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ORDINEA DE ZI 
A COLEGIULUI PREFECTURAL DIN DATA DE 25.11.2020 

 
 
 
  
  

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

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

Prezintă: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul 
Județean Sibiu 
 

3. Înregistrarea proprietăților imobiliare în sistemul integrat de cadastru și carte 
funciară. 
  Prezintă: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu 
 

4. Evoluția programelor naționale de sănătate curative finanțate din bugetul 
Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sibiu, în perioada 2018 – 2020. 
  Prezintă: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu 
 

5. Diverse 
 
             

  
 
 

 



SUPRAVEGHEREA EXPUNERII 

POPULATIEI DIN JUDETUL 

SIBIU LA RADIATII IONIZANTE

Supravegherea starii de sanatate a
populatiei si prevenirea imbolnavirilor
asociate radiatiilor ionizante se realizeaza
de catre Laboratorul de Igiena Radiatiilor
din cadrul Directiei de Sanatate Publica a
jud. Sibiu



LABORATORUL DE  IGIENA 

RADIATIILOR SIBIU

• Laboratorul de Igiena Radiaţiilor din cadrul
DSP Sibiu este unul din cele 18
Laboratoare de igiena radiatiilor ionizante
aflate in reteaua Ministerului Sanatatii.

• Laboratorul s-a infiintat in anul 1990, si
functioneaza si in prezent. Asigura
asistenta de specialitate nu numai in
judetul Sibiu dar si in judetul arondat Alba.



CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE AL 
LABORATORULUI DE IGIENA RADIATIILOR 

SIBIU
• in prezent functioneaza in baza ord. MS nr. 431/2004 
• detine Autorizatia Comisiei Nationale pentru Controlul 

Activitatilor Nucleare(CNCAN) pentru desfasurarea de 
activitati in domeniul nuclear, care se actualizeaza la 5 
ani.

• detine certificat de inregistrare  al MS pentru 
monitorizarea radioactivitatii  apei potabile, care se 
actualizeaza la 3 ani.

• este laborator acreditat RENAR pentru analiza 
radioactivitatii alfa si beta globala din apa potabila, in 
conditiile in care in tara din cele 18 Laboratoare de 
Igiena Radiatiilor   numai 7 sunt acreditate RENAR.



DOTARILE LABORATORULUI

• Instalatii de masurare a activitatii alfa si beta 
globala. 

• Dozimetre personale pentru echivalent doză X şi 
gama. 

• Debitmetru pentru echivalent de doza pentru 
radiatii gama si X : Umo LB 123 si FH 40 GL. 

• Surse etalon alfa (americiu 241), beta(strontiu 90) 
si gama (cesiu 137).

• Solutii radioactive etalon alfa, beta si gama.
• Dotari specifice de laborator: balanta analitica, 

cuptoare de calcinare, conductometru, etc.



RESURSE UMANE
• Personalul : 1 medic, 1 asistent igiena, 1 chimist, si 1 

fizician.
• Personalul este autorizat sa desfasoare activitati in 

domeniul nuclear prin cursuri de specialitate si permise 
de exercitare de activitati in domeniul nuclear de nivel I 
si II eliberate de catre CNCAN, potrivit legii 111/1999 
republicata. 

• Personalul este dotat cu echipament de protectie 
specific expunerii la radiatii ionizante pentru lucru cu 
surse radioactive inchise si deschise, echipament care 
poate fi utilizat si in situatii de urgenta radiologica, 
incident si accident nuclear.

• In cazul producerii unui incident nuclear de orice cauza,
se aplica planul pentru situatii de urgenta radiologica si 
responsabilul cu securitatea radiologica va anunta 
imediat conducerea DSP jud. Sibiu, si CNCAN. 



PRINCIPALELE  ACTIVITATI  DESFASURATE IN  
CADRUL  LABORATORULUI

• realizarea activitatilor prevazute in PN II, 
de protejare a sanatatii populatiei si 
prevenire a imbolnavirilor asociate 
radiatiilor ionizante.

• realizarea activitatii de reglementare 
sanitara: avizare si autorizare sanitara a 
unitatilor in care se desfasoara activitati 
nucleare



RADIATIILE IONIZANTE au proprietatea de a ioniza materia 
cu care interacţionează, direct sau indirect cum ar fi  razele X, gamma, 
radiațiile cosmice.
Cantitatea de radiatii la care populatia din Romania este supusa pe parcursul 

unui an este de 2,6 mSv. Valoarea este mai mica decat doza medie mondiala 
care este de cca 2,8 mSv.



EFECTELE RADIATIILOR IONIZANTEASUPRA 
ORGANISMULUI UMAN

Depind de : tipul de expunere, timpul de expunere de doza primită, tipul 

de radionuclizi, țesutul / organul iradiat, gradul de sensibilitate al acestuia 

și varietatea raspunsului biologic



RADIATIILE IONIZANTE
Expunerea populatiei la radiatii ionizante provine din:

Ø surse naturale de ex. din pamant, plante, alimente, spatiu atmosferic, costituind 
fondul natural radioactiv.

Ø surse artificiale dintre care cele mai reprezentative sunt expunerile medicale

NATURALĂ 80,9%

DEPUNERI ATMOSFERICE 
0,35%

POST-CERNOBÂL 0,52%

ALTE SURSE 0,35%

DEŞEURI RADIOACTIVE 
0,04%

EXPUNERE 
PROFESIONALĂ 0,04%

ARTIFICIALĂ  19,1%

MEDICALĂ
17,8%

NATURALĂ  80,9%

EXPUNERE  ARTIFICIALĂ
EXPUNERE NATURALĂ

+



ACTIVITATI DESFASURATE IN CADRUL 

PROGRAMULUI NATIONAL DE SANATAE

1. Supravegherea expunerii medicale a populatiei 
la radiatii ionizante in timpul examinarilor 
medicale.

2.   Supravegherea expunerii personalului medical 
la radiatii ionizante. 

3. Supravegherea continutului radioactiv
natural al alimentelor, al apei potabile si apelor
minerale.



SITUATIA INSTALATIILOR  DE 
RADIOLOGIE MEDICALA DIN JUDETUL 

SIBIU IN ANUL 2019
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Rx. dentar intraoral 31

Rx. dentar 
panoramic/cefalografie

25

Osteodensitometrie 2

Tomografie computerizata 7

Rx mobile 18

Angiograf 4

Medicina nucleara 2

Radioterapie/accelerator 
nuclear

1

TOTAL 123



SITUATIA UNITATILOR DE RADIOLOGIE MEDICALA 
DIN JUDETUL SIBIU

Numarul unitaților în evidență in anul 2019 comparativ cu anii anteriori, este mai
mare, ceea ce contribuie la îmbunătățirea metodelor de diagnostic.

UNITATI IN EVIDENTA LABORATORULUI IGIENA RADIATIILOR SIBIU
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GRADUL DE UZURA AL APARATELOR DE 
RADIOLOGIE

Uzura fizică și morală a aparaturii utilizate în serviciile de radiologie 
reprezintă un factor adjuvant la excesul de iradiere medicală, ca urmare este 
necesara înlocuirea instalațiilor cu o vechime mai mare de 10 ani. 

69%

25%

6%

1-10 ani
10 si 20 de ani
peste 20 de ani



EXAMINARI RADIOLOGICE MEDICALE

• În anul 2019, în județul Sibiu, unitatile medicale au 
raportat un numar de 182 074 examinări de 
radiologie de diagnostic și radiologie intervențională 
din care :

v 113 264 examinări radiografice și radioscopice, 
v 14 962 examinări tomografie computerizată,
v 1 997 proceduri angiografie / intervenționale
v 994 proceduri terapeutice cardiologice
v 52 proceduri terapeutice noncardiologice
v 49 787 examinări dentare.

Se remarcă o creștere semnificativă a procedurilor
intervenționale în ultimii 5 ani, reprezentate
preponderent de coronarografii efectuate la un
segment populațional cu vârsta peste 40 de ani.



GRADUL DE IRADIERE PRIN EXAMINARI 
RADIOLOGICE MEDICALE

Nivelul de radiaţii
la care o persoană 

este expusă şi 
riscul rezultat 
în urma expunerii, 
se masoara
folosind 

conceptul de doză. 
Gradul de iradiere
in urma
investigatiilor 

medicale se poate 
echivala cu
iradierea 

naturala astfel:

ACTIVITATE DOZA ECHIVALENTA 
PRIMITA DE O 

PERSOANA

ECHIVALENTUL 
IRADIERII NATURALE

Zbor cu avionul dus –
întors Europa–SUA 0,1 mSv

Echivalentul iradierii 
naturale:10 zile

Radiografie 
pulmonara 0,1 mSv

Echivalentul iradierii 
naturale:10 zile

Radiografie coloana 
vertebrala 1,5 mSv

Echivalentul iradierii 
naturale:6 luni

Radiografie 
abdominala 7 mSv

Echivalentul iradierii 
naturale: 2 ani

CT abdominal 10 mSv Echivalentul iradierii 
naturale: 3 ani

Angio CT coronarian 16 mSv Echivalentul iradierii 
naturale: 5 ani

Radiografie dentara 0,005 mSv Echivalentul iradierii 
naturale: 1 zi

Osteodensitometrie 0,001 mSv Echivalentul iradierii 
naturale: 3 ore



Numarul dozimetriilor efectuate de catre Laboratorul de 
igiena radiatiilor  pentru masurarea dozelor in interiorul 
unitatilor pe locurile de munca ale personalului expus 

profesional si in exteriorul obiectivelor pentru 

populatie.
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SUPRAVEGHEREA PERSONALULUI EXPUS 
PROFESIONAL LA RADIATII IONIZANTE

In evidenta Laboratorului de Igiena
Radiatiilor Sibiu sunt 419 de angajati in
unitati de radiologie si imagistica
medicala din judetul Sibiu precum si din
unitati cu alt profil: carotaj industrial,
control nedistructiv cu raze X si radiatii
gama, activitati de instalare, montare,
verificare si intretinere a instalatiilor
radiologice



Date despre personalul expus 
profesional la radiatii ionizante

vvechimea expunerii la locul de muncă
(predominant între 10 și 20 de ani)

v genul (69% femei)
v vârstă (predomină grupa de vârstă 41-50

de ani).



SUPRAVEGHEREA PERSONALULUI MEDICAL 
DIN SECTOARELE DE RADIOLOGIE

Supravegherea personalului se efectueaza prin:

v actualizarea permanenta a bazei de date referitoare la expușii profesional.
v verificarea periodică a integrității ecranelor de protecție la camerele de

expunere, prin măsurători dozimetrice de arie.
v controlului expunerii individuale a personalului prin dozimetrie personala.

v verificarea controlului medical periodic

• Avand in vedere ca radiațiile ionizante sunt agenți cancerigeni cerți, iar
neoplaziile apar după o perioadă de latență variabilă, supravegherea
expușilor profesional trebuie continuată și după încetarea expunerii
profesionale.

• Toate masurile au condus la faptul că în județul Sibiu nu s-a

înregistrat cazuri reale de suprairadiere la personalul expus
ocupațional din unitățile de radiologie.



SUPRAVEGHEREA CONTINUTULUI 
RADIOACTIV NATURAL SI ARTIFICIAL AL APEI 

POTABILE
• Activitatea se desfasoara pe baza Legii calitatii 

apei potabile nr. 458/2002 cu completarile 
ulterioare si a Legii 301 /2015

• Se determina activitatea alfa si beta globala din 
probe de apa recoltate din reteaua de distributie 
a localitatilor( la robinetul consumatorului)

• In anul 2019 s-au efectuat un numar de 280 de 
determinari ale radioactivitatii alfa si beta globale 
din probe de apa potabila, alimente si aer.



SITUATIA RADIOACTIVITATII ALFA GLOBALE A APEI 
POTABILE DIN LOCALITATI ALE JUD SIBIU UNDE APA 
ESTE DISTRIBUITA DE INSTALATII CENTRALE MARI IN 

ANUL 2019
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SITUATIA RADIOACTIVITATII BETA GLOBALE A APEI 
POTABILE DIN LOCALITATI ALE JUD SIBIU UNDE APA 
ESTE DISTRIBUITA DE INSTALATII CENTRALE MARI IN 

ANUL 2019

0.0000
0.2000
0.4000
0.6000
0.8000
1.0000
1.2000

Sibiu
Ham

ba

M
ohu

Paltinis

Pauca
Cisnadie

Sadu
Avrig

Sacel
Poplaca

Ocna Sibiului

Arpasu de Sus

M
edias

Agnita

Valoarea activitatii beta globala (Bq/l) Valoarea CMA (Bq/l)



RADIONUCLIZI IN APA DIN RETEAUA 
MUNICIPIULUI SIBIU

• Analizele pentru determinarea unor 
radionuclizi se efectueaza la Centrul 
Regional de Sanatate Publica Cluj.

• S-au determinat: radiu 226, uraniu natural, 
cesiu 137, cesiu 134, strontiu 90, cobalt 60,  
iod 131, americiu 241.

• Toate analizele s-au incadrat in limitele 
prevazute de legislatie



SITUATIA RADIOACTIVITATII ALFA GLOBALE A APEI 
POTABILE DIN LOCALITATI ALE JUD SIBIU UNDE APA 
ESTE DISTRIBUITA DE INSTALATII CENTRALE MICI IN 

ANUL 2019
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SITUATIA RADIOACTIVITATII BETA GLOBALE A APEI 
POTABILE DIN LOCALITATI ALE JUD SIBIU UNDE APA 
ESTE DISTRIBUITA DE INSTALATII CENTRALE MICI IN 

ANUL 2019
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SITUATIA RADIOACTIVITATII ALFA GLOBALE A 
APELOR MINERALE ANALIZATE IN ANUL 2020
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SITUATIA RADIOACTIVITATII BETA GLOBALE A 
APELOR MINERALE ANALIZATE IN ANUL 2020
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RADIOACTIVITATEA ALFA  GLOBALA DIN 
ALIMENTE

S-au efectuat analize din probe de lapte si meniuri complete din 
colectivitatii: gradinite, scoli dar si din probe 

din principalele grupe alimentare: carne, oua, cereale, legume, 
fructe, bauturi. 
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RADIOACTIVITATEA ALFA  GLOBALA DIN 
ALIMENTE
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RADIOACTIVITATEA BETA  GLOBALA DIN ALIMENTE 
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RADIOACTIVITATEA BETA  GLOBALA DIN 
ALIMENTE

0.0000
10.0000
20.0000
30.0000
40.0000
50.0000
60.0000
70.0000
80.0000
90.0000

Valoarea 
radioactivitatii beta 

globala

lapte(Bq/litru) meniu (Bq/persoana/zi)

Alimentul

Jud. Sibiu
Media pe tara 



CONCLUZII
• Supravegherea starii de sanatate a populatiei in relatie cu

expunerea la radiatii ionizante este responsabilitatea sistemului
de sanatate publica.

• Scopul supravegherii expunerii populatiei la radiatii este
evitarea expunerilor suplimentare prin investigatii medicale
imagistice, prin contaminari accidentale ale factorilor de mediu
apa poatabila, aliment aer, sau prin incidente sau accidente
radiologice.

• Se are in vedere imbunatatirea activitatii prin demersuri pentru
achizitii de echipamente care sa permita largirea gamei de
analize si determinari, dotarea corespunzatoare a personalului,
si nu in ultimul rand suplimentarea personalului de laborator, in
conditiile in care creste volumul activitatii in special in
domeniul supravegherii radioactivitatii apei potabile, conform
legislatiei si reglementarilor UE.



“Fără radiații nu am fi fost și nu am 

putea fi, dar cu prea multe radiații nu 

putem trăi” - Pierre Curie
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Finalizarea controlului clasic în teren  și prin teledetecție 

Finalizarea controalelor administrative și începerea plăților în avans  
 

 
Începând cu 01.01.2007, conform Legii nr. 1/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, Agenția de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură 
(A.P.I.A) este instituţia responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor privind: 

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

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

În Campania 2020 la APIA - Centrul Județean Sibiu s-au primit un număr de    
13.630 cereri de sprijin pe suprafață. Suprafața totală declarată de fermieri fiind de 
173.281 ha.  

Referitor la Campania de primire cereri 2020 menționăm că aceasta s-a 
încheiat la data de 15.06.2020. 

 
 

A. Șituația controlului clasic în teren și prin teledetecție efectuat la nivelul 
APIA – Centrul județean Șibiu, aferent Campaniei 2020 

 
APIA a desfășurat în perioada 03 august – 15 octombrie 2020 controlul la faţa 

locului pentru cererile unice de plată eşantionate la controlul pe teren în cadrul 
Campaniei 2020.  

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

Eşantionul de control conţine fermierii selectaţi pentru controlul pe teren, ale 
căror solicitări de sprijin urmează a fi verificate din punct de vedere al suprafeţelor 
declarate cât şi din punct de vedere al ecocondiţionalităţii și al condițiilor de 
eligibilitate generale şi specifice din legislaţia naţională, al cerințelor de bază 
relevante măsurilor de dezvoltare rurală. 

În această campanie eșantionul de control a conținut un număr de   582 
fermieri cu un număr de 15.507  parcele supuse verificării, pentru o suprafață de 
31.368,91 ha. Din totalul dosarelor selectate în eșantion, 398 au fost controlate clasic, 
iar restul de 184 au fost supuse controlului prin teledetecție. 

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

       -   metoda combinată GPS + ruletă; 
       -  măsurare  pe ecran pe o imagine digitizată. 
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Controlul prin teledetecție se efectuează prin foto-interpretarea orto-
imaginilor satelitare sau aeriene (dacă foto-interpretarea nu permite o concluzionare 
satisfăcătoare pentru toate condiţiile, se execută  o vizită rapidă pe teren). 

 
Dosarele controlate prin teledetecție au următoarele scopuri de control: 
a) 116 dosare cu scop AGRO – prin care se verifică respectarea condițiilor  

de eligibilitate a măsurilor de agro-mediu, ECO - prin care se verifică respectarea 
normelor de ecocondiţionalitate ; 

b) 52 dosare cu scop SMR 1 – prin care se verifică protecţia apelor împotriva  
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;   

c)  16  dosare cu scop tânăr fermier- prin care se verifică suprafața  
parcelelor și culturile existente. 
       La acest eșantion au mai fost adăugate și un număr de 14 ferme dispersate 
(cu terenuri situate pe mai multe județe) pentru care s-au efectuat verificări în 
teren. 

 În perioada noiembrie – decembrie 2020 se desfășoară controlul   de iarnă – 
WINTER, ce are drept scop verificarea GAEC 4 – acoperirea minimă a solului, 
pentru un număr de 159 fermieri. 

Acest control privește doar parcelele de teren arabil și urmărește verificarea 
respectării, de către fermier, a obligației sale de a asigura acoperirea cu vegetație sau 
resturi vegetale pe timpul iernii a cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală 
determinată în urma tuturor controalelor la nivelul întregii exploataţii, fie prin 
înfiinţarea de culturi de toamnă sau culturi perene, fie să nu execute arătura de 
toamnă după recoltarea culturilor. 
          Scopul verificărilor la fața locului este acela de a controla condiţiile în care se 
acordă ajutorul în conformitate cu art. 37 al Regulamentului (UE) nr. 809/2014 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al 
Parlamentului European şi al Conșiliului în ceea ce priveşte șistemul integrat de 
administrare, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, mai exact 
verificarea fiecărei parcele declarate: eligibilitate, localizare, suprafaţă și aspecte 
privind utilizarea/acoperirea terenului.  
        Fiecare verificare la fața locului va fi obiectul unui raport de control conform 
art. 41 al Regulamentului (UE) nr. 809/2014 ce permite revizuirea detaliilor 
verificărilor efectuate și întocmirea concluziilor privind conformitatea cu criteriile de 
eligibilitate, angajamentele și alte obligații. 

În șituația în care la control sunt constatate neconformități fermierii vor fi 
penalizați în funcție de gravitatea acestora în conformitate cu prevederile legale. 
 
         APIA – Centrul județean Sibiu este implicată în această perioadă și în 
activitatea de introducere a rapoartelor de control în sistemul informatic.  
 

B. Șituația detaliată a plăţilor în avans efectuate de către APIA – Centrul 
județean Sibiu aferente Campaniei 2020 

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

avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plată în anul 2020. 
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Perioada de acordare a avansului este 16 octombrie – 30 noiembrie 2020, 
după care, va urma plata finală pentru campania în curs, în perioada 1 decembrie - 30 
iunie a anului calendaristic următor. 

Avansul se acordă pentru următoarele scheme: SAPS, Plata redistributivă, Practici 
agricole benefice pentru climă și mediu, Plata pentru tânăr fermier, Sprijinul cuplat 
pentru ovine și caprine și Măsurile de agro-mediu. 

 
Până la această dată APIA – Centrul județean Șibiu a acordat avans în cuantum 

total de 119.251.663,10 lei, pentru un număr de 11.320 fermieri, din fondurile 
europene FEGA (85.690.094,21 lei) și FEADR (28.007.129,60 lei) și de la bugetul 
de stat BN1 (5.554.439,29 lei), conform tabelului din Anexa I. 

 
  Menționăm că în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în 
aplicare (UE) 2020/531 al Comișiei din 16 aprilie 2020, până la data de 30 
noiembrie 2020, se pot efectua plăți în avans de până la 70 % în cazul plăților 
directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului 
European și al Conșiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul 
măsurilor de dezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr.1306/2013.  
 

Plafoanele alocate României pentru anul de cerere 2020 și cuantumurile 
per hectar ale plăților directe se regăsesc în tabelul din Anexa II. 

Precizăm cuantumurile plăților directe: 
- SAPS - 98,7381 euro/ha; 
- Plată redistributivă - primul interval:1-5 ha inclusiv – 5 euro/ha; 

                                - al doilea interval: 6 - 30 ha - 48,1053 euro/ha; 
- Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu - 57,8245 

euro/ha; 
- Plata pentru tânăr fermier - 36,6119 euro/ha;  
- Sprijinului cuplat la specia ovine, caprine  - 17,9060 euro/ha; 

  
 Plăţile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca 
Centrală Europeană, astfel: 
- 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 
30.09.2020 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 
323/03/01.10.2020, pentru plățile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare 
Agricolă); 
- 4,7830 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 
31.12.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 
001/2/03.1.2020, pentru plățile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală). 
 

Din data de 2 decembrie 2020, APIA începe plata finală, regulară, pentru 
plățile directe pe hectar și pe cap de animal. APIA va achita diferența dintre avansul 
acordat pentru aceste plăți, avansul este de 70% din cuantumul plăților, și cuantumul 
stabilit pentru fiecare subvenție. 
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Având în vedere pierderile suferite din cauza pandemiei de COVID- 19, fermierii au fost  sprijiniți 
în vederea reluării fluxului tehnologic normal al fermei și menținerea viabilității fermelor prin 
acordarea mai multor ajutoare de stat și din fonduri europene: 
 

I. O.U.G nr. 149/2020 – Ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din 
sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 

 
30 CERERI DEPUSE – PESTE 91 CAPETE BOVINE 
 

II. MĂSURA 21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-
urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 

 

SECTOR OVINE/CAPRINE – 1800 CERERI DEPUSE 

SECTOR BOVINE – 1250 CERERI DEPUSE 

SECTOR VEGETAL – 315 CERERI DEPUSE  

TOTAL CERERI DEPUSE PE MĂSURA 21 - 3365 

 
 
 
 
 

Ștefan-Mihai Liviu 
Director executiv 
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ANEXA I 

 
 

Situația plăților în avans Campania 2020 -  APIA - Centrul județean Sibiu 
 
 

Fonduri 
UE + 
Buget 

Național 

Denumire Schemă 
Nr. dosare 
autorizate 

avans 

Suma platită 
lei 

FEGA 

SAPS cu disciplină financiară 2020 2203 23.375.911,87 
SAPS fără disciplină financiară 2020 7355 14.005.148,21 
Mici fermieri - Pract agr. climă/mediu 2020 3810 2.037.399,74 
Mici fermieri -Redistributivă 2020 3807 213.896,44 
Mici fermieri -SAPS 2020 3807 3.473.028,05 
Mici fermieri, Tineri fermieri 2020 26 9.467,83 
Pract agr. climă/mediu cu disciplină financiară 2020 2197 13.490.822,22 
Pract agr. clima/mediu fără cu disciplină financiară 2020 7351 8.114.221,98 
Redistributiva cu disciplină financiară 2020 2203 404.726,95 
Redistributiva fără disciplină financiară 2020 7355 3.046.257,49 
SC M20.1 Ovine cu disciplină financiară 2020 727 9.923.153,25 
SC M20.1 Ovine fără disciplină financiară 2020 747 2.776.721,78 
SC M20.2 Caprine cu disciplină financiară 2020 18 78.414,11 
SC M20.2 Caprine fără disciplină financiară 2020 24 98.086,77 
Tineri fermieri cu disciplină financiară 2020 260 626.603,65 
Tineri fermieri fără disciplină financiară 2020 528 373.694,87 

Total FEGA 11.320 85.690.094,21 

FEADR 

M10.P1-Paj. Înaltă Val.Nat. 3254 17.637.525,69 
M10.P2.1-Pract. agr. trad.-Lucr man paj perm utiliz ca fânețe 392 155.997,34 
M10.P2.2-Pract. agr. trad.-Lucr util ușoare pe paj perm utiliz ca fânețe 520 57.306,15 
M10.P3.2.1-Paj imp pt păsări -Lucr man paj imp Lanius M. și Falco V. 6 77.928,85 
M10.P4-Culturi verzi 6 119.804,3 
M11.1-P.6.1-Sprijin conv la met agric eco-lucr mecan paj perm aflate 
în conv la agric eco 10 28.207,12 
M11.1-P.6.2-Sprijin conv la met agric ecol-lucr mecan paj perm aflate 
în conv la agric eco 66 362.177,32 
M11.1-P1-Sprijin conv la met agric eco- Cult agric pe teren arabile (pl 
de nutreț) 40 218.657,74 
M11.1-P3-Sprijin conv la met agric eco- Livezi 12 117.083,77 
M11.2-P.6.1-Sprijin menț pract agric ecol-lucr mecan paj perm certif 
in agric eco 8 53.394,87 
M11.2-P.6.2-Sprijin menț pract agric ecol-lucr mecan paj perm certif 
in agric ecol 18 248.627,66 
M11.2-P1-Sprijin menț pract agric ecol- Cult agric pe teren arabile (pl 
de nutret) 16 121.315,34 
M11.2-P3-Sprijin menț pract agric ecol- Livezi 10 312.260,01 
M13.1 Pl comp în zona montană 8968 13.981.766,56 
M13.2-Pl comp zone constrângeri nat semnif 12 69.516,17 
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TOTAL FEADR  5286 28.007.129,6 

BN1 

M10.P1-Paj. Înaltă Val. Nat. 1627 2.919.010,97 
M10.P2.1-Pract.agr.trad.-Lucr man paj perm utiliz ca fânețe 196 25.817,45 
M10.P2.2-Pract.agr.trad.-Lucr util ușoare pe paj perm utiliz ca fânețe 260 9.484,03 
M10.P3.2.1-Paj imp pt păsări -Lucr man paj imp Lanius M. si Falco V. 3 12.897,22 
M10.P4-Culturi verzi 3 19.827,64 
M11.1-P.6.1-Sprijin conv la met agric eco-lucr mecan paj perm aflate 
în conv la agric eco 5 4.668,3 
M11.1-P.6.2-Sprijin conv la met agric eco-lucr mecan paj perm aflate 
în conv la agric eco 33 59.940,41 
M11.1-P1-Sprijin conv la met agric eco- Cult agric pe teren arabile (pl 
de nutreț) 20 36.187,79 
M11.1-P3-Sprijin conv la met agric eco- Livezi 6 19.377,37 
M11.2-P.6.1-Sprijin ment pract agric eco-lucr mecan paj perm certif în 
agric eco 4 8.836,83 
M11.2-P.6.2-Sprijin menț pract agric eco-lucr mecan paj perm certif în 
agric eco 9 41.147,91 
M11.2-P1-Sprijin menț pract agric eco- Cult agric pe teren arabile (pl 
de nutreț) 8 20.077,69 
M11.2-P3-Sprijin menț pract agric eco- Livezi 5 51.679,02 
M13.1 Pl comp în zona montană 4484 2.313.981,72 
M13.2-Pl comp zone constrângeri nat semnif 6 11.504,94 

TOTAL BN1 5286 5.554.439,29 
TOTAL JUDEȚ SIBIU C2020 11.320 119.251.663,1 
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Anexa II 
 

Cuantumurile per hectar ale plăților directe și ale măsurilor de dezvoltare 
rurală 

 
 

Denumire schemă Cuantum 
Campania 2020 

(euro/ha) 
Schema de plată unică pe suprafață 
(SAPS) 

98,7381 

Plată redistributivă primul interval:1-5 ha inclusiv - 5,0000  
al doilea interval: peste 5 și până la  
30 ha inclusiv) - 48,1053 

Plata pentru practici agricole benefice 
pentru climă și mediu 

57,8245 

Plata pentru tinerii fermieri 36,6119 
- Sprijinului cuplat la specia 
ovine, caprine 

17,9060 euro/cap 

 
Măsurile de agro-mediu  
 
Măsura 10 Agromediu și climă PNDR 2014-2020 
 
P1 - Pajiști cu înaltă valoare naturală = 142 €/ha 
P2 - Practici agricole tradiţionale: 
P2.1 - Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe = 100 €/ha 
P2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe =  21 

€/ha 
 P3 - Pajişti importante pentru păsări: 
P3.1 Crex crex: 
P3.1.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex = 310 €/ha 
P3.1.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex = 231 

€/ha 
P3.2 - Lanius minor, Falco vespertinus: 
P3.2.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco 

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

Falco  vespertinus = 80 €/ha 
P4 - Culturi verzi = 128 €/ha 
P5 - Adaptarea la efectele schimbărilor climatice = 125 €/ha 
P6 - Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.): 
P 6.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) = 

410 €/ha 
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P 6.2 -  Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi (Maculinea 
sp.) = 331 €/ha 

P7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu 
(Branta ruficollis) = 250 €/ha 

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

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

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

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

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

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

P11 - Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda) 
sub-pachetul 11.1 - terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda) 
varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști = 255 €/ha 
varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis tarda) pe teren arabil = 

100 €/ha 
sub-pachetul 11.2 pajisti importante pentru dropie (Otis tarda) 
varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie (Otis 

tarda) = 269 €/ha 
varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie 

(Otis tarda) = 190 €/ha  
varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie 

(Otis tarda) = 169 €/ha 
 
Măsura 11 Agricultură ecologică  PNDR 2014-2020 
 
Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură 

ecologică 
P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în 

conversia la agricultura ecologică = 293 €/ha 
P2 - Legume aflate în conversia la agricultura ecologică = 500 €/ha 
P3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică = 620 €/ha 
P4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică = 530 €/ha 
P5 - Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică 

= 365 €/ha 
P6 – Pajişti permanente 
Sub-pachetul 6.1 = 143 €/ha 
Sub-pachetul 6.2 =  39 €/ha 
Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură 

ecologică 
P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în 

agricultura ecologică = 218 €/ha 
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P2 - Legume certificate în agricultura ecologică = 431 €/ha 
P3 - Livezi certificate în agricultura ecologică = 442 €/ha 
P4 - Vii certificate în agricultura ecologică = 479 €/ha 
P5 - Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică = 350 

€/ha 
P6 - Pajişti permanente 
Sub-pachetul 6.1 = 129 €/ha 
Sub-pachetul 6.2 = 73 €/ha 
 
Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 

sau cu alte constrângeri specifice PNDR 2014-2020 
 
M13.1 - plată compensatorie în zona montană – 97 €/ha 
M13.2 - plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale semnificative – 62 €/ha 
M13.3 - plată compensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice 

– 75 €/ha 
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ÎNREGISTRAREA PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE  
ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 

 
 
 
 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) gestionează sistemul 
integrat de cadastru și carte funciară, care reprezintă, conform Legii cadastrului și 
publicității imobiliare nr. 7/1996, un sistem de importanță națională, de evidență a 
proprietăților imobiliare de pe întreg teritoriul țării, ce asigură circuitul civil al imobilelor și 
furnizarea de date instituțiilor publice ale statului și implementează Programul Național de 
Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) al cărui obiectiv, stabilit prin lege, constă în 
realizarea planului cadastral și intabularea gratuită în cartea funciară a tuturor imobilelor 
din România. 
 Preocuparea permanentă a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
(ANCPI) este aceea de a dezvolta sistemul integrat de cadastru și carte funciară, de a 
asigura implementarea PNCCF, de a imbunătăți serviciile furnizate, inclusiv on-line, 
deoarece instituția gestionează sisteme informatice și registre electronice unice la nivel 
național și oferă servicii on-line, prin plată electronică (prin platforma e-Payment) unei 
game largi de utilizatori. 
 În subordinea ANCPI funcționează, ca instituție cu personalitate juridică, și Oficiul 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (OCPI Sibiu) care furnizează produse și servicii 
în domeniul publicității imobiliară, cadastrului, geodeziei, topografiei și cartografiei.  
  
 Conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completarile ulterioare, cadastrul și cartea funciară formează un sistem 
unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță 
națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al României. 
 Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor 
în documentele cadastrale și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale. 
 Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor și inscrierile referitoare la drepturile 
reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au 
legatură cu imobilele. Este un document public gestionat la nivelul ANCPI-OCPI care 
cuprinde descrierea proprietăților funciare, cu indicarea drepturilor reale imobiliare. 
 Evidenta imobilelor înscrise în planul cadastral și în cartea funciară se realizează și 
se actualizează din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la inițiativa autorităților 
publice. 

http://www.ancpi.ro/files/Documente/Lege_7_11062020.pdf
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 Entitățile de bază ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară sunt 
imobilul și proprietarul. 
 Prin sistemul integrat de cadastru și carte funciară se realizează: 

− identificarea, descrierea și inregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin 
natura lor, măsurarea și reprezentarea acestora pe hărți și planuri cadastrale, 
precum și stocarea datelor pe suporturi informatice; 

− identificarea și înregistrarea proprietarilor, a altor deținători legali de imobile și a 
posesorilor; 

− furnizarea datelor necesare sistemului de impozite și taxe pentru stabilirea corectă a 
obligațiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de institutiile abilitate; 

− publicitatea imobiliară, care asigura opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a 
drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum și a oricăror raporturi 
juridice supuse publicității, referitoare la imobile. 

 Cărtile funciare întocmite și numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei 
localități alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui 
teritoriu, ce se ține de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a carui rază 
teritorială de activitate este situat imobilul respectiv. 
 
 In acest an, ANCPI a întreprins o serie de măsuri legislative și operaționale care au 
permis desfășurarea activității administrative și profesionale la un nivel optim, precum și 
operaționalizarea sistemelor informatice și registrelor electronice  pe care Agenția 
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) prin oficiile teritoriale le 
gestionează, în scopul dezvoltării sistemului unitar de cadastru și carte funciară și facilitării 
accesului cetățenilor la serviciile publice electronice referitoare la imobile. 
 
 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu are rolul de a organiza și coordona 
activitatea de cadastru, geodezie, topografie și publicitate imobiliară la nivel județean, 
urmărind aplicarea reglementărilor legale în aceste domenii.  
 Pentru a dezvolta și implementa sistemul integrat de cadastru și carte funciară, 
OCPI Sibiu pune în operă proiectele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
(ANCPI) la nivelul județului, prin promovarea și realizarea acestora, astfel: 
 
1. Înscrierea din oficiu în cartea funciară. 
 Titlurile de proprietate emise în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, 
ulterior recepționării planului parcelar au fost înscrise din oficiu în cartea funciară, înaintea 
transmiterii acestora către proprietari. În anul în curs au fost întocmite și eliberate un 
număr de 138 de titluri de proprietate, în baza cărora au fost înscrise în sistemul integrat 
de cadastru și carte funciară un număr de 1.071 imobile. 
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 Pe parcursul anului 2020 au fost convertite un număr de 20.324 cărți funciare de pe 
suport hârtie în format electonic. 
 Cartea funciară în format electronic reprezintă un raport generat de sistemul 
informatic ca urmare a introducerii datelor prin conversia unei cărţi funciare în format de 
hârtie, prin înscrierea sau prin recepţia şi înscrierea unui imobil în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară.  
   Conversia cărţii funciare reprezintă procesul de transcriere în format electronic a 
poziţiilor active din cartea funciară în format de hârtie. 
 
2. Înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară. 
 Cererea de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară se depune la 
birourile teritoriale ale oficiului teritorial. 
 În perioada 01.01.2020 - 31.10.2020, la OCPI Sibiu au fost înregistrate un număr 
de 103.334 cereri de recepție/și/sau de înscriere în evidențele de cadastru și carte 
funciară.  Dintre aceste cereri depuse la instituția noastră, 7.292 cereri au reprezentat 
tranzacții imobiliare (vânzări), iar 4.724 cereri au reprezentat ipoteci imobiliare. 
 Odată cu înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 
se observă o creștere substanțială a numărului de extrase de carte funciară solicitate la 
nivel național. 
 Pentru imobilele înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru și carte 
funciară, extrasele de carte funciară pentru informare sunt generate într-un interval de 
timp de ordinul minutelor. În cazul în care cartea funciară nu a fost convertită din format 
hârtie în format electronic, cererea de eliberare a extrasului de carte funciară pentru 
informare va fi procesată în termenul de eliberare a acestuia în regim normal. Termenul de 
eliberare va fi comunicat de către sistem, în secțiunea istoric comenzi din pagina proprie 
de profil, după autentificarea dumneavoastră în sistem. 
 Prin Ordonanța de urgență nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 7/1996,  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
(ANCPI) a creat cadrul legal pentru digitalizarea serviciilor pe care le oferă. Actul normativ 
reglementează modul în care cererile de înscriere, recepție sau avizare pot fi depuse on-
line, prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară.  
 În prezent, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu, sunt depuse on-line 
aproximativ 95% din cererile de recepție și/sau de înscriere în evidențele de cadastru și 
carte funciară. 
 
3. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) 2015-2023. 
 Implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) 2015-
2023 reprezintă obiectivul strategic al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (ANCPI) și al Statului Român. Programul asigură înregistrarea gratuită a tuturor 
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proprietăților din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizarea 
planului cadastral al imobilelor și deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților 
administrativ-teritoriale. 
 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, activitatea Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Sibiu se poate rezuma după cum urmează: 
 
A. Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul întregului UAT, prin finanțarea 
de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), din venituri 
proprii, a acestor lucrări.  

 În baza Acordului-cadru nr. 24239/03.10.2017 privind prestarea serviciilor de 
înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară prin 
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară – LOT 7, a fost semnat Contractul 
Subsecvent nr. 1245/17.01.2018 având ca obiect servicii de înregistrare sistematică pe 
întreg UAT-ul Gura Râului, intravilan și extravilan, și care a intrat în vigoare în data de 
19.01.2018. 

Rezultatele lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurate pe întreg UAT Gura 
Râului au fost publicate în spațiul pus la dispoziție de către primărie, precum și pe pagina 
de internet a ANCPI, creată special în acest scop pentru o perioadă de 60 de zile în 
vederea informării proprietarilor, posesorilor și a altor deținători legali cu privire la 
documentele tehnice ale cadastrului. În toată această perioadă persoanele interesate au 
putut depune cereri de rectificare însoțite de documentele doveditoare pentru rectificarea 
eventualelor erori. Au fost depuse un număr de 1652 cereri de rectificare, care au fost 
soluționate de comisia de soluționare a cererilor de rectificate din cadrul OCPI Sibiu și 
predate prestatorului în vederea actualizării documentelor tehnice. 

Conform graficului de activități, preconizăm încărcarea imobilelor în sistemul integrat 
de cadastru și carte funciară și eliberarea extraselor de carte funciară pentru informare la 
sfârșitul anului 2020.  

Tot în baza acordului cadru mai sus menționat, ANCPI a semnat Contractul 
Subsecvent nr. 11608/26.03.2019 având ca obiect servicii de înregistrare sistematică pe 
întreg UAT-ul Cristian, intravilan și extravilan, și care a intrat în vigoare în data de 
27.03.2019 având o durată estimată de 82 de săptămâni. În prezent, contractul este în 
derulare fiind în lucru la prestator fiind în etapa de colectare acte, măsurare și delimitare 
imobile, urmând ca după această etapă, prestatorul să introducă datele în sistem și să 
întocmească documentele tehnice ale cadastrului care vor fi predate în vederea verificării 
la OCPI Sibiu. 

 
B. Finanțarea de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a 
lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de primării, pe sectoare cadastrale. 
Această finanțare are drept scop creșterea acoperirii geografice a zonelor cadastrate, prin 
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accelerarea înregistrării sistematice a imobilelor din mediul rural, preponderent agricole și 
cu proiecte de infrastructură în derulare, în baza contractelor  de finanțare încheiate de 
primării cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu.  
 Situația contractelor de finanțare pe sectoare cadastrale semnate de OCPI Sibiu cu 
primăriile se prezintă după cum urmează: 
- Finanțarea II: s-au finalizat prin deschiderea cărților funciare în format electronic pentru 
9.698 imobile cuprinse în 42 sectoare cadastrale acoperind o suprafață de 3.830 Ha din 7 
unități administrativ-teritoriale.  
- Finanțarea III: s-au finalizat prin deschiderea au cărților funciare în format electronic 
pentru 17.321 imobile cuprinse în 105 sectoare cadastrale acoperind o suprafață de 6.536 
Ha din 15 unități administrativ-teritoriale.  
- Finanțarea IV: s-au finalizat prin deschiderea au cărților funciare în format electronic 
pentru 417 imobile cuprinse în 2 sectoare cadastrale acoperind o suprafață de 63 Ha dintr-
o unitate administrativ-teritorială 
- Finanțarea V: s-au finalizat prin deschiderea au cărților funciare în format electronic 
pentru 145 imobile cuprinse în 2 sectoare cadastrale acoperind o suprafață de 192 Ha din 
dintr-o unitate administrativ-teritorială.  
 Din cadrul acestor finanțări mai sunt în lucru un număr de 29.903 imobile aflându-
se în diferite etape de derulare a lucrărilor de înregistrare sistematică: verificare, rectificare 
și afișare. 
 Finanțările III, IV, V și VI sunt în vigoare, durata contractelor de finanțare fiind 
până la data de 30.04.2021 ( Finanțarea III și IV) și data de 30.06.2021 (Finanțarea V și 
VI). 
 Până la această dată, ANCPI prin OCPI Sibiu a efectuat plăți către prestatorii 
lucrărilor de înregistrare sistematică în valoare de 1.804.190 lei. 
 
C. Contractarea de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), 
prin finanțare fonduri structurale și de inverstiții, a lucrărilor de înregistrare sistematică 
pentru toate imobilelel din 660 de comune din România, prin Programul Operațional 
Regional (POR) 2014-2020. În calitate de beneficiar ANCPI va realiza contractarea 
serviciilor de înregistrare sistematică și va gestiona derularea acestor lucrări , în 
parteneriat cu oficiile de cadstru și publictate imobiliară implicate.  
 Din județul Sibiu au fost selectate 14 unități administrativ-teritoriale din mediul rural 
care fac parte din acest proiect major: Arpașu de Jos, Bârghiș, Bazna, Biertan, Cârța, 
Cârțișoara, Hoghilag, Jina, Laslea, Porumbacu de Jos, Roșia, Șelimbăr, Turnu Roșu, Valea 
Viilor. 
 Anul acesta, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat 
3 (trei) proceduri de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare 
sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din unitățile 
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administrativ-teritoriale (UAT),). Printre acestea s-au numărat și cele 14 comune din 
județul Sibiu. Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o 
perioadă de 24 de luni. 
D. Cofinanțarea de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), a 
lucrărilor de înregistrare sistematică derulate de către unitățiile administrativ teritoriale la 
nivel de sector cadstral sau la nivel de UAT. Confinanțarea presupune alocarea de fonduri 
de către ANCPI pentru sprijinirea unităților administrativ-teritoriale care derulează astfel de 
proiecte cu fonduri din bugetele proprii, Contractarea și gestionarea contractelor 
esterealizată de UAT-uri, acestea beneficiind de cofinanțare după finalizarea lucrărilor și 
deschiderea cărților funciare. 
 În anul 2020, un număr de 5 unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu au 
solicitat Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) luarea în evidență 
pentru cofinanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică. 
 Astfel, Alțîna, Brateiu, Iacobeni, Micăsasa și Șeica Mică au fost incluse în evidența 
unităților administrativ-teritoriale interesate de derularea lucrărilor de înregistrare 
sistematică a imobilelor din bugetul local al primăriilor și cu cofinanțare din fondurile 
ANCPI. 
 
4. Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) 
 Dispozițiile art. 5 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările ulterioare reglementează normele generale care definesc 
Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS) ca sistem unic de 
referință la nivel național, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale la nivelul 
comunelor, orașelor și municipiilor. Legea instituie obligativitatea utilizării RENNS de către 
instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale în activitatea specifică, 
precum și obligația autorităților administrației publice de a proceda la furnizarea și 
actualizarea datelor cu privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al 
nomenclaturilor stradale. 
 RENNS reprezintă un sistem de evidență și consultare geospațială a nomenclaturii 
stradale la nivel național. Acesta este realizat, actualizat și administrat de Agenția 
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, și se constituie exclusiv în format 
electronic. 
 Pentru asigurarea unei evidențe unitare și pentru actualizarea la zi a unui registru 
informatic la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, autoritățile administrației publice 
centrale și locale sunt obligate să furnizeze elementele specifice nomenclaturii stradale și 
să le introducă în sistemul RENNS. 
 Registrul electronic național al nomenclaturilor stradale (RENNS) este un sistem 
informatic ce păstrează istoricul adresei administrative, pune la dispoziția utilizatorilor 
proceduri și metode pentru administrarea, validarea și consultarea publică a nomenclaturii 
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stradale. RENNS asigură înregistrarea unică a fiecărei adrese administrative și furnizează 
utilizatorilor un cod unic al adresei (CUA). Menționăm că datele din RENNS sunt publice, 
iar serviciile de descoperire și vizualizare sunt gratuite. 
 Prin folosirea acestui registru se va realiza eficientizarea unor procese de lucru 
existente din sectorul public și privat, reducerea riscului de a face erori, precum și beneficii 
indirecte ca, de exemplu, crearea unui mediu mai sustenabil prin sisteme de transport mai 
eficiente, urmare a unui registru îmbunătățit al adreselor. 
 Modul de gestiune a nomenclaturii stradale asigură administrarea proceselor de 
gestiune a drumurilor și adreselor administrative, cât și a geometriei acestora, geometrie 
care este introdusă în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Gestiunea drumurilor 
și a adreselor se face prin intermediul unor fluxuri definite în sistem. Doar utilizatorii cu 
rolurile corespunzătoare pot gestiona drumurile și numerele administrative. 
Modulul este disponibil utilizatorilor din cadrul primăriilor, celor din Comisiile locale și 
membrilor Comisiei de atribuire. 
 
5. Registrul Agricol Național (RAN) 
 Proiectul RAN (Registrul Agricol Național) face parte dintr-o acțiune complexă, 
derulată la nivel național, care privește asigurarea unei evidențe centralizate și unitare a 
terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la 
dezvoltarea agriculturii și la buna utilizare a resurselor locale, acțiune care se derulează în 
baza Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol. 
 Registrul Agricol Național (RAN) este un sistem informatic care permite instituţiilor, 
precum: Ministerului Agriculturii, ANSVSA, ANAF, INS, MLPDA, ANCPI și APIA să obțină în 
timp real, pe măsura colectării, a datelor centralizatoare din acest registru și utilizarea 
acestor date în activitatea proprie. 
 În secțiunea alocată „GOSPODAR”, sistemul RAN permite cetăţenilor consultarea 
online a datelor referitoare la gospodăriile proprii (sau pentru care sunt reprezentanți 
legali), cu vizualizarea datelor în mod geospaţial acolo unde exista informaţie geospaţială, 
semnalarea de situaţii neconforme, consultarea de statistici de interes public. 
 În secțiunea alocată „UAT”, sistemul RAN permite acestora transmiterea automată 
sau încărcarea manuală a datelor din registrul agricol local, primirea și gestionarea 
cererilor de modificare de la cetăţeni precum şi consultarea datelor din registrul propriu. 
 La nivel de „INSTITUȚIE”, permite ANCPI realizarea de corelări de date şi 
comunicarea acestora către instituţii, precum şi administrarea sistemului. 
 Acest sistem va fi unul central, care conectează aceste sisteme disparate prin 
interfeţe standard în vederea consolidării datelor din registrele agricole locale într-un 
Registru Agricol Naţional (RAN) şi corelării acestora cu date obţinute de la alte instituţii sau 
din alte sisteme ale ANCPI. Acesta va uniformiza modul de gestionare a registrului agricol. 
Astfel, sistemul RAN va expune interfeţe grafice (portal) pentru transmitere şi consultare 
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date din registrul naţional utilizatorilor umani, precum şi interfeţe standard (bazate pe 
servicii web şi upload de fişiere XML) în scopul transmiterii de date primare. 
 

În vederea implementării acestor proiecte RENNS și RAN, la nivelul județului Sibiu s-
a constiuit o comisie dintr-un reprezentant al OCPI Sibiu și un reprezentant Corpului de 
Control al Prefectului care să efectueze controale tematice la primăriile din județ, având ca 
obiect printre altele:  
- organizarea, întocmirea și ținerea la zi a Registrelor Agricole (RAN), în format electronic 
- actualizarea Registrelor Electronice a Nomenclatoarelor Stradale (RENNS). 
Scopul acestor controale fiind imbunătățirea și eficientizarea celor două proiecte, RENNS și 
RAN, prin următirea dificultățiilor îmtimpinate în utilizarea acestor aplicații și ghidarea 
persoanelor responsabile de a soluționa problemele constatate.  
 
6. ROMPOS 
 Determinarea poziţiei şi monitorizarea poziţiilor se pot realiza şi prin crearea unor 
servicii (naţionale, europene şi/sau globale) specializate bazate pe tehnologiile satelitare 
de poziţionare globală. 
 La nivel european există în prezent o preocupare susţinută pentru realizarea unor 
astfel de servicii care să aibă la bază anumite standarde de funcţionare. 
 România, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, participă în 
cadrul unui proiect european denumit EUPOS® (European Position Determination System) 
care are ca scop implementarea unor servicii de poziţionare standardizat. 
 Iniţiativa EUPOS® aparţine unui grup internaţional de experţi şi al unor organizaţii 
venite din diferite domenii: geodezie, navigaţie, cercetare, cadastru, ş.a.. 
 Parteneri din 18 ţări europene s-au reunit cu scopul de a stabili în ţările lor o 
infrastructură spaţială interoperabilă prin folosirea Sistemelor Satelitare de Navigaţie 
Globală (GNSS) GPS, GLONASS, GALILEO şi realizarea unor centre naţionale de servicii 
EUPOS®. 
 ROMPOS este un sistem românesc de determinare a poziției prin care se asigură 
poziționări precise în sistemul de referință și coordonate european ETRS89. ROMPOS se 
bazează pe sisteme de navigație prin satelit (GNSS – Global Navigation Satellite Systems) 
incluzând GPS, Glonass și Galileo și pe baza rețelei naționale de stații GNSS permanente 
(RNSGP). 
 Începând cu data de 10 noiembrie 2020 s-a lansat versiunea pentru mobil a 
aplicației pentru administrarea roverelor ROMPOS (app.rompos.ro). Pentru a răspunde 
nevoilor de acces facil la serviciile ROMPOS, aplicația mobilă oferă toate opțiunile existente 
pe platforma desktop: adăugare de rovere, activare de abonamente, efectuarea de 
comenzi simple și extinse pentru fișiere RINEX, precum și posibilitatea de a încărca 
dovezile pentru plată prin OP. 
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 Lansarea aplicației de mobil continuă direcția de dezvoltare orientată către 
extinderea serviciilor oferite de sistemul ROMPOS, punând totodată accent pe experiența 
utilizatorului și pe accesul direct, în orice moment, la administrarea serviciilor dedicate. 
Printre cele mai importante dezvoltări legate de serviciile ROMPOS, realizate în ultimii doi 
ani, se numără: dezvoltarea noului site rompos.ro, aplicația de administrare a roverelor, 
aplicația de stare a stațiilor GNSS permanente rtk.rompos.ro, serviciul de live chat 
disponibil pe rompos.ro, opțiunea de decimare RINEX, extinderea zonelor de furnizare a 
corecțiilor Galileo prin intermediul a 17 stații GNSS permanente, serviciul CrossCheck de 
verificare a stabilității antenelor GNSS în timp, dar și o serie de dezvoltări în backend, 
menite să asigure suportul pentru o dezvoltare durabilă a sistemului ROMPOS. 
 Două stații GNSS sunt aplasate și în județul nostru, una în municipiul Sibiu, iar 
cealaltă în  municipiul Mediaș. Prin aceste stații persoanele care efectuează lucrări din 
acest domeniu se pot conecta și efectua măsurători de specialitate. 
 ROMPOS este utilizat în special în lucrări de geodezie, cadastru, fotogrametrie, 
topografie, cartografie, GIS, putând fi utilizat și în alte domenii de activitate în care se 
dorește determinarea poziției pe baza sistemelor globale de navigație prin 
satelit: navigație terestră, maritimă și fluvială, managementul dezastrelor, geodinamică 
sau meteorologie. 
 
 Pe parcursul anului 2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară  
(ANCPI) a urmărit două paliere de activitate: 
- accelerarea procesului de digitalizare și eficientizare a activității, și  
- îmbunătățirea legislației în domeniu și simplificarea procedurilor de înscrierea a 
proprietăților în cartea funciară. 
 S-a simplificat procedura de înscriere a imobilelor în cartea funciară prin 
cofinanțarea, din venituri proprii, a lucrărilor de întocmire a planurilor parcelare în cadrul 
Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Ca urmare a acestei 
simplificări s-a redus perioada acestui proces.  
 Prin modificarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr 7/1996 se accelerează 
procesul de retrocedare a proprietăților funciare, gestionat de Comisiile locale de fond 
funciar și se elimină etapa de rectificare a titlurilor de proprietate, respectiv a numărului de 
tarla sau parcelă a amplasamentelor imobilelor înscrise eronat în aceste titluri de 
proprietate prevalând situația identificată în urma măsurătorilor. Totodată modificarea 
legislativă prevede afișarea planurilor parcelare șim posibilitatea ca proprietarii, posesorii și 
alți deținători legali să poată contesta rezultatele.  
 Actul normativ mai prevede ca, plata seviciilor de înregistrare sistematică la nivel de 
UAT la un preț unitar pe hectar, iar suma decontată de ANCPI pentru lucrările de 
înregistrare sistematică a imobilelor inițiate de unitățile administrativ-teritoriale a fost 
majorată, prețul crescând  de la 60 lei la maximum 84 de lei+TVA/carte funciară, la care 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Geodezie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cartografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/GIS
https://ro.wikipedia.org/wiki/Naviga%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Naviga%C8%9Bie_maritim%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Management
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dezastru&action=edit&redlink=1
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se adaugă coeficiențiicategoriilor de dificultate ale terenurilorîn funcție de gradul de 
acoperire. 
 A fost modificat Ordinul directorului general al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea 
tarifelor pentru serviciile furnizate de  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară  și instituțiile subordonate. Modificarea prevede ca autoritățile și instituțiile din 
administrația publică centrală și locală să fie scutite de la plata tarifelor atât în regim 
normal, cât și în regim de urgență, pentru înregistrarea în evidențele de cadastru și carte 
funciară a imobilelor aparținând primăriilor, precum și a celor aflate în patrimoniul statului.  
 A fost implementat sistemul de semnare a  documentelor în browser, care simplifică 
și eficientizează procesul de depunere și soluționare a lucrărilor de specialitate, scurtând 
fluxul acestora. De această facilitate beneficiază toți utilizatorii aplicației eTerra, respectiv 
partenerii ANCPI (persoane fizice și juridice autorizate, notari, executori judecătorești etc.), 
precum și angajații  instituției. 

 Începând din această lună, se testează la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Cluj plata cu cardul în aplicația eTerra. Astfel partenerii ANCPI care au acces în 
sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară eTerra cu user și parolă pot 
achita prin card bancar tarifele pentru serviciile prestate. Prin această facilitate se mărește 
numărul celor care nu mai trebuie să se deplaseze la ghișee pentru plata serviciilor de 
cadastru, urmând ca plata cu cardul să se fie exinsă la nivelul tuturor oficiilor de cadstru și 
publicitate imobiliară, în cel mai scurt timp, pe măsură ce acestea vor definitiva contractele 
cu procesatorul de plăți. 
 De altfel, ANCPI intenționează să facă posibilă curând plata cu cardul pentru toți cei 
care au nevoie de serviciile prestate de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din țară. 
 În prezent, atât cetățenii, cât și partenerii ANCPI pot achita online, cu cardul 
bancar, extrasul de carte funciară pentru informare și extrasul din plan cadastral pe 
ortofotoplan, prin intermediul platformei epay.ancpi.ro.  
 După împlementarea acestei facilități la nivel național, activitatea ANCPI va fi 
digitalizată in totalitate (100%)  
 
 Preocuparea permanentă a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) 
Sibiu este de a realiza îmbunătățirea serviciilor furnizate unei game largi de utilizatori, 
respectiv în domeniile cadastrului, publicității imobiliare, geodeziei, topografiei și 
cartografiei și de a asigura deularea în condiții optime a Programului Național de Cadastru 
și Carte Funciară (PNCCF) 2015-2023.  
 Totodată, instituția noastră depune toate eforturile în vederea creșterii semnificative 
a numărului imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și în 
vederea accelerării derulării lucrărilor de înregistrare sistematică. 
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 Toate aceste obiective vor fi menținute și în anul 2021 pentru ca OCPI Sibiu, în 
calitatea sa de instituție publică, să asigure buna gestionare a PNCCF, program asumat de 
Statul Român și să asigure cetățenilor din județul Sibiu facilitatea accesului la serviciile 
prestate, precum și servicii performante cu încadrarea în termenele instituite de 
reglementările în vigoare. 
 
Anexat puteți vizualiza, reprezentate la nivel național: 
- Stadiul PNCCF la 30.10.2020 – lucrări de înregistrare sistematică; 
- Dinamica cereri, dinamica ipoteci și dinamica vânzări pentru perioada 01.01.2020-
31.10.2020; 
- Imobile gestionate de sistemul informatic integrat de cadstru și carte funciară, la data de 
17.11.2020. 
 
 
 



1 
 

 
  

 
 
 
 
 
Nr. 27.228/18.11.2020 

 
 

 
EVOLUŢIA PROGRAMELOR NAŢIONALE DE 

SĂNĂTATE CURATIVE FINANŢATE DIN BUGETUL 

CASEI JUDEŢENE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

SIBIU,  

ÎN PERIOADA 2018 - 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNAS 
CAS SB 

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE 
CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE 

SIBIU 
 

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

tel:0269/214279, fax:0269/217770 
www.cassb.ro, e-mail: registratura@cassb.ro 
Operator de date cu caracter personal nr. 17164. 

http://www.cassb.ro/


2 
 

CADRUL GENERAL DE REALIZARE A PROGRAMELOR NAŢIONALE DE 

SĂNĂTATE CURATIVE 

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

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

publice. 

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

considerente, între care: 

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

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

persoanelor (cancere, boli neurologice, boli rare);  

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

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

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

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

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

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

completările ulterioare. 

Structura programelor naţionale de sănătate curative finanţate din bugetul Fondului naţional 

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

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

sănătate curative sunt stabilite de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. 

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

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

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

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

de eficienţă pentru programele naţionale de sănătate curative. 

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

pot fi: 

a) instituţii publice; 

b) furnizori publici de servicii medicale; 

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

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

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

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

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

d) furnizori privaţi de medicamente şi dispozitive medicale. 
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Raporturile stabilite între unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de 

sănătate curative şi casele de asigurări de sănătate sunt raporturi juridice civile, care vizează acţiuni 

multianuale, ce se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract . 

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

utilizate în unităţile sanitare cu paturi pentru tratamentul bolnavilor pe perioada spitalizării acestora 

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

bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate se achiziţionează de către unităţile sanitare 

cu paturi prin care se derulează programul, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, 

la preţul de achiziţie, care în cazul medicamentelor nu poate depăşi preţul de decontare aprobat în 

condiţiile legii. Sumele alocate pentru programele naţionale de sănătate sunt cuprinse în bugetele de 

venituri şi cheltuieli ale unităţilor de specialitate prin care acestea se implementează. 

Din cele 14 programe finanţate de CNAS, în anul 2018, în judeţul Sibiu, s-au derulat 9 programe 

de sănătate curative, numărul acestora crescând la 10, începând cu anul 2019. 

 Creditele de angajament aprobate pentru Programele nationale de sanatate curative finanţate de 

CAS Sibiu sunt la data de 16.11.2020 in sumă de 165.143,12 mii lei din care 14.502,77 mii lei 

pentru medicamente care fac obiectul contractelor de tip cost volum. Repartizarea pe fiecare 

program derulat este prezentata in graficul urmator. 
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ANALIZA IN DINAMICA A INDICATORILOR FIZICI SI DE EFICIENTA REALIZATI IN 
PERIOADA 01.01-30.09.2018,  01.01-30.09.2019,  01.01-30.09.2020 

 
Programul national de boli cardiovasculare  
In judetul Sibiu, in anul 2018 s-au  derulat activitati 9 din cadrul programului, numarul acestora 
crescand la 11, din  trimestrul IV 2019, ca urmare a reluarii inteventilor de chirurgie vasculara la 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu si includerii Clinicii Polisano SRL în cadrul unitatilor prin 
care se deruleaza interventii de chirurgie cardiovasculara copii.(Ordinul CNAS nr.245/2017). 

    (LEI) 

Unitate 
sanitara Activitati 

Nr. beneficiari  Cost mediu/ bolnav  

9 luni  2018 9 luni  2019 9 luni  2020 9 luni 2018 9 luni 2019 9 luni 2020 
Spitalul 
Clinic 
Judetean de 
Urgenta 
Sibiu 

implantare stimulatoare 
cardiace 

25 59 33 2.207,46 2.761,06 2.724,45 

chirurgie vasculara 
0 0 66 - - 426,70 

Clinica 
Polisano  
SRL 

proceduri de dilatare 
percutana 496 573 498 1.781,67 2.166,16 2.103,44 

proceduri terapeutice de 
electrofiziologie** 17 16 24 3.854,10 5.701,07 4.920,15 

stimulatoare cardiace ** 46 33 31 2.283,64 2.598,33 2.598,62 
defibrilatoare interne** 5 7 11 14.222,24 18.363,78 22.456,38 

stimulatoare de 
resincronizare 
cardiaca** 

1 8 3 10.023,31 10.134,93 10.192,74 

chirurgie cardiovasculara 
adulti** 133 147 52 6.723,31 10.143,45 9.154,60 

chirurgie cardiovasculara 
copii** 0 0 7 - - 8.756,37 

tratament anevrisme 
aortice prin tehnici 
hibride** 

8 11 2 36.953,94 41.299,64 44.927,08 

tratament stenoze aortice 
declarati inoperabili sau 
cu risc chir.foarte mare 
prin tehnici 
transcateter** 

15 20 19 103.743,50 104.108,63 104.316,49 

tratament aritmii 
compexe prin proceduri 
de ablatie** 

11 15 17 10.885,47 13.031,53 14.939,19 

TOTAL  757* 824* 731*       

 
NOTA  * CNP unic. 
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(LEI) 

Denumire unitate sanitara Activitati 

 
Valoarea materialelor sanitare consumate 

9 luni 2018 9 luni 2019 9 luni 2020 

Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 

implantare stimulatoare cardiace 55.186,49 162.902,40 89.906,80 

chirurgie vasculara 0   28.161,87 

Total Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 55.186,49 162.902,40 118.068,67 

Clinica Polisano  SRL 

proceduri de dilatare percutana 883.708,98 1.241.211,76 1.047.510,67 
proceduri terapeutice de 
electrofiziologie 65.519,62 91.217,07 118.083,70 

stimulatoare cardiace  105.047,30 85.745,04 80.557,23 
defibrilatoare interne 71.111,18 128.546,47 247.020,21 

stimulatoare de resincronizare cardiaca 10.023,31 81.079,47 30.578,21 

chirurgie cardiovasculara adulti  894.173,18 1.491.087,66 476.039,12 
chirurgie cardiovasculara copii     61.294,62 
tratament anevrisme aortice prin tehnici 
hibride 295.631,53 454.296,08 89.854,15 

tratament stenoze aortice declarati 
inoperabili sau cu risc chir.foarte mare 
prin tehnici transcateter 

1.556.152,50 2.082.172,50 1.982.013,26 

tratament aritmii compexe prin 
proceduri de ablatie 119.740,18 195.472,97 253.966,24 

Total Clinica Polisano  SRL 4.001.107,78 5.850.829,02 4.386.917,41 

TOTAL GENERAL 4.056.294,27 6.013.731,42 4.504.986,08 

 
Creditele de angajament aprobate în anul 2020 sunt în sumă de 6.677.080,00 lei, repartizate la cele 
două unităţi sanitare care derulează programul astfel: 

• Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu  - 160.650,00 lei 
• Clinica Polisano  SRL -6.516.430,00 lei. 

 
Programul national de oncologie 
 
 Reprezinta programul cu cea mai importanta finantare si al doilea ca si numar de pacienti.  
 Medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice se 
eliberează după cum urmează: 
    a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, 
pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi pentru unele formele farmaceutice cu 
administrare subcutanată/intramusculară; 
    b) prin farmaciile cu circuit închis din structura unităţilor sanitare aflate în relaţie contractuală cu 
casele de asigurări de sănătate, pentru celelalte forme farmaceutice cu administrare parenterală. 
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( LEI)                

Activitati 

Nr. beneficiari  
 

Cost mediu/ bolnav  
 

9 luni  
2018 

9 luni  
2019 

9 luni  
2020 9 luni 2018 9 luni 2019 9 luni 2020 

Subprogramul de tratament al 
bolnavilor cu afectiuni 
oncologice - medicamente 
activitate curenta 

2.147 2.300 2.301 10.861,51 11.570,69 14.206,78 

Subprogramul de tratament al 
bolnavilor cu afectiuni 
oncologice - medicamente cost 
volum 

49 64 75 121.172,61 132.571,67 153.787,11 

Subprogramul de radioterapie al 
bolnavilor cu afectiuni 
oncologice -IMRT 

703 686 602 12.320,23 12.881,17 12.956,28 

 
Se constată un trend crescator a numărului de bolnavi trataţi precum şi a cheltuielilor. 
 

Activitati 
Valoarea medicamentelor consumate / serviciilor 

 
9 luni 2018 9 luni 2019 9 luni 2020 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu 
afectiuni oncologice - medicamente activitate 
curenta 

24.481.852,53 26.612.575,92 32.689.796,46 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu 
afectiuni oncologice - medicamente cost volum 5.937.457,77 8.484.587,06 11.534.033,53 

Subprogramul de radioterapie al bolnavilor cu 
afectiuni oncologice -IMRT 8.661.120,00 8.836.480,00 7.799.680,00 

 
În anul 2020, creditele de angajament aprobate se ridică la valoarea totala de 56.323.280,00 lei, din care 
pentru : 

- subprogramul de tratament medicamentos 45.695.440,00 lei. Suma a fost repartizată pentru 
medicamentele eliberate in farmaciile cu circuit deschis 27.939.490,00 (61,14%)  si pentru 
consumul  in spital 17.755.950,00 lei (38,86%).  

-  subprogramul de radioterapie 10.627.840,00 lei ;   
Repartizarea creditelor de angajament in anul 2020, la unitătile sanitare cu paturi  precum si situaţia 
indicatorilor fizici şi de eficienţă realizaţi în perioada 01.01-30.09.2020, este prezentată în tabelul 
următor:   

( LEI)                                                                                                                                            

Denumire unitate 
sanitara Activitati  

Credite de 
angajament 
alocate 2019 

Credite de 
angajament 
utilizate in 
9 luni 2019  

Nr. 
beneficiari 

9 luni - 
2019 

 
Cost 

mediu/ 
bolnav 
 / 9 luni 

Valoarea 
medicamentelor 

consumate/ 
serviciilor  

 9 luni 2019 

Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sibiu 

tratament  
specific 17.685.950,00 13.106.996,44 748 16.546,58 12.376.842,44 

Spitalul Municipal 
Medias 

tratament  
specific 70.000,00 48.432,09 56 578.10 32.373.56 

Total 17.755.950,00 13.155.428,53   12.409.216,00 
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 Creditele de angajament aprobate în anul 2020 pentru medicamente care fac obiectul 
contractelor cost volum sunt in suma de 13.431.170,00 lei si au fost repartizate pentru medicamentele 
eliberate in farmaciile cu circuit deschis 6.452.980,00 (48,04%)  si pentru consumul  in spital 
6.978.190,00 lei (51,96%). Singura unitate sanitara prin care se elibereaza aceste medicamente este 
Spitalul Clinic  Judetean de Urgenta Sibiu.  

     

Programul national de diabet 
 
Reprezinta cel mai mare program national curativ derulat, ca numar de pacienti in perioada 2018-2020, 
și al doilea ca nivel de finanțare, dupa cel oncologic. Din anul 2020 se asigura prin farmaciile cu circuit 
inchis materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare continua a glicemiei. 
             (LEI) 

Denumire indicator 

Nr. beneficiari  Cost mediu/ bolnav  
9 luni  
2018 

9 luni  
2019 

9 luni  
2020 

9 luni 
2018 

9 luni 
2019 

9 luni 
2020 

- medicamente ( ADO + insulină 17.865 18.733 19.164 1.168,63 1.242,69 1.439,21 
-  seturi consumabile pentru 
pompele de insulina 7 10 21 4.093,19 3.741,31 4.413,14 
  -  seturi consumabile pentru 
SMCG 0 0 4 - - 9.007,41 
 - teste automonitorizare copii  56 62 69 1.294,29 1.240,65 1.076,52 
- teste automonitorizare adulti  6.458 6.633 6.693 300,71 326,89 338,46 
-evaluarea periodica prin 
dozarea hemoglobinei glicozilate 
(HbA1c)  3.288 3.448 2.757 22,09 22,33 21,93 

 

Denumire indicator 

Valoarea medicamentelor/materialelor consumate / 
serviciilor 

9 luni 2018 9 luni 2019 9 luni 2020 
- medicamente ( ADO + insulină) 20.877.630,23 23.279.399,43 27.581.086,70 
-  seturi consumabile pentru pompele de 
insulina 28.652,35 37.413,12 92.676,01 
  -  seturi consumabile pentru SMCG 0,00 0,00 36.029,63 
 - teste automonitorizare copii  72.480,00 76.920,00 74.280,00 
- teste automonitorizare adulti  1.941.996,00 2.168.257,20 2.265.300,00 
-evaluarea periodica a bolnavilor prin 
dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)  72.640,00 77.000,00 60.460,00 

  Analizand comparativ primele 9 luni din 2020, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2019, se 
constată creşterea numărului de pacienţi diabetici cu 2,3% a costului mediu/bolnav tratat cu 15,8%, 
corelat cu creşterea preţutilor la medicamente şi introducerea în lista de compensare a unor 
medicamente noi, cu preţuri mai ridicate, dublarea numărului de pacienţi beneficiari de consumabile 
pentru  pompe de insulină, dar şi scăderea cu 21% a numărului de asiguraţi care au beneficiat de 
dozarea hemoglobinei glicozilate, consecinţă a adresabilităţii reduse, în contextul epidemiologic actual. 
 In anul 2020, creditele de angajament alocate se ridica la valoarea totala de 40.262.460,00 lei, 
din care pentru :  

- medicamente – 36.774.790,00 lei, repartizate astfel: 36.758.710,00 lei (99,97%) pentru  
farmaciile cu circuit deschis ṣi 16.080,00 lei (0,04%) pentru consumul in spital; 
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- seturi consumabile pentru pompele de insulina – 135.970,00 lei. 
- seturi consumabile pentru SMCG -122.150,00 lei 
-  teste automonitorizare – 3.145.300,00 lei;  
- dozarea hemoglobinei glicozilate – 84.250,00 lei 
- seturi consumabile pentru pompele de insulina – 67.740,00 lei. 

Unităţile prin care se derulează programul în funcţie de activitate sunt: 
Denumire activitate Unitati prin care se deruleaza 

- tratament medicamente ( ADO + insulină) 

Farmacii cu circuit deschis 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu 
Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu 
Spitalul Municipal Mediaş 

-  eliberare seturi consumabile pentru pompele de insulina 
si SMCG 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu 
Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu 

 - eliberare teste automonitorizare copii / adulti Farmacii cu circuit deschis 

- evaluarea periodica a bolnavilor cu diabet zaharat prin 
dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c)  

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu 
Gensan SRL 
Gral Medical SRL 
Vladutiu & Garabedian SRL 

 
Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 
 
Are ca scop asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, prin farmaciile cu circuit închis, a medicamentelor 
specifice pentru prevenţia şi tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie precum si 
a tratamentului cu chelatori de fier pentru bolnavii cu talasemie. 

(LEI) 

Denumire indicator 

Nr. beneficiari  Cost mediu/ bolnav  

9 luni  
2018 

9 luni  
2019 

9 luni  
2020 9 luni 2018 9 luni 2019 9 luni 2020 

Hemofilie congenitala fara 
inhibitori- substituţia 
profilactică continuă 5 4 5 73.432,86 203.674,70 188.503,02 
Hemofilie congenitala fara 
inhibitori- substituţia 
profilactică intermitentă/ de 
scurtă durată 3 7 7 258.277,82 122.918,00 132.664,48 
Hemofilie congenitala fara 
inhibitori- tratament "on 
demand" 20 25 17 22.963,31 30.720,75 43.594,40 
Hemofilie congenitala cu 
inhibitori- tratament sangerare 1 1 3 14.759,07 11.601,33 39.176,58 
Hemofilie dobandita 0 0 1 x x 31.483,56 
Talasemie 1 1 1 42.600,11 54.056,29 51.116,39 

 
TOTAL 24* 28* 23*       

 
NOTA *CNP unic 
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(LEI) 

Denumire indicator 
Valoarea medicamentelor consumate 

9 luni 2018 9 luni 2019 9 luni 2020 
Hemofilie congenitala fara inhibitori- substituţia profilactică 
continuă 367.164,32 814.698,80 942.515,10 
Hemofilie congenitala fara inhibitori- substituţia profilactică 
intermitentă/ de scurtă durată 774.833,47 860.425,99 928.651,33 
Hemofilie congenitala fara inhibitori- tratament "on demand" 459.266,10 768.018,71 741.104,83 
Hemofilie congenitala cu inhibitori- tratament sangerare 14.759,07 11.601,33 117.529,77 
Hemofilie dobandita 0,00 0,00 31.483,56 
Talasemie 42.600,11 54.056,29 51.116,39 

TOTAL 1.658.623,07 2.508.801,12 2.812.400,98 
 Comparativ cu anul 2019, in 2020 numărul total al pacienţilor trataţi a scăzut, dar au crescut 
cheltuielile în special la profilaxie. 
 În anul 2020, creditele de angajament aprobate in suma de  3.556.740,00 lei sunt repartizate in 
funcţie de activităţile derulate şi indicatorii realizaţi la cele 2 unităti sanitare astfel: 

• Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu - 2.024.675,00 lei 
• Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu - 1.532.065,00 lei. 

 
Programul national de boli rare  
 Ca urmare a includerii unor afectiuni in cadrul programului, respectiv Atrofia musculară 
spinală, Scleroza tuberoasă, Neuropatia optică Leber , numărul acestora a crescut de la 7 în anul 2018 
la 10 în anul 2020.  

(LEI) 

Denumire indicator 

Nr. beneficiari  Cost mediu/ bolnav  
9 luni  
2018 

9 luni  
2019 

9 luni  
2020 9 luni  2018 9 luni  2019 9 luni  2020 

Sindrom de imunodeficienţă primară 4 5 4 35.910,08 45.789,97 43.819,20 

Purpura trombocitopenică imună 
cronică - medicamente activitate 
curenta 6 15 13 50.487,20 76.688,43 104.096,55 
Atrofie musculară spinală 0 1 3 - 340.729,64 1.054.708,36 
Scleroza tuberoasa  0 0 3 -  -  74.983,28 
Mucoviscidoză copii 6 6 7 13.585,65 16.840,02 14.016,23 
Mucoviscidoză adulţi 1 2 1 - 18.618,52 30.799,43 
Scleroză laterală amiotrofică 11 13 7 2.637,92 1.994,34 2.523,31 
Distrofie musculară Duchenne 2 2 2 1.468.805,65 1.382.670,63 1.550.813,57 
Angioedem ereditar 2 2 2 25.605,41 30.173,.52 18.858,45 
Neuropatie optică ereditară Leber 0 0 2 -  -  56.380,28 

TOTAL  medicamente activitate 
curenta  31* 46* 41 - - - 

Purpura trombocitopenică imună 
cronică  - medicamente cost volum 5 7 11 67.827,91 56.681,72 46.098,84 

NOTA *CNP unic 
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 Costul mediu/bolnav tratat este semnificativ in cazul Distrofiei musculare Duchenne şi a 
Atrofiei musculare spinale . 
 Comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent, în primele 9 luni din 2020, valoarea 
medicamentelor a crescut cu 76,6% la activitate curentă şi cu 23,4% la medicamente cost volum. 

 

Denumire indicator 

Valoarea medicamentelor consumate 
9 luni 2018 9 luni 2019 9 luni 2020 

Sindrom de imunodeficienţă primară 143.640,31 228.949,87 175.276,79 

Purpura trombocitopenică imună cronică - 
medicamente activitate curenta 302.923,21 1.150.326,39 1.353.255,12 
Atrofie musculară spinală 0,00 340.729,64 3.164.125,08 
Scleroza tuberoasa  0,00 0,00 224.949,83 
Mucoviscidoză copii 81.513,88 101.040,10 98.113,61 
Mucoviscidoză adulţi 0,00 37.237,04 30.799,43 
Scleroză laterală amiotrofică 29.017,11 25.926,38 17.663,14 
Distrofie musculară Duchenne 2.937.611,29 2.765.341,26 3.101.627,14 
Angioedem ereditar 51.210,81 60.347,04 37.716,90 
Neuropatie optică ereditară Leber 0,00 0,00 112.760,55 
 TOTAL medicamente activitate curenta  3.545.916,61 4.709.897,72 8.316.287,59 
Purpura trombocitopenică imună cronică  - 
medicamente cost volum 339.169,53 410.772,06 507.087,29 

 
Creditele de angajament alocate pentru anul 2020 se ridica la valoarea totala de 8.610.340,00 lei  si 
sunt repartizate dupa modul de eliberare a medicamentelor prin farmaciile cu circuit inchis sau prin 
farmaciile cu circuit deschis astfel:     
                                                                                                                                                                                         (LEI) 

Denumire unitate sanitara Activitati  Credite de angajament 
alocate 2020 

Spitalul Clinic Judetean de 
Urgenta Sibiu 

Sindrom imunodeficienta primara 260.630,00 

Purpura trombocitopenica imuna cronica 2.234.530,00 

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu 
Atrofie musculara spinala 1.081.570,00 

Scleroza tuberoasa 355.820,00 

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

Activitati  Credite de angajament 
alocate 2020 

Mucoviscidoză copii 133.300,00 

Mucoviscidoză adulti 48.540,00 

Scleroza laterala amiotrofica 24.940,00 

Distrofie musculara Duchenne 4.178.100,00 

Angioedem ereditar 86.200,00 

Neuropatie optică ereditară Leber 206.710,00 
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 Creditele de angajament aprobate pentru medicamente care fac obiectul contractelor cost 
volum sunt in suma de 754.000,00 lei si au fost repartizate Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 
- singura unitate sanitara prin care se elibereaza aceste medicamente.  
 
Programul national de  tratament al bolilor neurologice  
 
 Este derulat din trimestrul IV 2019, prin Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu si are ca 
obiectiv asigurarea tratamentului pentru pacientii cu scleroza multipla din judet, care au beneficiat de 
tratament la unitatile sanitare din Mures sau Cluj, precum si pentru cazurile nou diagnosticate.   
  In primele 9 luni din 2020 au primit tratament specific 46 de pacienti cu un cost mediu de 
20.571,36 lei/bolnav tratat, cheltuieli totale de 946.282,39 lei. 
 Creditele de angajament aprobate pentru anul 2020 sunt in suma de 883.620,00 lei pentru 
medicamente activitate curentă şi 317.600, pentru medicamente cost-volum, alocate Spitalului Clinic 
Judetean de Urgenta Sibiu - singura unitate prin care se elibereaza aceste medicamente . 
 
Programul national de boli endocrine . 
 Derulat prin Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, asigura în spital şi în ambulatoriu 
medicamentele specifice pentru tratamentul osteoporozei.  

(LEI) 

Tratament osteoporoza/ 
Denumire indicator 

 
9 luni  2018 9 luni  2019 9 luni  2020 

Nr. beneficiari  
 261 129 12 

Cost mediu/ bolnav  
 182.40 172,06 174,39 

Valoarea medicamentelor 
consumate 47.605,45 22.195,71 21.275,11 

Creditele de angajament alocate pentru anul 2020 in suma de 29.640,00 lei şi asigură continuitatea 
derulării programului. 
 

Programul naţional de ortopedie 
Are ca scop asigurarea materialelor sanitare necesare tratamentului prin endoprotezare al bolnavilor cu 
afecţiuni articulare  si tratamentului instabilităţilor articulare cronice cu implanturi de fixare. 

(LEI) 

Denumire 
unitate sanitara Activitati  

Nr. beneficiari  Cost mediu/ bolnav  
9 luni  
2018 

9 luni  
2019 

9 luni  
2020 

9 luni 
2018 

9 luni 
2019 

9 luni 
2019 

Spitalul Clinic 
Judetean de 
Urgenta Sibiu 

endoprotezare 189 196 71 4.901,80 5.233,83 5.740,08 
tratament instabilitate 
articulara implanturi de 
fixare 18 26 4 3.186,17 2.250,87 3.391,29 

Spitalul 
Municipal 
Medias endoprotezare 12 17 10 3.313,60 1.846,08 2.845,11 
TOTAL  ( CNP 
unic)   219 238 85       
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Denumire unitate sanitara Activitati  

Valoarea materialelor consumate 

9 luni 2018 9 luni 2019 9 luni 2020 

Spitalul Clinic Judetean de 
Urgenta Sibiu 

endoprotezare 926.439,95 1.025.831,50 407.545,55 

tratament instabilitate articulara 
implanturi de fixare 57.351,04 58.522,62 13.565,15 

Spitalul Municipal Medias endoprotezare 39.763,20 31.383,28 28.451,12 

TOTAL   1.023.554,19 1.115.737,40 449.561,82 
 
 În anul 2020, creditele de angajament aprobate in suma de  792.730,00 lei sunt repartizate in 
funcţie de activităţile derulate şi indicatorii realizaţi la cele 2 unităti sanitare astfel: 

• Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu - 758.130,00 
• Spitalul Municipal Medias - 34.600,00 lei. 

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

(LEI) 
 

Tratament post transplant / 
Denumire indicator 

 
9 luni  2018 9 luni  2019 9 luni  2020 

 
Nr. beneficiari  60 69 64 

Cost mediu/ bolnav  8.890,12 6.890,05 8.661,85 

Valoarea medicamentelor eliberate 533.407,18 475.413,23 554.361,24 

 
 Creditele de angajament alocate in suma de 748.290,00 lei asigura continuitatea programului în 
anul 2020. 
 
Programul national de supleere a functiei renale 
 Are ca scop asigurarea serviciilor de supleere renala, inclusiv medicamente si material sanitare 
specifice, investigatii paraclinice, transportul nemedicalizat al pacientilor hemodializati de la si la 
domiciliul pacientilor,  transportul lunar al medicamentelor si materialelor sanitare specific dializei 
peritoneale  la domiciliul pacientilor. Exista un trend crescător a numărului de bolnavi şi a cheltuielilor. 
 

Denumire indicator 
Nr. beneficiari  

  
9 luni  2018 9 luni  2019 9 luni  2020 

hemodializă convenţională 341 372 418 

hemodiafiltrare intermitentă on-line 26 27 27 

dializă peritoneală continuă 6 11 12 

dializă peritoneală continuă 1 1 1 

TOTAL   ( CNP unic) 362 401 447 
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(LEI) 
 

Denumire indicator 

Valoarea serviciilor 

9 luni 2018 9 luni 2019 9 luni 2020 

hemodializă convenţională 16.933.936,00 18.985.036,00 21.749.970,00 

hemodiafiltrare intermitentă on-line 1.330.369,00 1.423.717,00 1.572.192,00 
dializă peritoneală continuă 217.098,67 326.765,21 380.258,54 
dializă peritoneală continuă 50.006,25 51.472,74 12.090,16 

TOTAL 18.531.409,92 20.786.990,95 23.714.510,70 
 

Creditele de angajament alocate in anul 2020, in suma de 32.756.170,00 lei au fost repartizate  celor 4 
unitati care deruleaza programul, în functie de numarul de pacienti contractaţi/tipuri de dializă, astfel: 

Denumire unitate sanitara Activitati  

Credite de 
angajament alocate 

2020 
Nr. beneficiari 9 

luni - 2020 
Spitalul Clinic Judetean de 
Urgenta Sibiu Hemodializa /Dializa peritoneala 2.395.671,00 98/ 1 
Diaverum Romania SRL -
Sibiu, str. Morilor 

Hemodializa/Hemodiafiltrare/Dializa 
peritoneala/ Dializa peritoneala automata 8.085.327,00 118/5/3/0 

Diaverum Romania SRL- 
Medias 

Hemodializa/Hemodiafiltrare/Dializa 
peritoneala/ Dializa peritoneala automata 7.744.308,15 94/8/6/1 

Diaverum Romania SRL- 
Sibiu, str. Distributiei 

Hemodializa/Hemodiafiltrare/Dializa 
peritoneala/ Dializa peritoneala automata 14.529.891,00 180/14/2/0 

 
 Din punctul de vedere al CAS Sibiu, principala provocare in realizarea programelor nationale de 
sanatate o reprezinta estimarea  corectă a creditelor de angajament astfel încât acestea sa fie utilizate 
integral în fiecare trimestru si să asigurare continuitatea pentru fiecare activitate derulată, in special în 
cazul afecţiunilor cu variaţii mari ale consumului lunar. Deoarece programele naţionale de sănătate 
curative reprezintă un ansamblu de acţiuni multianuale, alocarea  creditelor de  angajament pentru o 
perioadă mai mare ar permite o utilizare mai eficienta a fondurilor. 


