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ORDINEA DE ZI 

 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 

din data de 26.06.2019, ora 10˚˚ 

 

 

1.  Modificări legislative privind sistemul public de pensii aduse Legii nr. 

263/2010 și altor acte normative. 

Prezintă Casa Județeană de Pensii Sibiu 

 

2. Condițiile de ieșire din țară pentru cetățenii români minori. 

Prezintă Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Sibiu 

  

3. Lucrări de investiții și ameliorare în fond forestier. 

   Prezintă Direcția Silvică Sibiu 

 

4. Exemple de bune practici cu privire la restaurarea și punerea în valoare a 

patrimoniului architectural din județul Sibiu. 

Prezintă  Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu 

 

5. Diverse 
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MODIFICĂRI LEGISLATIVE PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PENSII 

ADUSE LEGII NR. 263/2010 ȘI ALTOR ACTE NORMATIVE 

 
 
 
 

Casa Judeţeană de Pensii Sibiu este organizată şi funcţionează ca serviciu public 
deconcentrat  în subordinea Casei Naţionale de Pensii  Publice - CNPP, fiind investită cu 
personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010, privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a H.G. nr. 118/2012 modificată şi 
completată, privind statutul CNPP. 
  
Instituția asigură în profil teritorial aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor 
şi asigurărilor sociale, precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor  ce decurg din 
aplicarea prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii, acţionează 
permanent în vederea armonizării intereselor pensionarilor, angajatorilor şi angajaţilor 
din sistem. 

La 01.06.2019 în evidenţa C.J.P. Sibiu se află un număr de 107.188 beneficiari, din care: 

- 98.912 pensionari în sectorul de stat; 
- 2.265 pensionari în sectorul agricol; 
- 6.011 beneficiari de legi speciale (beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii şi 

văduvele de război, beneficiari Legea 49/1999 privind pensiile IOVR, beneficiari 
Legea 341/2004,  beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată la 06.03.1945,  beneficiari Legea 189/2000 
privind persoanele persecutate din motive etnice de regimul instaurat în perioada 
06.09.1940-06.03.1945, beneficiari Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi 
acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar, beneficiari 
Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, 
beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor, beneficiari Legea 8/2006 
privind instituirea indemnizaţiei pentru membrii uniunilor de creatori). 
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Principalele modificări legislative în sistemul public de pensii au fost făcute având în vedere 

prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, a Legii nr.  

50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, a OUG 114/2018 şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Începând cu 01.01.2019 se 

modifică următoarele valori, după cum urmează: 

- conform prevederilor art.31, Cap.II din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, valoarea punctului de 
pensie este 1100 lei, faţă de 1000 lei în perioada 01.01.2018-30.06.2018. De la 
01.09.2019 valoarea punctului de pensie va deveni 1265 lei. 
 

- conform art.33, Cap.II din OUG nr.114/2018, indicele de corecţie prevăzut la art.170 din 
Legea 263/2010, aplicabil la pensionarea iniţială pentru cei care îşi deschid dreptul de 
pensie în baza Legii 263/2010 este de 1,20, față de 1,15 în 2018.  
 

- câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2019  – 5163 lei începând cu 15.03.2019, faţă de 4162 lei în anul 2018.  
 

- în conformitate cu prevederile art.16 din Legea 47/2019, cuantumul ajutorului de deces 
prevăzut de Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte 
începând cu 15.03.2019 la:  

➢ 5163 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, faţă de 4162 lei în 
2018; 

➢ 2582 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau 
pensionarului, față de 2081 lei în anul 2018 

 

-    cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi 

în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art.77 alin.1 din Legea 

nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă 80% din valoarea unui 

punct de pensie, respectiv  880 lei, faţă de 800 lei până la 30.06.2018. De la 01.09.2019 

aceasta va deveni 1012 lei. 

- potrivit prevederilor art.32 din OUG 114/2018, în anul 2019, nivelul indemnizaţiei sociale 
pentru pensionari, prevăzută de OUG 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim 
garantate, menține la  640 lei, iar începînd cu 01.09.2019 va deveni 704 lei. La 
01.06.2019 la nivelul CJP Sibiu erau în plată 14.972 beneficiari ai pensiei sociale minim 
garantate. 

http://www.cjpsibiu.ro/
http://www.romania2019.eu/


 MINISTERUL MUNCII  

 ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE 
           

   Nesecret 

                                                             Casa Judeţeană de Pensii Sibiu 
 

__________________________________________________________________________________ 
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene 

Cabinet DIRECTOR EXECUTIV  

 

Str. Calea Dumbravii, nr.17,  Sibiu    
Tel.: +4 0269 211321; Fax: +4 0269 234444 
Mail : dorel.aldea@cnpp.ro  

Site :  www.cjpsibiu.ro / www.romania2019.eu                 

SALARIUL DE BAZĂ MINIM BRUT PE ȚARĂ 

 

- Conform prevederilor HG nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe 
țară garantat în plată, începând cu 01.01.2019, salariul de bază minim brut pe țară 
garantat în plată se stabilește la 2080 lei. 
 

- Prin excepție, începând cu aceași dată, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care 
se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în 
domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se 
stabilește la 2350lei. 
 

- Prin derogare de la prevederile art. 164 alin.(1) din Legea 53/2003-Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 01.01.2019-31.12.2019, 
pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se 
stabilește la 3000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate 
prevăzute la art.60 pct.5 din Legea nr. 227/2015 (vezi anexa), cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 

COTELE DE CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE 

În conformitate cu prevederile art. 138 și ale art. 1381 din Legea 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, începând cu data de 01.01.2019, cotele de contribuții de asigurări 

sociale sunt următoarele: 

o 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru 
care există obligația plății contribuției de asigurări sociale; 

o 4% datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și 
completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora; 

o  8% datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în 
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și 
completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora; 

o 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și 
asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu 
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angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în 
condițiile prevăzute la art.60 pct.5 din Legea 227/2015, cu modificările și 
completările ulterioare. În cazul acestor persoane, angajatorii nu datorează cota de 
contribuție de asigurări sociale pentru condiții deosebite și speciale de muncă. 
 

Conform art. 42 alin.(1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 138 din Legea nr. 
227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în cota de contribuție de asigurări sociale 
datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății 
contribuției de asigurări sociale este inclusă și cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii 
administrate privat. 
 
Cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% 
 

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza 

contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul 

construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art.60 pct.5 din Legea 227/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, care datorează cota de contribuție la fondul de pensii 

administrate privat, sunt scutite de la plata acestei contribuții începând cu 01.01.2019. 

 

 

CONTRACTUL DE ASIGURĂRI SOCIALE 

 

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract 

de asigurări sociale este de 25%.  

În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.263/2010, cu modificările și completările 

ulterioare, nivelul minim al venitului asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 

2080 lei, reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând 

cu 01.01.2019. Pentru acest venit asigurat contribuția lunară este de 520 lei. În conformitate cu 

prevederile art.6 alin.(2) din Legea 263/2010, modificată prin prevederile OUG 103/2017,  stagiul 

de cotizare realizat în baza unui contract de asigurare încheiat după 01.01.2018, poate fi 

valorificat doar pentru înscrierea la pensie limită de vârstă.   
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La 01.01.2019 și-a încetat aplicabilitatea Legea nr. 186/2016, privind posibilitatea asigurării 

retroactive pe o perioadă de maxim cinci ani anterioară încheierii contractului de asigurare, în 

prezent fiind aplicabile doar prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr. 263/2010 privind asigurarea 

facultativă în baza unui contract de asigurare socială. 

 

DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE 

 

Prin Decizia Curții Constituționale nr. 632/09.10.2018, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 995/26.11.2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei 

”preexistent calității de asigurat” din cuprinsul art. 58 din Legea nr. 263/2010, Curtea 

Constituțională a constatat că această sintagmă este neconstituțională. 

De asemenea, în considerentele deciziei susmenționate, se precizează faptul că dispozițiile 

articolului 58 din Legea nr. 263/2010 vor fi interpretate în sensul că beneficiază de reducerea 

vârstelor standard de pensionare și a stagiilor de cotizare toate persoanele care au realizat un 

stagiu de cotizare în condiții de handicap, indiferent de momentul dobândirii calității de asigurat, 

iar la verificarea îndeplinirii condiției realizării stagiului complet de cotizare conform 

prevederilor art.58 lit.a, b și c din Legea 263/2010 vor fi luate în calcul doar stagiile de cotizare 

realizate după data dobândirii handicapului, nu și cele realizate anterior acestei date.  

 

 

INDEMNIZAȚII ACORDATE ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII ÎN BAZA UNOR LEGI SPECIALE 

 

Conform art.40 alin.(1)din OUG nr.114/2018, în perioada 2019-2021 se mențin în plată la 

nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2018 următoarele drepturi: 

Indemnizațiile prevăzute de Decretul Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 06 martie 

1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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Drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri 

invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, cu 

excepția drepturilor prevăzute la art.1. Articolul 1  a fost modificat de Articolul I din ORDONANŢA 

DE URGENŢĂ nr. 103 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 03 

decembrie 2018. 

 ”  ART. 1- Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă o indemnizaţie după cum 
urmează: 
    a) invalizilor de război: 
    -  1.500 de lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate; 
    –  1.000 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate; 
    –  900 de lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate; 
    b) veteranilor de război: 
    -  600 de lei lunar; 
    c) văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit: 
    -  600 de lei lunar.” 

 

Drepturile prevăzute de Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi 

ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare. 

Drepturile prevăzute de Legea nr.49/1999 privind pensiile IOVR, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Indemnizațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 06 

septembrie 1940 până la 06 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr.189/2000, cu modificările și completările ulterioare. 

Indemnizațiile prevăzute de Legea nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi 

persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în 

perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare. 

Indemnizația prevăzută de Legea nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru 

activitatea de liber profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată. 

Ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr.578/2004 privind 

acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare. 

Conform art.40 alin.(2)din OUG nr.114/2018, în perioada 2019-2021 îndemnizațiile stabilite în 

baza Legii nr.341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 
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1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru 

revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni-august 1977, cu modificările și 

completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 

2018. 

 

 

RECALCULAREA DOSARELOR DE PENSIE PRIN APLICAREA LEGII nr. 192/2015 ȘI A LEGII nr.  

221/2018. 

 

În perioada 01.01.2016-31.12.2017, prin aplicarea prevederilor Legii 192/2015 au fost recalculate 

1271 dosare (638 – Sibiu, 633 Mediaș) în care titularul pensiei nu a beneficiat de punctaj 

suplimentar acordat pentru activitatea realizată în grupa a I-a de muncă, grupa a II-a de muncă 

sau condiții speciale. Drepturile recalculate au fost acordate cu 01.01.2016.  

Modificările aduse de Legea nr. 192/2015 au fost introduse în prevederile Legii nr. 263/2010 prin 

articolul 169^1, respectiv –   

   ” ART. 169^1 
    (1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei 
anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa 
a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate 
în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, potrivit legii, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate 
în aceste perioade, după cum urmează: 
    a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau 
în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale; 
    b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă 
sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite. 
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 
ianuarie 2011 şi care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale 
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 
art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum şi de majorarea punctajului 
pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001. 
    (3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte realizate de acestea până la data 
prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor 
alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, 
corespunzătoare fiecărei situaţii. 
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    (4) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(3), rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se 
menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării. 
    (5) Recalcularea prevăzută la alin. (1)-(4) se efectuează în termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 
2016. 
    (6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1)-(5) se cuvin şi se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 
2016.” 

 

Întrucât la determinarea punctajului mediu anual, prin aplicarea prevederilor art.169^1 din Legea 

263/2010, s-a utilizat stagiu complet de cotizare prevăzut de Legea 263/2010 corespunzător 

fiecărei situații în parte, iar punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării a fost într-un 

procent considerabil mai mic decât punctajul mediu anual existent în plată, s-a considerat 

necesară introducerea unui nou articol în prevederile Legii 263/2010, respectiv art. 169^2. În 

baza acestei modificări legislative s-a reluat procesul de recalculare pentru beneficiarii Legii 

192/2015. Articolul 169^2 din Legea 263/2010 a fost introdus ca urmare a promulgării Legii 

221/2018. Recalcularea se va efectua în perioada 01.10.2018-01.10.2019, drepturile recalculate 

fiind acordate începând cu 01.10.2018. La determinarea punctajului mediu anual se va utiliza 

stagiul complet de cotizare avut în vedere la 31.12.2015, anterior aplicării prevederilor Legii 

192/2015.  

”ART. 169^2 
    (1) Pensionarii sistemului public de pensii cărora li s-au aplicat prevederile art. 169^1 beneficiază de recalcularea 
pensiei cu utilizarea, la determinarea punctajului mediu anual, a stagiilor complete de cotizare avute în vedere, 
potrivit legii sau a unor hotărâri judecătoreşti, la stabilirea/ recalcularea pensiei aflate în plată sau, după caz, 

cuvenite la data de 31 decembrie 2015. 
    (2) În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1), rezultă un punctaj mediu anual mai mic decât 
punctajul mediu anual aflat în plată, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau 
cuvenit la data recalculării. 
    (3) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează din oficiu, în termen de 12 luni, calculat de la data de 1 
octombrie 2018. 
    (4) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1) se cuvin de la data de 1 octombrie 2018.” 

 

De reținut este faptul că, principalele categorii care au intrat în procesul de recalculare a 

pensiei pentru activitatea realizată în grupa I de muncă, în grupa II de muncă sau în condiții 

speciale sunt cei care nu au beneficiat de punctaj suplimentar pentru activitatea realizată în 

grupe superioare de muncă, și s-au aflat în următoarele situații: 

- Pensii limită de vârstă stabilite în situații de handicap  
- Pensii limită de vârstă stabilite/recalculate în baza Legii 226/2006 ( cei care au realizat 25 

de ani în condiții speciale de muncă la SC AVRIGU SA, CFR, SOMETRA, VITROMETAN, 
DAFORA Mediaș) 
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- Pensii limită de vârstă stabilite înainte de 01.04.2001 conform HG 406/91 (persoanele care 
au desfășurat activitate la Sometra Copșa Mică) 

- Cei care au beneficiat de încadrare în condiții speciale de muncă în unități artistice ( 
cântăreț de operă, instrumentiști la instrumente de suflat, dansatori) 

- Persoanele care au realizat activitate cel puțin 50% în subteran-minerii- aceasta nefiind 
însă o activitate specifică județului nostru. 

 

De asemenea, de prevederile Legii nr. 221/2018, începând cu 01.10.2018 vor beneficia și 

persoanele care au fost încadrate în condiții speciale de muncă conform anexelor 2 și 3 din Legea 

nr.  263/2010 și ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 01.01.2011-02.08.2018.  

La nivelul județului Sibiu se află în această situație cca 329 dosare, care vor fi recalculate până 

la 01.10.2019. 

    

 

 

Modificări privind regimul continuării activității după împlinirea vârstei standard de 
pensionare prevăzută de Legea nr. 53/2003  - Codul Muncii și Legea nr. 188/1999 privind 
statutul funcționarului public 
 
 
Punctul 1, articolul unic din Legea nr. 93 din 6 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 354 
din 08 mai 2019 a modificat art. 56 ali. (1) lit. c) din Codul muncii în sensul că pentru salariata 
care optează în termen de 30 de zile calendaristice anterior îndeplinirii condițiilor de vârstă 
standard și stagiu minim de cotizare, cu caracter excepțional, contractul individual de muncă 
încetează la 65 de ani. 
“ART. 56 
    (1) Contractul individual de muncă existent încetează de drept: 
    …………………………………………………………………………………………………………………………… 
    c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru 
pensionare sau, cu caracter excepţional, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea 
executării contractului individual de muncă, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii 
condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani;”  

 
Articolul 56  din  sectiunea 1 , capitolul v , titlul II a fost completat de punctul 2, articolul unic 
din legea nr. 93 din 6 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 354 din 08 mai 2019 în sensul că 
pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii condițiilor de vârstă 
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standard și stagiu minim de cotizare, cu aprobarea angajatorului salariatul poate fi menținut în 
aceeași funcție maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare cu posibilitatea prelungirii 
anuale a contractului individual de muncă. 
 
“(4)  Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de 
vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea angajatorului, salariatul 
poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea 
prelungirii anuale a contractului individual de muncă.” 

 
În mod corespunzător s-a modificat art. 98 alin. (3) din legea nr. 188/1999 în baza punctului 25, 
articolul I din Legea nr. 156 din 29 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 554 din 03 iulie 
2018 pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor 
de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, cu aprobarea 
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarul public poate fi menţinut în funcţia 
publică deţinută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii 
anuale a raportului de serviciu. 
 
  “ART. 98 
    (1) Raportul de serviciu existent încetează de drept: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
    (3)  Pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de 
vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea conducătorului 
autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarul public poate fi menţinut în funcţia publică deţinută 
maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de 
serviciu.” 
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ANEXĂ 

 

Articolul 60 pct.5 din Legea 227/2015 

Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), în 

perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind: 

 - (i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii; 

 - (ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN: 

➢ 2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate; 
➢ 2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic; 
➢ 2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă; 
➢ 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii; 
➢ 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii; 
➢ 2363 - Fabricarea betonului; 
➢ 2364 - Fabricarea mortarului; 
➢ 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos; 
➢ 2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei; 
➢ 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii; 

➢ 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii; 
➢ 2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal; 
➢ 2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; 
➢ 0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, 
ghipsului, cretei şi a ardeziei; 
➢ 0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; 
➢ 711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică; 
 

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de 
afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea; 
 
c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele 
fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar inclusiv şi sunt realizate în baza 
contractului individual de muncă; 
 
d) scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, 
familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar 
Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate reprezintă declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii. 
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(la 29-12-2018 Articolul 60  din  Capitolul I , Titlul IV  a fost completat de Punctul 1, Articolul 66, Capitolul III din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 
2018)  
Potrivit lit. b), alin. (1) al art. 67 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018, prevederile modificatoare de la pct. 1, 2, 4, 5, 10, 12-16, 18, 
20 şi 22 ale art. 66, se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2019. 
 
Reproducem mai jos prevederile art. 68 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018: 
 
(1) Prin derogare de la prevederile art. 224 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în baza 
contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se 
încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt asigurate în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate fără plata contribuţiei. 
 
(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) beneficiază în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 de drepturile 
acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru şomaj, 
conform legislaţiei în vigoare, inclusiv de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, fără plata de către 
angajatori a contribuţiei asiguratorii pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
(3) Perioadele lucrate în sectorul construcţiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) constituie stagiu de 
cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de 
muncă acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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Condițiile de ieșire din țară 

pentru cetățenii români minori 

 

Baza legală: 

LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români 

în străinătate 

 NORME METODOLOGICE din 26 ianuarie 2006  de aplicare a Legii nr. 

248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate . 

 

            Minorii cetățeni români pot călători în străinătate numai însoțiți, cu acordul 

părinților ori al reprezentanților legali1, în baza articolului 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 

privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.  

           Poliţiştii de frontieră permit ieşirea din ţară a unui cetăţean român minor - numai 

dacă este însoţit de o persoană fizică majoră - în următoarele cazuri: 

 

A. Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de 

identitate) și călătorește însoţit de ambii părinţi; 

 

B.  Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de 

identitate/carte de identitate electronică) şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, 

numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie2 a celuilalt părinte, din care rezultă 

                                                 
1 Prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnata, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de minor 
2 Conținutul și forma declarației 

Declarația părinților, a părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui 

supraviețuitor sau a reprezentantului legal, va avea o valabilitate maximă de 3 ani de la data întocmirii și trebuie să cuprindă: 

▪ acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate de către minor; 

▪ datele de identitate ale însoțitorului respectiv; 

▪ indicarea faptului dacă minorul urmează să rămână în statul de destinație, caz în care trebuie menționată persoana căreia urmează a-i fi încredințat 

minorul, sau dacă urmează să se reîntoarcă împreună cu un însoțitor, ale cărui date de identitate trebuie indicate, în cazul în care acesta este o altă 

persoană decât cea cu care iese din România. 

Declarațiile trebuie să fie autentificate în țara de notarul public, iar în străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, dacă au 
fost date în fața autorităților străine, să îndeplinească condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenției cu privire 

la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, cu excepția statelor cu care România a încheiat tratate, 

convenții sau acorduri de asistență juridică, în materie civilă sau de drept al familiei, care prevăd scutirea de supralegalizare. 

Declarațiile trebuie să fie eliberate părților în două duplicate, dintre care un duplicat se păstrează de către însoțitor, iar al doilea duplicat însoțește 

pașaportul minorului. 

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-legea-nr-248-din-20-iulie-2005-6734.html
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-legea-nr-248-din-20-iulie-2005-6734.html
https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/pg-continutul-si-forma-declaratiei-168.html


acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să 

nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, sau după caz face dovada decesului3 

celuilalt părinte; 

Nu este necesară declaraţia părintelui decăzut din drepturile părinteşti sau declarat 

dispărut, în condiţiile legii, dacă însoţitorul face dovada în acest sens, cu excepţia cazului 

în care ambii părinţi se află în aceasta situaţie, când este obligatorie declaraţia 

reprezentantului legal al minorului. 

 

C. Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de 

identitate/carte de identitate electronică) şi călătoreşte împreună cu unul dintre părinţi, dacă 

părintele însoţitor face dovada faptului ca minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. 

 

D. Este titular al unui document de călătorie individual (paşaport sau carte de 

identitate/carte de identitate electronică) şi călătoreşte însoţit de o alta persoană fizică 

majoră, numai dacă persoana însoţitoare prezintă certificatul de cazier judiciar şi o 

declarație a ambilor părinţi sau a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat (prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă), a părintelui supravieţuitor ori a 

reprezentantului său legal, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data 

întocmirii acesteia. 

Declarația şi certificatul de cazier judiciar, precum şi oricare dintre documentele care 

au contribuit la aprecierea îndeplinirii condiţiilor exercitării dreptului la libera circulaţie se 

prezintă Poliţiei de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care se efectuează 

ieşirea din ţară. 

Declarația celuilalt părinte, declarația ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia 

i-a fost încredințat minorul, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească, a 

părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului sau legal, privind acordul acestora cu 

privire la efectuarea de călătorii în străinătate la ieșirea din România, nu este necesară 

atunci când minorul, cetățean român cu domiciliul sau reședința în țara de destinație se 

deplasează însoțit, în această țară. 

Dacă minorul respectiv călătorește în altă țară decât cea în care își are domiciliul sau 

reședința, însoțit de către un părinte sau un alt însoțitor major, este necesară declarația care 

să cuprindă acordul părintelui / părinților / reprezentantului legal cu privire la călătoria 

minorului. 

În situaţia în care poliţiştii de frontieră constată că nu sunt îndeplinite condiţiile 

prevăzute de Legea 248/2005 pentru ca minorul să iasă din România, vor întrerupe 

călătoria acestuia. 

Dacă minorul nu este însoţit de cel puţin unul dintre părinţi şi nu sunt îndeplinite 

condiţiile menţionate mai sus, se informează aceştia, punându-le în vedere să îl preia de 
                                                                                                                                                                            

Declarația și certificatul de cazier judiciar, precum și oricare dintre documentele care au contribuit la aprecierea îndeplinirii condițiilor exercitării 

dreptului la libera circulație se păstrează, în copie, de către Poliția de Frontieră din punctul de trecere a frontierei prin care s-a efectuat ieșirea din țară. 

 
3  Documente doveditoare ale decesului sunt: 

1. certificat de deces valabil şi cu putere doveditoare pe teritoriul României, în condiţiile legii;  

2. hotărâre judecătorească de declarare a morţii, rămasă definitivă, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea certificatului de deces; 

3. comunicare oficială primită prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României în străinătate, d acă nu a existat timpul 

necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civilă. 

 

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-legea-nr-248-din-20-iulie-2005-6734.html


îndată ce este posibil. În cazul în care nu este posibilă informarea părinţilor, poliţiştii de 

frontieră anunţă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, care iniţiază 

procedura aplicabila minorilor neînsoţiţi, potrivit legii. 

În cazul în care minorul se deplasează în străinătate pentru studii sau concursuri 

oficiale, sunt necesare și suficiente documentele emise de instituția organizatoare, din care 

să rezulte perioada și statul/statele în care se vor desfășura studiile sau concursurile 

oficiale, însoțite, după caz, de traduceri legalizate, fără a mai fi necesară avizarea 

documentelor în cauză de către o autoritate administrativă în domeniu. 

Dovada domiciliului minorului în țara de destinație se face cu documentele prevăzute 

la art. 29 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 94/20064, cu alt 

document de călătorie al minorului sau cu documentul de identitate al minorului, în care 

este menționat domiciliul, iar dovada reședinței minorului se face cu documente emise de 

autoritățile statului de reședință, care atestă că minorul are stabilită reședința în acel stat.  

În acest sens, orice document prezentat organelor poliției de frontieră cu excepția 

documentelor de călătorie, documentelor de identitate sau a permiselor/cărților de 

rezidență, trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată. (documente emise de autoritățile 

statului de reședință, care atestă că minorul are stabilită reședința în acel stat ) 

În cazul în care destinația călătoriei nu poate fi dovedită prin bilete de călătorie emise 

de companii transportatoare pentru întregul parcurs al călătoriei, însoțitorul minorului 

completează olograf o declarație pe proprie răspundere în fața organelor poliției de 

frontieră, din care să rezulte că țara de destinație a călătoriei este cea de reședință/domiciliu 

a/al minorului.  

Documentele eliberate de autorități oficiale din statele cu care România a încheiat 

tratate de asistență juridică care prevăd scutirea de astfel de formalități sunt exceptate de la 

procedura de supralegalizare sau aplicare a apostilei de la Haga. 

 

         Întreruperea călătoriei: 

Polițiștii de frontieră vor întrerupe călătoria minorului, chiar dacă sunt îndeplinite 

condițiile menționate anterior, in următoarele situații: 

• însoțitorul este cetățean străin si nu face dovada faptului că are dreptul să se 

reîntoarcă în România, deși în declarația părinților sau, după caz, a reprezentantului 

legal se menționează că minorul se va reîntoarce împreună cu același însoțitor; 

• însoțitorul a săvârșit anterior una dintre infracțiunile următoare, cu excepția cazului 

în care a fost reabilitat pentru această infracțiune: 

     1. omor; 

     2. infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; 

                                                 
4 ART. 29 

(1) Dovada domiciliului în străinătate al minorului se face cu:  

a) paşaportul acestuia, în care este menţionat statul de domiciliu, numai dacă cel puţin unul dintre părinţi sau, după caz, reprezentantul legal domiciliază în 

statul respectiv; 
b) paşaportul părinţilor, al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, după cum urmează:  

1. paşapoartele ambilor părinţi, în cazul în care aceştia au domiciliul în acelaşi stat; sau 

2. paşaportul unuia dintre părinţi şi declaraţia celuilalt părinte, prin care îşi exprimă acordul cu privire la domiciliul minorului sau, după caz, hotărârea 

judecătorească prin care instanţa a stabilit domiciliul minorului la unul dintre părinţi, rămasă definitivă şi irevocabilă ori rămasă definitivă pentru procesele 

începute cu data de 15 februarie 2013; 
3. paşaportul părintelui supravieţuitor; 

4. paşaportul părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori a părintelui care exercită singur 

autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru 

procesele începute cu data de 15 februarie 2013; 

5. paşaportul reprezentantului legal. 



     3. infracţiuni privitoare la traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; 

     4. lipsire de libertate în mod ilegal; 

     5. infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori; 

     6. trafic de ţesuturi sau organe umane; 

     7. infracţiuni de terorism; 

• însoțitorul este cetățean străin si părăsește teritoriul României ca urmare a unei 

decizii de îndepărtare de pe teritoriul României, dispusă în condițiile legii, cu excepția 

cazului în care este părinte al minorului si există acordul celuilalt părinte; 

• însoțitorului sau minorului i-a fost limitat, in condițiile prezentei legi, exercițiul 

dreptului la libera circulație in străinătate pentru statul de destinație ori pentru un stat 

care urmează să fie tranzitat, în perioada în care urmează să călătorească împreună; 

• însoțitorul nu este persoana căreia i-a fost încredințată de către instanța 

supravegherea minorului, atunci când față de acesta s-a dispus măsura educativă a 

libertății supravegheate, în condițiile legii penale; 

• minorul refuză să iasă din țară, dacă a împlinit vârsta de 14 ani. 

 

     Obligațiile însoțitorului: 

      Însoțitorul, care călătorește in străinătate împreună cu un minor, are următoarele 

obligații: 

• să acorde îngrijire și supraveghere minorului pe toata durata deplasării; 

• să nu abandoneze minorul; 

• să nu încredințeze minorul altei persoane decât părintelui, reprezentantului legal 

sau, după caz, persoanei prevăzute in declarație ori, în cazuri deosebite, autorităților 

străine competente în domeniul acordării de asistență si protecție pentru minori; 

• să respecte scopul, ruta și durata deplasării menționate în declarație, cu excepția 

situației când există acordul ulterior al acestora cu privire la schimbările intervenite; 

• în cazul dispariției minorului pe perioada deplasării în străinătate, să anunțe de 

îndată autoritățile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, 

precum si cea mai apropiata reprezentanță diplomatică sau oficiu consular al României, 

solicitând eliberarea unei adeverințe în acest sens; 

• să informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiată reprezentanță diplomatică 

sau oficiu consular al României, în cazul apariției unei situații obiective de natură să 

întrerupă călătoria, să schimbe ruta, să depășească durata călătoriei indicate de părinți 

sau de reprezentantul legal; 

• în cazul în care nu este posibilă încredințarea minorului persoanei prevăzute în 

declarație, să anunțe imediat cea mai apropiată reprezentanță diplomatică sau oficiu 

consular al României, în vederea reunificării familiale a minorului sau, după caz, să se 

reîntoarcă în România cu acesta. 

Minorul care călătorește în străinătate însoțit de cel puțin unul dintre părinți sau de 

reprezentantul sau legal nu poate fi încredințat de către acesta unei persoane de pe teritoriul 

altui stat, atunci când față de minor s-a dispus măsura educativă a libertății supravegheate, 

in condițiile legii penale. 

 

     Excepții: 



      Poliţia de Frontieră Română permite ieşirea din România a minorilor, fără prezentarea 

declaraţiei, în următoarele situaţii: 

a)   în cazul în care însoţitorul argumentează necesitatea călătoriei în străinătate prin 

faptul că minorul urmează să beneficieze de un tratament medical care nu este posibil pe 

teritoriul României şi fără de care viaţa sau sănătatea îi este pusă în mod grav in pericol, cu 

condiţia să prezinte documente doveditoare în acest sens, emise sau avizate de autorităţile 

medicale române, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care urmează sa se 

acorde tratamentul medical respectiv, chiar dacă nu există acordul ambilor parinţi, al 

celuilalt părinte, al părintelui supravieţuitor sau al reprezentantului legal; 

    b) în cazul în care însoţitorul face dovada că minorul se deplasează pentru studii sau 

concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzătoare, din care să rezulte 

perioada si statul sau statele in care se vor desfăşura aceste studii sau concursuri, chiar dacă 

exista acordul doar al unuia dintre părinți. 

    c) în cazul în care însoţitorul face dovada că minorul cetăţean român are domiciliul 

sau reşedinţa în ţara de destinaţie. 

 

Informații cu privire la ieșirea din țară a cetățenilor români minori se regăsesc pe site-ul 

Poliției de Frontieră Române la adresa www.politiadefrontiera.ro 

De asemenea se pot obține informații cu privire la condițiile de călătorie la sediul 

Sectorului Poliției de Frontieră Aeroport Sibiu din cadrul Aeroportului Internațional Sibiu 

sau la nr. de telefon 0269/229144. 

 

 

 

Cu stimă, 

 

ŞEF SECTOR POLIȚIE DE FRONTIERĂ 

AEROPORT SIBIU 

Comisar-şef de poliţie 

 

Dorin MUNTEAN 
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Lucrări de investiții și ameliorare în fondul forestier 

administrat de către Direcția silvică Sibiu 

 

 
Direcţia silvică Sibiu, unitate din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva,  

aplică în teritoriu strategia naţională în domeniul silviculturii acţionând pentru apărarea, 

conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, 

precum şi a celui aparţinând altor deţinători pe care-l administrează pe bază de contract. 

Activitatea Direcției silvice Sibiu se desfășoară pe o suprafață de 119 370 ha. fond 

forestier din care: 

➢ 61065 ha fond forestier aflat în proprietatea publică a statului 

➢ 42265 ha fond forestier aflat în proprietatea publică a unităților administrativ 

teritoriale 

➢ 16040 ha fond forestier aflat în proprietatea privată a persoanelor fizice și 

persoanelor juridice (biserici, composesorate, etc.). 
 

Suprafețele de fond forestier mai sus amintite sunt administrate prin cele opt 

ocoale silvice din subordine: 

  

Total, din care:
Proprietate publică 

a statului
Alți deținători

Agnita 17,512 5,204 12,308

Arpaș 16,990 7,132 9,858

Avrig 13,417 7,204 6,213

Dumbrăveni 13,611 8,307 5,304

Mediaș 12,929 6,358 6,571

Miercurea 17,253 14,911 2,342

Sibiu 15,582 6,372 9,210

Vl.Cibinului-Săliște 12,076 5,577 6,499

Total DS Sibiu 119,370 61,065 58,305

Ocolul silvic

Suprafața administrată - ha

  



 

 

Lucrările de investiții și ameliorare în fondul forestier administrat de către 

Direcția silvică Sibiu s-au concentrat pe următoarele linii directoare: 

➢ Modernizarea spațiilor administrative (sedii ocoale, sedii cantoane, etc.) 

➢ Modernizarea spațiilor de producție existente și construirea unor spații de 

producție noi 

➢ Accesibilizarea fondului forestier administrat prin: 

✓ Întreținerea și modernizarea drumurilor forestiere 

✓ Construirea de drumuri forestiere noi. 

➢ Lucrări de corectare a cursurilor de apă torențiale 

➢ Lucrări de ameliorare a terenurilor degradate și /sau poluate situate în cuprinsul 

fondului forestiere sau în suprafețe agricole. 

 

Modernizarea spațiilor administrative (sedii ocoale, sedii cantoane, etc.) 

 

În ultimi 15 ani, Direcția silvică Sibiu a urmărit permanent modernizarea sediilor 

administrative a ocoalelor din subordine astfel încât acestea să răspundă cerințelor 

impuse de o administrare silvică modernă. 

 

Principalele  realizări în acest sens sunt: 

✓ Modernizarea sediului Ocolului silvic 

Arpaș – perioada 2005 – 2008 – valoarea 

investiției 300 mii lei 

✓ Modernizarea sediului Ocolului silvic 

Dumbrăveni– perioada 2007 – 2009 – 

valoarea investiției 1962 mii lei 

✓ Modernizarea sediului Ocolului silvic 

Mediaș– perioada 2006 – 2008 – valoarea 

investiției 900 mii lei 

✓ Modernizarea sediului Ocolului silvic 

Sibiu– perioada 2015 – 2016 – valoarea investiției 1604 mii lei 

 

De asemenea, și în celelalte ocoale, cantoane silvice din subordinea Direcției 

Silvice Sibiu s-au realizat lucrări de întreținere și reparații curente. 

 

34%

57%

9%

Repartizarea suprafeţelor administrate de DS Sibiu pe 
principalele zone geografice

Munte

Deal

Câmpie



 

Investiții în construirea și modernizarea spațiilor de producție  

Dezvoltarea activității economice desfășurată de către Direcția silvică Sibiu se 

poate realiza doar prin spații de producție moderne, adaptate cerințelor actuale: 

 Principalele spații de 

producție realizate de în ultima perioadă 

sunt: 

✓ Păstrăvăria Laita - perioada 2005 – 

2012 - valoare investiție: 2332 mii 

lei 

✓ Depozitul de material lemnos Sebeș 

- perioada 2014 – 2018 - valoare 

investiție: 1137 mii lei 
 

 

Investiții în accesibilizarea fondului forestier 

Accesibilitatea fondului forestier administrat de către Direcția silvică Sibiu este 

asigurată printr-o rețea de drumuri forestiere cu o lungime totală de peste 670 km, pentru 

care există o preocupare permanentă privind întreținerea, repararea și reabilitarea 

drumurilor forestiere existente, dar și pentru realizarea de noi drumuri. 

În acest sens, în perioada 2016 – 2018, în fondul forestier proprietate publică a 

statului din cuprinsul județului Sibiu s-au finalizat lucrările de reabilitare a 22,7 km 

drumuri forestiere care deservesc o suprafață de peste 2700 hectare de pădure: 

 

➢ Drum forestier Muncel din cadrul 

Ocolului silvic Valea Cibinului-

Săliște cu o lungime de 3,2 km;  

➢ Drum forestier Arpașul Mare - 

Ocolul silvic Arpaș cu o lungime de 

4,7 km;  

➢ Drumurile forestiere Hurdubeu și 

Pârâul Morii din cadrul Ocolului 

silvic Miercurea Sibiului cu o 

lungime de 6,5 km și respectiv 8,3 

km.  

Banii necesari pentru realizarea acestor 

lucrări au provenit atât din fonduri bugetare - 2.830 

mii lei cât și din fonduri ale Direcției silvice Sibiu 

- 2.760 mii lei. 

 

De asemenea, sunt în desfășurare lucrări de reabilitare a altor 42,7 km drumuri 

forestiere, lucrări începute în ultimi 2 ani și care vor fi finalizate în cursul acestui an 

precum și în anul viitor:  



 

➢ Drum forestier Valea Torturii din cadrul Ocolului silvic Miercurea 

Sibiului, cu o lungime totală de 7,3 km  

➢  Drumurile forestiere Ciban și Fața Ciban cu o lungime totală de 24,2 km;  

➢ Drum forestier Metiș - Ocolul silvic Agnita cu o lungime totală de 4,4 km;  

➢ Drum forestier Valea Lupului - Ocolul silvic Sibiu cu o lungime totală de 

6,8 km.  

 

Reabilitarea acestor drumuri 

forestiere, care a presupus asigurarea unui 

buget de 12.200 mii lei (6.200 mii lei 

fonduri bugetare și 6.000 mii lei fonduri 

ale Direcției silvice Sibiu), va ușura 

semnificativ accesul în vederea realizării 

lucrărilor silvotehnice, intervențiile 

rapide în cazul unor situații de forță 

majoră (incendii, calamități naturale etc.) 

pentru o suprafață de pădure de peste 

4500 ha. 

Totodată, în viitorul apropiat se 

intenționează deschiderea unor noi 

șantiere pentru reabilitarea drumurilor: 

Drum forestier Vard – Roian la Ocolul 

silvic Agnita, cu o lungime de 4,5 km; 

Drum forestier Pârâul Morii Tronson I – 

II, Ocolul silvic Miercurea Sibiului, pentru 3,7 km, dar și promovarea spre aprobare a 

unor noi documentații aferente reabilitării drumurilor: Drum forestier Fundătura Boian 

de la Ocolul silvic Mediaș, pe lungimea de 10 km și Drum forestier Parii Copșei, Ocolul 

silvic Dumbrăveni – 5,7 km.  

În ceea ce privește construirea de drumuri forestiere noi, la finele anului 2017, la 

Ocolul silvic Miercurea Sibiului s-a dat în funcțiune drumul forestier Pârâul Paltinului 

cu o lungime totală de 10,1 km, drum ce 

deservește o suprafață de aproximativ 700 ha de 

pădure și care a presupus o investiție de 3.280 

mii lei.  

În cursul anului 2018 s-au început 

lucrările la Drumul forestier Prelungire Săloi-

Dogaru de la, Ocolul silvic Valea Cibinului-

Săliște, cu o lungime de 5,1 km, cu termen de 

finalizare anul 2020 și o valoare totală a 

investiției de 2.950 mii lei iar anul acesta se 

urmărește finalizarea documentațiilor pentru 

alte trei drumuri noi: Drum forestier Bucurel și 

Drum forestier Ciontea – Ocolul silvic Sibiu în 

lungime totală de 4,3 km, dar și Drum forestier 

Pitaru (Tr. II) – Negovanul Mare de la Ocolul 

silvic Avrig, în lungime de 2,3 km. 

 



 

Lucrări de ameliorare a cursurilor de apă torențiale 

În scopul reducerii efectelor negative generate de scurgerile torențiale,  în 

cuprinsul fondului forestier de stat, s-au realizat o serie de lucrări cu caracter hidro-

tehnic cu rol în combaterea efectelor 

negative generate de astfel de 

fenomene. 

În acest sens, în perioada 2007 

– 2012, s-a derulat proiectul 

“Corectare torenți Valea Sadului”, 

cu o valoare totală de 1645 mii lei 

care a presupus realizare unor 

obiective specifice (baraje, praguri, 

regularizări ale unor văii, gabioane, 

etc.) care să conducă la combaterea  fenomenelor de eroziune. 

De asemenea, ne propunem ca și în viitor să realizăm astfel de obiective în 

suprafețele de fond forestier aflate în administrare.  

 

Lucrări de ameliorare a terenurilor degradate și /sau poluate 

Din 2002 până în prezent, 1026,48 ha de terenuri agricole degradate au fost 

preluate de către D.S. Sibiu în vederea reconstrucţiei ecologice a acestora : 

• 556,32 ha de la ADS 

• 140,77 ha de la consiliile locale prin 

HG 

• 195,99 ha de la consiliile locale prin 

cumpărare 

• 133,40 ha donaţii. 

 

 

 

 

În concluzie, Direcția silvică Sibiu se implică activ în realizarea de investiții în 

fondul forestier, activitate ce are un puternic efect pozitiv în administrarea durabilă a 

suprafețelor împădurite dar și în creșterea nivelului de trai a comunităților din zonă, 

urmărind totodată cresțerea valorii eco-protective și socio-culturale a pădurilor cât și 

asigurarea lemnului necesar gospodăriilor rurale dar și industriei. 
 

Director, 

Robert Blaj 
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Catre: INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL SIBIU 

În atenția Doamnei Prefect Adela Maria Muntean 

 

 

Referitor la: Ședința Colegiului Prefectural al Județului Sibiu din 26 iunie 2019, 

cu tema „Exemple de bune practici cu privire la restaurarea și punerea în valoare 

a patrimoniului arhitectural din județul Sibiu” 

 

 

RAPORT SINTETIC. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI CU PRIVIRE LA 

RESTAURAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI 

ARHITECTURAL DIN JUDEȚUL SIBIU 

        Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sibiu este un serviciu public descentralizat 

al Ministerului Culturii și Identității Naționale, care este organizat şi funcţionează 

potrivit art. 17 şi 18 din Hotărârea Guvernului nr. 90/ 2010.  

Principalele atribuții și competențe:    

• protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional; 

• colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile 

muzeale şi cu alte persoane juridice pentru desfăşurarea unor activităţi de 

cercetare, evidenţă, conservare, restaurare şi punere în valoare a 

patrimoniului cultural naţional; 

•  avizarea lucrărilor de intervenție la monumentele istorice clasate sau aflate 

în zonele de protecție și monitorizarea, evidența și controlul acestora; 

• emiterea certificatelor de export pentru bunurile culturale mobile clasate; 

• solicitarea, primirea şi diseminarea, în condiţiile legii, a datelor şi 

informaţiilor necesare pentru exercitarea atribuţiilor, de la instituţii publice 

şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul 

cultural; 

 

         DJC Sibiu urmărește respectarea legislației proprii în domeniul protejării 

patrimoniului imobil și mobil, coroborată cu legislația din domeniul urbanismului 

și construcțiilor: 

•  Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 



• Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil 

• Legea 120/2006 privind monumentele de for public 

• HG 43/2001 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor 

situri arheologice ca zone de interes național 

• HG 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul 

definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile 

• OMC 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și 

inventariere a monumentelor istorice 

• OMC 2173/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice 

• OMC 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a 

muzeelor și a colecțiilor publice 

 

Schema de funcţii prevede 11 posturi bugetate, structurate pe patru 

compartimente:  

• - Compartimentul Monumente Istorice şi Arheologie (4 posturi : 3 de 

consilier superior, 1 inspector superior) 

• - Compartimentul Patrimoniu Cultural Naţional Mobil şi Imaterial (2 

posturi de consilier superior) 

• - Compartimentul management, resurse umane (1 post consilier superior) 

• - Compartimentul financiar, contabilitate, salarizare, administrativ (3 

posturi : 1 consilier superior, 1 secretar, 1 post casier) 

 

         Reflectarea activității DJC privind patrimoniul imobil și mobil din Județul 

Sibiu în 2017 și 2018 

           Conținutul și modul de rezolvare a sarcinilor specifice în Compartimentul 

Monumente Istorice şi Arheologie are la bază prevederile Legii 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice şi Legea 17/2014, cu modificările și 

completările ulterioare. În mod curent sunt avute în vedere următoarele obiective: 

avizare şi emiterea de răspunsuri specifice ( sunt  organizate 12 şedinţe lunare ale 

Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 9, pentru judeţele Sibiu, Alba şi 

Mureş); întocmirea Obligațiilor privind folosința monumentului istoric; inspecție 

și control; exprimarea dreptului de preempţiune al statului; activitatea de clasare 

a unor imobile din județul Sibiu ca monumente istorice; gestionarea patrimoniului 

arheologic. Alte tipuri de acte emise: răspunsuri analiză dosare, adeverințe, 

solicitări clasare, puncte de vedere, răspunsuri la sesizări, acte contabile, decizii, 

dispoziții de serviciu, solicitare de acces la informații publice (cf. L. 544/2001), 

solicitări consultare arhivă etc. 

            Volumul de lucru al DJC Sibiu s-a dublat în anul 2018 față de 2017, ceea 

ce oferă indicatori despre creșterea numărului de șantiere în zona de protecție a 



monumentelor istorice sau în zonele construite protejate. În acest timp, personalul 

de specialitate s-a diminuat cu 30%. 

          În Lista Monumentelor Istorice (LMI) este înregistrat un total general de 

1062 monumente, din care:  1053 poziții în LMI din 2015, la care se adaugă 7 

imobile clasate în 2017 și alte două clasate în 2019 pe baza demersurilor 

anterioare: 

• Monumente din grupa A (valoare naţională şi universală): 377 

• Monumente din grupa B (valoare locală): 685, din care: 

• I – arheologie: 163 poziții în LMI 2015 

• II – arhitectură: 849 poziții în LMI 2015 și clasări recente 

• III - monumente for public: 13 poziții în LMI  2015 

• IV - monumente funerare/memoriale: 37 poziții în LMI  2015 

 

DJC Sibiu organizează periodic controale, monitorizări și întâlniri cu 

arhitecți, reprezentanți ai autorităților publice și proprietari de monumente 

istorice. Prezintă şi intervenţii negative asupra faţadelor din centrul istoric, culori 

nepotrivite, nuanţe puternice, fragmentarea culorilor, unde se pot pune în evidenţă 

mai multe straturi istorice. De asemenea DJC Sibiu a semnalat problemele 

centrului istoric Sibiu, unde construirea haotică şi blocajele în dezvoltarea 

imobiliară se datorează în primul rând lipsei unui Plan Urbanistic Zonal pentru 

Construcţii Protejate pe care ar trebui să îl elaboreze primăria Sibiu şi care de ani 

buni nu se realizează. Este de menţionat că prin implicarea activă a proprietarilor 

în reabilitarea propriei clădiri s-ar realiza cu adevarat o conştientizare şi o 

responsabilizare sustenabilă asupra valorii patrimoniului din centrul istoric în 

special a celor mai periclitate elemente: tâmplăriile istorice. Unele lucrări uşoare 

de reabilitare ar putea fi efectuate chiar de către localnici sub îndrumarea 

personalului specializat. Autoritățile locale din județul și municipiul Sibiu ar 

putea să vină în sprijinul financiar al propriilor cetăţeni în condiţiile existenţei 

unui excedent bugetar, dincolo de amendarea acestora pentru neîntreţinerea 

faţadelor, o atitudine care a favorizat mai degrabă efectuatea lucrărilor neadecvate 

şi neautorizate din partea proprietarior. 

         Din dorinţa de a proteja clădirile cu valoare de patrimoniu din Sibiu şi 

pentru o mai bună informare privind abordarea corectă a măsurilor de intervenţie 

asupra clădirilor (cromatică, detalii, componente artistice, tâmplării etc.), Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură Sibiu a organizat în data de 12 iunie 2019 o întâlnire 

între arhitecţi şi specialişti în domeniu şi proprietarii imobilelor din centrul istoric 

Sibiu.  

ANEXE: în tabele se poate urmări sumar numărul, tipul de acte și evoluția 

acestora în ultimii doi ani:  



 

 

 

În anii 

2017-2018 

se constată 

creșterea 

solicitărilor 

de avizare, 

implicit 

numărul de 

avize 

favorabile 

emise:  

Arheologie/Urbanis

m 

Arhitectur

ă 

For 

public/Preempțiu

ni 

Funerare/Memorial

e 

LMI: 1062 

clasate 

163 849 13 37 
  

2017 - avize 

emise 446 

21 355 69 
   

2018 - avize 

emise 702 

14 595 83 
   

       

 

 

 

Slid

e  

Nr. 

5 

Registrat

ură 

Avize 

favorab

ile 

Obliga

ții de 

folosin

ță 

Monitoriz

are și 

control 

Patrimo

niu 

arheolog

ic 

Certific

ate 

export 

Alte 

tipuri 

de 

acte 

 

 
 

An

ul 

201

7 

2146 446 64 26 38 21 595 
  

An

ul 

201

8 

6573 702 50 294 42 22 546

3 

  

   
       

   
       

          



Compartimentul financiar, contabilitate, salarizare, administrativ  

Situația veniturilor DJC Sibiu  

 
 

2017 - total 895,15 mii lei 

Sursa A 440,26 

mii lei 

440,26 
 

Sursa E 454,89 

mii lei 

454,89 
 

   

   

 
 

2018 - total 955,27 mii lei  

Sursa A   591,87 

mii lei 

591,87 
 

Sursa E  363,40 

mii lei 

363,4 
 

   

   

 

Situația cheltuielilor DJC Sibiu  

 
 

2017 - total 604,17 mii lei 

Sursa A  440,26 

mii lei 

440,26 
 

Sursa E 163,91 

mii lei 

163,99 
 

   

   

 
 

2018 - total 735,38 mii lei  

Sursa A 591,87 

mii lei 

591,87 
 

Sursa E 143,51 

mii lei 

143,51 
 

   

   

 

Sold la 1 ianuarie 2019 – sursa E  (incluzând sumele reportate din anii precedenți) 

: 363,40 mii lei. 

Director executiv, 

Dr. Valentin Delcă 
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