pentru produsele deficitare Direcţia pentru 

Agricultură 

Judeţeană Sibiu 

Serviciul 

implementarea 

politicilor, 

strategiilor în 

agricultură și 

industrie alimentară, 

consultanță agricolă 

și formare 

profesională 

 

Permanent 

2.  Realizarea de cursuri de inițiere și calificare a producătorilor agricoli Direcţia pentru 

Agricultură 

Judeţeană Sibiu 

Compartiment 

formare 

profesională, 

promovare și 

elaborare proiecte 

Permanent 

3. Promovarea produselor tradiționale, ecologice și a schemelor de calitate Direcţia pentru 

Agricultură 

Judeţeană Sibiu 

Compartiment 

implementarea 

politicilor și 

strategiilor din 

industria alimentară 

și de promovare a 

schemelor de calitate 

Permanent 

Măsura : Hrană sănătoasă pentru români 

4. Verificarea trasabilităţii cerealelor pe linia producere-depozitare-procesare-

etichetare-consumator 

Direcţia pentru 

Agricultură 

Judeţeană Sibiu 

Serviciul inspecţii 

tehnice   

Permanent 

5. Verificarea autenticităţii, calităţii şi trasabilităţii vinurilor. Direcţia pentru 

Agricultură 

Serviciul inspecţii 

tehnice   

Permanent 
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Judeţeană Sibiu 

6. Efectuarea controlului de conformitate privind respectarea standardelor de 

comercializare pe filiera produs (legume-fructe). 

Direcţia pentru 

Agricultură 

Judeţeană Sibiu 

Serviciul inspecţii 

tehnice   

Permanent 

7. Verificarea agenţilor economici operatori de îngrăşăminte chimice şi fertilizanţi 

privind respectarea Regulamentului 2003/2003 

Direcţia pentru 

Agricultură 

Judeţeană Sibiu 

Serviciul inspecţii 

tehnice   

Permanent 

8. Controlul operatorilor de agricultură ecologică, înregistraţi în registrul judeţean de 

evidenţă, astfel încât activitatea acestora să fie supusă sistemului de inspecţie şi 

certificare a organismelor acreditate. 

Direcţia pentru 

Agricultură 

Judeţeană Sibiu 

Serviciul inspecţii 

tehnice   

Permanent 

9. Urmărirea respectării prevederilor legale în domeniul Organismelor Modificate 

Genetic la toţi agenţii economici autorizaţi. 

Direcţia pentru 

Agricultură 

Judeţeană Sibiu 

Serviciul inspecţii 

tehnice   

Permanent 

Măsura: Asigurarea la timp a fondurilor  către fermieri şi respectarea termenelor de plată de către APIA BUCURESTI 

10. Acţiuni de informare a fermierilor privind campania de depunere a cererilor unice 

de plată pentru anul 2019; 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Morariu Codruta - 

Sef Serviciu 

Autorizare Plati -IT 

Rares Seuchea -

Director Ex. Adjunct 

Stefan Liviu – 

Director Ex. Adjunct  

Teodor Hategan -

Director Executiv 

 

 

 

28.02.2019 

11. Primirea cererilor unice de plată C2019,  

de la 1 matie 2019, termenul limită este 15 mai 2019 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Sefii de Centre 

Locale 

Morariu Codruta - 

Sef Serviciu 

Autorizare Plati - IT 

Rares Seuchea -

Director Ex. Adjunct 

Stefan Liviu – 

Director Ex. Adjunct  

Teodor Hategan -

 

 

01.03.2019 

15.05.2019 
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Director Executiv 

12. Autorizarea la plata finală a cererilor unice de plata primite în campania 2019,  Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Morariu Codruta - 

Sef Serviciu 

Autorizare Plati - IT 

Rares Seuchea - 

Director Executiv 

Adjunct 

Teodor Hategan - 

Director Executiv  

Șefii de Centre 

Locale 

30.06.2020 

13. Efectuarea plăţilor către toţi beneficiarii formelor de sprijin și contabilizarea tuturor 

operaţiunilor aferente sumelor autorizate şi plătite de Centrul Judeţean Sibiu din 

bugetul naţional 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Neamtiu Daciana - 

Sef Serviciu 

Economic, 

Recuperare Debite si 

Resurse Umane  

Stefan Liviu – Dir. 

Ex. Adj. 

Martie/ Iunie/ 

Septembrie/ 

Decembrie 

2019 

14. Recuperarea debitelor provenite din titlurile de creanță aferente măsurilor de sprijin 

din fondurile europene 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Neamtiu Daciana - 

Sef Serviciu 

Economic, 

Recuperare Debite si 

Resurse Umane  

Stefan Liviu – Dir. 

Ex. Adj. 

Decembrie 

2019 

 

15. Implementarea tuturor recomandărilor incluse în planul de remediere a 

deficiențelor constatate în cadrul procesului de menținere a acreditării agenției – 

instituție de nivel european creată special cu scopul de a exercita competențe 

privind gestionarea de fonduri europene - prin asigurarea de resurse umane, 

materiale, financiare, tehnice, elemente ce definesc și compun capacitatea 

administrativă a agenției privită în ansamblu, precum și recomandărilor auditului 

intern și a Curții de Conturi 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Neamtiu Daciana - 

Sef Serviciu 

Economic, 

Recuperare Debite si 

Resurse Umane 

Stefan Liviu – Dir. 

Ex. Adj. 

 

Decembrie 

2019 
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16. Efectuarea controalelor administrative şi pe teren (control clasic și teledetecție, 

controale pentru SAPS, Axa II și Eco-condiționalitate) în vederea pregătirii 

dosarelor pentru autorizare la plată 

 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Morariu Codruta - 

Sef Serviciu 

Autorizare Plati - IT 

Teodor Hategan - 

Director Executiv  

Calin Morocazan – 

Sef Serviciu Control 

Teren, Inspectii;  

Stefan Liviu – Dir. 

Ex. Adj. 

Sefi Centre Locale 

 

 

 

15.10.2019 

 

17. Aprobarea la plată și autorizarea cererilor pentru plata în doua etape pentru 

Campania 2019: 

• Plată în avans 

• Plată finală 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Morariu Codruta - 

Sef Serviciu 

Autorizare Plati - IT 

Rares Seuchea -

Director Ex. Adjunct 

Teodor Hategan - 

Director Executiv 

Sefi Centre Locale 

 

16.10.2019-

30.11.2019 

01.12.2019-

30.06.2020 

18. Planificarea şi efectuarea inspecţiilor pentru măsurile de piaţă 

restructurare/reconversia plantaţiilor viticole, creşterea tăriei alcoolice naturale a 

produselor vinicole, schema de defrişare a plantaţiilor viticole şi asigurarea recoltei 

plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Teodor Hategan / 

Director Executiv  

 

 

 

 

Mai 2019 

19. Planificarea şi efectuarea inspecţiilor  pentru ajutorul comunitar acordat la 

furnizarea laptelui în instituţiile şcolare 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Teodor Hategan / 

Director Executiv   

 

 

Iunie – Nov 

2019 

20. Planificarea şi efectuarea inspecţiilor pentru ajutorul comunitar acordat la 

furnizarea fructelor în instituţiile şcolare 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Teodor Hategan / 

Director Executiv  

 

 

Iunie – Nov 

2019 
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Sibiu 

21. Planificarea şi efectuarea inspecţiilor  privind acordarea ajutorului financiar 

pentru implementarea măsurilor adiacente distribuţiei de mere în cadrul 

Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli 

  

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Teodor Hategan / 

Director Executiv 

 

 

Iunie – Nov 

2019 

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

ameliorarea raselor de animale 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Dordea Carmen -  

Sef Serviciu Masuri 

Specifice 

Teodor Hategan -

Director Executiv 

 

Decembrie 

2019 

23. Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Dordea Carmen -  

Sef Serviciu Masuri 

Specifice 

Teodor Hategan -

Director Executiv 

 

Decembrie 

2019 

24. Renta viageră agricolă  Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Dordea Carmen -  

Sef Serviciu Masuri 

Specifice 

Teodor Hategan -

Director Executiv 

 

August 

2019 

25. O.U.G. 24/2010 - Acordarea ajutorului comunitar în cadrul programului de 

încurajare a consumului de fructe în școli 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Dordea Carmen -  

Sef Serviciu Masuri 

Specifice 

Rares Seuchea -

Director Adjunct 

Stefan Liviu – Dir. 

Ex. Adj. 

      

Decembrie 

2019 

26. Hotărârea nr. 1237 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea 

anexelor nr. 1si 2 la HG. nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Naţional 

Apicol 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Dordea Carmen -  

Sef Serviciu Masuri 

Specifice 

Teodor Hategan -

Director Executiv 

 

 

Decembrie 

2019 
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27. H.G. 1628/ 2008 - acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a 

anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Dordea Carmen -  

Sef Serviciu Masuri 

Specifice 

Rares Seuchea -

Director Adjunct 

 

 

Aprilie 2019 

 Noiembrie  

2019 

28. Măsura T 14 (fosta 215 ) – bunăstare în favoarea animalelor pachet; 

a) porcine 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu Sibiu 

Dordea Carmen -  

Sef Serviciu Masuri 

Specifice 

Teodor Hategan -

Director Executiv 

 

Decembrie 

2019 

29. Măsura T 14 (fosta 215 ) – bunăstare în favoarea animalelor pachet;  

b) păsări 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

Dordea Carmen -  

Sef Serviciu Masuri 

Specifice 

Teodor Hategan -

Director Executiv 

 

Decembrie 

2019 

30. Acordarea sprijinului financiar conform Ordinul ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale nr. 269/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 privind aprobarea 

Normelor de aplicare a programelor de restructurare/ reconversie a plantaţiilor 

viticole, derulate cu sprijin comunitar 

Agenţia pentru 

Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură 

– Centrul Judeţean 

Sibiu 

 

Dordea Carmen -  

Sef Serviciu Masuri 

Specifice 

Rares Seuchea -

Director Adjunct 

 

 

 

 

15 decembrie 

2019 

Măsura: Dezvoltarea zootehniei – Asigurarea sănătății animalelor 

31. Promovarea Programului Strategic de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile 

la animale la om pentru anul 2019 prin efectuarea a 70.000 acţiuni de supraveghere, 

11.000.000 operaţiuni de vaccinare preventivă, 450.000 operaţiuni de tratamente 

antiparazitare şi 100.000 examene de laborator pentru diagnosticul timpuriu al 

bolilor cuprinse în lista OIE, A şi B. 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SANATATE SI 

BUNASTARE  

ANIMALA 

 

LSVSA 

Dr.Rad Nuțu 

 

Dr.Călin Ioan 

 

 

 

 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 
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SIBIU 

32.  

Aplicarea criteriilor de calificare  a statusului de sănătate a efectivelor de bovine în 

relaţie cu tuberculoza, leucoza enzootică şi bruceloza, prin operaţiuni specifice, 

prelevări de probe şi examene de laborator. 

 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SANATATE SI 

BUNASTARE  

ANIMALA 

 

LSVSA 

SIBIU 

Dr.Rad Nuțu 

 

Dr.Călin Ioan 

 

 

 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 

33.  

Supravegherea efectivelor de animale receptive la Blutongue şi Encefalopatiile 

Spongiforme Transmisibile, prin acţiuni de supraveghere clinică şi analize în 

laborator. 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SANATATE SI 

BUNASTARE  

ANIMALA 

 

LSVSA 

SIBIU 

Dr.Rad Nuțu 

 

Dr.Călin Ioan 

 

 

 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 

34. Respectarea măsurilor din Programul de asanare a Anemiei Infecţioase Ecvine, prin 

supravegherea serologică a efectivelor receptive, şi eliminarea animalelor bolnave 

din focarele declarate 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SANATATE SI 

BUNASTARE  

ANIMALA 

 

LSVSA 

SIBIU 

Dr.Rad Nuțu 

 

Dr.Călin Ioan 

 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 

35. Implementarea Programului de prevenire şi combatere a  Pestei Porcine Clasice, 

prin asigurarea măsurilor de biosecuritate, controale în exploataţiilor cu porcine, 

monitorizarea circulaţiei efectivelor, supravegherea speciilor receptive prin 

examene clinice şi examene de laborator 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SANATATE SI 

BUNASTARE  

Dr.Rad Nuțu 

 

Dr.Călin Ioan  

 

 

 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 
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ANIMALA 

 

LSVSA 

SIBIU 

36. Realizarea Programelor de prevenire a bolilor specifice păsărilor (Gripa Aviară, 

Pseudopesta Aviară şi Salmonelozele la găini ouătoare şi puii de carne) prin 

examene în laborator şi operaţiuni de vaccinare 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SANATATE SI 

BUNASTARE  

ANIMALA 

 

LSVSA 

SIBIU 

Dr.Rad Nuțu 

 

Dr.Călin Ioan 

 

 

 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 

37.  Prevenirea şi combaterea Rabiei la animalele sălbatice şi domestice prin 

supravegherea clinică a animalelor receptive şi acţiuni de vaccinare 

 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SANATATE SI 

BUNASTARE  

ANIMALA 

 

LSVSA 

SIBIU 

 

Dr.Rad Nuțu 

 

Dr.Călin Ioan 

 

 

 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 

Măsura: Promovarea legislaţiei privind protecţia, bunăstarea animalelor şi protecţia mediului 

38. Respectarea normelor sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor 

din exploataţiile comerciale şi din exploataţiile individuale prin evaluări şi 

controale programate. 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SANATATE  

ANIMALA 

Dr.Albu Ioan 

 

 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 

39. Controlul unităţilor care produc şi furnizează furaje pentru animale, prin inspecţii şi 

examene de laborator lunare, controlul circulaţiei medicamentelor şi a produselor 

biologice prin controale privind depozitarea, transportul şi aplicarea lor la animale 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SANATATE  

Dr.Albu Ioan 

 

 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 
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ANIMALA 

Măsura: Îmbunătăţirea sistemului de control a calităţii şi salubrităţii produselor alimentare. 

40. Controale periodice la unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi 

comercializează produse alimentare de origine animală şi nonanimală privind 

respectarea normelor de igienă şi funcţionare. 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SIGURANTA 

ALIMENTELOR 

Dr.Trimbitas 

Bogdan 

 

 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 

41. Asigurarea calităţii şi salubrităţii produselor alimentare destinate consumului uman,  

prin  examene organoleptice şi analize efectuate la laboratorul D.S.V.S.A, din 

probele afluite conform programului de supraveghere obligatoriu şi a programului 

de autocontrol 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SIGURANTA 

ALIMENTELOR 

 

SERVICIUL 

LABORATOR 

Dr.Trimbitas 

Bogdan 

 

Dr.Călin Ioan 

 

 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 

42. Controlul eficientei operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare al 

unitatilor care produc, prelucreaza, proceseaza, depoziteaza, transporta, valorifica si 

comercializeaza alimente/produse 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SIGURANTA 

ALIMENTELOR 

 

 

SERVICIUL 

LABORATOR 

Dr.Trimbitas 

Bogdan 

 

 

Dr.Călin Ioan 

 

 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 

43. Controlul oficial al rezidurilor de pesticide din si/sau de pe alimente/produse 

alimentare conform Programului National de Supraveghere. 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SIGURANTA 

ALIMENTELOR 

 

 

Dr.Trimbitas 

Bogdan 

 

 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 

44. Controlul oficial privind continutul de contaminanti in alimente/produse alimentare 

conform Programului National de Supraveghere. 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SIGURANTA 

Dr.Trimbitas 

Bogdan 

 

 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 
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ALIMENTELOR 

 

45. Raspunde de efectuarea activitatilor specific de control oficial pentru solutionarea 

alertelor inregistrate in cadrul Sistemului Rapid de Alerta Alimente si Furaje, in 

domeniile de competenta 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SIGURANTA 

ALIMENTELOR 

 

Dr.Trimbitas 

Bogdan 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 

46. Interventii in situatii de criza/Toxiinfectii alimentare impreuna cu alte institutii 

judetene pe domeniul de competent conform protocoalelor in vigoare. 

SERVICIUL 

CONTROL 

OFICIAL 

SIGURANTA 

ALIMENTELOR 

 

Dr.Trimbitas 

Bogdan 

TRIM.I, II, III, 

IV 2019 

Măsuri :  

Program investiții pentru servicii de cadastru 2018-2020; 

Cadastrarea, de către stat, a tuturor terenurilor agricole până în anul 2020; 

Îmbunătățirea legislației privind achiziționarea terenurilor agricole și finalizarea cadastrului 

47. Realizarea activităţii de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor 

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

247/2005. 

OCPI Sibiu 

 

Director Permanent 

48. Realizarea activităţii de  recepţionare şi înscriere sporadică a documentaţiilor 

cadastrale întocmite de către persoane fizice sau juridice autorizate, în evidențele 

Cadastru şi Carte Funciară. 

OCPI Sibiu Inginer Șef, 

Registrator Șef 

Permanent 

49. Eliberarea de date și informaţii cadastrale necesare instituţiilor publice, precum și 

altor beneficiari în vederea întocmirii corecte a proiectelor din domeniile 

construcţiilor, urbanismului şi amenajării teritoriului. 

OCPI Sibiu  Inginer Șef Permanent 

50. Avizarea şi recepţia documentaţiilor topografice de măsurători terestre întocmite de 

persoane fizice sau juridice autorizate, necesare întocmirii documentaţiilor PUG ale 

UAT-urilor  şi a documentaţiilor PUZ, PUD, PAC, HG nr. 834/1991. 

OCPI Sibiu Inginer Șef Permanent 

51. Recepţionarea documentaţiilor tehnice topografice a lucrărilor de expropriere, care 

fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național, în baza protocoalelor 

întocmite între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Compania 

 

OCPI Sibiu 

Inginer Șef, 

Registrator Șef 

 

Permanent 
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Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și Compania Națională de 

Căi Ferate CFR SA. 

52.  Recepţionarea elaborării sistemelor informaţionale specifice domeniului imobiliar-

edilitar şi constituirea băncilor de date urbane. 

OCPI Sibiu 

 

Director Permanent 

53. Recepționarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor inițiate de unități 

administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale finanțate de ANCPI - Finanțării 

II (2017-2019), Finanțarea III (2018-2019) și Finanțarea IV (2018-2020) 

OCPI Sibiu Inginer Șef, 

 Șef Birou 

Înregistrare 

Sistematică 

Perioada  

2019 - 2020 

54. Recepționarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din cadrul 

Proiectului major ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de 

înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”  în cadrul Axei prioritare 

11 a Programului Regional Operațional POR 2014-2020 și din care fac parte: UAT 

Arpașu de Jos, UAT Cârțișoara, UAT Porumbacu de Jos, UAT Șelimbăr, UAT 

Turnu Roșu. 

OCPI Sibiu Inginer Șef, 

 Șef Birou 

Înregistrare 

Sistematică 

Perioada 

2019 - 2023 

55. Recepționarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul 

Integrat de Cadastru și Carte Funciară prin Programul Național de Cadastru și Carte 

Funciară  – LOT 7 - UAT Gura Râului și UAT Cristian.  

OCPI Sibiu Inginer Șef, 

 Șef Birou 

Înregistrare 

Sistematică 

Perioada  

2018 - 2020 

Măsura:Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale 

56. Valorificarea şi desfacerea produselor agricole locale; stimularea producției și 

producătorilor şi eliminarea intermediarilor - Piața volantă Transilvania 

180 de producători 

 

Consiliul Județean 

Sibiu SP Sala 

Transilvania 

Liliana Rusu, CJS 2019 

(săptămânal) 

57. Implementarea Programului – Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019  

 

Consorțiu PRGE 

2019 

Consiliul Județean 

Sibiu 

ADI SRGE 

Direcția Informatică, 

Resurse Umane, 

Relații Publice, 

Doris Banciu 

2019 

Măsura: Asigurarea la timp a fondurilor cǎtre fermieri şi respectarea termenelor de platǎ de cǎtre APIA BUCUREȘTI 

58. H.G. 640/2017: Programul pentru școli al României – distribuție produse, măsuri 
educative, întocmire cerere de plată către APIA  

Consiliul 
Județean Sibiu 

Serviciul Strategii, 
Dezvoltare 
Economică și 

Socială 

2019 - 2020 
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     CAPITOLUL  11  POLITICI DE MEDIU. APELE ŞI PĂDURI  

 

 

Nr. 

Crt. 

Măsuri Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

Măsura: Monitorizarea şi îmbunătăţirea calităţii aerului 

1. 
Colectarea zilnică a datelor brute de calitate a aerului din staţiile automate de 

monitorizare, validarea şi transmiterea lor către ANPM  

• procent date validate (%) 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

 Diaconescu Lidia 

Baciu Carmen 

31.12.2019 

 

2. Prelucrare statistică şi întocmire de rapoarte privind captura de date, numărul de 

analize efectuate, în cele 4 staţii automate de monitorizare calităţii aerului din 

judeţul Sibiu 

• număr analize efectuate (automat şi manual)  

• număr rapoarte întocmite  

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Diaconescu Lidia 

Baciu Carmen 

31.12.2019 

 

3. Colectarea datelor și informațiilor necesare pentru elaborarea Inventarul Emisiilor 

de poluanți în atmosferă 

• număr chestionare depuse/verificate 

• prioritizare în funcție de contribuția surselor de emisie 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Dascălu Maria 

Ursescu Roxana  

Laslea Doinița 

15.03.2019 

 

4. Realizarea Inventarului emisiilor de poluanţi atmosferici a agenţilor economici din 

judeţul Sibiu în SIM 

• număr agenţi economici înregistraţi în baza  

de date on-line de raportare (SIM) 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Dascălu Maria 

Ursescu Roxana  

Laslea Doinița 

31.12.2019 

 

5. Realizarea Inventarului emisiilor de poluanţi atmosferici a instalaţiilor de 

comercializare carburanţi din judeţul Sibiu 

• număr agenţi economici înregistraţi în baza de date on-line de raportare 

(SIM)  

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Ursescu Roxana 
31.12.2019 

 

6. Verificarea conformării cu clasificarea NFR a tuturor activităţilor 

autorizate/reautorizate în vederea completării/actualizării bazei de date privind 

activităţile  generatoare de emisii de poluanţi în atmosferă 

• în funcţie de solicitările serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii pentru 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Dascălu Maria 

Ursescu Roxana 

Laslea Doinița 

 

31.12.2019 
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documentaţiile depuse în vederea autorizării 

7. Îmbunătăţirea accesului publicului la informaţia de mediu, prin elaborarea și 

afişarea pe pagina WEB a APM Sibiu a buletinelor zilnice/lunar privind calitatea 

aerului 

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

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Baciu Carmen 

Diaconescu Lidia 

 

31.12.2019 

 

Măsura: Controlul poluării industriale în vederea reducerii poluării mediului 

8. Menţinerea la zi a inventarului instalaţiilor IPPC din judeţul Sibiu, conform 

activităţilor listate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013 

• număr instalaţii IPPC înregistrate în baza de date SIM (on-line) 

• număr instalații IPPC noi autorizate, număr autorizații integrate actualizate, 

revizuite 

 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 
Mariana Suciu 

Radu Mihaela 

31.09.2019  

 

9. Colectarea datelor privind Registrul Naţional al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-

PRTR)  

• număr operatori economici înregistraţi în baza de date on-line 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Cristea Nicoleta 

Pleșa Marius 

 

 

31.09.2019 

 

 

10. Verificarea conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile 

industriale cu referire la cantităţile de Compuşi Organici Volatili emise din 

instalaţii industriale 

• număr notificări depuse/verificate 

• număr operatori economici înregistraţi în baza de date on-line 

Agenţia  pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Zambori Simona  

Vulcan Mirela 

31.12.2019 

     

 

11. 
Colectarea datelor și informațiilor necesare pentru elaborarea inventarului INEGES 

(Inventarul Naţional al gazelor cu efect de seră) 

• număr chestionare depuse/verificate 

Agenţia  pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Florian Ruxanda 

Pleșa Marius  

31.12.2019 

 

 

Măsura: Îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi substanţelor periculoase 

12. 
Monitorizarea operatorilor economici care colectează, tratează vehicule scoase din 

uz 

• număr puncte colectare/tratare 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Ancuţa Achim 

 

Trimestrial  

 

13. 
Monitorizarea transportului de deşeuri periculoase la nivelul judeţului Sibiu  

• număr formulare analizate şi aprobate 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Mărioara Goga 

Farcaş Mioara 

Lunar  
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Sibiu 

14. 
Monitorizarea cantității de deșeuri menajere eliminate prin depozitare   

• cantităţi (tone) depozitate 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Halmaghi Daniela Lunar 

15. 
Monitorizarea operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea/tratarea DEEE  

• număr puncte colectare/tratare 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Ancuţa Achim 

Barbu Consuela 

 

 

Semestrial  

Măsura: Managementul eficient al conservării biodiversităţii şi administrarea ariilor naturale protejate  în judeţul Sibiu 

16. Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor protejate - evaluare 

efectiv specii protejate 

• număr acţiuni de monitorizare  

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Căpăţînă Gabriela 

Dobrotă Maria Cecilia 

30.06.2019 

 

17. Reglementarea activităţii de recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi/sau 

comercializare a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale 

vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, 

fauna sălbatică conform legislaţiei specifice în vigoare 

• număr autorizaţii emise pentru activităţile menţionate 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Căpăţînă Gabriela 

Dobrotă Maria Cecilia 

 

31.12.2019 

 

18. Participare în comisii conform competentelor atribuite (ex. evaluări de pagube, 

derogări de la amenajamente etc) 

• număr acţiuni efectuate în funcţie de solicitări şi de planificări 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

 

Căpăţînă Gabriela 

Dobrotă Maria Cecilia 

 

31.12.2019 

 

19. Analiza şi monitorizarea tuturor planurilor/proiectelor/activităților desfășurate în 

arii protejate 

• număr dosare analizate  

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Căpăţînă Gabriela 

Dobrotă Maria Cecilia 

 

31.12.2019 

  

20. Managementul conservativ al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0382 Râul 

Târnava Mare între Copşa şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi 

Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia - Cod proiect 

102674/Programul Operațional Infrastructura Mare  

• seturi de măsuri/planuri de management/planuri de acțiune aprobate, 

respectiv număr de situri/arii/ specii/habitate care beneficiază de planuri de 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Echipa proiect 

 

 

31.12.2019 
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management/ planuri de acțiune aprobate 

Măsura: Îmbunătăţirea gradului de educare şi conştientizare, informare, consultare şi participare a cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul 

21. Organizarea şi sprijinirea unor acţiuni de educare şi informare a publicului 

• număr acţiuni/participanţi 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului  

Sibiu 

Tania Alecu 
31.12.2019 

  

 

22. Transmiterea de informații în vederea îmbunătățirii calității vieții prin asigurarea 

unui mediu sănătos 

• număr materiale informative, comunicate şi conferinţe de presă 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului  

Sibiu 

Tania Alecu 

Serviciul Monitorizare 

și Laboratoare 

31.12.2019 

 

23. Elaborarea şi punerea la dispoziţia publicului a rapoartelor lunare privind calitatea 

factorilor de mediu (aer, sol, vegetaţie, radioactivitate, zgomot ambiental etc.) 

• număr rapoarte lunare transmise şi afişate pe pagina web 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

 

Ursescu Roxana 

 

Lunar  

24. Elaborarea raportului privind calitatea factorilor de mediu din Judeţul Sibiu, 

afişarea pe pagina WEB a APM Sibiu 

• 1 raport anual 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Mediului 

Sibiu 

Ursescu Roxana 

Dascălu Maria 

Laslea Doinita 

Boţocan Sînziana 

Baciu Carmen 

Negreu Oana 

15.08.2018 

 

Măsura: Prevenirea, reducerea şi controlul poluării industriale şi managementul riscului 

25. Acţiuni de inspecţie şi control la obiectivele industriale aflate sub incidenţa 

Directivei 2010/75/UE a  Parlamentului European si a Consiliului din 24  

noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al 

poluării), în scopul verificării conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de 

mediu. 

GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 

26. Acţiuni de inspecţie şi control la obiectivele industriale aflate sub incidenţa 

Directivei 2012/18/UE (SEVESO III) a Parlamentului european şi a Consiliului din 

4 iulie 2012 privind gestionarea pericolelor de accident major în care sunt implicate 

substanţe periculoase de modificare şi ulterior de abrogare a directivei 96/82/CE a 

Cosiliului, în scopul verificării aplicării măsurilor de conformare la legislaţia 

specifică. 

GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 

27. Urmărirea conformării instalaţiilor care intră sub prevederile Directivei 94/63/CE GNM- Serviciul Comisar Şef, comisari 31.12.2019 
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privind controlul emisiilor de COV din activităţi industriale. Verificarea respectării 

prevederilor legale privind emisiile de compuşi organici volatili rezultaţi din 

depozitarea benzinei şi distribuţia ei la terminale şi staţii de distribuţie carburanţi. 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

GNM SCJ Sibiu 

28. Verificarea implementării prevederilor Directivei 67/548/CE referitoare la 

clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase şi ale Regulamentului 

nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea 

substanţelor chimice (REACH) (producători, importatori, utilizatori din aval). 

Respectarea prevederilor Regulamentului nr. 1272/2008 (CLP). 

GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 

Măsura: Managementul deşeurilor 

29. Verificarea respectării managementului deşeurilor cu fluxuri specifice (la 

generatori/importatori, colectori, transportatori, procesatori, 

eliminatori/valorificatori, etc.). 

Controale pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr. 211/2011 privind 

regimul deseurilor. 

Controale pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr. 212/2015 privind 

modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz. 

Controale pentru verificarea respectării prevederilor  HG nr. 235/2007 privind 

gestionarea uleiurilor uzate. 

Controale pentru verificarea respectării prevederilor OUG nr. 5/2015 privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice. 

Verificarea respectarii prevederilor legislatiei privind deseurile din 

constructii/demolari (PNGD). 

Verificarea operatorilor care colecteaza/trateaza deşeuri din ambalaje – Legea nr. 

249/2015. 

GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 

30. Verificarea respectării legislaţiei privind depozitarea deşeurilor, inclusiv a 

deşeurilor industriale. 

Controale tematice planificate privind verificarea realizării obligaţiilor de mediu 

privind închiderea şi urmărirea postînchidere de către operatorii depozitelor 

neconforme clasa „b” şi depozite industriale, care şi-au sistat activitatea conform 

calendarului prevăzut în anexa 5 la HG nr. 349/2005. 

 

GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 

31. Controale tematice planificate privind transferul de deşeuri în conformitate cu 

prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE)  nr. 

GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 
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1013/2006, la expeditori şi destinatari. Judeţean Sibiu 

Măsura: Calitatea aerului, apei şi solului 

32. Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la producerea, consumul, 

eliminarea substanţelor care epuizează stratul de ozon (curăţătorii chimice, 

producătorii, importatorii, eliminatorii, reciclatorii de substanţe ce epuizează stratul 

de ozon). 

GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 

33. Verificarea instalaţiilor de tratare a apelor uzate menajere existente şi a celor noi 

puse în funcţiune (în baza unor proiecte din fonduri europene sau alte fonduri) şi 

verificarea respectării prevederilor legale referitoare la managementul nămolurilor 

provenite din staţiile de epurare a apelor menajere. 

GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 

Măsura: Protecţia valorilor naturale şi resurselor. Biodiversitate 

34. Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la grădini zoologice. GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 

35. Verificarea respectării prevederilor legale referitoare la CITES (comercializarea, 

creşterea, deţinerea, etichetarea). 

GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 

36. Verificarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la 

dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide. 

Controale tematice biocide. 

GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 

37. Verificarea respectării prevederilor legale în siturile Natura 2000 şi ariile naturale 

protejate, inclusiv parcurile naţionale şi naturale. 

Controale tematice vizând activităţi desfăşurate în arii protejate. 

GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 

38. Verificarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a 

obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn. 

Controale tematice E.U.T.R. 

GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 

39. Verificarea respectării legislaţiei referitoare la exploatarea resurselor minerale şi 

naturale (minerale, gaze, combustibili fosili, exploatări forestiere, ape naturale, 

fructe de pădure, ciuperci, etc). 

Controale tematice balastiere. 

Controale tematice exploatare forestieră. 

GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 
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Controale tematice privind legalitatea şi funcţionalitatea MHC 

(microhidrocentrale). 

40. Verificarea respectării prevederilor legale de către asociaţii/societăţi de vânătoare, 

recoltare floră/faună sălbatică. 

Controale tematice vânătoare privind verificarea respectării obligaţiilor cu privire la 

efectuarea vânătorii la speciile strict protejate şi a declaraţiilor la fondul de mediu. 

GNM- Serviciul 

Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, comisari 

GNM SCJ Sibiu 
31.12.2019 

Notă: Pentru anul 2019 au fost propuse un număr total de 839 controale 

Măsura: Prevenirea şi eliminarea efectelor calamităţilor naturale pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor 

41. Reparații curente apărare de mal pe r. Cibin la Orlat  hm 490 

Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  63 mii lei 
S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.IV 

42. Reparații curente prag de fund pe r. Saliste la Saliste hm 79  

Valoarea  estimată a lucrărilor  este de 133 mii lei 
S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.IV 

43. Reparatii curente prag de fund pe pr.Sebeş  la Sebeşu de Jos hm 27  

Valoarea  estimată a lucrărilor  este de   

66 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.IV 

44. Intretinere regularizare r.Hartibaciu la Alțâna amonte pod ambele maluri hm 366-

370 Valoarea estimata a lucrărilor se ridică la 35 mii lei 
S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.IV 

45. Întreţinere regularizare r.Hârtibaciu la Cornăţel  

hm 136-140 

Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 15 mii lei 

 

S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.IV 

46. Întreţinere regularizare şi îndiguire 

 r. Hârtibaciu şi pr.Halmer la Brădeni hm 780 – 790 

Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 30 mii lei 

S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.IV 

47. Intreţinere zid de sprijin pe r.Cibin la Cristian hm 410 

Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 11 mii lei 
S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.IV 

48. Intretinere pr. Sibiel la Sibiel hm 28 

Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 14 mii lei 
S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.IV 

49. Intreţinere  regularizare r.Cibin la Bungard suprainaltare dig hm 208 – 206 

Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 34 mii lei 
S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.IV 

Măsura: Amenajarea bazinelor hidrografice în scopul diminuării efectelor inundaţiilor şi a secetei  hidrologice 

50. Decolmatare regularizare pr.Rusciori la Sibiu hm  60- 90.  S.G.A.Sibiu Ing.şef TRIM.I - IV 
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Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la  19 mii lei   

51. Decolmatare r. Cibin aval pod DJ106 Agnita staţia de epurare Sibiu hm 220-260 

Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 24 mii lei 

 

S.G.A.Sibiu 

 

Ing.şef 

 

TRIM. IV 

52. Decolmatare Vale Serpuita la Sura Mare hm 60- 70 

Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 59 mii lei 

 

S.G.A.Sibiu 

 

Ing.şef 

 

TRIM. IV 

53. Întreţinere regularizare pr.Halmer la Brădeni intravilan şi r.Hârtibaciu amonte Retiş 

Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 23 mii lei 

 

S.G.A.Sibiu 

 

Ing.şef 

 

TRIM. II 

54. Întreţinere Valea Înfundăturii la Ruja hm 15 -30 

Valoarea  estimată a lucrărilor  se ridică la 16 mii lei 

 

S.G.A.Sibiu 

 

Ing.şef 

 

TRIM. III 

Măsura: Gospodărirea durabilă a resurselor de apă, protecţia împotriva inundaţiilor, asigurarea monitoringului adecvat hidro- meteorologic, 

protecţia surselor de apă, îmbunătăţirea calităţii apei până la atingerea stării bune a apelor şi perfecţionarea cadrului legislativ,a metodologiilor, 

normelor şi reglementărilor din domeniile gospodăririi apelor, meteorologiei şi hidrologiei 

55. 
Analize de laborator cu determinarea indicatorilor fizico- chimici și  biologici 

Număr  total de indicatori   7.847 :  

-  fizico - chimici 7.556 

-  biologici  291 

S.G.A.Sibiu 

 

Director 

 

 

 

TRIM.  IV 

 

 

56. Biroul Gestionare resurse de apă  

Acte reglementare – 356  

Monitoring  -  107 obiective 

S.G.A.Sibiu 

 

Director 

 

TRIM.  IV 

Măsuri: Prevenirea şi eliminarea efectelor calamităţilor naturale pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor 

Lucrări de reparaţii curente: 

57. Reparatii si intretinere Regularizare rau Tarnava Mare la Medias  

Valoarea lucrării: 93468 lei 

Volume lucrări:  

- lucrări din piatră şi anrocamente : 38 mc              

-terasamente 0,4miimc,decolmatari 0,2miimc,vopsitorii 20mp 

Sistemul 

Hidrotehnic 

Mediaș 

Șef sistem Trim. III 

58. Reparatii si intretinere pereu piatra bruta pr. Valea Satului la Dumbraveni 

Valoarea lucrării: 71250  lei 

Sistemul 

Hidrotehnic 

Șef sistem Trim. III 



 70 

Volume lucrări: 

- lucrări din piatră şi anrocamente: 17 mc   ,vopsitorii 20mp    

-beton 27 mc        

  

 

Mediaș 

Lucrări de întreţinere şi decolmatări cursuri de apă: 

59. Decolmatare pr.Alamor loc. Alamor 

Valoarea lucrarii: 45860 lei 

Terasamente: 0,5 miimc 

Reprofilari:  5 miimc,2 km 

 

Sistemul 

Hidrotehnic 

Mediaș 

Șef sistem Trim. II 

60. Decolmatare pârâul Raura ,loc Troparcea 

Valoarea lucrării: 34424 lei 

Volume lucrări: 

-.terasamente: 0.6 mii mc 

-.reprofilări: 2,6 mii mc, 1.2 km. 

 

Sistemul 

Hidrotehnic 

Mediaș 

Șef sistem Trim.II 

61. Stopare eroziune de mal cu piatra bruta pârâu Valea Viilor ,loc.Motiș  

Valoarea lucrării: 30869 lei 

Volume lucrări: 

terasamente 0.1 mii mc. 

Piatra 225mc 

 

Sistemul 

Hidrotehnic 

Mediaș 

Șef sistem Trim III-IV 

62. Decolmatare si stopare eroziune de mal cu gabioane pr. Seica Mica,loc.Seica Mica 

Valoarea lucrării :55090 lei 

Volume lucrări: decolmatari  2.0 miimc,L=1km 

piatra 36 mc 

Sistemul 

Hidrotehnic 

Mediaș 

Șef sistem Trim. 

III-IV 

 

63. Decolmatare si stopare eroziune de mal cu gabioane pr. Smig loc.Smig 

Valoarea lucrării :95048 lei 

Volume lucrări: terasamente 0.3 mii mc,decolmatari  1.3 miimc,L=0.5km 

piatra 76 mc 

 

Sistemul 

Hidrotehnic 

Mediaș 

Șef sistem Trim.III 

Protecţia şi gestionarea durabilă a pădurii şi faunei cinegetice 
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Măsura: Elaborarea unui program naţional de împădurire care sa aibă ca principal obiectiv creșterea suprafeţelor împădurite ca suport al 

adaptării la efectele schimbărilor climatice (stabilizare terenuri, îmbunătăţirea ciclului apei în natură, combaterea deşertificării, creşterea 

capacitaţii de absorbţie a emisiilor de gaze cu efect de seră): 

64. Creşterea ponderii regenerării naturale prin aplicarea tratamentelor intensive 

adecvate: 

 - a. regenerări naturale: minimum 109 hectare  

 - b. împăduriri integrale: minimum 158 hectare. 

Direcţia Silvică 

Sibiu 

Direcţia Silvică Sibiu: 

ing. Mărgineanu Maria 

 

31.12.2019 

Măsura:Dezvoltarea reţelei de accesibilizare a Fondului forestier naţional 

65. Construire de drumuri forestiere noi:  

-continuarea lucrărilor de execuţie a drumului forestier Săloi - Dogaru – 5,1 

km , după ce în cursul anului 2018 s-a finalizat procedura de licitație şi s-au 

demarat lucrări de execuţie - cu menţiunea că realizarea acestora este din fondul de 

accesibilizare constituit conform Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului 

forestier naţional, şi că depinde de fondurile aprobate de minister, respectiv de către 

Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA 

Direcţia Silvică 

Sibiu 

Direcţia Silvică Sibiu: 

ing. Cașir Viorel 

Gheorghe 

31.12.2019 

66. Reabilitare drumuri forestiere:  

-continuarea lucrărilor de reabilitare a drumului forestier Ciban - 10,83 km, 

cu o valoare estimata de 1.480.000 lei - cu menţiunea că realizarea acestora este în 

funcţie de aprobarea şi alocarea lor de la bugetul de stat. 

-continuarea lucrărilor de reabilitare a drumului  forestiere Fața Ciban – 

13,4  km, cu o valoare estimată de 1.480.000 lei, cu menţiunea că realizarea 

acestora este în funcţie de aprobarea şi alocarea lor de la bugetul de stat. 

-continuarea lucrărilor de execuţie la drumul forestier Valea Torturii - 7,3 

km, cu o valoare estimată de 1.200.000 lei - cu menţiunea că realizarea acestora 

este din fondul de accesibilizare constituit conform Legii nr. 56/2010 privind 

accesibilizarea fondului forestier naţional, şi că depinde de fondurile aprobate de 

minister, respectiv de către Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA.  

- începerea lucrărilor de execuție pentru reabilitarea drumulurilor forestiere 

Valea Lupului - 6,8 km cu valoare estimată de 1.400.000 lei şi Metiş 4,4 km cu 

valoare estimată de 700.000 lei - cu menţiunea că realizarea acestora este din 

Direcţia Silvică 

Sibiu 

Direcţia Silvică Sibiu: 

ing. Cașir Viorel 

Gheorghe 

31.12.2019 
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fondul de accesibilizare constituit conform Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea 

fondului forestier naţional, şi că depinde de fondurile aprobate de minister, 

respectiv de către Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA. 

- avizarea documentaţiei de proiectare în vederea reabilitării drumurilor 

forestiere Vărd   Pârâul Roian- (4,5 km)  cu valoare estimată de 15.000 lei şi Pârâul 

Morii-Frunţeluş (3,7 km) cu valoare estimată de 14.000 lei - cu menţiunea că 

realizarea acestora este din fondul de accesibilizare constituit conform Legii nr. 

56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional, şi că depinde de 

fondurile aprobate de minister, respectiv de către Regia Naţională a Pădurilor – 

ROMSILVA. 

67. Punerea în siguranţă a drumurilor forestiere prin executarea de lucrări de reparaţii şi 

întreţineri curente: 570 km cu o valoare a lucrărilor de 2.500.000 lei, din fonduri 

proprii. 

 

Direcţia Silvică 

Sibiu 

Direcţia Silvică Sibiu: 

ing. Cașir Viorel 

Gheorghe 

31.12.2019 

Măsura: Eficientizarea actului de control privind respectarea regimului de utilizare a resurselor pădurii: 

68.  Controlul circulaţiei materialului lemnos: executarea a minim 1400 controale 

împreună cu Poliţia, Jandarmeria şi garda Forestieră conform Protocolului de 

colaborare încheiat cu numele "Scutul Pădurii 2019". 

Direcţia Silvică 

Sibiu 

Direcţia Silvică Sibiu: 

ing. Lupșor Ioan Mihai 

31.12.2019 

 

 

69. Executarea de controale de fond şi parţiale, în cantoanele silvice din cadrul 

Direcţiei Silvice Sibiu, cu personalul propriu. 

Direcţia Silvică 

Sibiu 

Direcţia Silvică Sibiu: 

ing. Lupșor Ioan Mihai 

31.12.2019 

 

 

Măsura:Gospodǎrirea durabilǎ a resurselor de apǎ, protecţia împotriva inundaţiilor, asigurarea monitoringului adecvat hidro- meteorologic, 

protecţia surselor de apǎ, îmbunǎtǎţirea calitǎţii apei pânǎ la atingerea stǎrii bune a apelor şi perfecţionarea cadrului legislativ,a metodologiilor, 

normelor şi reglementǎrilor din domeniile gospodǎririi apelor, meteorologiei şi hidrologiei 

70. Realizare/extindere/reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de 

canalizare, a stațiilor de tratare a apei/stațiilor de epurare a apelor uzate 

-Apă Canal 

Sibiu SA 

-Apa Târnavei 

Mari SA 

Mediaș 

Consiliul 

Județean Sibiu 

Simona Sgură, Direcția 

Tehnică 

2022 
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71. Implementarea măsurilor necesare realizării obiectivelor cuprinse în Planul Local 

de Acțiune pentru Mediu 

Consiliul 

Județean Sibiu 

Direcția Arhitect Șef 

Serviciul Strategii 

2019 

72. Implementarea măsurilor necesare realizării obiectivelor cuprinse în Plan local de 

menținere a calității aerului 

Consiliul 

Județean Sibiu 

Direcția Arhitect Șef 2019 

73. Realizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Județul Sibiu  Consiliul 

Județean Sibiu 

ADI ECO 

Direcția Strategii 

Proiecte 

2019 
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CAPITOLUL  11  POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 

Nr. 

Crt. 

Măsuri Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

Măsura: Creșterea securităţii energetice 

1. Montare trafo T3 - 250 MVA în staţia 400/110 kV Sibiu Sud 

- Echipament secundar upgradat , extindere si integrare in micro SCADA la nivel 

statie ( Contract C132 / 21.06.2018 -  contract de livrare a produselor si de prestare 

a serviciilor conexe; termen contractual de 18 luni de la data primirii ordinului de 

incepere ). 

- Echipament primar Trafo 250 MVA si Celule 400/110 kV aferente ( Contract C5 

/ 07.01.2019 – contract de executie si de elaborare PT; termen contractual de 18 

luni ).  

  

- Promovarea investitiei mai sus mentionata, este in conformitate cu Propunerea 

Programului Anual de Investitii  / Sucursala de Transport Sibiu pentru anul  2019 /  

nr.12895 / 19.11.2018. 

- Valoarea propusa pentru anul 2019: 5,00 mii lei / reprezentand cheltuieli de taxe , 

avize. 

 - Contractele  exemplificate sunt de competenta TEL  si se deruleaza prin Director 

de program. ). 

 Au fost emise urmatoarele documente: 

- Decizie Directorat nr. 666 / 28.07.2015 / indicatori tehnico economici = 24,304.77 

mii lei. 

-  Autorizatia de construire nr. 51 / 30.01.2017- care  a fost prelungita pana la 

21.01.2019; lucrarile au fost anuntate ca au inceput in 15.01.2019.  

 

Cheltuielile efectuate de catre ST Sibiu pentru acest obiectiv de investitii  pana la 

30.01.2019 = 83 mii lei( proiectare, taxe, avize ).                 

C.N.T.E.E.                                         

TRANSELECTRI

CA SA  - 

Societate 

administrata in 

Sistem Dualist - 

Sucursala de  

Transport  

Sibiu 

Aurora Moraru 

(din partea ST Sibiu) 

Estimare 

finalizare 

lucrare: 

Ianuarie 2020 

2. Centru de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) si 

interventie rapida in SEN - etapa I 

C.N.T.E.E.                                         

TRANSELECTRI

Catalin Boguș Estimare 

finalizare 
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- Promovarea investitiei, este in conformitate cu Propunerea Programului Anual de 

Investitii /ST Sibiu  2019 /  nr.12895 / 19.11.2018 

- Valoarea propusa pentru anul 2019: 2,000.00 mii  lei / reprezentand cheltuieli de  

executie. 

 

Conform contractului de executie nr. 19 / 06.06.2017, valoarea totala a investitiei 

este de :  4,991.82 mii lei. 

Pentru executia lucrarilor in bune conditii, s-a semnat un contract de coordonatorin 

materie de securitate si sanatate in munca  pe perioada executiei lucrarilor ( 

contract nr.18 / 26.04.2018, in valoare de 48.64mii lei ). 

In functie de evolutia lucrarilor, se va suplimenta valoare lucrarilor de investitii 

/2019- din PAI ( prin documente justificative ). 

 

Decizie Directorat nr. 766 / 31.08.2016 / indicatori tehnico economici = 8,660.93 

mii lei. 

-  Autorizatia de construire nr. 709/20.10.2017. 

 

Cheltuielile efectuate de catre ST Sibiu pentru acest obiectiv de investitii  pana la 

30.01.2019 = 2,211.30 mii lei lei ( proiectare, taxe, avize, executie, etc. ). 

CA SA  - 

Societate 

administrata in 

Sistem Dualist - 

Sucursala de 

Transport 

Sibiu 

lucrare: 

Ianuarie 2020 

Măsuri: Propuneri de Programe la nivel naţional axate pe avantajul de ţără al României  - Program riguros de mentenanţă şi investiţii 

(retehnologizare/modernizare, dezvoltare) şi îndeplinirea anuală a acestuia pentru instalaţiile aferente reţelelor de transport al energiei electrice şi 

gazelor naturale 

Obiectivele propuse de Structura Regională Operațiuni Rețea  Sibiu au ca scop reducerea numărului întreruperilor accidentale in alimentarea cu 

energiei electric a utilizatorilor, a duratei acestora şi a pierderilor tehnologice, precum şi creşterea calităţii energiei electrice furnizate şi a siguranţei în 

exploatare.  

3. Integrarea statiilor de transformare apartinand COR-IT Sibiu in sistemul SCADA 

DMS al SC SDEE Transilvania Sud SA 

valoare 12835,10 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investiții Trim. II 2020 

4. Modernizarea sistemului de protectii pentru reducerea numarului de utilizatori 

afectati in cazul defectelor cu punere la pamant pe distribuitoarele 20 kV din PA-

uri, mun. Sibiu1057.  

valoare 1057.11 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investiții Trim. III  
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5. Modernizare retele de distributie a en. el.pentru cresterea gradului de siguranta 

RED 20 kV si RED 0,4 kV, zona Primariei mun. Sibiu-P-ta Mare, P-ta Mica, P-ta 

Huet. 

valoare 920,5 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investiții Trim. II 

6. Modernizarea instalațiilor de distribuție din localitățile:  

Arpașu de Sus,  

Bogatu Roman,  

Dîrlos, 

Daia și Daia Noua 

Dumbrăveni 

Merghindeal  

Moșna 

Mîrșa 

valoare 9500 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investiții Trim. IV 

7. Îmbunătățirea nivelului de tensiuni: 

str. M. Viteazu, oraș Avrig 

valoare 3961,93 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investiții Trim. IV  

Măsura:  Asigurarea securităţii energetice naţionale 

8. Lucrări privind punerea în  siguranță a conductei DN 200 Cornățel-Avrig, zona Avrig – 

valoare lucrări 115 mii lei. 

Lucrările de execuție cuprinse în proiectul tehnic prevăd devierea conductei de transport 

gaze naturale pe o lungime de 162 m pentru ocolirea unei remize de pompieri, în scopul 

asigurării distanței minime de siguranță a conductei. 

S.N.T.G.N. 

TRANSGAZ S.A. 

Mediaș 

Conducerea 

 

 

2019 

9. Punerea în siguranță a conductei DN 200 Cornățel -Avrig zona Cornățel – Săcădate 

Valoare 2.111,00 mii lei 

Datorită alunecărilor de teren și agresivității solului, lucrările de proiectare prevăd punerea 

în siguranță a conductei DN 200 Cornățel -Avrig, în zona Cornățel -Săcădate, care să 

asigure funcționarea acesteia în condiții de siguranță în exploatare conform normelor 

tehnice în vigoare. 

S.N.T.G.N. 

TRANSGAZ S.A. 

Mediaș 

Conducerea 

 

 

2019 

10. Punerea în siguranță a conductei DN 200 racord PM Alămor, în zona Alămor 

Valoarea proiectului 725,00 mii lei 

Lucrările de execuție cuprinse în proiectul tehnic constau în realizarea unui tronson de 

conductă pe lungime de 1.738 m, pe teritoriu localității Alămor, în vederea asigurării 

condițiilor de siguranță în exploatare, conform normelor tehnice în vigoare. 

 

S.N.T.G.N. 

TRANSGAZ S.A. 

Mediaș 

Conducerea 

 

 

2019 
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CAPITOLUL  13  POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT   

 

Nr. 

Crt. 

Măsuri Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

 Măsura: Politici pentru infrastructura de transport 

1. Lucrări de reparații pod LOT 1 DN 7 km 254+840 Direcția Regională 

de  

Drumuri și Poduri 

Brașov 

Ing. Horga Liliana 2019-2020 

2. Lucrări de reparații pod LOT 2 DN 7 km 255+342 Direcția Regională 

de  

Drumuri și Poduri 

Brașov 

Ing. Horga Liliana 2019-2020 

3. Lucrări de reparații pod LOT 2 DN 1 km 303+615 Direcția Regională 

de  

Drumuri și Poduri 

Brașov 

Ing. Horga Liliana 2019-2020 

4. Lucrări de reparații pod LOT 3 DN 1 km 338+870 Direcția Regională 

de  

Drumuri și Poduri 

Brașov 

Ing. Horga Liliana 2019-2020 

5. Lucrări de reparații pod LOT 4 DN 1 km 339+814 Direcția Regională 

de  

Drumuri și Poduri 

Ing. Horga Liliana 2019-2020 
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Brașov 

6. Îndrumarea întreprinderilor pentru obținerea Licenței Comunitare,Autorizațiilor de 

transport rutier contra cost național și a Certificatului de transport rutier în cont 

propriu, conform O.U.G. 27/2011 și O.M.T. 980/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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

Ag.SIBIU 

Permanent 

Măsura: Politici pentru infrastructura de transport 

7. DALI Reabilitare și modernizare DJ106E Săliște-Galeș-Tilișca-Rod-Poiana 

Sibiului-Jina-lim.jud. Alba km 16+191-47+865 

Consiliul Judetean 

Sibiu 

Direcția Tehnică 

Băilă Sorin Decembrie 

2019 

8. Construire pod pe DJ106T la Topârcea km 8+606 Consiliul Judetean 

Sibiu 

Direcția Tehnică 

Opriș Anca Decembrie 

2020 

9. Expertiză DALI, PT Construire pod pe DJ106C km 4+410, peste pârâul Seviș Consiliul Judetean 

Sibiu 

Direcția Tehnică 

Țîrmonea Vasile Decembrie  

2019 

10. Construire pod pe DJ105A km 15+890 în localitatea Săsăuș Consiliul Judetean 

Sibiu 

Direcția Tehnică 

Tîrmonea Vasile Iulie 2019 

11. Revigorarea turismului în situl UNESCO Valea Viilor prin modernizarea drumului 

județean DJ142G Copșa MIcă-Motiș km 0+000-10+400 

Consiliul Judetean 

Sibiu 

Direcția Tehnică 

Țîrmonea Vasile August 2020 

12. Reabilitare și modernizarea DJ107B Păuca-Alămor-Mândra-Slimnic Consiliul Judetean 

Sibiu 

Direcția Tehnică 

Băilă Sorin Decembrie 

2020 

13. Refacere drum județean DJ106E km 44+440, km 44+550, km 46+850, km 47+450, 

km 47+700 între Jina și lim.jud. Alba 

Consiliul Judetean 

Sibiu 

Direcția Tehnică 

Băilă Sorin Octombrie 

2019 

14. Refacere drum județean DJ106E Cristian-Orlat-Săliște-Jina-lim.jud.Alba între 

localitățile Sibiel și Jina 

Consiliul Judetean 

Sibiu 

Direcția Tehnică 

Băilă Sorin Octombrie 

2019 

15. Consolidare drum județean DJ106J int.DJ106A-Gura Râului-Orlat între km 0+000-

4+900 

Consiliul Judetean 

Sibiu 

Direcția Tehnică 

Băilă Sorin Octombrie 

2019 
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16. Modernizare DJ106T Ocna Sibiului-Topârcea-int.DJ106G km 0+494-15+331 Consiliul Judetean 

Sibiu 

Direcția Tehnică 

Opriș Anca Decembrie 

2020 

 

 

 

 

CAPITOLUL   14.  POLITICI ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR. CONVERGENŢĂ DIGITALĂ 

 

Nr. 

Crt. 

Măsuri  Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

Măsuri: Politici în domeniul comunicaţiilor, măsura 9. IT@C în e-Commerce, Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, Servicii poştale 

1. Cresterea calitatii serviciilor postale prin dezvoltarea paletei de servicii, 

optimizarea serviciilor si a rețelei poștale la cerințele clienților, informatizarea 

subunităților poștale. 

Oficiul Județean 

de Poștă  SIBIU 

Director 31.12.2019 

2. Integrarea  serviciilor poștale și financiare, în scopul aproprierii  de cerințele 

utilizatorilor finali. 

Oficiul Județean 

de Poștă  SIBIU 

Director 31.12.2019 

3. Transmiterea permanentă de oferte cu serviciile oferite de Poșta Română, către 

potențialii clienți și contactarea acestora. 

Oficiul Județean 

de Poștă  SIBIU 

Director 31.12.2019 

4. Menținerea unui dialog social permanent, constructiv și productiv  cu organizațiile 

salarialor din sectorul poștal. 

Oficiul Județean 

de Poștă  SIBIU 

Director 31.12.2019 

5. Valorificarea oportunităților comerciale interne, locale, ce rezidă din proiecte, 

programe, parteneriate care valorifică existența pieței unice europene. 

Oficiul Județean 

de Poștă  SIBIU 

Director 31.12.2019 

Măsura:  E-government, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Open Data, Big Data, Cloud Computing și Media Social 

6. Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe mijloace electronice şi asigurarea 

disponibilității tuturor informaţiilor necesare pe pagina web a instituţiei, sau pe 

site-ul www.cnpp.ro prin cresterea numărului de conturi utilizator deschise pe 

portalul online CNPP.   

 

Casa Județeană 

de Pensii 

Sibiu 

Director executiv 

Compartiment 

comunicare – 

informatica 

31.12.2019 

7. Dezvoltarea sistemului IT (reţele, baze de date, software şi instruire personal). 

Implementarea a tuturor  modificărilor aduse de Legea 263/2010 a sistemului unitar 

de pensii publice în aplicaţiile sistemului informatic integrat al CNPP prin 

Casa Județeană 

de Pensii 

Sibiu 

Director executiv 

Compartiment 

comunicare – 

31.12.2019 

http://www.cnpp.ro/
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aplicaţiile de stabiliri pensii, plăţi pensii, evidenţă contribuabili şi sistemului de 

accidente de muncă şi boli profesionale.  

informatica 

8. Creşterea capacităţii funcţionale în domeniul informaticii a Casei Judeţene de 

Pensii Sibiu, prin achiziţionarea de echipamente noi (servere, staţii de lucru, 

imprimante) programe software şi instruire personal. 

Casa Județeană 

de Pensii 

Sibiu 

Director executiv 

Compartiment 

comunicare – 

informatica 

31.12.2019 

 

CAPITOLUL  15  POLITICA DE APĂRARE ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ 

 

 

Nr. 

Crt. 

Măsuri Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

Măsura: Pregătirea populaţiei şi teritoriului şi gestionarea interinstituţională a crizelor de tip militar sau de securitate:  

Sprijinirea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în situaţii de urgenţă, pentru acordarea de asistenţă populaţiei şi pentru 

managementul consecinţelor dezastrelor sau accidentelor tehnologice 

1. − actualizarea Registrului de capabilităţi în situaţii de urgenţă; 

− pregătirea forţelor şi mijloacelor pentru managementul situaţiilor de urgenţă, pe 

riscuri şi funcţii de sprijin; 

− asigurarea funcţiilor de sprijin în situaţii de urgenţă la solicitarea autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale. 

Academia 

Forţelor 

Terestre 

„Nicolae 

Bălcescu” 

Locţiitorul 

Comandantului pentru 

Probleme de Stat Major  

permanent 
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CAPITOLUL  16  AFACERI INTERNE  

 

Nr. 

Crt. 

Măsuri: Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

Măsura: Creşterea continuă a gradului de siguranţă a cetăţeanului atât în mediul rural, cât şi în mediul urban 

1. Organizarea şi executarea de acţiuni cu efective mărite pe raza localităţilor urbane 

şi rurale, în vederea prevenirii şi combaterii faptelor care aduc atingere persoanei, 

proprietăţii publice și private, asigurarea și menținerea climatului de siguranţă 

publică pe raza județului Sibiu 

Serviciul de  

Ordine Publică 

Şeful  

Serviciului Ordine 

Publică 

Cms.şef Căpăţână 

Iulian 

Anul 2019 

 

2. Derularea de activităţi comune în mediul şcolar din localităţile urbane şi rurale, în 

colaborare cu lucrătorii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, 

în vederea prevenirii şi combaterii actelor de delincvenţă juvenilă şi asigurării 

climatului de ordine şi siguranţă publică, necesar desfăşurării în condiţii optime a 

procesului instructiv-educativ 

Serviciul de 

Ordine Publică 

Compartimentul 

de Analiză şi 

Prevenire a 

Criminalităţii 

Şeful  

Serviciului Ordine 

Publică 

Cms.şef Căpăţână 

Iulian 

Șeful C.A.P.C. 

Cms. Stanciu Christian  

Anul 2019 

 

 
 

3. Derularea de întâlniri cu grupuri țintă pe linia prevenirii violenței intrafamiliale. Compartimentul 

de Analiză şi 

Prevenire a 

Criminalităţii 

Șeful C.A.P.C. 

Cms.  

Stanciu Christian 

Anul 2019 

 

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

acţiuni periodice, punctuale în zona centrelor universitare, inclusiv în zona spaţiilor 

de cazare, în scopul prevenirii producerii unor evenimente negative în rândul 

 

Serviciul de 

Ordine Publică 

Şeful  

Serviciului Ordine 

Publică 

Cms.şef  

Anul 2019 
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studenţilor şi cadrelor didactice Căpăţână Iulian 

5. Executarea activităților specifice prevăzute în Planul comun de acţiune pentru 

prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în domeniul silvic „Scutul Pădurii ”. 

Controlul circulaţiei materialului lemnos pe drumurile publice și a instalaţiilor de 

debitat material lemnos de pe raza judeţului Sibiu împreună cu inspectorii Garzii 

Forestiere, conform Planurilor de actiune întocmite şi aprobate la nivelul I.P.J. 

Sibiu și a H.G. nr. 787/2014, privind modul de implementare în sistemul 

S.U.M.A.L. și aplicațția IWood Tracking privind avizele de însoțire a materialului 

lemnos 

 

Serviciul de 

Ordine Publică 

Şeful  

Serviciului Ordine 

Publică 

Cms.şef  

Suciu Mihai 

Anul 2019 

 

6. Desfăşurarea de acţiuni privind depistarea deţinătorilor ilegali de arme şi muniţii 

pentru întărirea sentimentului de securitate în rândul cetăţenilor 

Serviciul Arme, 

Explozivi, 

Substante 

Periculoase 

Poliţiile 

municipale şi 

orăşeneşti 

Scms. 

Mihai Mihai 

 

Anul 2019 

 

7. Desfăşurarea de acţiuni privind depistarea persoanelor care efectuează acte de 

braconaj cinegetic în vederea protejării florei şi faunei 

Serviciul Arme, 

Explozivi, 

Substante 

Periculoase 

Poliţiile 

municipale şi 

orăşeneşti 

Scms. 

Pîrvu Alin 

Anul 2019 

 

8. Desfășurarea de activități specifice prelungirii valabilității permiselor de armă care 

urmează să expire în cursul anului 

Serviciul Arme, 

Explozivi, 

Substante 

Periculoase 

Sinsp. 

Mîndreanu Georgin 

Anul 2019 

 

9. Desfăşurarea de activităţi preventive în scopul întăririi sentimentului de securitate 

pe linia operaţiunilor cu materii explozive 

Serviciul Arme, 

Explozivi, 

Substante 

Periculoase 

Poliţiile 

Sinsp. 

Pălaștea Adela 

Anul 2019 
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municipale şi 

orăşeneşti 

10. Desfăşurarea de activităţi preventive în domeniul substanţelor periculoase în 

parteneriat cu instituţiile de profil responsabile în scopul protecţiei mediului şi a 

sănătăţii populaţiei 

Serviciul Arme, 

Explozivi, 

Substante 

Periculoase 

Poliţiile 

municipale şi 

orăşeneşti 

Sinsp. 

Pălaștea Adela 

Anul 2019 

 

Măsura: Identificarea, documentarea și destructurarea grupărilor infracționale 

11. Întărirea capacităţii de intervenţie şi acţiune pe linia prevenirii şi combaterii 

infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei şi a celor care aduc atingere libertăţilor 

sexuale, precum şi identificarea şi destructurarea grupurilor de infractori cu 

preocupări în sfera infracţionalităţii cu violenţă 

Serviciul 

Investigatii 

Criminale 

Poliţiile 

municipale şi 

orăşeneşti 

Cms. șef de poliție 

Alexandru Ovidiu 

 

Anul 2019 

 

12. Dinamizarea activităţilor din sfera combaterii furturilor de şi din autoturisme, 

comise de grupări infracţionale, pe raza judeţului Sibiu 

Serviciul 

Investigatii 

Criminale 

Poliţiile 

municipale şi 

orăşeneşti 

Cms. șef de poliție 

Videanu Cristian 

Anul 2019 

 

13. Măsuri de prevenire şi combatere a delicvenţei şi victimizării juvenile Serviciul 

Investigatii 

Criminale 

Poliţiile 

municipale şi 

orăşeneşti 

Cms. șef de poliție 

Videanu Cristian 

Anul 2019 

 

Măsura: Identificarea, documentarea şi tragerea la răspundere a persoanelor juridice pretabile la săvârşirea faptelor de corupţie, evaziune 

fiscală cu un impact negativ atât asupra bugetului local cât şi a bugetului consolidat al statului şi măsuri de recuperarea prejudiciilor în cauzele 

penale 

14. Direcţionarea eforturilor spre combaterea faptelor ilegale grave de evaziune fiscală, 

contrabandă, produse accizabile din economia locală şi cu implicaţii în economia 

Serviciul de 

Investigare a 

Cms.șef 

Negru Cristian, 

Anul 2019 
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naţională Criminalităţii 

Economice  

Poliţiile 

municipale şi 

orăşeneşti 

Şefii de subunităţi 

15. Direcţionarea eforturilor pentru prevenirea şi combaterea corupţiei şi a fraudelor 

din domeniul achiziţiilor publice, identificarea şi investigarea mecanismelor 

complexe de criminalitate care afectează bugetele instituţiilor publice 

Serviciul de 

Investigare a 

Criminalităţii 

Economice  

Poliţiile 

municipale şi 

orăşeneşti 

Cms.șef 

Negru Cristian, 

Şefii de subunităţi 

Anul 2019 

16. Asigurarea recuperării prejudiciilor în cauzele penale instrumentate, dinamizarea 

măsurilor de identificare a bunurilor provenite din infracţiuni în vederea recuperării 

prejudiciului şi aplicării sechestrului asigurator 

Serviciul de 

Investigare a 

Criminalităţii 

Economice  

Poliţiile 

municipale şi 

orăşeneşti 

Cms.șef 

Negru Cristian, 

Şefii de subunităţi 

Anul 2019 

Măsura:  Scăderea dinamicii accidentelor de circulaţie, cu prioritate a acelora care au drept consecinţe pierderea de vieţi omeneşti 

17. Organizarea şi executarea de acţiuni pe DN, DJ, pe raza localităţilor urbane şi 

rurale, având ca scop reducerea cauzelor generatoare de evenimente rutiere cu 

consecințe grave și creșterea nivelului siguranței circulației pe drumurile publice de  

pe raza județului Sibiu 

Serviciul Rutier 

Şeful  

Serviciului Rutier 

Cms. Maxim Bogdan-

Valentin 

Anul 2019 

18. Derularea de activităţi comune în mediul şcolar din localităţile urbane şi rurale, în 

colaborare cu lucrătorii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, 

pentru reducerea victimizarii in randul elevilor, ca urmare a implicarii acestora in 

evenimente rutiere 

Serviciul Rutier 

Compartimentul 

de Analiză şi 

Prevenire a 

Criminalităţii 

Şeful  

Serviciului Rutier 

Cms. Maxim Bogdan-

Valentin  

Șeful C.A.P.C. 

Cms. Stanciu Christian 

Anul 2019 

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

acţiuni periodice, punctuale în zona centrelor universitare, inclusiv în zona spaţiilor 

de cazare, în scopul prevenirii producerii accidentelor rutiere cauzate de 

Serviciul Rutier 

Şeful  

Serviciului Rutier 

Cms. Maxim Bogdan-

Anul 2019 
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indisciplina pietonilor precum si de neacordarea prioritatii la pietoni Valentin 

20. În conformitate cu prevederile Ordinului M.T.C.T./M.I.R.A.nr.510/230/2007 

pentru aprobarea Reglementarilor privind controlul în trafic a vehiculelor rutiere – 

RNTR 11, cu modificarile și completările ulterioare și a Protocolului comun de 

colaborare nr.28/5460/2012, dintre Direcția Rutieră și Regia Autonomă- Registrul 

Auto Român, organizarea de acțiuni comune, având ca scop reducerea cauzelor 

generatoare de evenimente rutiere cu consecințe grave, produse pe fondul 

defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor 

Serviciul Rutier Şeful 

Serviciului Rutier 

Cms. Maxim Bogdan-

Valentin Anul 2019 

Măsura: Armonizarea standardelor operaţionale şi a procesului de planificare şi acţiuni în situaţii de urgenţă prin perfecţionarea sistemului de 

colaborare şi cooperare cu administraţia publică locală cu dezvoltarea complementării şi disponibilităţii celorlalte forţe ale MAI şi 

interacţionarea centrelor operaţionale atât din MAI, cât şi din alte ministere. 

21. Îmbunătăţirea cooperării structurilor judeţene din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne şi membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu în 

vederea asigurării unui răspuns eficient în cazul producerii unor situaţii de urgenţă 

complexe, prin participarea activă la exerciţiile judeţene organizate de către 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu 

la nivelul zonei de competenţă.  

Inspectoratul 

pentru Situaţii 

de Urgenţă 

,,Cpt Dumitru 

Croitoru”  

Sibiu 

Prim-adjunct al 

inspectorului şef 

31.12.2019 

Măsura: Principalele criterii de performanţă vor fi prevenirea producerii evenimentelor şi reducerea numărului victimelor şi pagubelor, sens în 

care se va asigura transparenţa activităţilor şi a rezultatelor, precum şi informarea publică corespunzătoare. 

22. Creşterea nivelului de pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de 

urgenţă prin continuarea şi diversificarea acţiunilor, formelor şi mijloacelor de 

informare şi educare preventivă, în direcţia formării unei culturi de securitate şi a 

comportamentului  preventiv în rândul cetăţenilor. 

Inspectoratul 

pentru Situaţii 

de Urgenţă 

,,Cpt Dumitru 

Croitoru”  

Sibiu 

Şeful Inspecţiei de 

Prevenire 

31.12.2019 

23. Definitivarea demersurilor pentru înfiinţarea unor noi puncte de lucru (subunităţi  

de  intervenţie): Șelimbăr, Ocna Sibiului, Aeroport Internațional Sibiu.   

 

Inspectoratul 

pentru Situaţii 

de Urgenţă 

,,Cpt Dumitru 

Croitoru”  

Sibiu 

Prim-adjunct al 

inspectorului şef 

31.12.2019 

Măsura: Asigurarea eficienței misiunilor de ordine și siguranță publică executate de structurile inspectoratului 

24. Participarea la modificarea și completarea cadrului normativ ce reglementează Inspectoratul de Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2019 
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activitatea structurilor de ordine publică, precum și consolidarea capacității de 

management al tipurilor de risc la adunări publice.  

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

25. Participarea în cadrul grupurilor de lucru sau emiterea punctelor de vedere în 

legătură cu proiectele de acte normative cu incidență în domeniul ordinii și 

siguranței publice.  

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2019 

Măsura: Creşterea performanţei activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor antisociale 

26. Coordonarea și monitorizarea activităților de constatare / sancționare a faptelor de 

natură penală/ contravențională, precum și creșterea prezenței în zonele publice cu 

potențial criminogen, instituții de învățământ , mediu rural și silvic. 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2019 

27. Coordonarea, sprijinul şi îndrumarea activităţii de punere în executare a mandatelor 

de aducere. 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2019 

Măsura: Creşterea capacităţii operaţionale şi a performanţei structurii de intervenţie antiteroristă şi de acţiuni speciale 

28. Consolidarea cooperării cu celelalte instituții cu competențe în domeniu. Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2019 
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de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Măsura: Perfecționarea activității în domeniul realizării capacității operaționale a inspectoratului și managementului situațiilor de urgență 

conform competențelor 

29. Participarea la exercițiile organizate de structurile M.A.I. în cooperare cu celelalte 

structuri din SNAOPSN (Sistemul Național de Apărare Ordine Publică și Siguranță 

Națională) . 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2019 

30. Participarea la exercițiile organizate de structurile M.Ap.N. în cooperare cu 

celelalte structuri din SNAOPSN (Sistemul Național de Apărare Ordine Publică și 

Siguranță Națională) . 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2019 

31. Participarea la exercițiile și aplicațiile organizate cu prilejul SUMMIT- ului CCE- 

Sibiu 2019. 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu 
01.05.2019 – 

09.05.2019 

Măsura: Creșterea performanței în activitatea de selecție și încadrare a personalului 

32. Efectuarea demersurilor pentru deblocarea posturilor vacante, recrutarea 

candidaților și organizarea de concursuri în vederea selecționării și încadrării 

personalului. 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2019 
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Sibiu 

Măsura: Creșterea performanței în activitatea de formare profesională și documentare 

33. Continuarea derulării de programe de formare profesională individuală și 

consolidarea pregătirii fizice a personalului instituției. 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2019 

Măsura: Dezvoltarea unui sistem de management al performanței 

34. Identificarea unor oportunități de dezvoltare și de creștere a calității misiunilor 

/activităților 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2019 

Măsura: Creșterea performanței participării personalului inspectoratului la misiuni internaționale 

35. Participarea activă la încadrarea funcțiilor alocate în cadrul:  EROGENDFOR, 

FIEP, NATO SP COE. ; NATO Resolute Suport din Afganistan;  

Coaliției Globale anti-ISIL . 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu decembrie 2019 

Măsura: Activitatea de psihologie 

36. Înființarea Laboratorului de evaluare psihologică în I.J.J. Sibiu . Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

conducerea I.J.J.Sibiu Trim.III - 2019 
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37. Acordarea sprijinului de specialitate în perioada premergătoare şi pe timpul  

desfăşurării Summit-ului  CUE- Sibiu 2019. 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu Trim. I-II 

Măsura: Creșterea gradului de încredere a cetățenilor în Jandarmerie 

38. Promovarea activităților/misiunilor/intervențiilor desfășurate la nivelul instituției și 

informarea corectă și oportună a opiniei publice prin intermediul mass-mediei 

locale și al paginii instituționale Facebook – Jandarmeria Sibiu.Actualizarea datelor 

şi informaţiilor pe pagina web a instituției. 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu 
Decembrie 

2019 

39. Desfășurarea unor campanii de informare/comunicare privind specificul 

activităţilor desfăşurate de personalul inspectoratului. 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu 
Decembrie 

2019 

40. Comunicarea publică premergător și pe timpul SUMMIT-ului CUE- Sibiu 2019. Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu Trim. I-II 2019 

Măsura: Creșterea performanței activității de secretariat, documente clasificate, relații cu publicul și arhivă 

41. Îmbunătățirea activității de primire a cetățenilor în audiență, soluționarea petițiilor 

și transmiterea răspunsului în termen legal. 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

Conducerea I.J.J.Sibiu 
Decembrie 

2019 
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brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Măsura: Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei 

42. Postarea pe site-lui inspectoratului la secțiunea ,,PROTECȚIA DATELOR 

PERSONALE” a Notei de informare privind scopurile prelucrării datelor cu 

caracter personal, categoriile de date prelucrate; precum și a altor informații de 

actualitate specifice domeniului. 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu 
Decembrie 

2019 

43. Afișarea pe site a formularelor de exercitare a drepturilor de către persoanele 

vizate.  

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu 
Decembrie 

2019 

44. Publicarea datelor de contact a Responsabilului cu protecția datelor cu caracter 

personal. 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu 
Decembrie 

2019 

Măsura: Îmbunătățirea suportului logistic al misiunilor și creșterea din punct de vedere al înzestrării, a capacității de reacție și intervenție a 

inspectoratului 

45. Întreprinderea demersurilor necesare pentru completarea dotării parcului de 

autovehicule. 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

Conducerea I.J.J.Sibiu 

Decembrie 

2019 
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„Mihail Rasty” 

Sibiu 

46. Întreprinderea demersurilor necesare pentru obţinerea de fonduri în vederea 

achiziţionării articolelor de echipament de protecţie pentru efectivele de cadre care 

execută misiuni de ordine publică şi pază, precum şi a animalelor de serviciu. 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu 

Decembrie 

2019 

Măsura: Creșterea, în rândul personalului propriu, a gradului de cultură civică și a sentimentului de apartenență la valorile și tradițiile militare, 

precum și de promovarea valorilor specifice armei jandarmi 

47. Promovarea tradițiilor istorice ale Jandarmeriei Sibiene în rândul personalului. Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Conducerea I.J.J.Sibiu 

Decembrie 

2019 

48. Derularea Programului Jandarmii sibieni – 100 de ani împreună cu cetățenii. Inspectoratul de 

Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Inspectoratul de 

Conducerea I.J.J.Sibiu 

Decembrie 

2019 
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Jandarmi 

General de 

brigadă General 

de brigadă 

„Mihail Rasty” 

Sibiu 

Măsura: Susținerea cercetării  

49. Continuarea transcrierii corespondenței pentru editarea primei Enciclopedii 

românești pe anul 1899 

Arhivele 

Naționale-

Serviciul 

Județean Sibiu 

Tatu Alexiu 31.12.2019 

Măsura: Dialogul cu societatea civilă 

50. Intensificarea participării active la viața culturală a comunității - prezentări de carte, 

vernisaje de expoziții, lansări de carte. 

Scanarea de documente din perioada 1919 - 1920 în vederea accesului 

cercetătorilor la informațiile din documente. 

Continuarea perfecționării sistemului informatic integrat care să permită accesul 

societății civile la serviciile oferite de Arhivele Naționale Sibiu. 

 

Arhivele 

Naționale-

Serviciul 

Județean Sibiu 

Tatu Alexiu 31.12.2019 

51. Conferințe dedicate recunoașterii  Marii Uniri 

Participarea la simpozioane dedicate împlinirii a 160 de ani de la Unirea 

Principatelor Române 

Arhivele 

Naționale-

Serviciul 

Județean Sibiu 

Tatu Alexiu 31.12.2019 

52. Continuarea Proiectului de scanare și postare on-line a instrumentelor de evidență 

pentru fondurile și colecțiile de documente cele mai solicitate la sala de studiu –

participanți români la primul război mondial. 

Arhivele 

Naționale-

Serviciul 

Județean Sibiu 

Tatu Alexiu 31.12.2019 
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CAPITOLUL  17  JUSTIŢIE  

 

Nr. 

Crt. 

Măsuri Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

Măsuri: Combaterea corupţiei şi asigurarea integrităţii profesionale a magistraţilor 

1. Continuarea formării profesionale pentru cauzele de corupţie, criminalitate 

organizată şi criminalitate economico - financiară. 
Tribunalul Sibiu  31.12.2019 

2. Crearea unui climat benefic muncii, coroborat cu control şi îmbunătăţirea 

comunicării interne. 
Tribunalul Sibiu  31.12.2019 

Măsuri: Implementarea Codului de procedură civilă 

3. Identificarea pârghiilor puse la îndemâna judecătorilor, în vederea reducerii duratei 

proceselor şi realizarea unui act juridic de calitate. 
Tribunalul Sibiu  31.12.2019 

Măsuri: Implementarea Noului Cod penal şi a Noului Cod de procedură penală 

4. Identificarea pârghiilor puse la îndemâna judecătorilor, în vederea reducerii duratei 

proceselor şi realizarea unui act juridic de calitate. 
Tribunalul Sibiu  31.12.2019 

Măsuri: Reabilitarea clădirilor care constituie sedii de instanţe 

5. Reabilitare şi reparaţie clădirea Tribunalului Sibiu Tribunalul Sibiu  
    31.12.2019 
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CAPITOLUL  18  CULTURĂ. CULTE. MINORITĂŢI  

 

Nr. 

Crt. 

Măsuri  Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

Măsura: Dezvoltarea unui mecanism consultativ în domeniul culturii 

 

1. 
- consultări lunare de specialitate cu U.A.T.-urile din judeţ pe probleme de 

urbanism 

- consultări semestriale cu arhitecţii din Ordinul Arhitecților din România 

implicaţi în protejarea patrimoniului cultural, încheierea unui protocol de 

colaborarea anual între Direcția Județeană de Cultură și Ordinul Arhitecților 

din România la nivel local, 

- dezvoltarea comunicării digitale cu instituţii publice şi entităţi private cu scopul 
realizării eficiente  şi transparente a procedurilor interne şi al lărgirii accesului 

la informaţiile de interes public (site-ul Diecției Județene de Cultură) 

Direcţia 

Judeţeană 

pentru Cultură; 
U.A.T.- uri jud. 

Sibiu; 

O.A.R., filiala 

Sibiu-Vâlcea 

Director executiv; 

Compartimentul 

Patrimoniu mobil 

Buget -  

Ianuarie- 

decembrie 2019 

Măsura: Parteneriat public - privat în domeniul culturii 

  

2. 
- încheierea şi realizarea de parteneriate cu ONG-uri din domeniul culturii, cu 

instituţiile de învăţământ mediu şi universitar din cadrul Universitatea 

Lucian Blaga Sibiu, cu scopul colaborării şi atragerii de investiţii pentru 

patrimoniul cultural naţional; încheierea de parteneriate şi protocoale de 

colaborare cu acestea; 

Direcţia 

Judeţeană 

pentru Cultură 

Sibiu;  

U.L.B.Sibiu; 

Director executiv; 

Compartimentul 

Patrimoniu mobil  

Buget -  

Ianuarie- 

decembrie 2019 
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- acordarea de asistenţă de specialitate în vederea acreditării a două muzee şi 

colecţii muzeale din zonele rurale şi urbane; 

Liceul de Artă 

Sibiu;  

C.J. Sibiu; 

Asociaţia 

MONUMENT

UM 

B.J.ASTRA; 

C.N.M. 

ASTRA, 

Muzeul 

Brukenthal 

 

Măsura: Revizuirea actelor normative din domeniul culturii „manifestare culturală strategică” 

 

3. 
- parteneriate în cadrul „evenimentelor strategice”  

- editarea unor publicații specifice, cu specialitatea istorie, patrimoniu, inclusiv 

pe suport digital;  

- revizuirea actelor normative interne, a Regulamentului de Ordine Interioară 

și actualizarea Procedurilor Operaţionale interne;  

- acţiuni de control lunare la instituţiile publice responsabile cu protejarea 

patrimoniului imobil şi mobil din judeţ 

 

Direcţia 

Judeţeană 

pentru Cultură 

Sibiu; 

 Mitropolia 

Ardealului; 

edituri locale; 

B.J.ASTRA; 

U.A.T.-uri şi 

instituţii de 

cultură din jud. 

Sibiu; 

Director executiv; 

Compartimentul 

Patrimoniu mobil şi 

Compartiment 

Monumente Istorice si 

Arheologie, prin 

inspectorii acreditaţi de 

MCIN 

Buget -   

Ianuarie-

noiembrie 2019 

 

Măsura: Revizuirea activității Administrației Fondului Cultural Național 

4. 
- îmbunătăţirea colectării contribuţiilor financiare la F.C.N (Fondul Național 

Cultural), prin promovarea activității Administrației Fondului Cultural 

Direcţia 

Judeţeană 

Compartiment 

Monumente Istorice si 
Buget -  
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Național şi informarea agenţilor culturali publici şi privaţi depre obligaţiile 

legale, cf. O.G. nr. 51/1998  

 

pentru Cultură 

Sibiu 

Arheologie; 

Compartimentul 

Patrimoniu mobil;  

Ianuarie-

septembrie 

2019 

Măsura:  Îmbunătățirea și modernizarea sistemului de achiziții de creații culturale 

5. 
- supravegherea vânzărilor de bunuri culturale mobile şi a bunurilor imobile 

în vederea intrării în patrimoniul național al creațiilor contemporane de valoare 

sau a clădirilor cu valoare istorică şi arhitecturală prin exercitarea dreptului de 

preemţiune al statului/ Ministerul Culturii și Identității Naționale 

Direcţia 

Judeţeană 

pentru Cultură 

Sibiu 

Şef compartiment 

Monumente Istorice si 

Arheologie; 

 

Compartimentul 

Patrimoniu mobil 

Buget -  

Ianuarie- 

decembrie 2019 

Măsura : Sprijinirea colectivităților locale privind creşterea capacităţii instituţionale, bugetare şi tehnice a patrimoniului cultura l local si 

național. 

6. 
- întâlniri formale trimestriale şi grupuri de lucru cu proprietarii (persoane 

fizice sau juridice) de patrimoniu cultural imobil şi mobil (legislaţie şi 

măsuri tehnice de protecţie a patrimoniului) 

- activităţi trimestriale de informare a publicului cu privire la: identificarea 

patrimoniului aflat în proprietatea persoanelor fizice; activităţi de informare 

itinerante (inspecţii în situri însoţite de prezentări publice) 

- susţinerea amplasării unor plăci comemorative pe case şi clădiri în care s-au 

luat decizii legate de actul Marii Uniri și a monumentelor de for public 

Direcţia 

Judeţeană 

pentru Cultură 

Sibiu; 

Asociaţii, 

fundaţii, 

persoane private 

şi U.A.T.-uri 

din judeţul 

Sibiu; Primăria 

Municipiului 

SIBIU 

Director executiv; 

Şef compartiment 

Monumente Istorice si 

Arheologie; 

Compartimentul 

Patrimoniu mobil 

Buget -  

Ianuarie- 

decembrie 2019;  

Măsura: Digitizarea patrimoniului cultural 

7. 
- înfiinţarea, în cadrul Arhivei DJC Sibiu, a unei baze de informaţii digitale 

integrate (legislaţie, documente, acte, arhivă foto), realizarea corelării şi 

accesului public, prin site-ul instituţiei, la informaţiile de interes comun; 

- publicarea pe site-ul DJC Sibiu a PUG-urilor avizate, care conţin 

Direcţia 

Judeţeană 

pentru Cultură 

Sibiu; 

Compartiment 

Monumente Istorice si 

Arheologie; 

Compartimentul 

Patrimoniu mobil  

Buget - 

Ianuarie-

septembrie 2019 



 97 

monumente istorice sau site-uri arheologice şi comunicarea rezultatelor 

avizării prin site-ul instituţiei 

 

U.A.T.-uri din 

judeţul Sibiu 

Măsura: Susţinerea industriei cinematografice româneşti 

8. 
- monitorizarea şi consultarea agenţilor culturali interesaţi cu scopul 

revitalizării activităţii şi dezvoltării bazei materiale a rețelei cinematografice 

 

Direcţia 

Judeţeană 

pentru Cultură 

Sibiu; 

Propietari 

cinematografe 

 

Compartimentul 

Patrimoniu mobil 

Buget - 

Ianuarie- 

decembrie 2019 

Măsura: Alte acţiuni specifice reglementate de legislaţia din domeniul patrimoniului cultural naţional 

9. 
Reluarea programului de protecţie şi gestiune pentru monumentele istorice înscrise 

în Lista patrimoniului mondial UNESCO ( Biertan si Valea Viilor). 

Direcţia 

Judeţeană 

pentru Cultură 

Sibiu  

Consiliul 

Judeţean Sibiu 

Inspectoratul de 

Stat în 

Construcţii 

Sibiu 

Inspectoratul 

Judeţean de 

Poliţie Sibiu 

UAT-uri 

implicate 

Director executiv 

Buget -  

Ianuarie-

decembrie 2019 

 

10. Consultanţă lunară privind elaborarea studiilor de fundamentare a documentaţiilor 

urbanistice locale şi a documentaţiilor de arhitectura (Planurile Urbanistice 
Direcţia 

Compartiment 

Monumente Istorice si 
Buget -  
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Generale - PUG, Planurile Urbanistice Zonale -PUZ, Planurile Urbanistice Zonale-

Zonele Construite Protejate - PUZCP). 

 

Judeţeană 

pentru Cultură 

Sibiu; 

U.A.T.-uri din 

judeţul Sibiu 

Arheologie Ianuarie-

decembrie 2019 

11. Analizarea documentaţiilor în vederea obţinerii avizelor Ministerului Culturii şi 

Identităţii Naţionale privind intervenţiile la monumente istorice şi în zonele 

protejate şi de protecţie a monumentelor istorice. 

Direcţia 

Judeţeană 

pentru Cultură 

Sibiu 

Compartiment 

Monumente Istorice si 

Arheologie 

Ianuarie-

decembrie 2019 

12. 
Zilele Europene ale Patrimoniului – (ZEP)  

Direcţia 

Judeţeană 

pentru Cultură 

Sibiu în 

parteneriat 

Liceul de Arta 

Sibiu 

 

Director executiv; 

Compartimentul 

Patrimoniu mobil 

Buget -  

Septembrie 

2019  

13. Editare de materiale informative: pliant al DJC Sibiu (informare administrativă); 

broşură DJC Sibiu (legislaţie actualizată de specialitate); 

 

Direcţia 

Judeţeană 

pentru Cultură 

Sibiu; 

BJ Astra; 

Mitropolia 

Ardealului 

Director executiv; 

Compartimentul 

Patrimoniu mobil 

Buget -  

Februarie-

noiembrie 2019 

Măsura: Sprijinirea colectivităților locale 

14. Agenda Culturală a Județului Sibiu Consiliul 

Judetean Sibiu 

Serviciul 

Șef Serviciu 

Ioana Preda 

2019 
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Strategii, 

Dezvoltare 

Economică și 

Socială 

15. Agenda Comunității – dezvoltarea culturii gastronomice – Județul Sibiu Consiliul 

Judetean Sibiu 

Serviciul 

Strategii, 

Dezvoltare 

Economică și 

Socială 

Șef Serviciu 

Crina Sim 

2019 

Măsura:Program de susţinere a investiţiilor în infrastructura culturală 

16. Deschiderea Muzeului Ţării Secaşelor, Miercurea Sibiului Muzeul 

Civilizaţiei 

Populare 

Tradiţionale 

ASTRA 

George Tomegea 2020 

17. Ameliorarea condiţiilor de vizitare a Centrului Cultural Memorial „dr. Gheorghe 

Telea Bologa”, Noul Român 

Muzeul 

Civilizaţiei 

Transilvane 

ASTRA 

Mirela Creţu 2020 

18. Dezvoltarea infrastructurii Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA 

(Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului) prin completarea aleilor pietenale 

 

Muzeul 

Civilizaţiei 

Populare 

Tradiţionale 

ASTRA 

Alexandru Popoviciu 2020 

Măsura: Protejarea, conservarea şi depozitarea patrimoniului muzeelor naţionale 

19. Intrarea în conservare a patrimoniului Muzeului de Etnografie Universală „Franz 

Binder” 

Muzeul de 

Etnografie 

Universală 

„Franz Binder” 

Adriana Avram 2019 
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20. Program de pregătire practică a studenţilor în domeniul conservării-restaurării 

patrimoniului din cadrul Departamentului de Istorie, Patrimoniu şi Teologie 

Protestantă, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Centrul ASTRA 

pentru 

Patrimoniu 

Geanina Ionescu 2019 

Măsura: Digitizarea patrimoniului cultural 

21. Participarea la Proiectul E-Cultura. Biblioteca digitală a României Complexul 

Naţional 

Muzeal ASTRA 

Mirela Creţu 2023 

22. - arhivarea şi digitalizarea materialelor culese în cadrul cercetărilor în teren 

- actualizarea bazei de date electronice privind patrimoniul cultural material şi 

imaterial (obiceiuri, literatură populară, meşteşuguri tradiţionale, gastronomie, 

cântece și dansuri populare etc.) 

- editarea de DVD –uri ale evenimentelor organizate de Centru 

- up-datarea  site-urilor instituției www.traditiisibiene.ro și 

www.juniisibiului.ro, precum și a altor canale de comunicare în masa (facebook, 

youtube, etc) 

CJCPCT 

„Cindrelul-

Junii” Sibiu 

Manager și 

Secția de specialitate, 

Sector de cercetare – 

conservare și Sector 

metodologic – 

valorificare 

Ianuar

ie- 

decembrie 

2019 

23. Arhiva digitală a instituției constituită în urma digitizării fondului de carte veche, 

a colecţiei de publicaţii periodice şi a colecţiilor speciale ale instituţiei 

Publicarea obiectelor digitale pe pagina WEB a instituţiei 

Punerea la dispoziţia utilizatorilor interesaţi a obiectelor digitale pe suport DVD 

şi/sau tipărit 

Biblioteca 

Județeană 

ASTRA Sibiu 

Comp. Digitizare, 

Informatizare 

01.01-

31.12.2019 

Măsura: Susţinerea industriei cinematografice 

24. Continuarea Festivalului internaţional de film documentar şi antropologie vizuală, 

ASTRA Film Festival 

Departamentul 

de antropologie 

vizială ASTRA 

Film 

Kató Csilla 2019 

25. Continuarea Festivalului internaţional de film documentar şi antropologie vizuală 

pentru copii şi tineri, ASTRA Film Junior 

Departamentul 

de antropologie 

vizială ASTRA 

Film 

Kató Csilla 2019 

26. Continuarea Programului Cinemateca ASTRA Film Departamentul 

de antropologie 

vizială ASTRA 

Film 

Kató Csilla 2019 

http://www.traditiisibiene.ro/
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Mǎsura: Revizuirea activitǎții Administrației Fondului Cultural Național 

27. Cooptarea ONG-urilor în proiectele culturale și editoriale depuse spre finanțare 

de către CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu 

CJCPCT 

„Cindrelul-

Junii” Sibiu 

Manager și 

Secția de specialitate, 

Sector de cercetare – 

conservare și Sector 

metodologic – 

valorificare 

Ianuarie-

octombrie 

2019 

Mǎsura: Dezvoltarea educației artistice și culturale 

28. Susţinerea de cursuri de dansuri populare, coordonate de specialişti ai 

Ansamblului Folcloric Profesionist  „Cindrelul – Junii Sibiului”, în comune 

din județul Sibiu 

CJCPCT 

„Cindrelul-

Junii” Sibiu 

Manager și 

Secția de specialitate 

Ansamblul Folcloric 

Profesionist 

„Cindrelul – Junii 

Sibiului” 

 

Ianuar

ie- 

decembrie 

2019 

29. Difuzarea anuală a Chestionarului privind conservarea culturii tradiționale în 

județul Sibiu, pe care CJCPC „Cindrelul-Junii” Sibiu îl difuzează către toate 

Primăriile de pe raza județului. Acesta are următoarea structură:  

A. Calendarul evenimentelor culturale din comună / oraș;  

B. Persoane care cunosc obiceiurile;  

C. Ansambluri, grupuri tradiționale, fanfare;  

D. Meșteșuguri și meserii tradiționale practicate;  

E. Muzeul comunei;  

F. Monografii ale localităților;  

G. Dotări ale instituțiilor de cultură (cămine). 

Sprijinirea logistică și artistică a formațiilor de amatori pentru participarea la 

manifestări dedicate culturii tradiționale 

CJCPCT 

„Cindrelul-

Junii” Sibiu 

Manager și 

Secția de specialitate, 

Sector de cercetare – 

conservare și Sector 

metodologic – 

valorificare 

Ianuarie-Mai 

2019 

30. Dezvoltarea colecțiilor Bibliotecii Biblioteca 

Județeană 

ASTRA Sibiu 

Biroul Dezvoltarea, 

Evidența, Pelucrarea 

Informatizată a 

Documentelor 

01.01-

31.12.2019 

31. Dezvoltarea producţiei editoriale şi tipografice Biblioteca Comp. Editură, 01.01-
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Județeană 

ASTRA Sibiu 

Tipografie, Legătorie 31.12.2019 

32. Valorificarea fondului de carte veche, a colecţiei de publicaţii periodice şi a 

colecţiilor speciale ale instituţiei prin:  

Organizarea de diverse expoziții tematice 

Organizare Conferințe 

Biblioteca 

Județeană 

ASTRA Sibiu 

Comp. Adulți, Comp. 

Periodice, Comp. 

Colecții Speciale 

Comp.Depozit Legal, 

Diverse organizații și 

persoane interesate 

01.01-

31.12.2019 
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CAPITOLUL  19  TINERET ŞI SPORT 

 

 

Nr. 

Crt. 

Măsuri  Entitatea 

implicată în 

realizare 

Persoana responsabilă Termen de 

finalizare 

DOMENIUL TINERET 

Măsura: Implicarea în educația complementară a tinerilor prin crearea și gestionarea de programe naționale de formare 

1. Această măsură va fi atinsă prin implementarea de proiecte proprii și în parteneriat 

ale DJST Sibiu cât și prin proiectele care vor primi finantare in urma derularii 

Concursului Local de Proiecte de Tineret 2019, în cadrul Programului național de 

sprijinire a acțiunilor de tineret P2 al Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Proiecte care se vor incadra in următoarele Priorităţi/ Direcţii de acţiune: 

Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii; Cultură şi educaţie nonformală; 

Participare şi voluntariat; Muncă şi antreprenoriat. 

De asemenea această masură va fi atinsă și prin implementarea de proiecte proprii 

și în parteneriat ale DJST Sibiu în cadrul Programului național de centre de tineret 

P1 al Ministerului Tineretului şi Sportului cu scopul de dezvoltarea şi diversificarea 

ofertei de servicii şi programe pentru tineret. Aceste proiecte se vor încadra in 

următoarele servicii/ activităţi oferite tinerilor in cadrul Centrului de Tineret Sibiu 

şi a Centrului de Tineret Răşinari, jud. Sibiu 

Informare şi documentare. Educaţie nonformală. 

- Indicatori de eficienţă: 

Cheltuieli medii/ proiect: 2.5 mii lei/ proiect 

- Indicatori de rezultate: 

- Număr de proiecte finanțate- minim 5 proiecte 

- Număr tineri beneficiari: 1000 tineri 

Direcţia Jud. pt 

Sport si Tineret 

Sibiu 

Nicoleta Sonia David 

- director executiv; 

Ioana Ofelia Bodea 

- consilier tineret 

 

18 decembrie 

2019 
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Măsura: Promovarea culturii și activităților vocaționale prin dezvoltarea de tabere tematice, naționale 

2. 

Program national de tabere tematice si nationale pentru tineri: 

Organizarea unei tabere naţionale in judetul Sibiu (aprox. 90 persoane), în funcţie 

de bugetul aprobat de MTS. 

Nr. Tabere Nationale propuse: 1 

Numar participanti: 90 persoane 

Organizarea unei tabere tematice in judetul Sibiu (aprox. 60 persoane), în funcţie de 

bugetul aprobat de MTS. 

Nr. TabereTematice  propuse: 1 

Numar participanti: 60 persoane 

Direcţia Jud. pt 

Sport si Tineret 

Sibiu 

Nicoleta Sonia David  

- director executiv 

Radu Pau 

- consilier tineret 

15 octombrie 

2019 

Măsura: Implementarea programului naţional de consiliere şi orientare în carieră 

3. Această masură va fi atinsă prin implementarea de proiecte proprii si in parteneriat 

ale DJST Sibiu în cadrul Programului național de centre de tineret P1 al 

Ministerului Tineretului şi Sportului cu scopul de dezvoltarea şi diversificarea 

ofertei de servicii şi programe pentru tineret. 

Aceste proiecte se vor încadra in următoarele servicii/ activităţi oferite tinerilor in 

cadrul Centrului de Tineret Sibiu şi a Centrului de Tineret Răşinari, jud. Sibiu 

Consiliere şi consultanţă 

- Indicatori de eficienţă: 

Cheltuieli medii/ proiect: 1.5 mii lei/ proiect 

- Indicatori de rezultate: 

- Număr de proiecte finanțate- minim 5 proiecte 

- Număr tineri beneficiari: 1000 tineri 

Direcţia Jud. pt 

Sport si Tineret 

Sibiu 

Nicoleta Sonia David  

- director executiv; 

Ioana Ofelia Bodea    

- consilier tineret 

 

31 decembrie 

2019 

Măsura: Implementarea programului naţional pentru promovarea voluntariatului, a educaţiei civice şi a implicării sociale 

4. Această măsură va fi atinsă prin implementarea de proiecte proprii si in parteneriat ale 

DJST Sibiu cât si prin proiectele care vor primi finantare in urma derularii Concursului 

Local de Proiecte de Tineret 2019, proiecte care se vor incadra in următoarele Priorităţi/ 

Direcţii de acţiune: 

Sănătate, sport și recreere 

Participare şi voluntariat 

Muncă şi antreprenoriat  

De asemenea această masură va fi atinsă și prin implementarea de proiecte proprii si in 

parteneriat ale DJST Sibiu în cadrul Programului național de centre de tineret P1 al 

Ministerului Tineretului şi Sportului cu scopul de dezvoltarea şi diversificarea ofertei de 

Direcţia Jud. pt 

Sport si Tineret 

Sibiu 

Nicoleta Sonia David 

 - director executiv; 

Ioana Bodea-  
consilier tineret 

18 decembrie 

2019 
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servicii şi programe pentru tineret. 

Aceste proiecte se vor încadra in următoarele servicii/ activităţi oferite tinerilor in cadrul 

Centrului de Tineret Sibiu şi a Centrului de Tineret Răşinari, jud. Sibiu 

Informare şi documentare  

Educaţie nonformală 

- Indicatori de eficienţă: 

Cheltuieli medii/ proiect: 2 mii lei/ proiect 

- Indicatori de rezultate: 
- Număr de proiecte finanțate- minim 7 proiecte 

- Număr tineri beneficiari: 2000 tineri 

Măsura: Crearea unui program al egalităţii de şanse pentru tinerii proveniţi din medii dezavantajate 

5. Programe de sprijinire a tinerilor care provin din anumite zone defavorizate: 

organizarea de tabere sociale: 

Organizarea de sejururi în centrele de agrement din reţeaua MTS si din locaţii private 

acreditate pentru copii beneficiari de burse sociale (40 copii),  pentru cei cu dizabilităţi (25 

copii), tineri din mediul rural etc. 

Direcţia Jud. pt 

Sport si Tineret 

Sibiu 

Nicoleta Sonia David  

- director executiv;                 

Radu Pau-  

consilier tineret 

15 octombrie 

2019 

Măsura: Incluziunea socială a studenților 

6. Realizarea unei antologii cu cele mai bune creații literare ale tinerilor din întreaga 

țară 

Casa de Cultură 

a Studenților 

Sibiu 

Liliana Popescu 31.12.2019 

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

a Studenților 

Sibiu 

Liliana Popescu 31.12.2019 

Măsura: Promovarea voluntariatului, a educației civice și a implicării sociale 

8. Desfășurarea unor traininguri prin care tinerii să își dezvolte cunoștiințele IT Casa de Cultură 

a Studenților 

Sibiu 

Liliana Popescu 31.12.2019 

9. Organizarea unui festival – concurs național de dans Casa de Cultură 

a Studenților 

Sibiu 

Liliana Popescu 31.12.2019 

Măsura: Promovarea culturii și a activităților vocaționale 

10. Promovarea cooperării interetnice și interculturale prin punerea în scenă a unui 

spectacol folcloric 

Casa de Cultură 

a Studenților 

Sibiu 

Liliana Popescu 31.12.2019 
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11. Organizarea de work-shopuri interculturale și interetnice Casa de Cultură 

a Studenților 

Sibiu 

Liliana Popescu 31.12.2019 

DOMENIUL SPORT 

Măsura: Guvernul susţine înfiinţarea de asociaţii sportive şcolare, la nivelul instituţiilor de învăţământ din România, finanţate în baza Legii 

350/2005 de către Consiilile Locale pentru municipii şi oraşe,  iar la comune de către Consiliul Judeţean 

12. Încurajarea şi consilierea de specialitate pentru constituirea Asociaţiilor sportive 

fără personalitate juridică în unităţile şcolare în vederea creşterii numărului 

practicanţilor, cu precădere în rândul copiilor şi tinerilor, în scopul integrării, 

participării şi coeziunii sociale, a formării şi dezvoltării ca cetăţeni activi, educaţi şi 

responsabili, precum şi pentru întărirea sentimentului de apartenenţă şi mâdrie 

naţională. 

Obiectiv propus: Consilierea de specialitate si avizarea constituirii asociatiilor 

sportive fara personalitate juridica in unitatile scolare 

Numar propus: 8 

Direcţia Jud. pt 

Sport si Tineret 

Sibiu 

Damian Matei - 

consilier sport 

Iliescu Eugen – 

consilier sport 

Călin Anton – inspector 

sport 

31 decembrie 

2019 

13. Reluarea legăturii dintre sportul de masă și cel de performanță. 

Crearea posibilităţilor de depistare, selecţie a noilor talente cu reale posibilităţi de 

practicare a sportului la nivelul structurilor sportive care activează pe raza 

judeţului. DJST Sibiu organizeaza actiuni de selectie la nivelul judetului in 

colaborare cu ISJ Sibiu și Asociatiile judetene pe ramura de sport . 

Numar actiuni de selectie propuse: 4 actiuni 

Numar de sportivi selectionati: 100 Copii 

Direcţia Jud. pt 

Sport si Tineret 

Sibiu 

Damian Matei - 

consilier sport 

Iliescu Eugen – 

consilier sport 

Călin Anton – inspector 

sport 

31 decembrie 

2019 

14. 
Reluarea legăturii dintre sportul de masă și cel de performanță.  

Sprijinirea organizării şi desfăşurării competiţiilor sportive pe ramură de sport 

cuprinse în calendarul ONSŞ. 

Obiectiv propus: Sprijinirea desfasurarii etapelor judetene pentru ramurile de 

sport: Atletism, Fotbal, Baschet, Handbal, Volei, Sah, Tenis de masa, Rugby 

Direcţia Jud. pt 

Sport si Tineret 

Sibiu 

Damian Matei - 

consilier sport 

Iliescu Eugen – 

consilier sport 

Călin Anton – inspector 

sport 

31 decembrie 

2019 

Măsura: Dezvoltarea şi susţinerea practicării continue a activităţilor fizice şi sportive cu implicarea administraţiei publice locale, mai ales în 

mediul rural, acolo unde sportul este promovat insuficient pentru a vedea oarecare rezultate 
15. Organizarea de competiţii sportive în parteneriat cu administraţia publică locală din 

mediul urbal și rural, în cadrul programului ”Sportul pentru Toţi”  având ca scop 

menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea stării de sănătate a populaţiei. 

Direcţia Jud 

Sport şi Tineret 

Sibiu 

Damian Matei - 

consilier sport 

Iliescu Eugen – 

31 decembrie 

2019 
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Obiectiv propus: 12 Actiuni Administraţiile 

publice locale 
consilier sport 

Calin Anton – inspector 

sport 

Măsura: Încurajarea sportului de masă 
16. În cadrul programului „Sportul pentru toţi” DJST sprijină şi organizează competiţii 

proprii sau în parteneriat cu structuri sportive şi alte instituţii cu atribuţii în 

domeniu pentru încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod 

continuu, de cât mai multi cetăţeni și pentru depistarea elementelor capabile de a 

continua o carieră sportivă.   

Obiectiv propus: 5 Actiuni 

Direcţia Jud. pt 

Sport si Tineret 

Sibiu 

Damian Matei - 

consilier sport 

Iliescu Eugen – 

consilier sport 

Călin Anton – inspector 

sport 

31 decembrie 

2019 

Măsura: Susţinerea Sportului de Performanţă 

17. Organizarea de acţiuni în cadrul programului „Dezvoltarea Sportului de 

performanţă” - program cuprins în Calendarul Judeţean al Direcţiei pentru Sport şi 

Tineret Sibiu, acţiuni desfăşurate în parteneriat cu Asociaţiile Judeţene pe ramură 

de Sport şi Cluburile  sportive de pe raza judeţului Sibiu. Susţinerea cu prioritate a 

activităţii  sportive de performanţă din judeţul Sibiu la nivelul copiilor şi juniorilor. 

Numar de actiuni propus: 45 Actiuni 

Direcţia Jud. pt 

Sport si Tineret 

Sibiu 

Damian Matei - 

consilier sport 

Iliescu Eugen – 

consilier sport 

Călin Anton – inspector 

sport 

31 decembrie 

2019 

18. Sprijinirea sportivilor de performanţă prin acordarea de alimentaţii de efort şi 

asigurarea medicaţiei necesare acestora în vederea atingerii obiectivelor stabilite 

pentru anul în curs.  

Obiectiv propus: Acordarea alimentatiei de efort unui numar de 20 sportivi 

Acordarea sustinatoarelor de efort (medicatie) unui numar de 25 sportivi  

Direcţia Jud. pt 

Sport si Tineret 

Sibiu 

Damian Matei - 

consilier sport 

Iliescu Eugen – 

consilier sport 

Călin Anton – inspector 

sport 

31 decembrie 

2019 

19. 

Încurajarea şi consilierea de specialitate pentru constituirea structurilor sportive de 

drept privat: Asociaţii judeţene pe ramură de sport; Cluburi sportive; Asociaţii 

sportive. 

Obiectiv propus: Numar structuri sportive consiliate: 20 

Direcţia Jud. pt 

Sport si Tineret 

Sibiu 

Damian Matei - 

consilier sport 

Iliescu Eugen – 

consilier sport 

Călin Anton – inspector 

sport 

31 decembrie 

2019 

Măsura: Încurajarea sportului de masă 

20. Agenda pentru tineret a Județului Sibiu Consiliul 

Județean Sibiu 

Serviciul 

Șef Serviciu 

Ioana Preda 

2019 
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Strategii, 

Dezvoltare 

Economică și 

Socială 

21. Agenda sportivă a Județului Sibiu – sportul de masă (sportul pentru toți) Consiliul 

Județean Sibiu 

Serviciul 

Strategii, 

Dezvoltare 

Economică și 

Socială 

Șef Serviciu 

Crina Sim 

2019 

Măsura: Susținerea sportului de performanță 

22. Agenda sportivă a Județului Sibiu – sportul de masă (sportul de performanță) Consiliul 

Județean Sibiu 

Serviciul 

Strategii, 

Dezvoltare 

Economică și 

Socială 

Șef Serviciu 

Crina Sim 

2019 

23. Gala Sportului Sibiu – gala de premiere a sportivilor și antrenorilor cu rezultate 

deosebite 

Consiliul 

Județean Sibiu 

Serviciul 

Strategii, 

Dezvoltare 

Economică și 

Socială 

Șef Serviciu 

Crina Sim 

2019 
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