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                                                  ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 24.06.2020, ora 10˚˚ 

 
   

1. Modificări legislative privind sistemul public de pensii aduse Legii nr. 263/2010 
și a altor acte normative. 

Prezintă Casa Județeană de Pensii  Sibiu 
 

2. Rețeaua EURES în contextul schimbărilor pe piața muncii. 
Prezintă Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu 
 

3. Promovarea sportului pentru toți și dezvoltarea infrastructurii sportive 
accesibilă tuturor cetățenilor județului Sibiu. 

  Prezintă Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu 
4. Diverse 
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CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII SIBIU 
 
 
 

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. 
  
Instituţia asigură aplicarea în judeţul Sibiu a legislaţiei din domeniul asigurărilor sociale 
de stat precum şi din domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. 

Casa Judeţeană de Pensii Sibiu 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 01.06.2020 în evidenţa C.J.P. Sibiu se aflau un număr de 106967 beneficiari, din 
care: 

- 99472 pensionari în sectorul de stat; 
- 2027 pensionari în sectorul agricol; 
- 5468 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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MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII  

CU APLICABILITATE DE LA 01.01.2020 

 

Principalele modificări legislative în sistemul public de pensii au fost făcute având în vedere 
prevederile Legii nr.6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, a Legii 
nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, a Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Începând cu 01.01.2020 se modifică 
următoarele valori, după cum urmează: 

- conform prevederilor art.86 alin.(2) lit.a din Legea 127/2019, valoarea punctului de 
pensie este 1265 lei, faţă de 1100 lei în perioada 01.01.2019-01.09.2019. De la 
01.09.2020 valoarea punctului de pensie ar trebui să fie 1775 lei conform art.86 
alin.(2)lit.b din Legea 127/2019. 
 

- conform art.17 din Legea nr.6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat, 
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 
1,41, față de 1,20 în 2019.  
 

- câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2020 – 5429 lei începând cu 09.01.2020, faţă de 5163 lei în anul 2019.  
 

- în conformitate cu prevederile art.16 din Legea 6/2020, cuantumul ajutorului de 
deces prevăzut de Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se 
stabileşte începând cu 09.01.2020 la:  

 5429 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, faţă de 5163 
lei în 2019; 

 2715 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau 
pensionarului, față de 2582 lei în anul 2019 

 

-  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  1012 lei, faţă de 880 lei până la 
01.09.2019. De la 01.09.2020 ar trebui să devină 1420 lei. 

- în anul 2020, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG 
6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate, se menține la  704 lei. 
La 01.06.2020 la nivelul CJP Sibiu erau în plată 13719 beneficiari ai pensiei sociale 
minim garantate. 
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SALARIUL DE BAZĂ MINIM BRUT PE ȚARĂ 

 

- Conform prevederilor HG nr.935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată, începând cu 01.01.2020, salariul de bază minim brut pe 
țară garantat în plată se stabilește la 2230 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 01.01.2020-
31.12.2020, 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, 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 01.01.2020, 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 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. 
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- 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 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 și în anul 
2020. 

 

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 2230 lei, reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată 
începând cu 01.01.2020. Pentru acest venit asigurat contribuția lunară este de 558 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.   

 

 

 

 

 

 

DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE NR.702 DIN 31.10.2019 
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În vederea aplicării unitare a prevederilor art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, tinând seama de Decizia 
Curții Constituționale nr.702 din 31.10.2019, referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a sintagmei ”înscrierea inițială la pensie” din cuprinsul art.170 
alin.(3) din Legea 263/2010, se va tine cont de următoarele aspecte: 

Potrivit dispozițiilor art.147 alin.(4) din Constituția României, ”Deciziile Curții 
Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile 
sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor.” 

Potrivit dispozițiilor art.170 din Legea nr.263/2010: 

(1) ”Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
legi, la punctajul mediu anual determinat în condițiile art.95 se aplică un indice de 
corecție...” 

(3)”indicele de corecție se aplică o singură dată, la înscrierea inițială la pensie.” 

Prin Decizia nr.702/31.10.2019, Curtea Constituțională a României a constatat că sintagma 
”înscrierea inițială la pensie”din cuprinsul art.170 alin.(3) din Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, ”este 
constituțională, în ceea ce privește beneficiarii pensiilor de invaliditate, în măsura în 
care se interpretează că se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin 
aplicarea, pentru prima oară, a condițiilor de vârstă legală de pensionare și stagiu 
complet de cotizare prevăzute de Legea nr.263/2010.” 

Cu alte cuvinte, așa cum se precizează și în considerentele deciziei susmenționate, sintagma 
”înscrierea inițială la pensie” este constituțională doar în măsura în care se interpretează 
că pentru persoanele care au fost înscrise la pensie de invaliditate conform Legii nr.19/2000, 
prin înscrierea inițială la pensie se înțelege data când a fost stabilită pensia pentru limită 
de vârstă în condițiile Legii nr.263/2010. 

Confom prevederilor art.82 alin.(1) și (2) din Legea nr.263/2010, cu modificările și 
completările ulterioare: 

”(1) La data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru pensie limită de vârstă, 
pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă. 
(2)În situația prevăzută la alin.(1) se acordă, din oficiu, cuantumul cel mai avantajos” 
 
Prin urmare, având în vedere prevederile legale invocate, pentru persoanele care au fost 
înscrise la pensie de invaliditate în baza Legii nr.19/2000 și îndeplinesc condițiile de 
acordare a pensiei limită de vârstă în baza Legii nr.263/2010, ulterior datei de 10 
februarie 2020, data publicării Deciziei Curții Constituționale nr.702/2019, la punctajul 
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mediu anual determinat în condițiile art.95 din lege, se aplică un indice de corecție 
conform dispozițiilor art.170 din Legea 263/2010. 
 

Persoanele beneficiare de pensie de invaliditate stabilite în baza Legii nr.19/2000, care 
au trecut la pensie limită de vârstă în baza Legii nr.263/2010 anterior datei de 
10.02.2020, beneficiază din oficiu de revizuirea drepturilor de pensie limită de vârstă, 
conform art.107 alin.(1) din lege, raportat la dispozițiile art.147 alin.(4) din Constituția 
României, prin aplicarea asupra punctajului mediu anual aferent pensiei pentru limită 
de vârstă a indicelui de corecție corespunzător datei la care s-au deschis drepturile de 
pensie pentru limită de vârstă. Drepturile de pensie revizuite în condițiile precizate 
anterior, vor fi acordate începând cu data de 10.02.2020. 

Prevederile Deciziei Curții Constituționale nr.702/2019 nu sunt aplicabile următoarelor 
categorii de beneficiari de pensie de invaliditate care a devenit pensie limită de vârstă 
după data de 01.01.2011: 

- Persoanele înscrise la pensie de invaliditate potrivit Legii nr.3/1977 privind pensiile 
de asigurări sociale de stat. 

- Persoanele înscrise la pensie de invaliditate potrivit dispozițiilor Legii nr.19/2000 
privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările 
și completările ulterioare, care au îndeplinit condițiile legale pentru acordarea 
pensiei pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr.19/2000 și nu au solicitat 
trecerea la această categorie de pensie, iar trecerea s-a făcut din oficiu începând cu 
data de 01.01.2011. 

- Persoanele beneficiare de pensie de invaliditate stabilită în baza Legii nr.19/2000, 
care au împlinit vârsta standard de pensionare până la data de 10.02.2020, dar nu au 
realizat stagiul minim de cotizare, iar trecerea în categoria pensionarilor pentru 
limită de vârstă s-a făcut doar scriptic, din oficiu, ulterior datei de 01.01.2011.  

La nivelul Casei Teritoriale de Pensii Sibiu au fost identificate ca fiind eligibile un număr de 
3266 dosare, din care 2207 la CJP Sibiu și 1059 la CLP Mediaș. Din totalul dosarelor 
eligibile au fost revizuite cca.95%.  

 

 

 

 

INDEMNIZAȚII ACORDATE ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII IN BAZA UNOR LEGI 
SPECIALE 
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Incepând cu 01.01.2020 cuantumul indemnizațiilor acordate în baza unor legi speciale nu se 
modifică, cu excepția celor acordate de Legea 189/2000. 

 

Ca urmare a promulgării Legii nr.211/2019 și a Legii nr.248/2019 începând cu 01.01.2020, 
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, se majorează 
astfel: 

Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art.1 alin.(1): 

- lit.a)- au fost deportate în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate 
- lit.b)-au fost private de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare, 
au dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei pentru fiecare an de deportare ori de 
detenție. 
 
-   lit.c) - au fost refugiate, expulzate sau strămutate în altă localitate 
-   lit.d) - au făcut parte din detașamentele de muncă forțată 
-   lit.g) – au fost evacuate din locuința pe care o dețineau, 
au dreptul la o indemnizație lunară de 350 lei pentru fiecare an de strămutare, de muncă 
forțată sau de evacuare din propria locuință. 
Persoanele care s-au aflat în situația prevăzută la art.1 alin.(1)lit.e) – au fost 
supraviețuitoare a trenului morții au dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei (în 
cuantum fix). 
 
Soțul supraviețuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la art.1 alin.(1) 
lit.a)-e) și g), precum și persoana care s-a aflat în situația prevăzută la art.1 alin.(1) lit.f) 
are dreptul la o indemnizație lunară de 350 lei (în cuantum fix).   
 

 

 

 

 

LEGEA NR.215/2019 
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În Monitorul Oficial al României nr.921 din 14.11.2019 a fost publicată Legea nr.215/2019 
pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv 
modificarea art.18 lit.a) și a art.55 alin.(1)lit.a), începând cu data de 17 noiembrie 2019. 

Potrivit art.18 lit.a), astfel cum a fost modificat prin Legea nr.215/2019, pentru perioadele 
ulterioare datei de 01.04.2001 care reprezintă, conform legii, stagiu de cotizare în condiții 
deosebite de muncă se acordă perioade suplimentare, care constituie stagiu de cotizare în 
condiții normale, respectiv 4 luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite de muncă. 

Prin urmare, potrivit modificărilor aduse de Legea nr.215/2019 la art.18 lit.a), se acordă 4 
luni pentru fiecare an lucrat în condiții deosebite numai pentru perioadele ulterioare datei 
de 01 aprilie 2001. 

Totodată , Legea nr.215/2019 a modificat și prevederile art.55 alin.(1)lit.a) din Legea 
nr.263/2010, după cum urmează: 

──────────────────────┬───────────────┐ 
│                      │Reducerea      │ 
│Stagiul de cotizare   │vârstei        │ 
│realizat în condiţii  │standard de    │ 
│deosebite (ani        │pensionare cu: │ 
│împliniţi)            ├──────┬────────┤ 
│                      │Ani   │Luni    │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│1                     │-     │4       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│2                     │-     │8       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│3                     │1     │-       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│4                     │1     │4       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│5                     │1     │8       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│6                     │2     │-       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│7                     │2     │4       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│8                     │2     │8       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│9                     │3     │-       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│10                    │3     │4       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│11                    │3     │8       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│12                    │4     │-       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│13                    │4     │4       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
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│14                    │4     │8       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│15                    │5     │-       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│16                    │5     │4       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│17                    │5     │8       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│18                    │6     │-       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│19                    │6     │4       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│20                    │6     │8       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│21                    │7     │-       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│22                    │7     │4       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│23                    │7     │8       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│24                    │8     │-       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│25                    │8     │4       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│26                    │8     │8       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│27                    │9     │-       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│28                    │9     │4       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│29                    │9     │8       │ 
├──────────────────────┼──────┼────────┤ 
│30                    │10    │-       │ 
└──────────────────────┴──────┴─────    

 

Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută în tabelul anterior se aplică începând 
cu 17.11.2019, atât pentru înscrierile noi la pensie, cât și în situația beneficiarilor de pensie 
de invaliditate, pensie anticipată/anticipată parțială, în vederea trecerii la pensie limită de 
vârstă, începând cu data de 17.11.2019. 

 

 

La CJP Sibiu, noua reglementare a fost aplicată în primul semestru al anului 2020, în peste 
200 de dosare pentru care pensia de invaliditate sau pensia anticipată/anticipată parțială 
s-a transformat în pensie limită de vârstă. 

 



 
 
 
 
 
               Casa Judeţeană de Pensii Sibiu 

LEGEA  nr.234/2019 

Începând cu 16.12.2019, a intrat în vigoare Legea nr.239/2019 pentru modificarea și 
completarea OUG nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic, care a modificat art.20, 
astfel: 

 ” (1)  Personalul silvic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum 
şi pe cele stabilite prin contractele individuale şi/sau colective de muncă şi contractele de 
mandat încheiate în condiţiile legii. 
    (2)  Locurile de muncă din domeniul silvicultură, care presupun desfăşurarea a cel puţin 
uneia dintre următoarele activităţi: paza fondului forestier, a fondurilor cinegetice şi 
piscicole şi a ariilor naturale protejate; control silvic şi cinegetic; exploatări forestiere; 
construcţii forestiere; lucrări specifice de teren în activitatea de fond forestier şi împăduriri, 
reprezintă locuri de muncă în condiţii speciale, conform reglementărilor legale. 
    (3)  Perioadele în care personalul silvic a desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate 
în condiţii speciale conform prezentei ordonanţe de urgenţă reprezintă stagiu de cotizare 
realizat în condiţii speciale de muncă, determină reducerea vârstei standard de pensionare 
cu 1 an pentru fiecare 5 ani în care şi-a exercitat profesia în locurile de muncă prevăzute la 
alin. (2), precum şi majorarea punctajelor lunare de pensie. 
    (4)  Perioada de vechime în muncă realizată în condiţii speciale de muncă se înregistrează 
de către angajator, iar dovada se face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau de 
către deţinătorii legali de arhive." 
 
Din analiza dispozițiilor art.20 din OUG nr.59/2000, așa cum a fost modificată și completată 
prin Legea nr.234/2019, categoriile de personal care urmează să beneficieze de condiții 
speciale de muncă  sunt cele care desfășoară una din activitățile enumerate la alin.(2) al 
acestui articol. De asemenea, art.20 urmează a fi aplicat în coroborare cu legislația care 
reglementează sistemul public de pensii. 

Sintagma”conform reglementarilor legale”din cuprinsul art.20, poate fi considerată ca 
normă de trimitere de natură să sublinieze conexiunea legilativă atât cu dispozițiile Legii 
nr.263/2010, cât și cu dispozițiile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, care în materie de 
contribuții de asigurări sociale obligatorii reglementează în mod imperativ obligația 
persoanelor fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora de 
a calcula și de a reține la sursă contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele 
fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, cu respectarea cotei de 
contribuție suplimentară de 8%, plătită de angajatori, persoane fizice sau juridice, pentru 
condițiile speciale de muncă(art.138 lit.c din Legea 227/2015, cu modificările și 
completările ulterioare). 

Totodată, având în vedere faptul că art.20 cuprinde reglementări de maximă generalitate, 
recunoașterea unor perioade anterioare declarate ca fiind încadrate în condiții speciale, în 
condițiile în care angajatorul nu a plătit contribuția majorată la bugetul asigurărilor sociale 
de stat, creează diferențe de tratament juridic între pensionarii sistemului public de pensii 
și încalcă principiul neretroactivității legii. 



 
 
 
 
 
               Casa Judeţeană de Pensii Sibiu 

Având în vedere dispozițiile Legii nr.263/2010 și ale Legii nr.227/2015, prevederile art.20 
din OUG nr.59/2000, așa cum a fost modificată prin Legea nr.234/2019, pot fi aplicate doar 
pentru viitor, începând cu 16.12.2019, atât din punct de vedere al plății contribuției de 
asigurări sociale de 8% datorată de angajator (cota suplimentară corespunzătoare condițiilor 
speciale de muncă potrivit Codului fiscal), cât și din punct de vedere al constituirii stagiului 
de cotizare în condiții speciale de muncă, în baza declarațiilor nominale de asigurare 
întocmite de angajatori și depuse la organul fiscal central.  

 

RELAȚIA CU PUBLICUL 

 

Începând cu 15.05.2020 Casa Județeană de Pensii Sibiu a reluat activitatea de relații cu 
publicul la ghișeu, cu respectarea distanțării sociale și a mijloacelor de protecție prevăzute 
de lege pentru starea de alertă (mască, termoscanare și dezinfectanți). 

Pentru perioada stării de alertă CJP Sibiu a monitorizat temperatura corporală a fiecărui 
cetățean care a solicitat accesul în clădire , cu posibilitatea restricționării accesului în 
instituție în situația în care temperatura înregistrata era peste cea normală. 

Totodată am recomandat ca în perioada ulterioară datei de 15.05.2020 relațiile cu publicul 
la ghișeu să se orienteze în special pentru: 

- Depunere dosare noi 
- Depunere documente pentru acordarea ajutorului de deces. 

Pentru celelalte solicitări (cereri de recalculare, cereri de eliberare buletin de calcul, cerere 
de plată a pensiei în cont, cereri de modificări adresă, cereri de eliberare formular E 101) 
am recomandat ca ele să fie efectuate preponderent  prin e-mail sau servicii poștale .  

 

Adresele de e-mail care pot fi folosite pentru transmiterea solicitărilor sunt: 

- Serviciul stabiliri – cereri de recalculare, eliberare buletine de calcul: 
gabriela.bosnea@cnpp.ro, luciana.rosu@cnpp.ro 

- Serviciul plăți – solicitare plată în cont, modificare de adresă, desfaceri contract de 
muncă –elena.ciufudean@cnpp.ro 

- Pentru eliberarea formularelor de negație E101: delia.dancanet@cnpp.ro și 
mirela.klein@cnpp.ro 

 

 



 
 
 
 
 
               Casa Judeţeană de Pensii Sibiu 
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REȚEAUA EURES IN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR PE PIAȚA MUNCII 
 
 

REȚEAUA EURES 
 
ANOFM este membră a reţelei EURES din anul 2007, iar din anul 2014 asigură coordonarea reţelei 
naţionale EURES, în calitate de Birou Național de Coordonare (BNC). Agenţiile teritoriale ale 
ANOFM îndeplinesc rolul de membri EURES, oferind serviciile de asistenţă prevăzute de 
Regulamentul (UE) EURES nr.589/2016. Reţeaua este formată din Biroul European de Coordonare 
EURES (BEC), birourile naţionale de coordonare (BNC), membri şi parteneri EURES europeni (ex. 
servicii private de ocupare a forţei de muncă, sindicate, patronate etc.). Rețeaua are ca principal 
obiectiv facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene, Spaţiului Economic 
European şi Elveţia.  
În anul 2019 au fost primite de la angajatori şi membri EURES europeni 3.531 de locuri de muncă 
vacante, cu 2.410 mai puţine decât numărul înregistrat în anul 2018 (5.941 de locuri). Locurile de 
muncă vacante au fost traduse în limba română şi încărcate de consilierii EURES pe website-ul 
www.eures.anofm.ro, pentru promovare în rândul persoanelor aflate în căutarea de locuri de muncă. 
Cele mai multe locuri de muncă au provenit din Olanda, Germania, Spania, Marea Britanie, 
Portugalia, Norvegia, Danemarca ocupaţiile fiind diverse: muncitori necalificați în culturi vegetale, 
în agricultură, grădinărit şi horticultură, agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultură, 
pepiniere, culturi de câmp etc., măcelari, îngrijitori la domiciliu, lucrători  în domeniul hotelier-
gastronomic, instalatori, electricieni, dulgheri şi tâmplari, şoferi de autocamioane şi maşini de mare 
tonaj, șoferi de autobuze, personal de serviciu în birouri, hoteluri etc.. Au existat și locuri de muncă 
pentru specialiști IT, farmacişti, ingineri cu diverse specializări, manageri etc. dar numărul acestora 
nu a fost semnificativ (circa 2% din numărul total de locuri de muncă vacante), având în vedere că 
ANOFM, în calitate de SPO, a comunicat celorlalți membri europeni EURES că România 
înregistrează deficit de lucrători pe diverse ocupaţii din domeniul medical, construcții, turism, IT, 
industrie şi nu a organizat selecții pe aceste domenii. 
În anul 2019, consilierii EURES au oferit servicii de informare şi consiliere unui număr de 
13.707 persoane, din care 9.372 persoane au beneficiat de servicii individuale, restul de 4.335 
persoane fiind informate cu privire la serviciile EURES prin contacte de grup (zile ale informării 
EURES, bursele locurilor de muncă organizate de agenţiile judeţene, seminarii EURES etc.). Cele 
mai multe contacte individuale (5.465) au avut ca subiect găsirea unui loc de muncă în UE/SEE, 
restul solicitărilor referindu-se la informații generale EURES și condiții de viață și muncă în alte 
state. Față de anul anterior, numărul total al persoanelor care au contactat individual consilierii 
EURES a scăzut cu 24,7%, de la 12.447 la 9.372. S-au înregistrat şi 1.250 contacte individuale între 
consilierii EURES şi angajatori români şi europeni (424 contacte cu angajatori români şi 826 cu 
angajatori europeni) pe teme precum: informare generala EURES, recrutare, condiţii de muncă şi de 
viaţă în România/alte state şi securitate socială.  
În ceea ce privește distribuţia pe nivele de instruire a celor 9.372 persoane, se constată o uşoară 
scădere a ponderii persoanelor cu studii primare, gimnaziale și profesionale (de la 52,6% în 2018 la 
51,9% în anul 2019), creşterea ponderii celor cu studii liceale și postliceale (de la 39,0% în 2018 la 
39,7% în 2019) și un nivel constant al ponderii celor cu studii superioare (8,4% în 2018 şi 2019). 
Detalii referitoare la persoanele care au beneficiat de toata gama de servicii EURES se regăsesc în 
anexele prezentului Raport. 
În graficul următor este prezentată distribuţia regională a persoanelor care au apelat la întreaga 
gamă de servicii EURES oferite de consilierii EURES:  
 



 

 
 
Totodată, agenţiile teritoriale ale ANOFM, în calitate de membri EURES, au organizat 4 selecţii, la 
cererea unor membri EURES şi angajatori din Spania şi Danemarca. Ca urmare a selecțiilor 
EURES, dar și a medierii individuale furnizate de consilieri, 186 de persoane şi-au găsit un loc 
de muncă în state UE/SEE, după cum urmează: 

- 65 persoane plasate ca urmare a selecţiilor organizate de agenţiile teritoriale,  
- 121 persoane au obţinut contracte de muncă pe baza unor relaţii de muncă stabilite, în anii 

anteriori, cu acelaşi angajator, prin intermediul EURES România și ca rezultat al serviciilor 
individuale de mediere oferite de consilierii EURES, pe alte locuri de muncă decât cele pentru care 
s-au organizat selecţii. 
Ponderea persoanelor admise ca rezultat al selecțiilor în numărul de persoane participante la selecţii 
a fost de 84,4%, însă ponderea locurilor de muncă vacante ocupate în numărul de posturi vacante 
oferite de angajatori pentru selecţii a fost de 15,9%. Această situaţie este influențată, în principal, de 
reducerea numărului de persoane interesate de munca în agricultură în alte state și de gradul foarte 
ridicat de neparticipare la selecții a candidaților pre-selectaţi (55% din invitaţi nu au mai venit la 
selecţii în 2019) deși au aplicat corespunzător şi și-au manifestat interesul de a participa la 
interviurile cu angajatorii. Acest trend s-a manifestat încă din anul 2016. Menționăm că numărul 
contractelor de muncă în state europene, prin serviciile EURES, a scăzut de la 1.765 în 2016, 825 în 
2017, 399 în 2018 la 186 în 2019. Detalii referitoare la selecţiile EURES în anul 2019, locurile de 
muncă disponibile la selecţii, contractele de muncă obţinute de cetăţenii români se regăsesc în 
anexele Raportului. 
Din totalul persoanelor plasate, 79% (145 persoane) au obținut locuri de muncă sezoniere în 
agricultură și în sere de legume și fructe. Subliniem că ANOFM ține cont de deficitul de forță de 
muncă înregistrat pe piața muncii și comunică membrilor EURES externi această situație, atunci 
când aceștia solicită organizarea de selecții pentru recrutarea de lucrători pentru ocupații în care se 
înregistrează deficit în România. ANOFM promovează, în principal, locuri de muncă sezoniere şi 
organizează recrutări pentru astfel de posturi, care nu implică un export de forţă de muncă calificată. 
Contractele de muncă pe o perioadă de maximum 6 luni sunt o oportunitate pentru persoanele în 
căutarea unui loc de muncă cu şanse scăzute de ocupare la nivel naţional şi o sursă de venituri care 
ajung, în principal, în România. 
Din punct de vedere al distribuţiei după gen a lucrătorilor angajaţi în alte state, bărbații reprezintă 
55,9% din numărul total, iar femeile 44,1%. În ceea ce privește repartiţia lor pe grupe de vârstă, 
42,5% din totalul lucrătorilor aveau vârsta între 36-45 de ani, 22,6% aveau vârsta cuprinsă între 26-
35 de ani, 22,6% aveau peste 45 de ani și 12,3% aveau vârsta între 18-25 de ani.  
Pe lângă selecţii, membrii EURES au organizat şi activităţi de informare pentru promovarea 
serviciilor EURES, dar şi a măsurilor active ale ANOFM pentru stimularea mobilităţii la nivel 
naţional, adresându-se diverselor grupuri ţintă: persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 
şomeri, angajatori, studenţi şi liceeni, autorităţi locale, parteneri sociali, personal non EURES al 
agenţiilor judeţene pentru ocuparea forței de muncă. Agenţiile judeţene au organizat 145 de 
sesiuni de informare, cu un total de 4.451 persoane informate.  
Totodată, ANOFM şi agenţiile judeţene au oferit servicii de informare şi suport pentru stimularea 
mobilităţii lucrătorilor prin proiectele finanţate de C.E.: YFEJ - Primul tău loc de muncă EURES 



 

(două proiecte, cu lider ANPAL Italia, respectiv lider SPO suedez) şi Reactivate. În cadrul 
proiectului YFEJ, care se derulează în perioada 1 februarie 2019 – 31 ianuarie 2021, ANOFM este 
co-aplicant (partener). Chiar dacă în anul 2019 ANOFM nu a fost partener în vreun program 
Reactivate, fiind o iniţiativă europeană, aceasta trebuia promovată la nivelul cetăţenilor români care 
ar fi putut solicita beneficiile programului, chiar şi implementat de alte SPO europene. Consilierii 
EURES români au informat, în activitatea zilnică, 2.360 persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă cu privire la programele de mobilitate (YFEJ - Primul tău loc de muncă EURES – 1.320 pers. 
și Reactivate – 1.040 pers.). Programele oferă beneficii financiare care pot acoperi deplasarea la 
interviu a candidatului, relocarea, efectuarea unui curs de limbă străină şi recunoaşterea calificărilor 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în alt stat european, diferit fiind doar grupul ţintă: 
YFEJ se adresează tinerilor cu vârsta între 18-35 ani, iar Reactivate are în vedere persoanele cu 
vârsta peste 35 de ani. În anul 2019, prin proiectul YFEJ, condus de SPO suedez, au fost acceptate 5 
aplicaţii (1 aplicație pentru recunoașterea calificărilor, 3 aplicaţii pentru relocare şi 1 aplicaţie pentru 
efectuarea unui curs de limbă străină). În ceea ce privește participarea la proiectul YFEJ cu lider 
ANPAL Italia, nu s-au înregistrat solicitări.  
Tot în activitatea de informare se înscrie și elaborarea și transmiterea de către BNC către Biroul 
European de Coordonare EURES, în luna iunie 2019, a documentului specific de țară cu privire la 
piaţa muncii şi la condiţiile de muncă şi de viaţă din România, document încărcat pe portalul 
european EURES pentru informarea cetăţenilor europeni.  
În ceea ce priveşte activitatea de comunicare cu clienţii pe subiecte EURES desfășurată de 
Biroul Național de Coordonare EURES, de departamentul de comunicare al ANOFM și de agențiile 
teritoriale, aceasta se reflectă în următoarele informaţii statistice: 

- La nivelul BNC: pe website-ul ANOFM au fost încărcate 45 articole, predominant cu tema 
Locuri de muncă vacante în spațiul european, cu 19.596 vizualizări; pe website-ul naţional EURES 
au fost postate 3.531 locuri de muncă, cu 213.812 afișări de pagină; pe paginile de social media 
Facebook EURES România, LinkedIn EURES România și Facebook ANOFM au fost încărcate 144 
articole, cu 294.399 vizualizări ale articolelor și 3.572 like-uri; 

- La nivelul membrilor EURES: pe website-urile agențiilor judeţene au fost încărcate 450 
articole EURES; pe paginile de social media ale agențiilor teritoriale au fost încărcate 1.507 articole 
EURES, cu 309.918 vizualizări iar în presa scrisă, on line, audio şi video au fost 4.185 articole;  

- Elaborarea a diverse materiale de informare de către membrii EURES: 2 pliante în format 
electronic “Servicii oferite persoanelor aflare în căutarea unui loc de muncă şi angajatorilor” şi 
“Serviciile EURES” (AJOFM Vâlcea); tipărirea, în 50 de exemplare, a broşurii “Condiţii de muncă 
şi de viaţă în Olanda”, conţintul fiind conceput de SPO olandez; 3 pliante retipărite într-un total de 
1250, cu temele „EURES România” şi „Condiţii de muncă şi de viaţă în România” . 

 
Acorduri bilaterale  
ANOFM gestionează şi alte instrumente de mobilitate pe baza cărora lucrătorii români pot obţine un 
loc de muncă în străinătate. Astfel, pe baza solicitării anuale primite din partea Centralei pentru 
Medierea Străinilor şi a Specialiştilor din Bonn, AMOFM Bucureşti a efectuat medierea studenţilor 
români interesaţi să lucreze pe perioada vacanţei de vară în Germania; din 9 aplicaţii procesate, toţi 
cei 9 studenți au obţinut un contract de muncă în această ţară.  
De asemenea, ANOFM pune în aplicare Protocolul dintre Ministerul Muncii din România şi 
Ministerul Afacerilor Interne din Israel privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări 
temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, ratificat prin H.G. nr. 958/2014. Menţionăm că 
în anul 2019 nu s-a înregistrat nici o plasare în acest stat întrucât numărul candidaţilor înregistraţi la 
nivel naţional a fost insuficient pentru a justifica organizarea unei selecţii în România, conform 
cerinţelor partenerilor israelieni. 
 
Protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate 
Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români care şi-au găsit un loc de muncă în state europene, al 
cetăţenilor români care sunt şomeri în alt stat sau locuiesc într-un stat şi caută un alt loc de muncă în 
alte state europene sau în România, ANOFM a colaborat cu cu misiunile diplomatice ale României 
din străinătate, cu diverse servicii publice de ocupare / reţele EURES din alte state, precum şi cu 



 

instituţii din România, respectiv MMPS, Ministerul Românilor de Pretutindeni (MRP), Inspecţia 
Muncii.  
Reprezentanţi ai agenţiilor judeţene (directori şi consilieri EURES) au participat la campania 
naţională de informare “Informare acasă! Siguranţă în lume!” organizată bi-anual de MRP, în 
cooperare cu diverse instituţii locale. Ca rezultat, 6.750 tineri şi elevi şi 1.475 reprezentanţi ai 
unităţilor administrativ teritoriale, ai altor instituţii publice locale şi persoane în căutarea unui loc de 
muncă au fost informaţi cu privire la serviciile ANOFM / EURES. 
De asemenea, participarea personalului EURES / ANOFM la 4 evenimente organizate de alţi 
membri EURES externi (două burse europene ale locurilor de muncă organizate de EURES 
Bulgaria, respectiv de EURES Cipru, un grup de lucru organizat de VDAB/EURES Belgia pentru 
schimb de informaţii referitoare la pieţele muncii din 6 state UE şi o întâlnire de lucru la nivel de 
coordonatori naţionali organizată de EURES Olanda) a oferit oportunitatea întăririi colaborării cu 
alte SPO-uri şi a schimbului de informaţii actualizate cu privire la condiţiile de viaţă şi muncă în 
aceste state/în România, care să contribuie la o mai bună informare a cetăţenilor români interesaţi de 
mobilitatea externă şi a cetăţenilor europeni interesaţi să muncească în România. Vizitatorii 
standului EURES România în timpul burselor din Bulgaria şi Cipru au fost informaţi cu privire la 
locurile de muncă vacante din România, la serviciile ANOFM şi EURES, la măsurile de stimulare a 
mobilităţii aplicate la nivel naţional şi de încurajare a reîntoarcerii în ţară. La cele 2 burse s-a 
discutat cu circa 50 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, europeni şi români, şi cu 6 
angajatori europeni.  
Alte canale de comunicare folosite pentru informarea cetăţenilor români care doresc să lucreze în 
străinătate, ca urmare a serviciilor EURES şi a acordurilor juridice bilaterale încheiate de România 
în domeniul schimbului de forţă de muncă, au fost:  

- publicarea ofertelor de muncă primite din state europene pe website-ul naţional EURES şi 
afişarea lor la sediile agenţiilor judeţene; publicarea de articole specifice pe website-ul 
ANOFM şi pe paginile de social media judeţene, ale EURES România şi ANOFM;  

- elaborarea de răspunsuri la petiţiile/cererile/solicitările persoanelor interesate de găsirea unui 
loc de muncă şi angajatorilor interesaţi să recruteze lucrători români, europeni şi non-UE; la 
nivelul BNC au fost soluţionate 70 solicitări scrise (inclusiv prin 
punctuniccontact.eures@anofm.ro).  

 
 

COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ  
 
În semestrul I 2019, perioada în care România a exercitat Președinția Consiliului Uniunii Europene, 
ANOFM a fost implicată în negocierea Regulamentului de revizuire a Regulamentelor (CE) 
883/2004 și 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și, totodată, a participat la 
reuniunea Grupului De Lucru Aspecte Sociale și la trialogul cu Parlamentul European organizate în 
luna ianuarie 2019, precum și la trialogul cu Parlamentul European care a avut loc în februarie 2019. 
În aplicarea actualelor prevederi referitoare la prestaţiile de şomaj din Regulamentele CE 883/2004 
şi 987/2009, ANOFM are rolul de organism de legătură, calitate în care coordonează activitatea 
structurilor teritoriale din subordine, iar agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă au rolul 
de instituţii competente, calitate în care eliberează formulare europene (de tip E 300 sau tip U) 
destinate instituţiilor din alte state membre sau, după caz, valorifică informaţiile certificate prin 
formularele eliberate de instituţiile altor state membre în vederea acordării dreptului la prestaţii de 
şomaj în România. 
În anul 2019, ANOFM a primit de la instituţii competente din alte State membre UE, SEA sau din 
Elveția, precum şi de la persoane fizice interesate, un număr de peste 6000 de cereri pentru 
eliberarea formularelor europene U1/U002 în vederea certificării perioadele de asigurare realizate în 
sistemul asigurărilor pentru şomaj din România, respectiv pentru eliberarea formularelor E 
302/U006 prin care se certifică informații referitoare la veniturile membrilor de familie cu domiciliul 
în România ai șomerilor din alte state membre în vederea stabilirii cuantumului ajutorului de şomaj 
în aceste state. 



 

Ca urmare a acestor solicitări, au fost eliberate de către agenţiile judeţene 3901 formulare U1/U002, 
dintre care cele mai multe pentru Spania – 1943, Austria – 657, Germania – 504, Franta – 225 şi 
Belgia - 191. Totodată, agenţiile judeţene au emis un număr de 1743 formulare E 302/U006 prin care 
se certifică informaţii referitoare la veniturile membrilor de familie cu domiciliul în România ai 
şomerilor din alte state membre. Cele mai multe formulare E 302/ U006 au fost emise pentru Spania 
- 1734. În plus, datorită unei modificări a legislaţiei in materie de şomaj din Danemarca, prin care se 
prevede valorificarea perioadelor de reședință pentru stabilirea dreptului la prestații de șomaj, au fost 
eliberate 505 formulare H006 în vederea certificarii perioadelor de reședință în România ale 
persoanelor interesate de deschiderea dreptului la prestaţii de şomaj în Danemarca. 
De asemenea, în cursul anului 2019, la solicitarea agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de 
muncă sau a persoanelor interesate, au fost primite 173 formulare U1/U002 eliberate de instituţii 
competente din alte state membre UE, SEA sau din Elveţia în vederea examinării îndeplinirii 
condiţiilor de deschidere a dreptului la prestaţii de şomaj în România prin luarea în considerare a 
perioadelor de asigurare realizate de persoanele interesate în statele respective.  
În ceea ce priveşte menţinerea dreptului la plata prestaţiilor de şomaj în perioada în care şomeri ai 
altor state membre îşi căută un loc de muncă în România, s-au înregistrat 1560 de cazuri de export al 
prestaţiilor în condiţiile prevăzute de regulamentele europene în domeniul securităţii sociale. 
Totodată, la nivelul agenţiilor judeţene, s-au înregistrat 16 solicitări privind exportul prestaţiei de 
şomaj din România în alte state membre. 
 
Proiecte şi organizaţii internaţionale 
În calitatea sa de Serviciu Public de Ocupare al României, ANOFM este, începând cu anul 2007, 
membru al Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din ţările din Sud-Estul Europei (CPESSEC). 
Iniţiativa înfiinţării şi dezvoltării acestui Centru aparţine SPO din Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, 
Muntenegru, Croaţia, Macedonia, România, Slovenia, Serbia, Turcia şi Ungaria, care au convenit să 
realizeze, în acest cadru, un schimb de bune practici în domeniul ocupării, precum şi să 
implementeze programe şi măsuri de promovare a ocupării, în contextul Strategiei Europene de 
Ocupare. Având în vedere faptul că, în anul 2019, preşedinţia CPESSEC a revenit Bosniei şi 
Herţegovinei, Serviciul Public de Ocupare bosniac a organizat în luna octombrie, la Sarajevo, 
Conferinţa Managerială și o conferinţă la nivel de experţi ale Centrului Serviciilor Publice de 
Ocupare din ţările Europei de Sud-Est, la care a participat şi o delegaţie ANOFM.  
 
Uniunea Europeană 
În luna iunie 2014 a intrat în vigoare Decizia nr.573/2014/EU a Parlamentului European și a 
Consiliului cu privire la consolidarea cooperării între Serviciile Publice de Ocupare (SPO). Pentru a 
spori cooperarea dintre Statele membre în domeniul ocupării forței de muncă și pentru a contribui la 
obiectivele "Europa 2020", Decizia prevede crearea unei rețele care să includă toate SPO din 
Uniunea Europeană. Rețeaua este condusă de un Consiliu de administraţie, în cadrul căruia Statele 
membre numesc un membru și un membru supleant din managementul superior al SPO. ANOFM a 
organizat în iunie 2019, la Bucureşti, sub egida Preşedinţiei Române a Consiliului UE, prima 
reuniune bianuală a Consiliului de administraţie al Reţelei SPO din UE, cea de-a doua reuniune a 
CA având loc la Helsinki, în Finlanda, în luna decembrie.  
 
În cadrul acestui proces de formalizare a reţelei SPO din UE, asistenţii şefilor SPO au primit noua 
titulatură de "consilieri pentru afaceri europene din cadrul SPO". Reuniunile bianuale ale 
consilierilor pentru afaceri europene din cadrul Serviciilor Publice de Ocupare din UE, la care 
a participat şi reprezentantul ANOFM, în martie şi octombrie 2019, în Belgia, au avut ca şi obiectiv 
principal pregătirea agendei reuniunilor Consiliului de administraţie al reţelei Serviciilor Publice de 
Ocupare din Uniunea Europeană, analiza iniţiativelor legislative şi a studiilor relevante în domeniul 
ocupării, precum şi a implementării la nivel european a diferitelor acţiuni comune ale Serviciilor 
Publice de Ocupare.  
În urma adoptării deciziei cu privire la consolidarea cooperării între Serviciile Publice de Ocupare, a 
fost lansat cu succes, în anul 2015, procesul de analiză şi învăţare comparativă. Învăţarea 
comparativă este un instrument pentru a creşte performanţa, o sursă de idei conceptuale, facilitând 



 

crearea unei culturi pentru auto-reflecţie şi schimbări structurale şi stabilirea unui proces de învăţare 
reciprocă. În cadrul iniţiativei de învăţare comparativă şi învăţare reciprocă au fost organizate, în 
anul 2019, o serie de reuniuni la nivel european, după cum urmează: 

- reuniunile Grupului de lucru pentru învăţare reciprocă al Reţelei Europene a SPO, 
organizate de Comisia Europeană în Belgia, în martie şi noiembrie; 

- a treia reuniune informală cu tema "Viitorul învăţării comparative", organizată de Comisia 
Europeană în Spania, în luna mai; 

- seminarul de analiză tematică privind evaluarea internă a SPO, organizat de Comisia 
Europeană în Austria, în luna iunie; 

- dialogul de învăţare tematică "Profilare şi segmentare" organizat de Comisia Europeană în 
Germania, în luna octombrie. 

 
EURES ŞI MEDIEREA MUNCII PE PLAN EUROPEAN 
 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Regulamentul (UE) EURES nr. 589/2016 privind o reţea 
europeană de ocupare a forţei de muncă, precum şi de deciziile de implementare a acestuia,  
ANOFM îndeplineşte calitatea de Birou Naţional de Coordonare EURES (BNC), iar agenţiile 
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sunt membri EURES.  
Membrii EURES îndeplinesc sarcinile prevăzute de Regulament, simultan cu îndeplinirea 
obligaţiilor referitoare la apartenenţa la reţeaua europeană EURES, în timp ce BNC răspunde de 
activitatea reţelei EURES la nivel naţional, cooperează cu CE şi statele membre pentru compensarea 
ofertelor de muncă cu cererile de locuri de muncă, îndrumă, coordonează şi monitorizează reţeaua 
naţională EURES.  
 
Activităţile BNC au avut în vedere îndeplinirea responsabilităţilor pe următoarele domenii: 
 
- A fost organizată Întâlnirea Grupului de Coordonare a rețelei EURES (Bucureşti, aprilie 2019), 

sub egida Președinției României la Consiliul UE, acţiune la care au participat coordonatorii 
naţionali EURES din statele membre şi reprezentanţii Biroului European de Coordonare 
EURES;  

- Interoperabilitatea dintre baza de date a ANOFM cu portalul european EURES. BNC a 
continuat demersurile în vederea îndeplinirii cerinţelor legale privind interoperabilitatea şi a 
cooperat cu Direcţia CPFNFEMBD din  cadrul agenţiei pentru a asigura transferul 
profilelor/CV-urilor persoanelor interesate de obţinerea unui loc de muncă în străinătate, pe 
baza consimţământului acestora, pe portalul european EURES. Astfel, de la 1 decembrie 2019 
s-a iniţiat acest transfer, România situându-se, la acea dată, între cele 10 state membre care au 
asigurat acest transfer; 

- Referitor la deschiderea reţelei naţionale EURES către alţi membri şi parteneri EURES din afara 
SPO, au fost elaborate procedura şi criteriile de desemnare a membrilor/partenerilor EURES, 
acestea fiind aprobate prin O.G. nr. 22/2019 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) 2016/589 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de 
muncă (EURES). Astfel, devine posibilă aderarea la rețeaua EURES a actorilor naționali 
relevanţi pe piaţa forţei de muncă, respectiv firme private de mediere, sindicate, organizaţii 
patronale din România, inclusiv filiale ale persoanelor juridice de drept privat dintr-un alt stat 
membru al UE/SEE și din Elveția. Totodată, a fost elaborată şi procedura operaţională dedicată 
acestei activităţi. Pentru promovarea actului normativ în rândul entităţilor interesate, au fost 
publicate comunicate de presă şi anunţuri pe website-urile MMPS, ANOFM şi ale agenţiilor 
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. A fost elaborat şi publicat pe portalul european 
EURES Registrul membrilor EURES (aprilie 2019); 

- Ciclul de programare şi evaluarea activităţilor şi serviciilor prin sistemul de măsurare a 
performanţei EURES – PMS, stabilite prin legislaţia europeană. Ciclul de programare cuprinde 
planificarea activităţilor EURES la nivel naţional, monitorizarea realizării acestora şi a 
serviciilor oferite de agenţiile teritoriale prin raportări lunare statistice, întocmirea rapoartelor de 
activitate trimestriale, semestriale şi anuale, solicitate atât de ANOFM, cât şi de CE.  



 

- Activităţile reţelei EURES în anul 2019 s-au desfăşurat pe baza Programului Naţional de Lucru  
EURES, monitorizarea realizării acestora şi întocmirea rapoartelor de activitate solicitate de CE 
şi ANOFM fiind realizate de BNC. Finanţarea activităţilor EURES la nivel naţional se 
realizează exclusiv din bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj, cheltuielile efectuate în anul 
2019 fiind de 72.886,44 lei (aprox. 15.334 euro), respectiv de 33,8% din valoarea planificată 
215.400 lei;  

- BNC a elaborat Programul Național de Lucru al rețelei EURES România pentru anul 2020, 
document ce a cumulat propunerile de activităţi ale agenţiilor teritoriale şi ale BNC şi care, după 
aprobarea sa de către Consiliul de Administraţie al ANOFM, a fost încărcat, în limba engleză, 
pe extranetul portalului european EURES;  

- Pentru îndeplinirea obligaţiilor privind evaluarea performanţei activităţii EURES din anul 2018, 
realizată prin sistemul de măsurare PMS1, bazat pe un set de indicatori specifici, BNC a realizat 
şi transmis către CE raportarea aferentă semestrului II 2018 (în luna februarie 2019)  şi Analiza 
naţională PMS 2018 (în luna martie 2019). În ceea ce priveşte obligaţiile aferente evaluării 
activităţii din anul 2019, BNC a realizat şi transmis către CE raportarea aferentă semestrului I 
2019 (în luna august 2019); 

- BNC a coordonat şi monitorizat activitatea de comunicare şi informare EURES desfăşurată de 
agenţiile teritoriale; 

- A fost creat un nou website EURES naţional, cu un nou design şi mai multe secţiuni de 
informaţii, disponibil atât în limba română cât şi în limba engleză. Actualizarea cu informaţii a 
website-ului a fost realizată de BNC; 

- BNC a asigurat îndrumarea şi coordonarea la nivel naţional pentru participarea la proiectul de 
mobilitate YFEJ (prezentat  în Cap. V.1.1.). Serviciile de informare şi suport aferente 
proiectului sunt oferite clienţilor de AJOFM-uri/AMOFM Bucureşti; 

- BNC a acţionat pentru menţinerea unei reţele de consilieri EURES la un nivel calitativ similar 
cu cel  din alte state europene prin participarea la instruiri, la nivel naţional şi european, precum 
şi la diverse evenimente organizate de alţi membri EURES europeni. În 2019,  personalul 
EURES a participat la diverse forme de instruire, organizate şi finanţate de CE în cea mai mare 
parte (cazare şi transport), după cum urmează: 16 consilieri EURES au participat la cursuri de 
clasă pe diverse teme specifice EURES, 2 persoane au participat la workshop-ul dedicat 
responsabililor cu instruirea personalului EURES şi 6 persoane au participat în luna octombrie 
2019 la evenimentul de rețea Conferința EURES în acţiune - Celebrarea a 25 de ani de 
mobilitate. De asemenea, coordonatorul naţional EURES şi responsabilul naţional IT EURES 
au participat la întâlnirea naţională a consilierilor EURES germani (septembrie 2019), prilej cu 
care a avut loc un schimb reciproc de informaţii cu privire la pieţele muncii naţionale iar 
consilierilor germani li s-a prezentat şi aplicaţia IT a ANOFM care asigură interoperabilitatea 
dintre portalul ANOFM şi cel european EURES. Participarea la toate aceste forme de instruire 
este utilă nu doar pentru dobândirea de noi cunoștințe profesionale și, implicit, pentru furnizarea 
de servicii de calitate clienților, dar reprezintă și o modalitate de colaborare între serviciile 
publice de ocupare. În plus, 11 persoane (consilieri EURES şi personal al BNC EURES) au 
participat la cursuri virtuale EURES; 

- Reprezentanţii BNC au participat la întâlnirile periodice ale grupurilor de lucru organizate de 
C.E. la Bruxelles, pentru a discuta principalele linii de acţiune în domeniu, cu scopul 
implementării acestora în activitatea naţională: la Grupul de coordonare EURES  (iunie, 
decembrie), la Grupul IOT - Interoperabilitatea dintre baza de date a ANOFM şi portalul 
european EURES (noiembrie) şi la o întâlnire ad hoc privind programarea EURES (octombrie). 
De asemenea, responsabilii de proiect YFEJ din cadrul BNC au participat la conferinţele cu 
tematică YFEJ organizate de SPO suedez şi italian în lunile martie, aprilie şi octombrie 2019;  

- Pentru actualizarea cunoştinţelor profesionale ale personalului, BNC a organizat la CNFPPP 
Râșnov o întâlnire a consilierilor EURES, în cadrul cărora s-au discutat teme de interes cu 
privire la activitatea specifică EURES. La întâlnire au participat şi doi reprezentanţi ai EURES 

 
1)   Cadrul legal este constituit de Decizia (UE) nr. 170/2018 privind specificațiile detaliate uniforme 
pentru colectarea și analiza datelor în scopul monitorizării și al evaluării funcționării rețelei EURES  



 

Olanda, pentru a prezenta piaţa muncii olandeză şi a discuta oportunităţi de cooperare viitoare 
între cele două reţele.  
 

           AJOFM SIBIU  RAPORT DE ACTIVITATE EURES  2019 - iunie 2020 
 

Compartimentul  EURES  al  A.J.O.F.M. Sibiu a  înregistrat în baza  de date a A.J.O.F.M. Sibiu  
în perioada  01.01.2019 –  31.12.2019  un  număr  de 15 persoane (din care 6  femei) în vederea  
ocupării  locurilor  de  muncă  din  Germania, Spania,  Olanda, Danemarca, şi Portugalia.  
Solicitanţii de locuri de muncă au vârsta cuprinsă între 19  şi  55 de ani şi au optat pentru una  
din   meseriile :  bucătar, ospătar, mecanic, recepţioner, cameristă, electrician, sudor, zidar, 
tâmplar, lucrător în construcţii, personal curăţenie  pentru Germania; 
 
Ofertele locurilor de muncă vacante  EURES s-au regăsit  lunar în presa scrisă dar şi presa audio 
şi video şi la sediul AJOFM Sibiu în locul special amenajat EURES.  
 
La nivel de an au fost 468 apariţii în media şi au fost realizate un număr 12 de afişe personalizate 
cuprinzând oferta locurilor de muncă in reţeaua EURES care au fost promovate şi pe pagina de 
Facebook a AJOFM Sibiu. 
In decursul anului 2019 au fost desfăşurate activităţi de informare pentru 266 persoane şi   
consiliere  şi mediere pentru 302 de persoane în căutarea unui loc de muncă în U.E. /SEE  
Activităţile de informare s-au desfăşurat după cum urmează: 
x 14 ianuarie 2019  - Agenţia  Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti prin A.J.O.F.M. 

Sibiu   a  organizat  selecţie pentru studenţii  şi  masteranzii  din toată ţara care deţin cunoştinţe bune 
şi foarte bune de limba germană şi care doresc să desfăşoare o  activitate lucrativă pe teritoriul 
Germaniei  în perioada vacanţei de vară  2019 (minim 2 luni). Din pacate din Sibiu nu a fost nici un 
student care sa solicite aceasta oferta. 

x 19 martie 2019 – Seminar de informare pentru personalul non EURES al AJOFM Sibiu “Noutaţi 
privind reţeaua si serviciile de mobilitate EURES”  la care au participat 30 de persoane. 

x 16 mai 2019 -  seminar de informare  ”REŢEAUA  ŞI SERVICIILE DE MOBILITATE 
EURES” pentru 28 de persoane în căutarea unui loc de munca, inregistrate la AJOFM Sibiu. 

x 24 mai 2019  - seminar de informare cu tema “Sesiune de informare privind  reţeaua EURES si 
Proiectul Your First EURES Job” pentru elevii Liceului Terezianum Sibiu pentru un număr de 28 de 
elevii din clasele a XII-a. 

x 28 mai 2019 - seminar de informare ” REŢEAUA  ŞI SERVICIILE DE MOBILITATE EURES 
ŞI PROIECTUL YOUR FIRST EURES JOB” pentru un numar de 40 de absolvenţi ai Liceului 
Tehnologic “AVRAM IANCU” din Sibiu.  

x 26 august 2019 - seminarul organizat de  Ministerul Românilor de Pretutindeni în Campania 
“Informare acasa! Siguranţa în lume” la care consilierul EURES a participat din partea AJOFM Sibiu,  
ocazie cu care auditorii au fost informaţi cu privire la oportunităţile oferite de Reţeaua EURES 
respectiv Proiectul Your first EURES Job. 

x 11 octombrie 2019,  seminar de informare EURES - „Condiţii de studii muncă şi viaţă/Oportunitaţi de 
carieră în Germania” la care a participat consilierul EURES AMOFM Bucureşti. Activitatea s-a 
desfaşurat la sediul  AJOFM SIBIU unde au participat 30 de persoane in cautarea unui loc de munca 
inregistrate la AJOFM Sibiu.  

x 18 octombrie 2019 informare in cadrul ‘Bursei locurilor de munca pentru absolventi” la care au fost 
informaţi un număr de 80 de persoane. 

x 13-15 noiembrie  2019 - întâlnirea anuală a consilierilor EURES la CNFPPP Râşnov ocazie cu care 
au fost analizate rezultatele activităţilor EURES la nivel judeţean şi naţional si noi reglementari 
privind inregistrarea persoanelor in căutarea unui loc de muncă pe portalul european. 

x 29 noiembrie 2019, seminar de informare “REŢEAUA SI SERVICIILE DE MOBILITATE 
EURES şi PROIECTUL YOUR FIRST EURES JOB” pentru  30 de elevi ai claselor a XII-a ai 
Colegiului tehnic de industrie alimentara “TEREZIANUM” din Sibiu. 



 

 
În anul 2019 au avut loc un număr de 4 întâlniri cu  tema informare generală privind munca în 
străinătate - reţeaua EURES şi alte subiecte conexe mobilităţii.  
Au fost informaţi un numar de de 26 de angajatori din Germania,  Olanda, Franta, Belgia privind 
recrutarea forţei de muncă din România.    
La finalul anului 2019 au  fost  informate un numar 568 persoane, din care 302 persoane au fost 
informate şi consiliate, iar 266  tineri care au fost informaţi privind reţeaua EURES şi 
oportunitaţile oferite de proiectul Your First EURES Job.  
Dintre persoanele  în căutarea unui loc de muncă în strainatate înregistrate în baza de date a 
AJOFM Sibiu, în anul 2019 au fost in urma serviciilor de mediere au fost angajate 8 persoane. 
In anul 2020 în lunile ianuarie si februarie au fost informați si consiliați un numar de 61 de 
persoane in cautarea unui loc de munca in străinătate, și a fost angajata o persoana în urma 
consilierii și medierii. 
În luna martie, aprilie și mai 2020, in contextul declararii pandemei de COVID 19 la nivel 
mondial, si declararii starii urgenta, respectiv alerta la nivel national, activitățile de mediere și 
recrutare au fost suspendate, activitatea EURE bazânduse doar pe informare cu privire la condiţii 
de muncă si viată în tarile din U.E.care au promovat locuri de munca vacante pe portalul 
european. 
Pană la noi reglementări se mențin anumite restrictii privind  deplasarea lucrătorilor  la 
angajatorii europeni care solicita serviciile EURES. In acest context este foarte dificila 
consilierea si medierea. 
 
În ceea ce priveşte coordonarea sistemelor de securitate socială pentru lucrătorii migranţi şi 
membrii lor de familie, în anul 2019, Compartimentul EURES al  A.J.O.F.M. Sibiu a primit de la 
instituţii competente din alte State membre UE sau de la persoane fizice interesate un număr de 
119  de cereri pentru eliberarea formularelor europene.   
Ca urmare a acestor solicitări, au fost eliberate de către AJOFM Sibiu un  număr de 119 
formulare europene : PD U1 (Perioade care trebuie luate în considerare pentru acordarea 
prestațiilor de șomaj) – 64 formulare  
U002 – (Istoricul perioadelor de asigurare )-22 formulare,  
E 302- (Atestat privind memebrii de familie ai persoanei aflate in somaj)-22 formulare  
şi H006-( Răspuns la cererea de informaţii privind rezidența) -11 formulare. 
In anul 2020  in contextul pandemiei solicitarile de formulare au fost facute prin posta 
electronica si eliberarea documentelor in acelasi mod. Au fost eliberate un numar de 26 
formulare PD U1 16 formulare U002 si 6 formulare E 302. 
Dificultatile pe care le intampinam in conditiile eliberarii documentelor solicitate sunt 
comunicarea dificila cu persoanele care nu au competente privind utilizarea calculatorului 
respectiv nu detin instrumentele de comunicare on-line. 
Pentru a evita aceste neajunsuri incercam prin efortul comun sa stabilim o forma de simplificare 
a procedurilor de inregistrare a cererilor solicitantilor fie ca sunt persoane in cautarea unui loc de 
munca sau persoane care tocmai au pierdut locul de munca si sunt in situatia solicitarii ajutorului 
de somaj in tarile U.E si S.E.E. 
Incepand cu 2020 sa va trece la schimbul electronic de informatii  intre institutiile competente la 
nivel european privind securitatea sociala. 
 
Director executiv 
Cosmin Adrian ROȘU 
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Nr. 842 din 15.06.2020 
 

 
 
 
 
CĂTRE:  Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
În atenția:      Domnului Prefect – Mircea-Dorin Crețu 
Data:   15 iunie 2020 
Subiect:   Material colegiul prefectural, luna iunie 2020 
 
 
 
 
 
  Având în vedere adresa dvs cu nr. 9105/10.06.2020, vă 
transmitem atașat materialul cu tema „Promovarea sportului pentru toți și 
dezvoltarea infrastructurii sportive, accesibilă tuturor cetățenilor județului 
Sibiu”, temă pe care instituția noastră trebuie să o prezinte în cadrul 
Colegului Prefectural al județului Sibiu în luna iunie 2020. 
 
  Cu stimă, 
 
 
     Nicoleta Sonia David 
         Director executiv  
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PROMOVAREA SPORTULUI PENTRU TOȚI ȘI 
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE  

ACCESIBILĂ TUTUROR CETĂȚENILOR JUDEȚULUI SIBIU 
 
 

 În conformitate cu Legea nr.69/2000 - Legea Educatiei Fizice si Sportului - 
„Sportul pentru toți” reprezintă un complex de activități bazate pe practicarea liberă a 
exercițiului fizic întrun mediu curat și sigur, individual sau în grup organizat, ori 
independent. 
 Sportul pentru toți este sprijinit de statul român, de organizații neguvernamentale 
și de structuri ale administrației locale în vederea menținerii sănătății, a recreeri și a 
socializării cetățenilor.  

Activitățile desfășurate în cadrul Sportului pentru toți sunt cuprinse în 
Programului național de utilitate publică „Sportul pentru Toți”, finanțarea acestui 
program fiind asigurată din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat, precum și din 
fonduri asigurate de la bugetele locale. În ansamblu, activitatea sportivă este de interes 
național, fiind sprijinită de stat.  

Conform articolului 3, aliniat 1, din Legea nr.69/2000 autoritățile administrației 
publice locale au obligația să sprijine sportul pentru toți și să asigure condițiile 
organizatorice și material de practicare a educației fizice și sportului în comunitățile 
locale.  
 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu sprijină cu mijloace materiale și 
financiare practicarea sportului pentru toți. La nivelul județului Sibiu funcționează 
Asociația Județeană „Sportul pentru toți”, structură sportivă cu personalitate juridică 
afiliată la Federația Română „Sportul pentru Toți” , care elaborează strategia națională 
de dezvoltare a sportului pentru toți și controlează implementarea acesteia de către 
membrii afiliați. Activitatea Asociației Județene „Sportul pentru Toți” la nivelul 
județului Sibiu se desfășoară cu respectarea prevederilor, normelor și regulamentelor 
elaborate de către Federația Română „Sportul pentru Toți”.  
 Sportul pentru toți reprezintă baza de selecție pentru sportul de performanță.  

În județului Sibiu s-au constituit la nivelul unităților școlare din cadrul primăriilor 
din mediul rural și urban Asociații Sportive fără personalitate juridică care desfășoară 
activități sportive în cadrul sportului pentru toți. 
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 Obiectivele Programului Național de utilitate publică „Sportul pentru toți”, constă 
în: 

- Încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu și susținut, 
de cât mai mulți membrii ai comunității locale; 

- Atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni fără nici o discriminare, în 
mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizatpentru practicarea 
activităților fizice și sportive; 

- Încurajarea practicării sporturilor de iarnă și a sporturilor/activităților denumite 
„de agrement”: schi, patinaj, sanie, sărituri cu schiurile, etc.; 

- Încurajarea practicării natației, sporturilor nautice și a sporturilor/activităților 
denumite „de agreement”. 
Referitor la dezvoltarea infrastructurii sportive conform Legii Educatiei Fizice si 

Sportului nr. 69/2000, art.78, specifică următoarele...autoritățile administrației publice 
locale precum și societățile comerciale care au dobândit sau dețin baze sportive sunt 
obligate să le păstreze destinația și să le mențină în stare de funcționare. 

În conformitate cu art.81 din Legea 69/2000 autoritățile administrației publice 
locale au obligația să includă în planurile de urbanism și amenajare rurală, suprafețe de 
teren pentru construirea de baze sportive destinate educației fizice și sportului, precum 
și sportului comunitar. Autoritățile administrației publice locale pot contribui la 
întreținerea, modernizarea și dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportivă. 

Reglementările față de infrastructură și baza materială sunt prevăzute în 
Programul Național „Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei material sportive”. 
Acest program are ca scop dezvoltarea infrastructurii și asigurarea condițiilor optime 
pentru dezvoltarea activităților de pregătire și competițional ale sportivilor și altor 
categorii de populație, în bazele sportive aflate pe domeniul public sau privat al statului, 
precum și ale unităților administrativ teritoriale; 

Obiectivele Programul Național „Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei 
material sportive”, sunt următoarele: 
 - întreținerea și funcționarea bazei materiale sportive pentru asigurarea condițiilor 
necesare practicării activităților fizice și sportive; 

- construirea de noi baze sportive pentru lărgirea ariei de practicare a activităților 
fizice și sportive, precum și pentru organizarea de evenimente sportive naționale și 
internaționale care să aducă beneficii reale comunităților locale și țării noastre în 
contextul dezvoltării sportului în lume. 
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Având în vedere cele menționate, considerăm că este necesară o strânsă 
colaborare între Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu, Consiliul Județean 
Sibiu, Primăriile din județ, Inspectoratul Școlar Județean pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor legale față de activitățile din cadrul Programului Național „Sportul pentru 
toți”, precum și pentru menținerea, dezvoltarea și întreținerea bazei sportive materiale în 
vederea practicării exercițiului fizic și folosirea bugetului de timp liber în mod plăcut, 
util și recreativ.  
  
 
 
 

Întocmit, 
Compartiment sport 

DJST Sibiu 
 


