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                                            ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 24.02.2021, ora 10˚˚ 

 
   

1.  Planul de acțiuni pe anul 2021, pentru realizarea în județul Sibiu a obiectivelor 
cuprinse în Programul de Guvernare. 

Prezintă Instituția Prefectului – Județul Sibiu 
 

2. Modul de răspuns al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru 
Croitoru“ al Județului Sibiu, la situațiile de urgență produse pe teritoriul județului Sibiu, 
în anul 2020. 
  Prezintă Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Cpt. Dumitru 
Croitoru“ al Județului Sibiu 
 

3. Diverse 
 
 



 
 
 
 
 

COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
 

 
  PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind Planul de acţiuni pe anul 2021, pentru realizarea în judeţul Sibiu a 
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 

 
 
 
 Colegiul Prefectural al Judeţului Sibiu întrunit în şedinţă în data de 24.02.2021, 
 Având în vedere Planul de acţiuni pe anul 2021, pentru realizarea în judeţul Sibiu 
a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, 
 În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2)  lit. a din Regulamentul de 
funcţionare al Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu, 
 În temeiul art. 267 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art.1 Se aprobă Planul de acţiuni pe anul 2021, pentru realizarea în judeţul Sibiu 
a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art. 2 Directorii Serviciilor Publice Deconcentrate şi ale celorlalte servicii ale 
ministerelor şi organelor centrale, vor intreprinde măsurile necesare pentru realizarea 
integrală şi la termenele stabilite a măsurilor cuprinse în Planul de acţiuni pe anul 2021. 
 
 Art. 3 Trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare veţi comunica Instituţiei 
Prefectului Judeţului Sibiu stadiul implementării Planului de acţiuni al Judeţului Sibiu 
pe anul 2021. 
  
 Art. 3. Comunicarea prezentei hotărâri către cei interesaţi revine secretariatului 
tehnic al Colegiului Prefectural. 

Adoptată Sibiu la data de 24 februarie 2021 
 

 
PREFECTUL 

JUDEŢULUI SIBIU 
Mircea-Dorin Crețu 
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INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SIBIU 
Nr. 3.552/19.02.2021 
 
 
 

PLANUL DE ACŢIUNI AL JUDEŢULUI SIBIU PE ANUL 2021 PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE 
GUVERNARE  

 
CAPITOLUL  1  FINANȚE  

 
Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

 Creşterea eficienţei colectării şi a conformării voluntare 
1. Acţiuni: 

- eficientizarea activităţii de recuperare a arieratelor; 
- eficientizarea reprezentării intereselor statului în 
litigii; 
- utilizarea unor pârghii eficace şi eficiente, cu 
costuri reduse, în atragerea impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor şi altor sume datorate la bugetul 
general consolidat; 
- impulsionarea conformării voluntare a 
contribuabililor la declararea on-line şi plata 
obligaţiilor fiscale; 
Indicatori: 
- gradul de realizare a programului de încasări 
bugetare nete; 
- gradul de depunere voluntară a declaraţiilor 
fiscale, pe tipuri de impozite; 
- gradul de conformare voluntară la plata 
obligaţiilor fiscale; 

Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor 

Publice Sibiu 

Şef administraţie; 
Şef administraţie 

adj. colectare; 
Şefi servicii 

fiscale teritoriale 

31.12.2021 

 Îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii 
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2. Acţiuni: 
- creşterea calităţii serviciilor oferite, prin 
implementarea şi dezvoltarea canalelor de 
comunicare în vederea utilizării într-un procent cât 
mai ridicat a mijloacelor electronice şi implicit 
reducerea costurilor de conformare ale 
contribuabililor; 
- eficientizarea serviciilor de asistenţă pentru 
contribuabili prin formarea de resurse umane 
competente şi motivate în vederea aplicării unitare a 
prevederilor legislaţiei fiscale; 
- creşterea transparenţei instituţiei şi a rolului de 
prevenţie; 
- creşterea operativităţii administraţiei fiscale, 
eliminarea depăşirii termenelor; 
Indicatori: 
- număr întâlniri de lucru cu contribuabilii; 
- număr de participanţi la întâlnirile de lucru 
organizate; 
- număr de solicitări pe linie de asistenţă 
contribuabili soluţionate; 
- număr de utilizatori ai aplicaţiei SPV; 
- număr şi valoarea plăţilor efectuate on-line; 
- număr şi valoarea plăţilor efectuate prin POS; 

 
Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor 
Publice Sibiu 

 
Şef administraţie; 
Şef administraţie 

adj. colectare; 
Şefi servicii 

fiscale teritoriale 

 
31.12.2021 

Reducerea evaziunii fiscale 
3. Acţiuni:  

- combaterea evaziunii fiscale prin acţiuni îndreptate 
spre domeniile cu risc mare de evaziune 
Indicatori: 
- sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare 
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane 
juridice; 

Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor 

Publice Sibiu 

Şef administraţie; 
Şef administraţie 

adj. inspecţie 
fiscală 

31.12.2021 
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- sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare 
inspecţiilor fiscale la contribuabili persoane fizice; 
- ponderea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 
pentru care s-a modificat baza de impunere în total 
impozite, taxe şi contribuţii verificate la 
contribuabili persoane juridice. 

Creșterea colectării veniturilor din accize, TVA și taxe vamale prin monitorizarea importurilor mărfurilor cu risc fiscal ridicat în scopul 
diminuării evaziunii cu mărfurile de contrabandă 

4. 
Creșterea colectării fiscale ( Indicator-sume 
colectate) 
 

B.V.I. Sibiu 
 

Dăncilă Dumitru 
Șef Birou Vamal 

 
31.12.2021 
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CAPITOLUL 2  INVESTIȚII ȘI PROIECTE EUROPENE 
 
 
 
Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Obiective generale din Programul de guvernare: 
 Creșterea ritmului anual de absorbție a fondurilor europene în perioada 2021-2023, aferente exercițiului financiar 2014-2020; 
 Pregătirea și dezvoltarea unui portofoliu de proiecte mature pentru demararea cu celeritate a implementării în perioada 2021-2027; 
 Implementarea Acordului de Parteneriat și a programelor operaționale; 
1. Reabilitarea și valorificarea unei gospodării 

tradiționale din Nou Român – idee de proiect 
 
 
 
  

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzeul 
Civilizației 
Populare 
Tradiționale 
ASTRA – 
Muzeul în aer 
liber 
George Tomegea 

2027 

2. Reabilitarea sediului Muzeului Țării Secașelor – 
idee de proiect 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Administrativă/ 

Investiții 
Cosmin Ignat 

2027 

3. Amenajarea și punerea în funcție a spațiilor de 
cinema și educaționale ale Departamentului ASTRA 
Film – idee de proiect 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția ASTRA 
FILM 

Dumitru Budrală 

2027 

4. Realizarea unui centru de conferințe în incinta 
Muzeului în aer liber – idee de proiect 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzeul 
Civilizației 
Populare 

Tradiționale 
ASTRA – 

Muzeul în aer 
liber 

2027 
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Lucian Robu 
5. Realizarea unui sediu pentru Muzeul de Etnografie 

Universală Franz Binder– idee de proiecte 
Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzee 
Pavilionare și 
Managementul 
patrimoniului 
Direcția 
Administrativă/ 
Investiții 

Mirela Crețu 

2027 

6. Amenajarea și punerea în circuitul cultural turistic a 
Amfiteatrului și a scenei din incinta Muzeului în aer 
liber– idee de proiect 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Administrativă/ 
Investiții 

Delia Nistor 

2027 

7. Amenajarea unor alei din Muzeul în aer liber cu 
aspect rustic dar cu fundație solidă – idee de proiect 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Administrativă/ 
Investiții 

Delia Nistor 

2027 

8. Amenajare spații de lucru (birouri) în vecinătatea 
sectorului administrativ – idee de proiect 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Conservare și 
restaurare. 
Centrul ASTRA 
pentru 
patrimoniu/ 
Direcția 
Administrativă 

Delia Nistor 

2027 

9. Amenajarea și punerea în circuitul cultural a unui 
etno-arheo-parc – idee de proiect 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzeul 
Civilizației 
Populare 
Tradiționale 
ASTRA – 
Muzeul în aer 

2027 
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liber 
George Tomegea 

10. Reabilitare si repunerea în funcțiune clădire și 
gradină de pe str. Bastionului, nr. 6 – idee de proiect 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Administrativă/ 
Investiții 

Alexandru Ioan 
Popoviciu 

2027 

11. Proiect INTERREG EUREGA – Regiunile 
gastronomice europene prosperă prin protejarea și 
stimularea patrimoniului cultural culinar și crearea 
de noi locuri de muncă și creștere economică 

Direcția Informatică, 
Resurse Umane, 
Relații Publice, 

Doris Banciu 2022 

12. Implementarea proiectului - Reabilitare termică a 
unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de 
Urgenta Sibiu  

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Oana Popa 2018-2023 
 

13. Implementarea proiectului - Reabilitarea termica a 
unor clădiri din cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie – Dispensarul 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Andreea Fărcașiu  2018-2022 
 
 

14. Implementarea proiectului - Reabilitarea termică a 
unor clădiri din cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Sibiu pavilion II și pavilion 
administrativ 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Andreea Fărcașiu  2019-2022 
 
 

15. Implementarea proiectului - Eficientizarea 
energetică a Pavilionului IV al Spitalului de 
Psihiatrie dr. Gh. Preda din Sibiu 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Ramona Ion 2019-2022 
 

16. Implementarea proiectului - Modernizare, extindere 
și dotare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
Spitalului Clinic Județean de Urgențe Sibiu 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Călin Bondulescu 2019 -2021 
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17. Implementarea proiectului - Reabilitare DJ 141 
Mediaș – Moșna – Pelișor – Bârghiș  

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa 2017-2022 
 
 

18. Implementarea proiectului - Reabilitare DJ 106 
Agnita-Sighișoara 
 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa 2018-2022 
 
 

19. Implementarea proiectului - Reabilitare DJ 106B – 
A1 – Ocna Sibiului – Loamneș – Soroștin – Țapu  

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Andreea Fărcașiu 2018-2023 
 

20. Implementarea proiectului - Dezvoltarea 
infrastructurii turistice în stațiunea Ocna Sibiului – 
CJ Sibiu are calitatea de partener în cadrul 
proiectului  

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa 2019-2022 
 
 

21. Implementarea proiectului - Antreprenoriat prin 
INOVARE - dezvoltare inteligentă durabilă în 
Regiunea Centru - INOV@RE – proiect al Fundației 
de Resurse pentru Educație și Formare Profesională, 
Consiliul Județean Sibiu partener alături de Centrul 
de Informare Tehnologică Irecson SRL și EU-ROM 
Training and Consultancy SRL  

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Ramona Ion 2019-2021 
 

22. Implementarea proiectului - ”Sustenabilitate. 
Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. 
SIBIU - Strategia 2030” 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa  2019-2021 
 

23. Implementarea proiectului - Investiții în 
infrastructura existentă a Spitalului de Psihiatrie 
Gheorghe Preda din Sibiu în vederea relocării 
ambulatoriului de specialitate adulți 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Alina Neacșu 2019-2021 
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24. Implementarea proiectului - Dotarea Ambulatoriului 
integrat din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie 
Sibiu 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Călin Bondulescu 2020-2021 
 
 

25. Semnarea contractului de finanțare și 
implementarea proiectului în calitate partener - 
Asigurarea unui climat familial pentru copiii din 
Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități 
Prichindelul – Sibiu, prin realizarea unui centru de 
zi în evaluare  

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Alina Neacșu  2021 
 
 

26. Semnarea contractului de finanțare și 
implementarea proiectului în calitate partener -  
Asigurarea unui climat familial pentru copiii din 
Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități 
”Prichindelul” – Sibiu, prin construirea a două 
căsuțe de tip familial în evaluare 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Alina Neacșu  2021 

27. Semnarea contractului de finanțare și 
implementarea proiectului în calitate partener - 
Creșterea calității vieții copiilor din Centrul de 
Plasament Orlat si prevenirea separării copilului de 
familia sa (Centru de zi și 2 CTF-uri -   

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Alina Neacșu  2021 
 

28. Semnarea contractului de finanțare și 
implementarea proiectului - Echipamente de 
protecție școli speciale evaluare 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Andreea Fărcașiu 2021 

29. Semnarea contractului de finanțare și 
implementarea proiectului - Consolidarea capacității 
de gestionare a crizei COVID - 19 la nivelul 
furnizorilor de servicii sociale din județul Sibiu - în 
evaluare 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Andreea Fărcașiu 2021 
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30. Semnarea contractului de finanțare și 
implementarea proiectului - Tablete școli speciale - 
în evaluare 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Andreea Fărcașiu 2021 

31. Semnarea contractului de finanțare și 
implementarea proiectului – Realizare documentație 
tehnică „Modernizarea DJ 106 A-Sibiu-Păltiniș-
Santa- DJ 106 N-Cabana Gâtul Berbecului-DJ 106 
P- DJ 105 G-Râu Sadului-Tălmaciu-Avrig-DN 1 
(Bradu)-DJ 104 F-Săcădate- Glâmboaca- Colun-
Nou Român-int. DJ 105 D-DN1” - în evaluare 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Bianca Vintilă 2021 

32. Implementarea proiectului - Construire pistă 
biciclete și rigole betonate, pe DJ105G Avrig-
Racovița-Tălmaciu-Sadu-Râu Sadului-lim. Jud. 
Vâlcea km 0+919-3+050 – idee de proiect 

Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Iulia Prode 2020-2023 
 

 

33. Implementarea proiectului - Reabilitarea termică, 
eficientizarea și optimizarea energetică a Centrului 
de Integrare și Terapie Ocupațională (CITO) - 
Dumbrăveni II 

Managementul 
Proiectelor 

Alina Neacșu 2020-2023 

34. Semnarea contractului de finanțare și implementarea 
proiectului - Reabilitare, modernizare și dotare a 
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mediaș 
(CSEI Mediaș) - în evaluare 
  

Consiliul Județean 
Sibiu 

Managementul 
Proiectelor 

Calin Bondulescu 2021- 2023 

35. Semnarea contractului de finanțare și implementarea 
proiectului Reabilitarea, modernizarea și extinderea 
Școlii nr. 22 în vederea relocării Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu - în evaluare 
  

Consiliul Județean 
Sibiu 

Managementul 
Proiectelor 

Iulia Prode 2021 

36. Proiectul Un parteneriat pentru incluziunea 
economico-socială a comunității marginalizate 
Tîrnava POCU 2014-2020  

Serviciul Strategii Dana Lupică 2021 / 2022 
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- reducerea gradului de sărăcie în cadrul 
persoanelor de etnie romă care fac parte din 
comunitatea marginalizate Tîrnava 

- creșterea gradului de incluziune socială a 
persoanelor de etnie romă, înscrise în GT al 
proiectului – 570 de persoane în GT 

- asigurarea funcționalității Centrului 
Comunitar de Incluziune Socială și 
sustenabilitatea acestuia 

- formarea profesională a 250 de persoane de 
etnie romă  

încadrarea pe piața muncii a 70 de persoane 
37. Implementarea proiectului în parteneriat - 

Consolidarea capacitații de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 încadrul Spitalului de Psihiatrie 
"Dr. Gheorghe Preda" Sibiu 

Spitalul de Psihiatrie 
"Dr. Gheorghe Preda" 

Sibiu 
Consiliul Județean 

Sibiu 
Managementul 

Proiectelor 

Alina Neacșu 2020-2021 

38. Implementarea proiectului în parteneriat - 
Consolidarea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID -19 la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Sibiu 

Spitalul de 
Pneumoftiziologie 

Sibiu 
Consiliul Județean 

Sibiu 
Managementul 

Proiectelor 

Călin Bondulescu 2020-2021 

39. Implementarea proiectului în parteneriat - 
Consolidarea capacitații de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Sibiu 

Spitalul Clinic 
Județean de Urgenta 

Sibiu Consiliul 
Județean Sibiu 
Managementul 

Proiectelor 

Iulia Prode 2020-2021 
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40. Dotări independente pentru Spitalul de 
Pneumofiziologie Sibiu 
 

Spitalul de 
Pneumoftiziologie 

Sibiu 

Andreea Ioana 
Mihai 

Decembrie 2021 

41. European Tourism, Tourism Going Green 2030, 
proiect finanțat de Uniunea Europeană prin 
programul COSME 
 
Dezvoltarea unui sistem de formare, certificare, 
transfer de cunoștințe în management sustenabil 
drept un serviciu suport pentru IMM-uri în procesul 
de îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare durabilă-
ODD12, 13,14, 15, 8: Procesul de tranziție spre 
consum și producție responsabile, Impact minim 
asupra mediului, Crearea de oportunități pentru 
locuri de muncă.  

AJTS 
și parteneri din 

Germania, Austria, 
Cehia, Bulgaria 

Simina Manea 2021-2023 

42. Inovare prin Informatizare la nivelul Consiliului 
Județean Sibiu - GIS 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa  2021 
 

43. Investiții complementare Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu 
(SF, Consultanta, Asistenta Tehnica, PUZ/PUD, alte 
studii)  

Serviciul Patrimoniu 
si Investiții 

Adriana Stănilă 2025 

44. DJ 106 E Cristian – Jina – limita județ Alba – se va 
depune pe fonduri 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa  2021 
 

45. Lucrări de reabilitare, modernizare, extindere și 
echipare infrastructura educațională a fermei 
didactice din localitatea Rusciori, comuna Șura 
Mică, județul Sibiu (Proiect 
POR/2017/10.3/1/7regiuni/122416) 

Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu 

manager proiect 
Prof. univ. dr. ing. 

Camelia SAVA 

30.09.2022 

46. Reabilitare, consolidare, extindere și dotare a 
infrastructurii educaționale destinată Facultății de 

Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu 

manager proiect 
Prof. univ. dr. 

30.10.2022 



12 
 

Litere și Arte din cadrul Universității ”Lucian 
Blaga” din Sibiu (Proiect 
POR/2017/10.3/1/7regiuni/124767) 

habil. Ionuț 
TOMUȘ 
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CAPITOLUL  3  ECONOMIE, ANTREPRENORIAT ȘI TURISM  
 
Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Continuarea programelor de sprijin deja în derulare destinate revenirii economice post COVID-19: 
1. 1. Scheme de finanțare destinate creșterii 

competitivității: 
1.1 granturi pentru investiții pentru 
microîntreprinderi cu un buget de până la 250 
milioane euro, sursă fonduri europene (FEDR), cu 
valabilitatea schemei pe perioada 2020-2023; 
1.2 granturi pentru sporirea competitivității IMM-
urilor cu un buget de 450 milioane euro, sursă 
fonduri europene (FEDR) și bugetul de stat, cu 
valabilitatea schemei pe perioada 2020-2023; 
1.3 granturi pentru finanțarea investițiilor mari ale 
IMM-urilor cu un buget până la 550 milioane euro, 
sursă fonduri europene (FEDR) și bugetul de stat, 
cu valabilitatea schemei pe perioada 2020-2023; 
1.4 granturi pentru inițiative antreprenoriale 
inovative și digitalizarea companiilor cu un buget de 
aproximativ 330 milioane euro, sursă fonduri 
europene (POCU) și bugetul de stat; 
1.5 schema de ajutor de stat pentru investiții noi cu 
un buget de 1.500 milioane lei anual, sursă bugetul 
de stat; 
1.6 schema de ajutor de stat pentru sprijinirea 
investițiilor care promovează dezvoltarea regională 
cu un buget de stat de 450 milioane lei anual, sursă 
bugetul de stat; 
Propuneri : 
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1. Diseminarea informatiilor primite de la 
MEAT referitor la programele de finantare, 
intalniri cu tineri, reprezentanti ai Camerei de 
Comert si Industrie Brasov, Sibiu, Covasna  
ai asociatiilor patronale si cu alte institutii din 
domeniul IMM-uri-lor daca va fi posibil in 
contextul actual al Covid 19. 

2. Implemetarea tehnica si financiară a 
pogramelor ce vor fi delulate  - evaluare, 
contractare, plata,  

3. Sprijin pentru MEAT in elaborarea acetelor 
normative  

4. Propuneri pentru imbunatatirea procedurilor 
programelor 

5. Finalizare programului Start Up Nation 2018 
6. Organizarea activitatii de monitorizare daca 

va fi posibila  contextul actual al Covid 19 
daca nu se va realiza on-line. 

7. Angajare personal  
8. Dotarea AIMMAIPE cu tehnica moderna 

prin achizitii pe POC   
 

Eficientizarea   activității   de   promovare   a  exporturilor   și   atragerea   de  investiții   străine 
2. Acapararea de noi piete , acces la internationalizarea 

firmelor , sustinerea exporturilor, atragere de 
investitii si promovare a exportului. 
Propuneri : 

- Suport pentru colegii din MEAT,  prin 
colectarea si transmiterea tuturor 
informatiilor de la nivel local, suprafate 
disponibile de teren, facilitati oferite de catre 

MEAT si AIMMAIPE 
Brasov 

Serviciul Atragere 
de  Investitii si 
promovare a 

Exportului Brasov 

31.12.2021 
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Consiliile Judetene, UAT-uri, nr de someri, 
pret/mp de inchiriat teren si constructii etc 

- Suport pentru organizarea evenimetelor la 
nivel regional de legate de atragerea de 
investitii si promovare a exportului. 

- Preluarea si transmiterea solicitarilor 
investitorilor straini catre MEAT 

- Intalniri la nivel local pentru obtinerea 
informatiilor solicitate de MEAT   

- Angajare personal  
Dotare cu tehnica moderna  

Realizarea unui înalt nivel de protectie a consumatorilor 
4. Realizarea de acţiuni de supraveghere a pieţei 

privind respectarea prevederilor legale la 
comercializarea produselor alimentare 

CJPC Sibiu Comisar Şef 
Adjunct 

2021 

5. Realizarea de acţiuni de supraveghere a pieţei 
privind respectarea prevederilor legale la 
comercializarea produselor nealimentare  

CJPC Sibiu Comisar Şef 
Adjunct 

2021 

6. Realizarea de actiuni de supraveghere a respectarii 
drepturilor consumatorilor in cazul prestarii de 
servicii alimentare şi nealimentare 

CJPC Sibiu Comisar Şef 
Adjunct 

2021 

7. Desfasurarea de acţiuni de control privind produse 
si servicii specifice - oferite consumatorilor cu 
ocazia sărbatorilor  pascale şi a sărbatorilor de iarnă   

CJPC Sibiu Comisar Şef 
Adjunct 

2021 

8. Realizarea de acţiuni in colaborare cu alte instituţii 
deconcentrate  ale  statului pentru 
prevenirea,descoperirea şi combaterea 
comercializarii produselor alimentare şi 
nealimentare neconforme sau contrafăcute   

CJPC Sibiu Comisar Şef 
Adjunct 

2021 

9. Îmbunătaţirea continuă a modalitaţilor de primire, 
soluţionare şi informare a consumatorilor 

CJPC Sibiu Comisar Şef 
Adjunct 

2021 
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10. Realizarea de acţiuni proprii si in colaborare cu alte 
instituţii deconcentrate  ale  statului pentru 
prevenirea si combaterea COVID-19, in spatiile 
comerciale precum si la prestarea serviciilor 

CJPC Sibiu Comisar Şef 
Adjunct 

2021 

11. Acordarea de consultanţă de specialitate in 
domeniul protecţiei consumatorilor pentru operatorii  
economici din judeţul Sibiu   

CJPC Sibiu Comisar Şef 
Adjunct 

2021 

12. Desfăşurarea pe tot parcursul anului 2021 de 
campanii şi acţiuni de informare şi educare a 
cetăţenilor privind drepturile pe care le au in calitate 
de consumatori   

CJPC Sibiu  Comisar Şef 
Adjunct 

2021 

Obiectiv general  

Conceperea unei viziuni de țară care să identifice și să integreze destinația națională România cu destinațiile regionale și locale la nivel de 
marketing, accesibilitate și dezvoltare regională turistică bazată pe valoarea de unicitate a fiecărei zone 

13. Promovarea valorilor culturale ale județului Sibiu 
prin asigurarea funcționarii punctului muzeal din 
Miercurea Sibiului 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzeul 
Civilizației 
Populare 
Tradiționale 
ASTRA 

Cosmin Ignat 

permanent 

14. Promovarea valorilor rurale naționale prin 
organizarea Târgului comunităților rurale în 
Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA 
(Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului) 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Muzeul 
Civilizației 
Populare 
Direcția 
Tradiționale 
ASTRA 
Mihaela Gherghel 

permanent 

15. Promovare valorilor tradiționale ale comunităților 
arhaice în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale 
ASTRA (Muzeul în aer liber din Dumbrava 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzeul 
Civilizației 
Populare 

permanent 
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Sibiului) prin programul Comunități în Muzeul 
ASTRA 

Tradiționale 
ASTRA – 
Muzeul în aer 
liber 

Lucian Robu 
Obiectiv general  

Asigurarea unui management performant al destinațiilor turistice la nivel local, regional și național 
 

16. Dezvoltarea și implementarea programului Anul 
drumeției 2021/2022 Sibiu, catalizator pentru 
managementul durabil și marketingul performant 
pentru destinația turistică județul Sibiu.  

Consiliul Județean 
Sibiu AJTS 

parteneri publici și 
privați 

Simina Manea 
Camelia Proca 

2021-2022 

17. **Regenerare urbană prin crearea de infrastructură 
destinată turismului și excelenței sportive în județul 
Sibiu 

Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 

18. Implementarea proiectului - Dezvoltarea 
infrastructurii turistice în stațiunea Ocna Sibiului – 
CJ Sibiu are calitatea de partener în cadrul 
proiectului 
*a se vedea ob.20 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa 2019-2022 
 

 

Obiectiv general  

Integrarea în planificarea dezvoltării destinațiilor turistice a impactului schimbărilor climatice și a principiilor de turism durabil 
 
19. European Tourism, Tourism Going Green 2030, 

proiect finanțat de Uniunea Europeană prin 
programul COSME 
 
Dezvoltarea unui sistem de formare, certificare, 
transfer de cunoștințe în management sustenabil 

AJTS 
și parteneri din 

Germania, Austria, 
Cehia, Bulgaria 

Simina Manea 2021-2023 
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drept un serviciu suport pentru IMM-uri în procesul 
de îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare durabilă-
ODD12, 13,14, 15, 8: Procesul de tranziție spre 
consum și producție responsabile, Impact minim 
asupra mediului, Crearea de oportunități pentru 
locuri de muncă.  
*a se vedea ob.41 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Obiectiv general 

Consolidarea brandului de tara prin poziționarea României ca destinație de turism „verde“ (durabil) 
 

20 Dezvoltarea destinațiilor de ecoturism Colinele 
Transilvaniei și Mărginimea Sibiului 

AJTS 
UMD Colinele 
Transilvaniei 

Simina Manea 2021 
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CAPITOLUL 4 ENERGIE  
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Asigurarea securității energetice 
1. Montare trafo T3 - 250 MVA în staţia 400/110 kV 

Sibiu Sud 
 
- Echipament secundar upgradat , extindere si 
integrare in micro SCADA la nivel statie 
 Contract C132 / 21.06.2018 -  contract de livrare a 
produselor si de prestare a serviciilor conexe; 
termen contractual de 18 luni de la data primirii 
ordinului de incepere . 
- Echipament primar Trafo 250 MVA si Celule 
400/110 kV aferente  Contract C5 / 07.01.2019 – 
contract de executie si de elaborare PT; termen 
contractual de 18 luni . 
 
 Contractele  exemplificate mai sus,sunt de 
competenta TEL si se deruleaza prin Director de 
program. 
- Decizie Directorat nr. 666 / 28.07.2015 / indicatori 
tehnico economici ai investitiei = 24,304.77 mii lei, 
fara T.V.A.. 
-  Autorizatia de construire nr. 51 / 30.01.2017- care  
a fost prelungita            ( conform Acte aditionale ).  
 
- Valoarea propusa pentru anul 2021: 

C.N.T.E.E.                                        
TRANSELECTRICA 
SA   
Societate administrata 
în Sistem Dualist – 
UTT Sibiu  
 
UMA DI-Servici 
investitii cu punct de 
lucru la UTT Sibiu 

Marius OLTEAN   
 

06.2021 
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 10,00 mii lei, fara T.V.A. / reprezentand cheltuieli 
de taxe, avize, la nivel de UTT Sibiu. 
 Prognoza PIF: 06.2021. 

 
2. Centru de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor de 

lucru sub tensiune (LST) si interventie rapida in 
SEN– etapa a –II-a-   ( Cladire , sali de curs si 
laboratoare ) 
 
  Conforrm contractului de executie, actualizare 
proiect tehnic si detalii de executie,  nr. 10 / 
10.03.2020, valoarea de  investitiei este de :  
4,274.19 mii lei. 
 
Decizie Directorat nr.825 / 12.07.2018 indicatori 
tehnico-economici ai investitiei =5,277.34 mii lei, 
fără TVA. 
Documentatie Tehnica de obtinere a Autorizatiei de 
construire avizata.  
Se va depune DTAC , in vederea obtinerii A.C.   
 
Aceasta lucrare de investitii consta in:  
realizarea unei clădiri de săli de curs și laboratoare 
pentru instruirea practică a personalului propriu 
TRANSELECTRICA, privind implementarea 
tehnologiilor noi tip lucru sub tensiune, 
neconvenționale. 
 
- Valoarea propusa pentru anul 2021: 
1,790.00 mii lei, fara T.V.A./ 
 reprezentand cheltuieli de  proiecatre,       avize, executie. 

 

C.N.T.E.E.                                        
TRANSELECTRICA 

SA 
Societate administrata 

in 
Sistem Dualist – UTT 

Sibiu 
 

UMA DI-Servici 
investitii cu punct de 
lucru la UTT Sibiu 

 
Catalin BOGUS 

 

         Cătălin 
BOGUȘ 

31.10.2022 
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Prognoza PIF: .10.2021. 
 
 

3. Lucrari la LEA 110 kV Sibiu Sud - Ucea 1+2, jud. 
Sibiu 

~valoare 1.200 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investiții Trim. I 

4. Modernizare instalatii de alimentare cu energie 
electrica in municipiul Medias - cartier Vitrometan, 
jud. Sibiu 

~valoare 5.000 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investiții Trim. IV 

5. INT si modernizare retea 0,4 kV zona Hipodrom 1, 
2, 3, mun. Sibiu, jud. Sibiu 

~valoare 6.000 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investiții Trim. IV 

6. Modernizare retea 0,4 kV loc. Marsa, jud. Sibiu 
~valoare 3.000 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investiții Trim. IV 

7. Extindere retele distributie energie electrica loc. 
Sadu, zona Tocile si zona Valea Morii, jud. Sibiu  

~valoare 1700 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investiții Trim. III 

8. Extindere retea de distributie energie electrica zona 
Tropinii Vechi, loc. Rasinari, jud. Sibiu 

~valoare 402 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investiții Trim. II 

9. Statia de transformare 110/20 kV Sibiu Vest, loc. 
Sibiu, jud. Sibiu 

~valoare 25000 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investiții 2022 
 

10. Modernizare RED j.t. com Apoldu de Jos, jud. Sibiu 
~valoare 6.000 mii lei 

SDEE SIBIU Serviciu Investiții 2022 
 

Investiţii din sistemul energetic naţional pentru perioada 2021-2024 şi măsuri pentru creşterea competitivităţii companiilor energetice 
11. Finalizarea centralei noi de la Romgaz – Iernut 

Acţiune pentru realizarea obiectivului stabilit: 
continuarea execuţiei lucrărilor;  

S.N.G.N. ROMGAZ 
S.A. – Sucursala 

Iernut 

Balazs Bela Atila 
– Director 
Sucursala 

07.2022 

12. Creşterea capacităţilor de înmagazinare în 
depozitele ROMGAZ şi transformarea acestora în 

Filiala de 
ĺnmagazinare Gaze 

Director General 31.12.2021 



22 
 

depozite multiciclu în vederea asigurării 
funcţionării centralelor pe hidrocarburi, inclusiv 
în condiţii meteorologice severe (temperaturi 
negative). 
 
Acţiune pentru realizarea obiectivului stabilit: 
elaborarea Studiului de Fezabilitate ;  

Naturale DEPOGAZ 
Ploieşti S.R.L. 

13. Realizarea de către Romgaz a unei capacităţi 
energetice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze 
naturale, la Sucursala Electrocentrale Mintia din 
cadrul Complexului Energetic Hunedoara - S.A. 
 
Acţiune pentru realizarea obiectivului stabilit: 
derulare demersuri pentru obţinerea terenului 
necesar;  

S.N.G.N. ROMGAZ 
S.A. 

Balazs Bela Atila 
– Director 
Sucursala 

Sem. I. 2025 

14. Înfiinţarea unei societăţi în comun, de tip „joint 
venture“ cu LIBERTY GALAŢI - S.A., în 
perspectiva dezvoltării unor proiecte de investiţii de 
tip greenfield („de la zero“), respectiv dezvoltarea 
unei unităţi de producere a energiei electrice pe bază 
de gaze naturale („CCGT“) şi a unor unităţi de 
producere a energiei electrice din surse 
regenerabile, folosind atât tehnologii eoliene, cât şi 
fotovoltaice.  
 
Acţiune pentru realizarea obiectivului stabilit: în 
analiză oportunitate; 

S.N.G.N. ROMGAZ 
S.A. 

Director General  

15. Parteneriat de colaborare între SNGN ROMGAZ - 
S.A., UAT Drobeta-Turnu Severin şi Mehedinţi Gaz 
- S.A. în vederea dezvoltării unor puncte termice 
pentru producerea de energie termică precum şi 
extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale, 

S.N.G.N. ROMGAZ 
S.A. 

Director General  
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pentru asigurarea continuităţii în alimentarea cu 
energie termică si gaze naturale a întreg 
municipiului Drobeta-Turnu Severin. 
 
Acţiune pentru realizarea obiectivului stabilit: în 
analiză oportunitate; 

16. Romgaz, prin sucursala de la Severin, se va implica 
în proiectul de dezvoltare al primei centrale din ţară, 
de producere a energiei electrice, pe gaze naturale, 
energie verde şi hidrogen, de la Halânga: Centrala 
Electrică prin integrarea producţiei de energie 
electrică din surse regenerabile (RES) cu producţia 
de hidrogen, prin intermediul unei unităţi de 
producţie energie electrică pe bază de gaze naturale 
(CCGT) cu o capacitate de 150 MW, a unui parc 
fotovoltaic de 50 MW, precum şi a unei unităţi de 
producere a hidrogenului. 
 
Acţiune pentru realizarea obiectivului stabilit: în 
analiză oportunitate; 

S.N.G.N. ROMGAZ 
S.A. 

Director General  

17. Implicarea Romgaz în proiectul de exploatare a 
gazelor din Marea Neagră, prin achiziţionarea de 
către Romgaz a întregii participaţii de 50% din 
proiect deţinută de Exxon (dacă Exxon doreşte sa 
iasă din proiect), precum şi realizarea în comun cu 
OMV Petrom a operării. 
 
Acţiune pentru realizarea obiectivului stabilit: 
demersuri pentru demararea procedurii de achiziţie 
a unui consultant în vederea stabilirii condiţiilor de 
preluare.  

S.N.G.N. ROMGAZ 
S.A. 

Director General Decembrie 2021 
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CAPITOLUL 5 MEDIU, APE și PĂDURI 

 
Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Calitatea aerului şi protecţia atmosferei   
1. Colectarea zilnică a datelor brute de calitate a aerului 

din staţiile automate de monitorizare, validarea şi 
transmiterea lor către ANPM  

• procent date validate (%) 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Diaconescu Lidia 
Baciu Carmen 

31.12.2021 
 

2. Prelucrare statistică şi întocmire de rapoarte privind 
captura de date, numărul de analize efectuate, în cele 
4 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului 
din judeţul Sibiu 

• număr analize efectuate (automat şi manual)  
număr rapoarte întocmite  

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu Diaconescu Lidia 
Baciu Carmen 

31.12.2021 
 

3. Colectarea datelor și informațiilor necesare pentru 
elaborarea Inventarului Emisiilor de poluanți în 
atmosferă 

• număr chestionare depuse/verificate 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Dascălu Maria 
Ursescu Roxana 

 
15.03.2021 

4. Realizarea Inventarului emisiilor de poluanţi 
atmosferici a agenţilor economici, instalaţiilor de 
comercializare carburanţi si primăriilor din judeţul 
Sibiu 

• număr operatori înregistraţi în baza  
de date on-line de raportare (SIM) 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu Dascălu Maria 
Ursescu Roxana 

 

31.12.2021 
 
 

5. Verificarea conformării cu clasificarea NFR a tuturor 
activităţilor autorizate/reautorizate în vederea 
completării/actualizării bazei de date privind 
activităţile  generatoare de emisii de poluanţi în 
atmosferă 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 
Dascălu Maria 

Ursescu Roxana 
 

31.12.2021 
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• în funcţie de solicitările serviciului Avize, 
Acorduri, Autorizaţii pentru documentaţiile 
depuse în vederea autorizării 

6. Verificarea conformării cu prevederile Legii nr. 
278/2013 privind emisiile industriale cu referire la 
cantităţile de Compuşi Organici Volatili emise din 
instalaţii industriale 

• număr notificări depuse/verificate 
număr operatori economici înregistraţi în baza de 
date on-line 

Agenţia  pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Devian Anca 
 

31.12.2021 
 
 

7. Îmbunătăţirea accesului publicului la informaţia de 
mediu, prin elaborarea și afişarea pe pagina WEB a 
APM Sibiu a buletinelor zilnice/lunare privind 
calitatea aerului 

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

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Baciu Carmen 
Diaconescu Lidia 

 

31.12.2021 
 

8. Elaborarea şi punerea la dispoziţia publicului a 
rapoartelor lunare privind calitatea factorilor de 
mediu (aer, sol, vegetaţie, radioactivitate, zgomot 
ambiental) 

• număr rapoarte lunare transmise şi afişate pe 
pagina web 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

 Ursescu Roxana 
Dascălu Maria 

 

31.12.2021 
 

9. Elaborarea raportului privind calitatea factorilor de 
mediu din judeţul Sibiu, afişarea pe pagina WEB a 
APM Sibiu 

• 1 raport anual 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Ursescu Roxana 
Dascălu Maria 

 

15.08.2021 
 

10. Menţinerea la zi a inventarului instalaţiilor IPPC din 
judeţul Sibiu, conform activităţilor listate în Anexa 
nr. 1 la Legea nr. 278/2013 

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

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu Suciu Mariana 
Radu Mihaela 

31.09.2021  
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• număr instalații IPPC noi autorizate, număr 
autorizații integrate actualizate, revizuite 

11. Colectarea datelor privind Registrul Naţional al 
Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR)  

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

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Cristea Nicoleta 
Vulcan Mirela 

 

 
31.09.2021 

 
 

12. Colectarea datelor și informațiilor necesare pentru 
elaborarea inventarului INEGES (Inventarul 
Naţional al gazelor cu efect de seră) 

• număr chestionare depuse/verificate 

Agenţia  pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Florian Ruxanda 
Zambori Simona 

28.02.2021 
 
 

13. Transmiterea de informații pe pagina de facebook a 
agenției, în vederea îmbunătățirii accesului 
publicului la informaţia de mediu 

• număr postări, materiale informative, 
comunicate de presă 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Alecu Tania 
 
 

31.12.2021 
 

14. Facilitarea educaţiei pentru protecţia mediului şi în 
probleme de schimbări climatice - în şcoli şi în afara 
lor, cu implicarea tuturor categoriilor sociale  

• număr acţiuni/participanţi 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Alecu Tania 
 

31.12.2021 
 

Reciclare şi economie circulară 
15. Monitorizarea operatorilor economici care 

colectează, tratează vehicule scoase din uz 
• număr puncte colectare/tratare 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Achim Ancuţa 
Barbu Consuela 

 

31.12.2021 
 

16. Monitorizarea transportului de deşeuri periculoase la 
nivelul judeţului Sibiu  

• număr formulare analizate şi aprobate 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Achim Ancuţa 
 Barbu Consuela 

31.12.2021 
 

17. Monitorizarea cantității de deșeuri menajere 
eliminate prin depozitare   

• cantităţi (tone) depozitate 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Halmaghi Daniela  
Achim Ancuţa  

 

31.12.2021 
 

18. Monitorizarea operatorilor economici autorizaţi 
pentru colectarea/tratarea DEEE  

Agenţia pentru     
Protecţia Mediului 

Achim Ancuţa  
Barbu Consuela 

31.12.2021 
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• număr puncte colectare/tratare Sibiu  
Biodiversitate şi arii protejate 
19. Monitorizarea stării de conservare a speciilor și 

habitatelor protejate  
• număr participări la evaluare efective specii 

protejate 
număr rapoarte de monitorizare analizate 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Căpățînă Gabriela 
Pavel Liana 

Oană Adriana 
Bordea Marilena 
Tomuță Flaviu 

 
31.12.2021 

 
 

20. Reglementarea activităţii de recoltare/capturare 
şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a florilor de 
mină, a fosilelor de plante şi a fosilelor de animale 
vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi 
animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatică 
conform legislaţiei specifice în vigoare 

• număr autorizaţii emise pentru activităţile 
menţionate 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu Căpăţînă Gabriela 
Pavel Liana 

Oană Adriana 
Bordea Marilena 
Tomuță Flaviu 

31.12.2021 
 

21. Participare în comisii conform competenţelor 
atribuite (ex. evaluări de pagube, derogări de la 
amenajamente etc.) 

• număr acţiuni efectuate în funcţie de 
solicitări şi de planificări 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Căpăţînă Gabriela 
Pavel Liana 

Oană Adriana 
Bordea Marilena 
Tomuță Flaviu 

31.12.2021 
 

22. Participare la reglementarea, conform legislației 
specifice, a planurilor/proiectelor/activităților 
desfășurate în arii protejate 

• număr dosare analizate 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Căpăţînă Gabriela  
Pavel Liana 

Oană Adriana 
Bordea Marilena  
Tomuță Flaviu  

 
31.12.2021 

 
  

23. Colectarea, centralizarea şi sintetizarea datelor în 
domeniul conservării naturii din judeţul Sibiu 
(grădini zoologice, autorizații, declarații de 
ucideri/capturi accidentale, rapoarte derogări specii 
protejate, înregistrări CITES etc) 
• număr înregistrări în baza de date on-line 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 

Căpăţînă Gabriela  
Pavel Liana 

Oană Adriana 
Bordea Marilena  
Tomuță Flaviu 

31.12.2021 
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 Managementul conservativ al siturilor de importanţă 
comunitară ROSCI0382 Râul Târnava Mare între 
Copşa şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica 
Mare şi Veseud şi ROSCI0312 Castanii comestibili 
de la Buia - Cod proiect 102674/Programul 
Operațional Infrastructura Mare  
seturi de măsuri/planuri de management/planuri de 
acțiune aprobate, respectiv număr de situri/arii/ 
specii/habitate care beneficiază de planuri de 
management/ planuri de acțiune aprobate 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului 

Sibiu 
Echipa proiect 30.06.2021 

 

Prevenirea, reducerea şi controlul poluării industriale şi managementul riscului 
24. Acţiuni de inspecţie şi control la obiectivele 

industriale aflate sub incidenţa Directivei 
2010/75/UE a  Parlamentului European si a 
Consiliului din 24  noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (instalatii IED). 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

31.12.2021 

25. Acţiuni de inspecţie şi control la obiectivele 
industriale aflate sub incidenţa Directivei 
2012/18/UE (SEVESO III) a Parlamentului 
european şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
gestionarea pericolelor de accident major în care 
sunt implicate substanţe periculoase de modificare 
şi ulterior de abrogare a directivei 96/82/CE a 
Cosiliului, în scopul verificării aplicării măsurilor 
de conformare la legislaţia specifică – Legea nr. 
59/2016 privind controlul asupra pericolelor de 
accident major in care sunt implicate substante 
periculoase. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

31.12.2021 

26. Verificarea respectării prevederilor HG 735/2006 
(COV), HG 322/2013 (EEE) si Regulamentului 
850/2004 (POPs) 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

01.11.2021 
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 Verificarea respectării prevederilor Regulamentului 
1906/2006 (REACH) şi Regulamentului 1272/2008 
(CLP). 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

01.11.2021 

Managementul deşeurilor 
27. Verificarea stadiului de realizare a măsurilor 

prioritare de guvernanţă privind gestionarea 
deşeurilor municipale (conform PNGD) si gradul de 
atingere a obiectivelor de reciclare pentru 2020. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

01.11.2021 

28. Verificarea stării de salubrizare a localitatilor si a 
cursurilor de apă. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

31.12.2021 

29. Verificarea operatorilor care colectează/tratează 
deşeuri din ambalaje. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

31.12.2021 

30. Verificarea operatorilor economici cu privire la 
respectarea prevederilor legislaţiei privind VSU, 
acumulatorii uzaţi, anvelopele uzate. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

31.12.2021 

31. Verificarea operatorilor economici care 
colectează/valorifică/tratează deşeuri periculoase. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

31.12.2021 

32. Verificare respectării prevederilor Directivei privind 
DEEE (colectare/tratare). 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

31.12.2021 

33. Verificarea stadiului realizării obligaţiilor de mediu 
privind închiderea şi urmărirea postînchidere de 
către operatorii  depozitelor neconforme clasa “b” şi 
depozite industriale, care şi-au sistat activitatea 
conform calendarului prevăzut în anexa 5 la HG nr. 
349/2005. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

31.12.2021 

34. Verificarea respectării legislaţiei privind transferul 
de deşeuri în conformitate cu prevederile 
Regulamentului Parlamentului European şi al 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

01.12.2021 
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Consiliului (CE)  nr. 1013/2006, la expeditori şi 
destinatari. 

Calitatea aerului, apei şi solului 
35. Verificarea respectării prevederilor Regulamentului 

1005/2009 referitoare la 
producerea/consumul/eliminarea substanţelor care 
epuizează stratul de ozon. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

01.11.2021 

36. Verificarea respectării prevederilor Directivei 
1999/30/CE și ale Legii nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

31.12.2021 

Protecţia valorilor naturale şi resurselor. Biodiversitate 
37. Verificarea activităţilor grădinilor botanice, 

zoologice si menajerii 
GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

31.12.2021 

38. Verificarea respectării prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la 
dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

01.11.2021 

39. Controale vizând verificarea activităţilor desfăşurate 
în arii protejate (exclusiv administratori/custozi) 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

31.12.2021 

40. Verificarea respectării prevederilor Regulamentului 
(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a 
obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe 
piaţă lemn şi produse din lemn. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

01.06.2021 

41. Verificarea respectării legislației de către societățile 
care operează balastiere/cariere/iazuri piscicole cu 
extracţie agregate. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

30.11.2021 

42. Verificarea respectării legislației privind spațiile verzi. GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

31.12.2021 
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43. Prevenirea şi combaterea introducerii în mediu a 
organismelor modificate genetic (OMG). 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

31.12.2021 

44. Verificarea modului de comercializare și deținere a 
speciilor CITES. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul Judeţean 
Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari GNM 

SCJ Sibiu 

01.06.2021 

Prevenirea şi eliminarea efectelor calamităţilor naturale pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor 
45. Decolmatare râu Cibin aval baraj Gura Râului 

Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  13 mii lei S.G.A.Sibiu 
Ing.şef 

Sandu Mircea 
BÎRS 

TRIM.  IV 
 

46. Intretinere râu Cibin la Gura Râului 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  25 mii lei S.G.A.Sibiu 

Ing.şef 
Sandu Mircea 

BÎRS 

TRIM.  IV 
 

47. Reparație curentă pârâu Sibiel la Sibiel  
hectometrii 27 si 32 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  32 mii lei 

S.G.A.Sibiu 
Ing.şef 

Sandu Mircea 
BÎRS 

TRIM.  IV 
 

48. Intretinere pârâu Avrig la Avrig – decolmatare 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  46 mii lei 

S.G.A.Sibiu 

Ing.şef 
Sandu Mircea 

BÎRS 
 
 

TRIM.  IV 
 

49. Interventie corectivă, întreținere regularizare râu 
Cibin la Sibiu hectometrii 270 -340 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  49 mii lei S.G.A.Sibiu 

Ing.şef 
Sandu Mircea 

BÎRS 
 
 

TRIM.  IV 
 

50. Intreținere pârâu Avrig la Avrig aval pod DJ 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  29 mii lei 

S.G.A.Sibiu 

Ing.şef 
Sandu Mircea 

BÎRS 
 

 
TRIM.  IV 
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51. Intreținere pârâu Stramb hectometrii 15-70 si pârâu 
Rusciori -decolmatare 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  26 mii lei S.G.A.Sibiu 

Ing.şef 
Sandu Mircea 

BÎRS 
 

 

 
TRIM.  IV 

 
 
 

52. Intretinere decolmatare pârâu Porumbacu la 
Porumbacu de Sus 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  29 mii lei 
 

S.G.A.Sibiu 
Ing.şef 

Sandu Mircea 
BÎRS 

 
TRIM.  IV 

 
 
 

53. Intervenție corectivă  indiguire râu Hartibaciu și 
pârâu Halmer la Brădeni hectometrii 770-790 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  58 mii lei 
 

S.G.A.Sibiu 

Ing.şef 
Sandu Mircea 

BÎRS 
 
 

 
TRIM.  IV 

 
 
 

54. Intervenție preventivă întreținere pârâu Albac la 
Dealul Frumos hectometrii 125-148 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  25 mii lei 
 

S.G.A.Sibiu 

Ing.şef 
Sandu Mircea 

BÎRS 
 
 

 
TRIM.  IV 

 
 
 

55. Intervenție corectivă decolmatare regularizare albie 
pârâu Albac la Vărd hectometrii 28 -33 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  15 mii lei S.G.A.Sibiu 

Ing.şef 
Sandu Mircea 

BÎRS 
 
 

 
TRIM.  IV 

56. Intervenție preventivă întreținere regularizare râu 
Hartibaciu la Hosman hectometrii 225-228  
(pârâu Ghijasa 100 m) 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  41 mii lei 

S.G.A.Sibiu 
Ing.şef 

Sandu Mircea 
BÎRS 

 
TRIM.  IV 
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57. Interventie corectiva întreținere regularizare râu 
Hârtibaciu la Alțâna amonte pod ambele maluri 
hectometrii 350 – 380 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  50 mii lei 
 

S.G.A.Sibiu 
Ing.şef 

 Sandu Mircea 
BÎRS  

 
TRIM.  IV 

58. Intreținere pârâu Bărcuț 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  31 mii lei 
 

S.G.A.Sibiu 
Ing.şef 

Sandu Mircea 
BÎRS 

 
TRIM.  IV 

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

59. Reparație curentă pârâu Cisnădie la Cisnădioara 
hectometrul 130 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  66 mii lei 

S.G.A.Sibiu 
Ing.şef 

Sandu Mircea 
BÎRS  

TRIM.I – IV 
 

60. Interventie corectiva, Intretinere pereu zidit pe r. 
Cibin la Cristian hectometrul 410 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  29 mii lei 
 

S.G.A.Sibiu 
Ing.şef 

Sandu Mircea 
BÎRS 

TRIM. IV  
 
 

61. Interventie corectiva , reprofilare, recalibrare albie 
si aducere la cota pr.Cisnadie  la  Cisnadie  hm 40 – 
60 
Valoarea  estimată a lucrărilor  este de  44 mii lei 
 
 

S.G.A.Sibiu 

Ing.şef 
Sandu Mircea 

BÎRS 
 

 

TRIM. IV  
 

Gospodărirea durabilă a resurselor de apă, protecţia împotriva inundaţiilor, asigurarea monitoringului adecvat hidro- meteorologic, protecţia 
surselor de apă, îmbunătăţirea calităţii apei până la atingerea stării bune a apelor şi perfecţionarea cadrului legislativ,a metodologiilor, normelor 
şi reglementărilor din domeniile gospodăririi apelor, meteorologiei şi hidrologiei 
62. Analize de laborator cu determinarea indicatorilor 

fizico- chimici si  biologici 
Număr  total de indicatori   8198 : 
-  chimici    7789 
-  biologici    409 

S.G.A.Sibiu 

 
Director 

Hidr. Nicolae 
MAN 

  

 
TRIM.  IV 
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63. Biroul gestionare resurse de apă  

Acte reglementare – 370  
Monitoring  -  107 obiective 

S.G.A.Sibiu 

 
Director 

Hidr. Nicolae 
MAN 

TRIM.  IV 
 

Protecţia şi gestionarea durabilă a pădurii şi faunei cinegetice 
Elaborarea unui program naţional de împădurire care sa aibă ca principal obiectiv creșterea suprafeţelor împădurite ca suport al adaptării la 
efectele schimbărilor climatice (stabilizare terenuri, îmbunătăţirea ciclului apei in natura, combaterea deşertificării, creşterea capacitaţii de 
absorbţie a emisiilor de gaze cu efect de sera): 
64. Creşterea ponderii regenerării naturale prin aplicarea 

tratamentelor intensive adecvate: 
 - a. regenerări naturale: minimum 94 hectare  
 - b. împăduriri integrale: minimum 148 
hectare. 

Direcţia Silvică Sibiu Direcţia Silvică 
Sibiu: ing. 

Mărgineanu 
Maria 

 

31.12.2021 

Dezvoltarea reţelei de accesibilizare a Fondului forestier naţional: 
65. Construire de drumuri forestiere noi:  

-la această dată nu există programe aprobate  

 

Direcţia Silvică Sibiu Direcţia Silvică 
Sibiu: ing. Cașir 
Viorel Gheorghe 

31.12.2021 

66. Reabilitare drumuri forestiere:  
-la această dată nu există programe aprobate  

 

Direcţia Silvică Sibiu Direcţia Silvică 
Sibiu: ing. Cașir 
Viorel Gheorghe 

31.12.2021 

67. Punerea în siguranţă a drumurilor forestiere prin 
executarea de lucrări de reparaţii şi întreţineri 
curente: 550 km cu o valoare a lucrărilor de 
2.300.000 lei, din fonduri proprii. 
 

Direcţia Silvică Sibiu Direcţia Silvică 
Sibiu: ing. Cașir 
Viorel Gheorghe 

31.12.2021 

Eficientizarea actului de control privind respectarea regimului de utilizare a resurselor pădurii: 
68.  Controlul circulaţiei materialului lemnos: 

executarea a minim 1500 controale împreună cu 
Poliţia, Jandarmeria şi garda Forestieră conform 

Direcţia Silvică Sibiu Direcţia Silvică 
Sibiu: ing. Lupșor 

Ioan Mihai 
 

31.12.2021 
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Protocolului de colaborare încheiat cu numele 
"Scutul Pădurii". 

69. Executarea de controale de fond şi parţiale, în 
cantoanele silvice din cadrul Direcţiei Silvice Sibiu, 
cu personalul propriu. 

Direcţia Silvică Sibiu Direcţia Silvică 
Sibiu: ing. Lupșor 

Ioan Mihai 
 

31.12.2021 
 

 

Obiectiv general Combaterea schimbărilor climatice 
70. Implementarea măsurilor necesare realizării 

obiectivelor cuprinse în Planul Local de Acțiune 
pentru Mediu 

Direcția Arhitect Șef Argentina Lapoși 2021 

71. Implementarea măsurilor necesare realizării 
obiectivelor cuprinse în Plan local de menținere a 
calității aerului 

Direcția Arhitect Șef Argentina Lapoși 2021 

Obiectiv general Reciclare și economie circulară 
72. Investiții complementare Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu (SF, 
Consultanta, Asistenta Tehnica, PUZ/PUD, alte 
studii)  
*a se vedea ob.43 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Serviciul Patrimoniu 
si Investiții 

Adriana Stănilă 2025 

Obiectiv general Biodiversitate și arii protejate 
73. Realizare studiu/plan de acțiuni privind menținerea 

biodiversității în județul Sibiu 
Serviciul Strategii Dana Lupică 2021 
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CAPITOLUL 6 TRANSPORT ȘI INFRASTRUCTURĂ  

 
 

 
Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Domeniul Rutier 
1. Sectiunea 1 Sibiu-Boita, Lot 1 km  0+000-13+170 

- executie lucrari- 
 

CNAIR - SA 
 

Pistol Cristian 
Ovidiu 

 

2023 
 

2. Sectiunea 1 Sibiu-Boita, Lot 2 km 13+170 - km 
14+150 
- procedura de atribuire proiectare si executie 
lucrari- 
 

CNAIR - SA 
 

Trifan Valentin 
Florin 

 

2021 
 

3. Sectiunea 1 Sibiu-Boita, Lot 2 km 13+170 - km 
14+150 
- procedura de atribuire proiectare si executie 
lucrari- 
 

CNAIR - SA 
 

Trifan Valentin 
Florin 

 

2021 
 

4. SF + PT Varianta ocolitoare Sibiu Sud Serviciu Patrimoniu si 
Investiții 

Horia Brad 2022 

5. Implementarea proiectului - Reabilitare DJ 141 
Mediaș – Moșna – Pelișor – Bârghiș 
*a se vedea ob.17 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa 2017-2022 
 
 

6. Implementarea proiectului - Reabilitare DJ 106 
Agnita-Sighișoara 
*a se vedea ob.18 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa 2018-2022 
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 Implementarea proiectului - Reabilitare DJ 106B – 
A1 – Ocna Sibiului – Loamneș – Soroștin – Țapu 
*a se vedea ob.21 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Andreea Fărcașiu 2018-2023 
 

7. Semnarea contractului de finanțare și implementarea 
proiectului – Realizare documentație tehnică 
„Modernizarea DJ 106 A-Sibiu-Păltiniș-Santa- DJ 
106 N-Cabana Gâtul Berbecului-DJ 106 P- DJ 105 
G-Râu Sadului-Tălmaciu-Avrig-DN 1 (Bradu)-DJ 
104 F-Săcădate- Glâmboaca- Colun-Nou Român-int. 
DJ 105 D-DN1” 
*a se vedea ob.31 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Județean Sibiu 
Serviciul 

Managementul 
Proiectelor 

Bianca Vintilă 2021 

8. Implementarea proiectului - Construire pistă 
biciclete și rigole betonate, pe DJ105G Avrig-
Racovița-Tălmaciu-Sadu-Râu Sadului-lim. Jud. 
Vâlcea km 0+919-3+050 
*a se vedea ob.32 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Iulia Prode 2020-2023 
 

 

9. **PT + Execuție construire pod nou pe DJ 104E 
Șomartin - Arpașu de Jos la km 4+739 

Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 

10. **PT + Execuție reabilitare pod DJ 105 H Arpașu 
de Sus km 5+382  

Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 

11. **PT + Execuție construire pod pe DJ 104 F 
Săcădate- Nou Român la  km 24+400 

Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 

12. **PT + execuție Construire pod nou pe DJ 104E 
Șomartin - Arpașu de Jos la km 3+420  

Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 

13. **Reabilitare DJ 141C lim jud. Alba - Broșteni - 
Bogatu Roman - int. DJ 107B  

Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 

14. **PT + Execuție amenajare sens giratoriu în 
comuna Dârlos  

Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 
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15. **PT + Consolidare drum județean DJ 104G 
Sacadate - Nucet - Cornățel - Roșia - Nou, intre 
localitățile Săcădate și Nucet  
 

Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 

16. **Modernizarea DJ 106A-Sibiu-Păltiniș-Șanta- DJ 
106 N-Cabana Gâtul Berbecului-DJ 106 P- DJ 105 
G-Râu Sadului-Tălmaciu-Avrig-DN 1 (Bradu)-DJ 
104 F-Săcădate- Glâmboaca- Colun-Nou Român-int. 
DJ 105 D 
 

Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 

17. **Studii si proiecte drumuri și poduri   Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 
18. **Revigorarea turismului în situl U.N.E.S.C.O. 

Valea Viilor prin modernizarea drumului județean 
DJ 142G COPȘA MICĂ-MOTIȘ  

Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 

19. Reabilitarea și modernizarea DJ 107B Păuca - 
Alămor – Mândra - Slimnic  

Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 

20. PT și execuție Modernizare DJ 106C Sibiu - 
Cisnădie tronson cuprins între  km 1+176 - km 
4+350 în vederea asigurării fluidizării circulației în 
zonă și relocare utilități 

Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 

21. DJ 106 E Cristian – Jina – limita județ Alba – se va 
depune pe fonduri 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa  2021 
 

Autostrada A13, SIBIU-BRAȘOV 
22. - Întocmire Studiu de fezabilitate  

 
CNAIR - SA 

 

Pistol Cristian 
Ovidiu 

 

2021 
 

Creșterea calității infrastructurii rutiere de transport, de interes national, printr-un amplu program de intretinere curenta si perioadica, 
implementat în perioada 2021 - 2024 
23. Lucrari de intretinere curenta 

 
SDN Sibiu 

 
Crețu Liviu 

Adrian 2021 

24. Lucrari de intretinere periodica DRDP Brasov Horga Liliana 2021 
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Imbunatatirea sigurantei rutiere, in concordanta cu politica UE, prin implementarea unor programe de investitii nationale 
25. Realizare largire DN7 Valea Oltului la 4 benzi de 

circulatie intre km 251+475-km 254+315 
 

CNAIR - SA 
 

Nunca Otilia 
 

2021 
 

26. Constructia subtraversei pietonale DN7, Tălmaciu, 
jud.Sibiu - procedura de achizitie executie lucrări - 
 

DRDP Brasov 
 

Horga Liliana 
 

2022 
 

27. Pod DN14A km 7+466. Blajel 
- întocmire Studiu de fezabilitate -  
 

DRDP Brasov 
 

Horga Liliana 
 2021 

28. Lucrări de reparatii poduri DN1 - 3 buc. 
 

DRDP Brasov 
 

Horga Liliana 
 2021 

29. Lucrări de reparatii poduri DN7 - 2 buc. 
 

DRDP Brasov 
 

Horga Liliana 
 2022 

Transport aerian 
30. „Modernizarea Și Dezvoltarea Infrastructurii 

Aeroportuare –   Activități Economice” 
 

Aeroportul 
Internațional Sibiu 

Luminița 
Gherendi 

2024 

31. „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii pentru 
creșterea nivelului securității și al siguranței 
pasagerilor la Aeroportul Internațional Sibiu R.A. – 
activități non-economice” 

Aeroportul 
Internațional Sibiu 

Luminița 
Gherendi 

2024 

32. **Strategia de dezvoltare durabilă a Aeroportului 
Internațional Sibiu 

Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 
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CAPITOLUL 7 DEZVOLTĂRE, LUCRĂRI PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE  
 
Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Obiective de dezvoltare urbană sustenabilă şi de valorificare a resurselor de patrimoniu: „Creşterea gradului de accesibilitate a populaţiei la serviciile 
publice, precum şi a calităţii serviciilor publice prestate, de interes local, prin digitalizare, inclusiv prin dotarea acestora cu echipamente IT” - 
Obiectivele de investiţii programate pentru perioada 2021-2024: „cadastrare sistematică”. 

1. Extrase de carte funciară pentru 
informare/autentificare eliberate on-line 

OCPI Sibiu Șef Serviciu 
Publicitate 
Imobiliară 

Permanent -Număr extrase eliberate 

2. Conversia cărților funciare din format hârtie în 
format electronic în Sistemul integrat de cadastru și 
carte funciară (e-terra) 

OCPI Sibiu Șef Serviciu 
Publicitate 
Imobiliară 

Permanent -Număr cărți funciare connertite 

3. Intabularea drepturilor reale în favoarea persoanelor 
fizice și juridice 

OCPI Sibiu Șef Serviciu 
Publicitate 
Imobiliară 

Permanent -Număr cereri depuse 

4. Extras din plan cadastral (ortofotoplan) eliberate 
on-line 

OCPI Sibiu Șef Serviciu 
Cadastru 

Permanent -Număr extrase eliberate 

5. Recepționarea documentațiilor cadastrale în 
Sistemul integrat de cadastru și carte funciară (e-
terra)  

OCPI Sibiu Șef Serviciu 
Cadastru 

Permanent -Număr documentații recepționate 

6. Avize, recepții și furnizare date OCPI Sibiu Șef Serviciu 
Cadastru 

Permanent -Număr documentații avizate și 
recepționate 

7. Lucrări de înregistrare sistematică a terenurilor 
realizate la nivelul unităților administrativ-
teritoriale în cadrul Programului Național de 
Cadastru și Carte Funciară contractate de Agenția 
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
(ANCPI) 

OCPI Sibiu Șef Serviciu 
Cadastru 

Șef Publicitate 
Imobiliară 

Permanent -Număr imobile recepționate 

8. Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a 
terenurilor derulate la nivel de sector cadastral 

OCPI Sibiu Șef Serviciu 
Cadastru 

Permanent -Număr imobile recepționate 
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inițiate de unitățile administrativ-teritoriale în 
cadrul Programului Național de Cadastru și Carte 
Funciară 

Șef Serviciu 
Publicitate 
Imobiliară 

9. Lucrări de înregistrare sistematică cofinanțate în 
cadrul Programului de Cadastru și Carte Funciară, 
ca urmare a contractării acestora de către unitățiile 
administrativ-teritoriale 

OCPI Sibiu  Șef Serviciu 
Cadastru 

Șef Serviciu 
Publicitate 
Imobiliară 

Permanent -Număr imobile recepționate 

Obiectiv general Dezvoltarea infrastructurii publice 

Modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canal 
10. Realizare/extindere/reabilitare a sistemelor de 

alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare, a 
stațiilor de tratare a apei/stațiilor de epurare a apelor 
uzate 

- Apa Canal Sibiu SA 
- Apa Târnavei Mari 
SA Mediaș 

- Consiliul Județean 
Sibiu 

Consiliul Județean 
Sibiu: 
Simona Sgură,  
Direcția Tehnică 

2022 

Obiectiv general  Dezvoltarea infrastructurii publice 

Modernizarea drumurilor județene și locale și construirea unor noi drumuri, acolo unde este necesar 
11. Reparații și întreținere la drumurile județene Serviciu Patrimoniu si 

Investiții 
Sorin Băilă 2021 

12. PT și execuție Modernizare DJ 106C Sibiu – 
Cisnădie tronson cuprins între  km 1+176 – km 
4+350 în vederea asigurării fluidizării circulației în 
zona și relocare utilități 

Serviciu Patrimoniu și 
Investiții 

Dan Cocoroiu 2021 

13. Modernizare DJ 106T OCNA SIBIULUI – 
TOPARCEA – INT DJ 106G (Ludoș) km 0+494 – 
15+331 

Serviciu Patrimoniu și 
Investiții 

Anca Opriș 2021 

Obiectiv general Dezvoltarea infrastructurii publice 

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate și protecție socială 
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14. Semnarea contractului de finanțare și implementarea 
proiectului în calitate partener - Asigurarea unui 
climat familial pentru copiii din Centrul de plasament 
pentru copilul cu dizabilități Prichindelul – Sibiu, 
prin realizarea unui centru de zi 
*a se vedea ob.25 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Alina Neacșu  2021 
 

 

15. Semnarea contractului de finanțare și implementarea 
proiectul în calitate partener -  Asigurarea unui climat 
familial pentru copiii din Centrul de plasament 
pentru copilul cu dizabilități ”Prichindelul” – Sibiu, 
prin construirea a două căsuțe de tip familial 
*a se vedea ob.26 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Alina Neacșu  2021 

16. Semnarea contractului de finanțare și implementarea 
proiectului în calitate partener - Creșterea calității 
vieții copiilor din Centrul de Plasament Orlat si 
prevenirea separării copilului de familia sa 
*a se vedea ob.27 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Alina Neacșu  2021 
 

17. Semnarea contractului de finanțare și implementarea 
proiectului - Echipamente de protecție școli speciale 
*a se vedea ob.28 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Andreea Fărcașiu 2021 

18. Semnarea contractului de finanțare și implementarea 
proiectului - Consolidarea capacității de gestionare a 
crizei COVID - 19 la nivelul furnizorilor de servicii 
sociale din județul Sibiu 
*a se vedea ob.29 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Andreea Fărcașiu 2021 

19. Semnarea contractului de finanțare și implementarea 
proiectului - Tablete școli speciale 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 

Andreea Fărcașiu 2021 
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*a se vedea ob.30 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Managementul 
Proiectelor 

20. Implementarea proiectului - Reabilitarea termică, 
eficientizarea și optimizarea energetică a Centrului 
de Integrare și Terapie Ocupațională (CITO) - 
Dumbrăveni II 
*a se vedea ob.33 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Alina Neacșu 2020-2023 

21. Semnarea contractului de finanțare și implementarea 
proiectul - Reabilitare, modernizare și dotare a 
Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mediaș 
(CSEI Mediaș) 
*a se vedea ob.34 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Calin Bondulescu 2021 

22. Semnarea contractului de finanțare și implementarea 
proiectului Reabilitarea, modernizarea și extinderea 
Școlii nr. 22 în vederea relocării Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu  
*a se vedea ob.4, pct. 35 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Iulia Prode 2021-2023 

Obiectiv general  Dezvoltarea infrastructurii publice 

 Realizarea cadastrului sistematic 
23. Prestare servicii de topografie si cadastru Serviciul Patrimoniu 

și Investiții 
Mariana Popescu 2024 

Obiectiv general  Dezvoltarea infrastructurii publice 

 Construirea de infrastructură sportivă 
24. S-a demarat licitația pentru completare DALI – 

extindere Sala Transilvania – construcții, amenajări, 
racorduri și branșamente -   faza studiu de 
fezabilitate 

Serviciul Public Sala  
Transilvania 

Marian-Alin 
Secetă 

30.09.2021 
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25. Complex sportiv pe Calea Șurii Mici Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa  2021 
 

Administrație publică 

Mecanisme de guvernare și proces decizional eficiente, focalizate pe priorități și obiective 
26. Actualizare PATJ:  

Acțiune pentru realizarea măsurilor stabilite: 
- elaborare 
- avizare 
- aprobare 
- implementare 
- monitorizare 

Consiliul Județean 
Sibiu prin Direcția 

Arhitect Șef 

Șef serviciu 
Urbanism, 

Amenajarea 
Teritoriului si 

Mediu 

Dec. 2023 

27. Creșterea gradului de accesibilitate a populației la 
serviciile publice, precum și a calității serviciilor 
publice prestate, de interes județean, prin digitalizare, 
inclusiv prin dotarea acestora cu echipamente IT 
Acțiune pentru realizarea măsurilor stabilite: 
- implementarea unui sistem informatic integrat în 
cadrul proiectului „Inovare prin Informatizare la 
nivelul Consiliului Județean Sibiu”, ce va cuprinde 3 
componente majore: 
a) Componenta HARD 
b) Componenta SOFT – aplicație de baza GIS 
operațional 
c) Componenta SOFT –  aplicații specifice modul 
urbanism si ghișeu unic operațional 

Consiliul Județean 
Sibiu prin Direcția 

Arhitect Șef 

Arh. Amalia 
Rășitaru 
Ing. Mate Dorin 

 

      06.2023 

28. Strategia de dezvoltare periurbană/metropolitană  - 
centru polarizator Sibiu 
Acțiune pentru realizarea măsurilor stabilite: 
- inițiere documentație 

Direcția Arhitect Șef 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

UAT implicate 

Grecu Vasilica       06.2023 
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29. Dezvoltarea turistica a zonei montane ”Păltiniș- 
Cindrel” 
Acțiune pentru realizarea măsurilor stabilite: 
- inițiere documentație studiu de fezabilitate 
 

Direcția Arhitect Șef 
Primăria Municipiului 
Sibiu 

UAT implicate 

Olaru Iulia Maria        Dec.2022 

30. Implementarea prevederilor Legii nr. 205/2004 
privind Protecția Animalelor prin asigurarea 
serviciilor publice de adăpostire a animalelor 

Serviciul Strategii, 
Dezvoltare Economică 

și Socială 

Turcu Alexandru permanent 

31. Implementarea proiectului - ”Sustenabilitate. 
Inovare. Bunăstare. Incluziune Socială. Unitate. 
SIBIU - Strategia 2030” 
*a se vedea ob.22 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa  2019-2021 
 

Administrație publică 

Creșterea calității și accesului la serviciile publice 
32. Furnizarea de servicii de calitate cetățenilor, cu 

beneficii reale – timp redus, costuri minime, 
transparență etc. 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

33. Informarea permanentă a cetățenilor cu privire la 
serviciile/activitățile derulate de către instituție într-
o manieră previzibilă, deschisă și transparentă – 
informațiile pot fi obținute telefonic, de pe site-ul 
instituției, de pe pagina de socializare, de la avizier 
și, nu în ultimul rând, din mass-media locală 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

34. Asigurarea continuității activității ghișeului unic 
prin prelungirea programului de lucru într-una din 
zilele săptămânii 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

35. Încurajarea cetățenilor, și nu numai, pentru 
utilizarea optimă a tehnologiei informației cu scopul 
de scurtare a timpului de așteptare și reducerea 
cheltuielilor 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 
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36. Asigurarea aplicării întocmai, în mod unitar, a 
prevederilor legale care reglementează activitatea de 
stare civilă și evidență a persoanelor, prin efectuarea 
activităților specifice de îndrumare metodologică și 
control la structurile de stare civilă și evidență a 
persoanelor de pe raza județului Sibiu 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 
(potrivit graficului de control) 

37. Achiziții pentru desfășurarea activității de prevenire 
a accidentelor montane, precum și de salvare 
montană pe teritoriul Județului Sibiu 

- Centrală termică cu gazeificare la Baza Bâlea 
- Grup generator cu automatizare la Baza Bâlea 
- Vehicul pentru sarcini utilitare side by side 

(UTV) 
Achiziție sanie cu motor la Baza Bâlea 

Serviciul Public 
Județean Salvamont 

Sibiu 

Serviciul Public 
Județean 

Salvamont Sibiu 

2021 

38. Implementarea proiectului ”Construire bază de 
salvare în stațiunea Păltiniș” 
Fonduri guvernamentale nerambursabile 

Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa  
2019-2021 

 

39. **SF +PAC + PT Reabilitare si amenajare spațiu 
funcțional  în volumul podului existent corp A str. 
Magheru nr. 14 

Direcția tehnică Daniela Stoica 2022 

40. **DALI Reabilitare si extindere cu supanta a 
clădirii din str. Pescarilor nr. 20 Ambulanta 

Direcția tehnică Daniela Stoica 2021 

41. DOTARI CJ SIBIU (aparatura IT 2020, copiator cu 
plotter, aparatura IT si video 2020, licențe IT, 
aparatura IT, autovehicul - 3buc)   

Consiliul Județean 
Sibiu 

Radu Bogdan 2021 

42. ** Filarmonica de Stat Sibiu – Actualizare 
DALI+PT+ execuție reabilitare și modernizare Sala 
Thalia modul I 

Filarmonica de Stat 
Sibiu 

Manager 2021 

43. ** Filarmonica de Stat Sibiu – dotări independente 
(instrumente muzicale, autovehicul, sistem de 

Filarmonica de Stat 
Sibiu 

Manager 2021 
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control acces, mecanică amplificări și lumini de 
scenă, etc) 

Administrație publică 

Resursele umane din sectorul public, competente, integre și dedicate cetățeanului 
44. Respectarea strictă a principiilor statuate în 

cuprinsul Codului administrativ în ceea ce privește 
funcția publică, precum și a cerințelor stabilite de 
legislația incidentă în domeniu 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

45. Participarea personalului la 
cursuri/seminarii/programe de instruire în domeniile 
de activitate ale instituției cu scopul îmbunătățirii 
continue a abilităților și pregătirii profesionale 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

Obiectiv general  Administrație publică 

Etică, integritate, prevenirea corupției și transparență în întreaga administrație publică 
46. Continuarea derulării activităților specifice în 

domeniul de referință – asigurarea consilierii, 
organizarea de ședințe, întâlniri, sesiuni de 
informare, inclusiv participarea la programe de 
instruire și perfecționare în domeniu 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

47. Asigurarea respectării întocmai a prevederilor legale 
în domeniul achizițiilor publice 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

48. Asigurarea transparenței în exercitarea funcțiilor 
publice, prevenirea și sancționarea corupției; 
respectarea regimului incompatibilităților și 
conflictului de interese în exercitarea funcțiilor 
publice 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

49. Monitorizarea și evaluarea continuă a respectării 
normelor în domeniul de referință 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

50. Implementarea mecanismelor de securitate în mod 
eficient pentru a asigura un nivel optim de securitate 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 
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cibernetică, inclusiv păstrarea confidențialității, 
integrității și disponibilității astfel încât să fie 
preîntâmpinată orice breșă de securitate a serviciului 
public on-line oferit 

Administrație publică 

Transparență și acces la informații pentru toți cetățenii 
51. Asigurarea accesului cetățenilor, a asociațiilor, a 

organizațiilor legal constituite etc., la documentele 
aflate în gestiunea instituției  

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

52. Asigurarea și aplicarea principiului supremației 
legii, respectiv a egalității de tratament față de 
public, a cetățenilor în fața legii și a tratamentului 
nediscriminatoriu 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

53. Utilizarea platformei on-line de socializare – 
instrument ideal pentru comunicarea 
multidirecțională, notificarea proactivă și 
menținerea la curent a cetățeanului cu informații de 
interes 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

Administrație publică 

Debirocratizarea, simplificarea administrativă, informatizarea serviciilor 
54. Raționalizarea procedurilor administrative și 

introducerea și dezvoltarea de echipamente și 
tehnologii informatice performante 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

55. Continuarea și îmbunătățirea procesului de 
informatizare în toate activitățile, etapele și 
procesele de lucru 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

56. Dezvoltarea managementului serviciilor publice 
locale de evidență a persoanelor prin intermediul 
instruirilor/ședințelor/convocărilor organizate on-
line 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 
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57. Desfășurarea activităților necesare pentru 
implementarea Sistemului informatic integrat pentru 
emiterea actelor de stare civilă (SIIEASC) 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv 31.12.2021 
(pentru activitățile aferente perioadei de 

referință) 
58. Desfășurarea activităților necesare pentru punerea în 

circulație a Cărții electronice de identitate (CEI)  
D.J.E.P. Sibiu Director executiv 31.12.2021 

(pentru activitățile aferente perioadei de 
referință) 

59. Raționalizarea procedurilor administrative și 
introducerea și dezvoltarea de echipamente și 
tehnologii informatice performante 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv permanent 

60. ** D.J.E.P. Sibiu – dotări independente (licențe IT, 
aparatură IT, Rețea DJEP) 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv 2021 
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CAPITOLUL 8. AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 
 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea 
implicată în 
realizare 

Persoana responsabilă Termen de finalizare 

Promovarea programelor naționalede sprijin pentru agricultori aflate în derulare, sau care urmează a fi aprobate prin acte normative în 
Parlamentul României, cu acordul Comisiei Europene 
1. Programe de susținere pentru produsele deficitare D.A.J. Sibiu KOVACS Adrian 

STOIA Vasile 
LUCA Dan 

NEAMȚIU Nicolae 

Permanent 

Punerea în practică a legii 150/2016 privind comercializarea produselor alimentare prin transpunerea Directivei Parlamentului European și a 
Consiliului din 17.04.2019  privind practicile neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, în scopul 
încurajării consumului de produse românești în România 

 
2. Efectuarea controlului de conformitate privind 

respectarea standardelor de comercializare pe filiera 
produs (legume-fructe). 

D.A.J. Sibiu 
 

TOTH Felicia Permanent 

Măsuri speciale pentru procesarea materiilor prime în agricultura românească și încurajarea zootehniei, reieșite dintr-o consultare reală cu 
fermierii și reprezentanții acestora 
3. Promovarea produselor tradiționale, ecologice și a 

schemelor de calitate 
D.A.J. Sibiu BENCHEA Gabriela 

LUCA Delia 
Permanent 

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

D.A.J. Sibiu ENESCU Roxana Permanent 

5. Verificarea autenticităţii, calităţii şi trasabilităţii vinurilor. D.A.J. Sibiu   DANILESCU Ion Permanent 
6. Verificarea agenţilor economici operatori de îngrăşăminte 

chimice şi fertilşizanţi privind respectarea 
Regulamentului 2003/2003 și  urmărirea respectării 
prevederilor legale în domeniul Organismelor Modificate 
Genetic la toţi agenţii economici autorizaţi. 

D.A.J. Sibiu ROȘCA Ioan Permanent 
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7. Controlul operatorilor de agricultură ecologică, 
înregistraţi în registrul judeţean de evidenţă, astfel încât 
activitatea acestora să fie supusă sistemului de inspecţie 
şi certificare a organismelor acreditate. 

D.A.J. Sibiu SISEA Virgil Permanent 

Promovare PNDR 2014-2020 
8. Răspunsuri la solicitările de informații cu caracter 

general sau specific privind condițiile și modalitatea de 
accesare a fondurilor europene acordate prin PNDR 
2014-2020 transmise telefonic, în scris prin e-mail sau în 
scris prin poștă sau direct la sediul OJFIR Sibiu 

OJFIR Sibiu Director OJFIR Sibiu 
Șefii de serviciu 

Responsabilul cu relațiile publice de la 
OJFIR 

2021 

9. Organizarea de întâlniri cu potențialii beneficiari din 
localitățile județului Sibiu-grupați pe zone cu activități 
agricole comune 

OJFIR Sibiu Director OJFIR Sibiu 
Șefii de serviciu 

Responsabilul cu relațiile publice de la 
OJFIR 

2021 

10. Difuzarea de materiale de informare și prezentare avizate 
și aprobate pentru publicare de către MADR și AFIR și 
anume:ghidurile solicitantului, pliante, prezentări 
Powerpoint, broșuri, etc 

OJFIR Sibiu Director OJFIR Sibiu 
Șefii de serviciu 

Responsabilul cu relațiile publice de la 
OJFIR 

2021 

11. Verificare cereri de finanțare, vizite în teren, verificare 
documentație pentru:acte adiționale, dosare de achiziții și 
cereri de plată 

OJFIR Sibiu Director OJFIR Sibiu 
Șefii de serviciu 
Experții OJFIR 

2021 

Asigurarea la timp a plăților directe finanțate din fondurile europene FEGA și FEADR, și de la bugetul național, către fermieri  
Susținerea financiară a zonelor cu constrângeri naturale prin plăți compensatorii 
Acordarea de sprijin financiar pentru suprafețele cultivate în sistem ecologic  
Continuarea măsurilor de plăți în favoarea bunăstării porcinelor și păsărilor 
Program de sprijinire a crescătorilor de bovine, ovine 

 
12. Acţiuni de informare a fermierilor privind campania de 

depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2021; 
APIA 
Sibiu 

Morariu Codruța - Șef Serviciu 
Autorizare Plăți -IT 

Rareș Seuchea -Director Ex. Adjunct 
Ștefan-Mihai Liviu -Director Executiv 

 

28.02.2021 
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13. Primirea cererilor unice de plată C2021, 
de la 1 matie 2021, termenul limită este 15 mai 2021 

APIA 
Sibiu 

Șefii de Centre Locale 
Morariu Codruța - Șef Serviciu 

Autorizare Plăți - IT 
Rareș Seuchea -Director Ex. Adjunct 

Ștefan-Mihai Liviu -Director Executiv 
 

 
 

01.03.2021 
15.05.2021 

 
 

14. Autorizarea la plata finală a cererilor unice de plată 
primite în campania 2020 

APIA 
Sibiu 

Morariu Codruța - Șef Serviciu 
Autorizare Plăți - IT 

Rareș Seuchea - Director Executiv 
Adjunct 

Ștefan-Mihai Liviu - Director 
Executiv 

Șefii de Centre Locale 

30.06.2021 

15. Efectuarea plăţilor către toţi beneficiarii formelor de 
sprijin si contabilizarea tuturor operaţiunilor aferente 
sumelor autorizate şi plătite de Centrul Judeţean Sibiu din 
bugetul naţional. 

APIA 
Sibiu 

Neamțiu Daciana - Șef Serviciu 
Economic, Recuperare Debite și 

Resurse Umane 
 

Martie/ Iunie/ 
Septembrie/ Decembrie 

2021 

16. Recuperarea debitelor provenite din titlurile de creanță 
aferente măsurilor de sprijin din fondurile europene. 

APIA 
Sibiu 

Neamțiu Daciana - Șef Serviciu 
Economic, Recuperare Debite si 

Resurse Umane 

Decembrie 2021 
 

17. Implementarea tuturor recomandărilor incluse în planul 
de remediere a deficiențelor constatate în cadrul 
procesului de menținere a acreditării agenției – instituție 
de nivel european creată special cu scopul de a exercita 
competențe privind gestionarea de fonduri europene - 
prin asigurarea de resurse umane, materiale, financiare, 
tehnice, elemente ce definesc și compun capacitatea 
administrativă a agenției privită în ansamblu, precum și 
recomandărilor auditului intern și ale Curții de Conturi. 

APIA 
Sibiu 

Neamțiu Daciana - Șef Serviciu 
Economic, Recuperare Debite si 

Resurse Umane 
Morariu Codruța - Șef Serviciu 

Autorizare Plăți - IT 
Stănuș Cristina - Coordonator 

Serviciu Masuri Specifice 
Călin Morocăzan – Șef Serviciu 

Control Teren; 
Șefi Centre Locale 

 

Decembrie 2021 
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18. Efectuarea controalelor administrative şi pe teren 
(control clasic și teledetecție, controale pentru SAPS, Axa 
II si Eco-condiționalitate) în vederea pregătirii dosarelor 
pentru autorizare la plată. 
 

APIA 
Sibiu 

Morariu Codruța - Șef Serviciu 
Autorizare Plăți - IT 
Ștefan-Mihai Liviu - Director Executiv  
Călin Morocăzan – Șef Serviciu 
Control Teren;  

Șefi Centre Locale 

15.10.2021 
 

19. Aprobarea la plată și autorizarea cererilor pentru plată 
în două etape pentru Campania 2020: 

• Plata în avans 
• Plata finală 

APIA 
Sibiu 

Morariu Codruța - Șef Serviciu 
Autorizare Plăți - IT 
Rareș Seuchea -Director Ex. Adjunct 
Ștefan-Mihai Liviu - Director Executiv 
Șefi Centre Locale 

 

 
16.10.2021-
30.11.2021 

01.12.2021-30.06.2022 

20. Planificarea și efectuarea inspecțiilor privind - 
Supravegherea modului în care A.N.F. a respectat 
prevederile acordului de delegare încheiat între A.P.I.A. 
și A.N.F. nr. 163/755/F/2017 privind efectuarea 
controalelor / supracontroalelor aferente cerințelor legale 
în materie de gestionare ,,Introducerea pe piață a 
produselor de protecție a plantelor (SMR10),, 

APIA 
Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - Director 
Executiv 

Eneotescu Luminița – Consilier 
superior 

Februarie/Martie 2021 

21. Planificarea și efectuarea inspecțiilor privind -  
Supravegherea modului în care A.N.S.V.S.A. a respectat 
prevederile acordului de delegare nr. 109/24.09.2015 
A.P.I.A. / 15365/01.10.2015 A.N.S.V.S.A. cu 
modificările și completările ulterioare, privind efectuarea 
controalelor / supracontroalelor aferente cerințelor legale 
în materie de gestionare SMR4-9 și SMR11-13 

APIA 
    Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - Director 
Executiv 

Eneotescu Luminița – Consilier 
superior 

Februarie/Martie 2021 

22. Planificarea și efectuarea inspecțiilor privind - 
Supravegherea modului în care Agenția Națională pentru 
Zootehnie ,, Prof. dr. G. K. Constantinescu,, a respectat 
prevederile acordului de delegare A.P.I.A. nr. 
P220/14.08.2020/A.N.Z. nr. 11260/17.08.2020, privind 
respectarea de către fermieri a condițiilor privind 

APIA 
Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - Director 
Executiv 

Eneotescu Luminița – Consilier 
superior 

Februarie/Martie 2021 
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ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic 
pentru speciile ovine/caprine și a ajutoarelor privind 
sprijinul cuplat în sectorul zootehnic 

23. Planificarea și efectuarea inspectiilor privind - Sprijinul 
financiar comunitar și național acordat sectorului apicol – 
P.N.A. 2021 

APIA 
Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - Director 
Executiv 

Eneotescu Luminița – Consilier 
superior 

August/Septembrie 2021 

24. Planificarea și efectuarea inspectiilor privind -  Ajutorul 
financiar FEGA în cadrul programului pentru școli al 
României 

APIA 
Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - Director 
Executiv 

Eneotescu Luminița – Consilier 
superior 

Martie 2021 
Septembrie 2021 

25. Planificarea și efectuarea inspecțiilor privind -   Sprijinul 
financiar pentru măsura de investiții în sectorul vinicol 

APIA 
Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - Director 
Executiv 

Eneotescu Luminița – Consilier 
superior 

Mai 2021 

26. Planificarea și efectuarea inspecțiilor privind -     
Asigurarea recoltei plantațiilor viticole cu soiuri de 
struguri de vin 

APIA 
Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - Director 
Executiv 

Eneotescu Luminița – Consilier 
superior 

Ianuarie / Februarie 2021 

27. Planificarea și efectuarea supracontrolului privind 
respectarea condițiilor de eligibilitate specifice pentru 
acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și a spijinului 
cuplat în sectorul zootehnic 2021 
 

APIA 
Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - Director 
Executiv 

Eneotescu Luminița – Consilier 
superior 

Septembrie/Octombrie 
2021 

28. HG 1179/2014 - privind modul de acordare a ajutorului 
de stat pentru ameliorarea raselor de animale, cu 
modificările și completările ulterioare 

APIA 
Sibiu 

Stănuș Cristina - Șef Serviciu Măsuri 
Specifice 

Rareș Seuchea -Director Adjunct 
Ștefan-Mihai Liviu -Director Executiv 

Decembrie 2021 

29. Hotărârea nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme 
de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina 
utilizată în agricultură, cu modificările și completările 
ulterioare 

APIA 
Sibiu 

Stănuș Cristina – Șef Serviciu Măsuri 
Specifice 

Rareș Seuchea -Director Adjunct 
Ștefan-Mihai Liviu -Director Executiv 

 
  

  Decembrie 2021 
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30. Renta viageră agricolă -  Legea nr. 247/2005, cu 

modificările și completările ulterioare 
APIA 
Sibiu 

Stănuș Cristina - Șef Serviciu Măsuri 
Specifice 

Rareș Seuchea -Director Adjunct 
Ștefan-Mihai Liviu -Director Executiv 

August 2021 

31. Hotărârea nr. 339/2020 privind aprobarea Programului 
național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de 
aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar, cu 
modificările și completările ulterioare 

APIA 
Sibiu 

Stănuș Cristina – Șef Serviciu Măsuri 
Specifice 

Rareș Seuchea -Director Adjunct 
Ștefan-Mihai Liviu -Director Executiv 

 

Decembrie 2021 

32. Hotărârii de Guvern nr. 640/2017 pentru aprobarea 
Programului pentru Școli al României în perioada  
2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu 
modificările și completările ulterioare 

APIA 
Sibiu 

Stănuș Cristina – Șef Serviciu Măsuri 
Specifice 

Rareș Seuchea -Director Adjunct 
Ștefan-Mihai Liviu -Director Executiv 

 

Aprilie 2021 
 Noiembrie  2021 

33. Masura T 14 (fosta 215 ) – bunăstare în favoarea 
animalelor pachet; 
a) porcine 

APIA 
Sibiu 

Stănuș Cristina -  Șef Serviciu Măsuri 
Specifice 

Rareș Seuchea -Director Adjunct 
Ștefan-Mihai Liviu -Director Executiv 

 

Decembrie 2021 

34. Masura T 14 (fosta 215 ) – bunastare in favoarea 
animalelor pachet;  
b) păsări 

APIA 
Sibiu 

Stănuș Cristina  Șef Serviciu Măsuri 
Specifice 

Rareș Seuchea -Director Adjunct 
Ștefan-Mihai Liviu -Director Executiv 

 

Decembrie 2021 
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35. Acordarea sprijinului financiar conform Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 
269/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 
privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de 
restructurare/ reconversie a plantaţiilor viticole, derulate 
cu sprijin comunitar, cu modificările și completările 
ulterioare 

APIA 
Sibiu 

Stănuș Cristina -  Șef Serviciu Măsuri 
Specifice 

Rareș Seuchea -Director Adjunct 
Ștefan-Mihai Liviu -Director Executiv 
 

 

15 decembrie 2021 

Implementarea programului de supraveghere, prevenire, control şi eradicarea bolilor la animale, ale celor transmisibile de la animale la om, 
protecţia animalelor, protecţia mediului. 
36. 1.1. Promovarea Programului Strategic de prevenire şi 

combatere a bolilor transmisibile la animale la om pentru 
anul 2021, prin efectuarea a 120.000 acţiuni de 
supraveghere, 10.600.000 operaţiuni de vaccinare 
preventivă, 430.000 operaţiuni de tratamente 
antiparazitare şi 90.000 examene de laborator pentru 
diagnosticul timpuriu al bolilor cuprinse în lista OIE, A şi 
B. 

DSVSA 
SIBIU 

Dr. Rad Nuţu 
Dr.Tichindelean Raluca 

Trim I, II, III, IV 
 

37. 1.2  Aplicarea criteriile de calificare  a statusului de 
sănătate a efectivelor de bovine în relaţie cu tuberculoza, 
leucoza enzootică şi bruceloza, prin operaţiuni specifice, 
prelevări de probe şi examene de laborator  

DSVSA 
SIBIU 

Dr. Bungeanu Silviu 
Dr. Călin Ioan 

 

Trim I, II, III, IV 
 

38. 1.3. Supravegherea efectivelor de animale receptive la 
Bluetongue şi Encefalopatiile Spongiforme 
Transmisibile, prin acţiuni de supraveghere clinică şi 
analize în laborator 

DSVSA 
SIBIU 

Dr. Cirstea Marius 
Dr.Rodeanu Cornel 

Dr.Tilciu Daniel 

Trim I, II, III, IV 
 

39. 1.4 Respectarea măsurilor din Programul de asanare a 
Anemiei Infecţioase Ecvine, prin supravegherea 
serologică a efectivelor receptive, şi eliminarea 
animalelor bolnave din focarele declarate 

DSVSA 
SIBIU 

Dr. Rusu Dumitru 
Dr. Rodeanu Cornel 

 

Trim I, II, III, IV 

40. 1.5.Implementarea Programului de prevenire şi 
combatere a  Pestei Porcine Clasice si a Pestei Porcine 

DSVSA 
SIBIU 

Dr.Stănescu Cristian 
Dr. Rodeanu Cornel 

 
Trim I, II, III, IV 
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Africane, prin asigurarea măsurilor de biosecuritate, 
controale în exploataţiilor cu porcine, monitorizarea 
circulaţiei efectivelor, supravegherea speciilor receptive 
prin examene clinice şi examene de laborator. 

 

41. 1.6.Realizarea Programelor de prevenire a bolilor 
specifice păsărilor (Gripa Aviară, Pseudopesta Aviară şi 
Salmonelozele la găini ouătoare şi puii de carne) prin 
examene în laborator şi operaţiuni de vaccinare. 

DSVSA 
SIBIU 

Dr. Ittu Gabriel 
Dr. Rodeanu Cornel 

Dr.Tilciu Daniel 
 
 
 

Trim I, II, III, IV 
 

 

42. 1.7. Prevenirea şi combaterea Rabiei la animalele 
sălbatice şi domestice prin supravegherea clinică a 
animalelor receptive şi acţiuni de vaccinare. 

 

DSVSA 
SIBIU 

Dr. Bungeanu Silviu 
Dr. Ittu Gabriel 

 
Trim. I; II, III, IV 

 

Promovarea legislaţiei privind protecţia, bunăstarea animalelor şi protecţia mediului 
43. 2.1 Respectarea normelor sanitare veterinare privind 

protecţia şi bunăstarea animalelor din exploataţiile 
comerciale şi din exploataţiile individuale. prin evaluări şi 
controale programate. 

DSVSA 
SIBIU 

Dr.Calinescu Luminita 
Dr.Albu Ioan 

Trim  I, II, III şi IV 

44. 2.2. Controlul unităţilor care produc şi furnizează furaje 
pentru animale, prin inspecţii şi examene de laborator 
lunare, controlul circulaţiei medicamentelor şi a 
produselor biologice prin controale privind depozitarea, 
transportul şi aplicarea lor la animale 

DSVSA 
SIBIU 

Dr. Albu Ioan 
Ing. Mitrea Teodora 

Trim  I, II, III şi IV 

Îmbunătăţirea sistemului de control a calităţii şi salubrităţii produselor alimentare. 
45. 3.1Controale periodice la unităţile care produc, 

procesează, depozitează, transportă şi comercializează 
produse alimentare de origine animală şi nonanimală 
privind respectarea normelor de igienă şi funcţionare.
  

DSVSA 
SIBIU 

Dr.Trimbițaș Bogdan 
Dr.Popa Cristian 

Trim  I, II, III şi 
IV 
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46. 3.2 Asigurarea calităţii şi salubrităţii produselor 
alimentare destinate consumului uman,  prin  examene 
organoleptice şi analize efectuate la laboratorul 
D.S.V.S.A, din probele afluite conform programului de 
supraveghere obligatoriu şi a programului de autocontrol 

DSVSA 
SIBIU 

Dr.Vlădescu Artur 
Ing. Mitrea Teodora 

Trim  I, II, III şi IV 

Obiectiv general  Dezvoltarea piețelor locale 
61. ** Sala Transilvania – Dotări independente, inclusiv 20 

de umbrele speciale pentru producătorii din cadrul pieței 
Serviciul Public 

Sala 
Transilvania 

Marian Hanc 2021 

Obiectiv general Promovarea produselor locale românești 
62. Menținerea activității Pieței Volante pe toată durata 

anului 2021 în măsura în care situația epidemiologică o 
va permite 

Serviciul Public 
Sala  

Transilvania 

Mariana Hanc 01.01.2021-31.12.2021 
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CAPITOLUL 9 CERCETARE, INOVARE ȘI DIGITALIZARE 
 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Obiectiv general  Administrație publică digitală 
1. Implementarea proiectului - Antreprenoriat prin 

INOVARE - dezvoltare inteligentă durabilă în 
Regiunea Centru - INOV@RE – proiect al Fundației 
de Resurse pentru Educație și Formare Profesională, 
Consiliul Județean Sibiu partener alături de Centrul 
de Informare Tehnologică Irecson SRL și EU-ROM 
Training and Consultancy SRL 
*a se vedea ob.21 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Ramona Ion 2019-2021 
 

Obiectiv general  Educație digitală 
2. Participarea la Proiectul E-Cultura. Biblioteca 

digitală a României 
Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzee 
pavilionare și 
Managementul 
patrimoniului 

Mirela Creţu 

2021 
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CAPITOLUL 10 MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Eficientizarea politicii active de ocupare  
Acţiune pentru realizarea obiectivelor stabilite prin „Politicile active de ocupare” 
 
1.  Măsura: creşterea capacităţii Agenţiei de identificare 

a oportunităţilor de anagajare prin  incurajarea muncii 
si flexibilizarea pietei muncii 

1. Total persoane beneficiare de masuri active  
2. Nr. persoane noi cuprinse in servicii de 

mediere a muncii 
3. Încadrarea prin stimularea mobilităţii forţei 

de muncă 
 incadrarea la o distanta mai mare de 
15 km (prima de incadrare) 

 incadrare cu schimbarea domiciliului  
la o distanta > 50 km de domiciliu 
(prima instalare) 

-prima de relocare 

1. 7.500 persoane 
2. 5.000 persoane 
 
3.       20 persoane 
d.c 

3.1  - 5 persoane 
 
3.2 -  5 persoane 

 
 

    3.3 - 10 persoane 
 

AJOFM SIBIU 
Director executiv 
Adrian Cosmin 

Rosu 
 

Director 
Executiv Adj. 
Dan Dumitru 

Hurdu 
 

Sef serviciu 
Ag.locala 
Violeta 

Terszansky 
 

Sef birou 
APMES 

Elena Gabriela 
Teodorescu 

31.12.2021 
 

Eficientizarea politicii de stimulare a muncii 
Acţiune pentru realizarea obiectivelor stabilite prin „Politicile active de ocupare/stimulare a muncii” 
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2.  Măsura: programe pentru stimularea/reinsertia 
profesionala 

4.  Acordarea de subventii angajatorilor care 
incadreaza 

1.şomeri peste 45 de ani 
2.şomeri care mai au 5 ani pana la pensie 
3.absolvenţi 
4.persoane cu handicap 
5.someri neindemnizati someri de lunga durata 
6.tineri NEETS 

 
 
 

490 persoane d.c: 
1. - 300 persoane 
2. –    5 persoane 
3. -   75 persoane 
4. -     5 persoane 
5. -     5 persoane 
6. – 100 persoane 

AJOFM SIBIU 
Director executiv 
Adrian Cosmin 

Rosu 
 

Director Executiv 
Adj. 

Dan Dumitru 
Hurdu 

 
Sef Serviciu 
administrare 

buget 
Adriana Pastiu 

 
Sef birou APMES 

Elena Gabriela 
Teodorescu 

31.12.2021 

3. Acţiune pentru realizarea obiectivelor stabilite prin 
„Politicile active de ocupare/stimulare a muncii” 
Măsura: Realizarea unor programe de formare 
profesională 

5. -Număr persoane cuprinse la cursuri de formare 
profesionala 

-Încadrarea prin organizarea cursurilor de formare 
profesionala 

 
 
   
 
 - 600 persoane 
participante 
   -   50 persoane 
incadrate 
 

AJOFM SIBIU 
Director executiv 
Adrian Cosmin 

Rosu 
 

Director Executiv 
Adj. 

Dan Dumitru 
Hurdu 

 
Sef Serviciu 
administrare 

buget 
Adriana Pastiu 

31.12.2021 
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Sef birou APMES 

Elena Gabriela 
Teodorescu 

 Obiective asociate instituțiilor din subordine/coordonare. 
 Mediul de afaceri are nevoie și de sprijin în înțelegerea legislației respectiv a obligațiilor. 

1. Acțiune de informare și conștientizare cu privire la  
modul în care se derulează activitatea de 
înregistrare a zilierilor în registrul electronic de 
evidență a zilierilor conform prevederilor Legii nr. 
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, modificată 
şi completată. 

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
RM 

Şef serviciu CRM 

Trim. I-IV 

2. Acțiune de informare și verificare  a angajatorilor cu 
privire la registrul general de evidență a salariaților. 

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
RM 

Şef serviciu CRM 

Trim. I-IV 

3. Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor 
români aflați în căutarea unui loc de muncă în 
străinătate, cu privire la riscurile la care se pot 
expune prin necunoașterea prevederilor legale. 

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
RM 

Şef serviciu CRM 

Trim. I-IV 

4. Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor 
străini aflați pe teritoriul României, cu privire la 
condițiile de angajare și la drepturile pe care le au ca 
lucrători în România. 

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
RM 

Şef serviciu CRM 

Trim. I-IV 

Obiective asociate instituțiilor din subordine/coordonare. 
Măsuri pentru salariații din Romania. 
Creșterea capacității partenerilor sociali pentru angajarea activă și eficientă în desfășurarea negocierilor colective 

5. Acțiune de informare și verificare a modului în care 
angajatorii respectă prevederile art.129 din Legea 
nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
RM 

Şef serviciu CRM 

Trim. I-IV 

Obiective asociate instituțiilor din subordine/coordonare. 
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Măsuri pentru salariații din Romania. 
Reducerea fenomenului muncii la negru. 

6. Campanie privind identificarea şi combaterea 
cazurilor de muncă nedeclarată în domenii 
susceptibile utilizării frecvente a acesteia: 
construcții, protecție și pază, service auto, depozite, 
comerț - lanțurile de aprovizionare (încărcare-
descărcare), notariate, birou avocatură și de 
arhitectură. 

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
RM 

Şef serviciu CRM 

Trim. I-IV 

7. Acțiune de identificare şi combatere a cazurilor de 
muncă nedeclarată în domeniul  prestărilor de 
servicii. 

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
RM 

Şef serviciu CRM 

Trim. III-IV 

Obiective asociate instituțiilor din subordine/coordonare. 
Măsuri pentru salariații din Romania. 
Introducerea și încurajarea formelor flexibile de muncă pentru a preveni evaziunea fiscală. 

8. Campanie națională pentru verificarea modului de 
aplicare a prevederilor legale privind munca la 
domiciliu, telemunca, decalarea programului de 
lucru de către angajatorii cu un număr mai mare de 
50 de salariați. 

I.T.M. Sibiu Inspector şef 
adj.SSM 

Şef serviciu SSM 

Trim. I-II 

• Obiective asociate instituțiilor din subordine/coordonare. 
• Promovarea participării femeilor la piața muncii.  

Sunt necesare intervenții legate de activarea și promovarea angajării, pentru facilitarea ocupării femeilor, prin îmbunătățirea angajabilității și 
autonomiei acestora. 

9. Monitorizarea respectării legislației muncii privind 
protecția maternității la locul de muncă pentru 
salariatele gravide și mame, lăuze sau care alăptează 
conform OUG 96/2003. 

I.T.M Sibiu Inspector şef adj. 
SSM 

Şef serviciu 
SSM 

Trim.  I - IV 

9.Piața internă. 
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Coordonarea activității de supraveghere a pieței, exercitarea atribuțiilor ce revin din calitatea de punct național de informare despre produs. 
10. Campanie naţională de supraveghere a pieţei 

produselor industriale din domeniul de competenţă 
al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial 
pentru anul 2021, coordonat de către Comisia 
Europeană. 

I.T.M 
Sibiu 

Inspector şef adj. 
SSM 

Şef serviciu 
SSM 

Trim. I-IV 

Identificarea de soluții și măsuri financiare de susținere a mediului de afaceri ( microintreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii ) în   contextul  
crizei sanitare globale. 
11. Acţiune de monitorizare privind riscurile existente 

la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 - 9 
lucrători). 

I.T.M 
Sibiu 

Inspector şef adj. 
SSM 

Şef serviciu SSM 

Trim. I-IV 

Creşterea nivelului de informare a pensionarilor cu privire la întreg cadrul legal şi implicit la modificările din ultimii ani şi capacitatea sistemului 
de identificare şi implementare a soluţiilor de creştere a eficienţei în furnizarea serviciilor pentru pensionari , indiferent de locul de reşedinţă. 
12. Creşterea capacităţii funcţionale în domeniul 

informaticii a Casei Judeţene de Pensii Sibiu, prin 
achiziţionarea de echipamente noi (servere, staţii de 
lucru, imprimante) programe software şi instruire 
personal. Implementarea  tuturor  modificărilor 
aduse de Legea 263/2010, a sistemului unitar de 
pensii publice în aplicaţiile sistemului informatic 
integrat al CNPP prin aplicaţiile de stabiliri pensii, 
plăţi pensii, evidenţă contribuabili şi sistemului de 
accidente de muncă şi boli profesionale. 

Casa Judeţeană de 
Pensii Sibiu 

Compartiment 
informatică, 

comunicare şi 
relaţii publice 

31.12.2021 
 

13. Dezvoltarea sistemului de comunicare bazat pe 
mijloace electronice şi asigurarea disponibilității 
tuturor informaţiilor necesare pe pagina web a 
instituţiei , sau pe site-ul www.cnpp.ro prin creşterea 
numarului de conturi de utilizator deschise pe 
portalul CNPP. 
 

Casa Judeţeană de 
Pensii Sibiu 

Compartiment 
informatică, 

comunicare și 
relaţii publice 
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14. Întărirea capacităţii de comunicare /răspuns la 
solicitările de informaţii ale beneficiarilor  prin 
asigurarea unui program permanent de relaţii cu 
publicul, audienţe şi răspunsuri la petiţii şi sesizări. 

Casa Judeţeană de 
Pensii Sibiu 

Compartiment 
informatică, 

comunicare şi 
relaţii publice 

 
 
 

 

31.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Dezvoltarea competenţelor manageriale profesionale 

şi digitale în rândul personalului Casei Judeţene de 
Pensii Sibiu prin participarea la cursuri de pregătire 
şi perfecţionare profesională. 
 

Casa Judeţeană de 
Pensii Sibiu 

Comp. Resurse 
umane 

31.12.2021 

16. Utilizarea certificatul de viaţă ca şi instrument de 
verificare, în scopul evitării efectuării unor plăţi 
necuvenite către beneficiarii nerezidenţi în 
România. 

Casa Judeţeană de 
Pensii Sibiu 

Şef serviciu Plăţi 
prestaţii 

31.12.2021 
 

Asistență socială îndreptată către nevoile reale ale beneficiarilor 
17.  Implementarea etapelor de creştere a alocaţiilor 

pentru copii, aşa cum au fost stabilite la nivel 
legislativ în anul 2020 (20% la 1 ianuarie 2021, 
20% la 1 iulie 2021, 20% la 1 ianuarie 2022, 20% la 
1 iulie 2022) 

Agenția Județeană 
pentru Plăți și 

Inspecție Socială 
Sibiu 

Boța Ioan 
Dumitru -Director 

executiv 
Oltean Gabriela -

Șef serviciu 
SBASPSSISES 

 

Lunar 
 

18. Dezvoltarea unui sistem integrat de management al 
informaţiilor din domeniul asistenţei şi beneficiilor 
sociale 

Agenția Județeană 
pentru Plăți și 

Inspecție Socială 
Sibiu 

Boța Ioan 
Dumitru -Director 

executiv 
Oltean Gabriela -

Șef serviciu 
SBASPSSISES 

Lunar 
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19. Îmbunătăţirea procedurilor de realizare a inspecţiei 

sociale 
Agenția Județeană 

pentru Plăți și 
Inspecție Socială 

Sibiu 

Boța Ioan 
Dumitru -Director 

executiv 
Graur Radu Ioan -

Șef serviciu 
Inspecție Socială 

 

Lunar 
 

Obiectiv general  Reforma marilor sisteme publice și modernizarea statului 
20. Asigurarea îngrijirii și educației unui număr 

estimativ de 132 copii  cu măsuri de protecție 
specială prin achiziționarea de servicii  sociale 
rezidențiale de tip familial. 

DGASPC Sibiu. Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

21. Realizarea demersurilor în vederea contractării de 
servicii sociale de tip locuință protejată pentru 44 
persoane adulte cu dizabilități și de tip CPVI pentru 
6 persoane adulte cu dizabilități, provenite din 
sistemul de protecție a copilului, la împlinirea 
vârstei de 18 ani sau din centrele rezidențiale pentru 
persoane adulte cu dizabilități din structura 
DGASPC Sibiu. 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

22. **Lucrări prevăzute în documentația pentru 
obținerea autorizației de securitate la incendiu, 
construcții, instalații la sediul str. Mitropoliei - 
DGASPC 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

23. **DALI + PT execuție lucrări de reabilitare imobil 
si curte str. Spartacus nr. 2  

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

24. **Dali reabilitare imobil pentru înființare CABR la 
Mârșa 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

25. **Proiect tehnic "Sprijin pentru implementarea 
Convenției de la Istanbul în Romania"  

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 
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26. **DALI înființare 2 centre respiro pentru persoane 
adulte cu dizabilități  

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

27. **Centru de plasament Agârbiciu – Documentație 
tehnică lucrări adaptare imobil pentru standarde 
înființare CIA Agârbiciu și lucrări pentru autorizare 
securitate la incendiu 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

28. **CPCD Tavi Bucur Cisnădie – DALI reabilitare 
conform standarde necesare înființării unui centru 
pentru persoane adulte cu dizabilități 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

29. **Centrul De Plasament Pt Copilul Cu Dizabilități 
Speranța Sibiu – DALI+PT+ Execuție lucrări pentru 
obținere autorizație de securitate la incendiu 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

30. **Centrul De Plasament Pt Copilul Cu Dizabilități 
Speranța Sibiu – PT+ execuție gard împrejmuitor 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

31. **Centrul De Plasament Pt Copilul Cu Dizabilități 
Speranța Sibiu – Sistem modular 3 containere 
pentru bucătărie și magazie 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

32. **CABR Sf. Nectarie Mediaș – PT+ execuție 
amenajare ascensor clădire 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

33. **CABR Sf. Nectarie Mediaș – PRT+ execuție 
separare sistem de canalizare 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

34. **CABR Sf. Nectarie Mediaș – Documentație 
tehnică de reautorizare Securitate la incendiu 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

35. **CABR Dumbrăveni II – DALI reabilitare clădire 
alipită ateliere protejate 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

36. **CABR Cisnădie – dotări independente (container 
modular depozitare, Container modular 
kinetoterapie, mașină de spălat rufe) 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

37. **CABR Cisnădie – PT+ execuție amenajare curte DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 
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38. **CRRPH Dumbrăveni – PT+ execuție reabilitare 
băi și lucrări pentru autorizare de securitate la 
incendiu  

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

39. **CRRPH Dumbrăveni – Dotări independente 
(mașină de spălat rufe, microbuz persoane, calandru 
electric) 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

40. **CRRPH Mediaș – Dotări independente (mașină 
de spălat vase, microbuz persoane, calandru 
electric) 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

41. **CIA Biertan Episcop N. Popovici – dotări 
independente (centrală termică) 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

42. **CRRPH Tălmaciu II - Dotări independente 
(Sistem de detectare si semnalizare incendiu, 
iluminat de siguranța, Aparate de recuperare în 
exterior, lift mobil cu senile transport scaune pe 
scări) 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

43. **CRRN Rîul Vadului – DALI Reabilitare corpuri 
clădiri pentru înființare CIA 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

44. **CRRN Rîul Vadului - Dotări independente 
(autoturism Dacia Duster, Central încălzire pe lemn 
+ instalația în corp clădire administrativ si medical)  

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

45. **CIA Agnita – Documentație tehnică și execuție 
lucrări de consolidare zid susținere, amenajare curte 
și lucrări autorizare de securitate la incendiu 

DGASPC Sibiu Director 
DGASPC Sibiu 

2021 

46. Proiectul Un parteneriat pentru incluziunea 
economico-socială a comunității marginalizate 
Tîrnava POCU 2014-2020  

- reducerea gradului de sărăcie în cadrul 
persoanelor de etnie romă care fac parte din 
comunitatea marginalizate Tîrnava 

Serviciul Strategii Dana Lupică 2021/2022 
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- creșterea gradului de incluziune socială a 
persoanelor de etnie romă, înscrise în GT al 
proiectului  - 570 GT 

- asigurarea funcționalității Centrului 
Comunitar de Incluziune Socială și 
sustenabilitatea acestuia 

- formarea profesională a 250 de persoane de 
etnie romă  

- încadrarea pe piața muncii a 70 de persoane 
*a se vedea ob.36 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

47. Elaborare documetatii tehnico-economice pentru 
construirea a 2 CTF (1 la Cisnadie + 1 pe str. 
Pompeiu Onofrei) 

Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Oana Popa 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



70 
 

CAPITOLUL 11 SĂNĂTATEA 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Investiţii masive în sănătate 
1. Acțiune  - Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă 

medicală comunitară adaptate fenomenului 
demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului 
epidemiologic al morbidităţii și mortalității 

Compartimentul 
Evaluarea și 
Promovarea 

Sănătății 

Coord. Județean 
AMC Dr. as. 

med. Doina Merlă 

31.12.2021 

 Indicatori de evaluare: 
 - Structura populației județului Sibiu pe grupe de 

vârstă 
 -Indice de îmbătrânire în județul Sibiu 
 -Morbiditatea  
 -Mortalitatea  
 -Număr persoane vârstnice (65+ ani) beneficiari de 

servicii de asistență medicală comunitară 
 - Pondere persoane vârstnice (65+ ani) beneficiari 

de servicii de asistență medicală comunitară din 
total beneficiari 

Reconfigurarea sustenabilităţii şi asigurarea unor standarde de calitate şi siguranţă în sistemul de sănătate 
2. Acțiune -Extinderea serviciilor medicale de 

asistenţă medicală comunitară pentru a reduce 
presiunea asupra nivelului superior al piramidei 
serviciilor de sănătate (spitale) 

Compartimentul 
Evaluarea și 

Promovarea Sănătății 

Coord. Județean 
AMC Dr. as. 

med. Doina Merla 

31.12.2021 

 Indicatori de evaluare: 
 -Număr autorităţi ale administraţiei publice locale 

care au angajat personal comunitar cu care se 
colaborează 
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 -Număr beneficiari de servicii de asistență medicală 
comunitară 

 -Procentul de acoperire a populației cu servicii de 
asistență medicală comunitară 

 -Număr asistenţi medicali comunitari existenți 
 -Număr asistenţi medicali comunitari nou angajați 
 -Număr mediatori sanitari existenți 
 -Număr mediatori sanitari nou angajați 
 - Număr comunităţi beneficiare 

 
Prevenție și educație în sănătate 
3.  Desfăşurarea de campanii de informare cu privire la 

vaccinare și aprovizionarea cu vaccinuri 
Compartimentul de 
Supraveghere/Control 
Boli Transmisibile 

Șef Comp. Dr. 
Georgeta Marga 

31.12.2021 

 Indicatori de evaluare: 
 Număr transporturi vaccin 
 Număr doze vaccin distribuite 
 Număr fişe de raportare evaluate 
 Număr instruiri personal medical vaccinator şi 

mediatori sanitari 
 Număr controale la furnizorii de servicii medicale 

(condiţii de păstrare şi mod de administrare 
vaccinuri, înregistrare şi raportare vaccinări) 

 Număr comunităţi cu acoperire vaccinală 
suboptimală 

 Număr campanii suplimentare de vaccinare pentru 
recuperarea restanţierilor 

 Număr cazuri RAPI înregistrate şi investigate 
 Număr verificări RENV 
 Număr anchete acoperire vaccinală 
 - Număr raportări lunare consum și stocuri de 

vaccinuri la INSP 
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4.  Implementarea unor programe/campanii de 
comunicare dedicate de sănătate publică pentru 
creşterea educaţiei în domeniul sănătăţii - educaţie 
pentru sănătate şi încurajarea adoptării unui stil de 
viaţă sănătos 

Compartimentul 
Evaluarea și 
Promovarea Sănătății 

Dr. Simona 
Berariu 

31.12.2021 

Indicatori de evaluare 
 Număr campanii de informare, educare şi 

comunicare, în concordanţă cu recomandările OMS 
(Calendarul Sănătăţii), precum şi cu diverse 
probleme de sănătate publică şi/sau activităţi 
identificate/desfăşurate  la nivel naţional şi local 

 Nr. acțiuni și evenimente la care s-a participat 
 Activitate IEC on-line  
 Număr și tip materiale informative, promoţionale, 

educative editate 
 - Număr și tip materiale informative, 

promoţionale, educative distribuite 
 
 
 
 
 

Ameliorarea continuă a calităţii serviciilor medicale şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei 
5. Acțiune VI.1. - Efectuarea de acţiuni şi activităţi de 

inspecție sanitară de stat pentru prevenirea riscurilor 
asupra sănătăţii, asigurarea conformităţii produselor 
şi serviciilor acordate populaţiei în domeniile de 
competenţă ale Ministerului Sănătății 

Serviciul Control în 
Sănătate Publică 

Insp. Șef. Dr. 
Lucian Blăguțiu 

31.12.2021 

 Acțiune VI.2. - Acordarea de servicii de asistență 
medicală comunitară echitabile, fără discriminare 
sau privilegiere nefondată 

Compartimentul 
Evaluarea și 
Promovarea Sănătății 

Coord. Județean 
AMC Dr. as. 

med. Doina Merla 

31.12.2021 

 Indicatori de evaluare 
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 Număr şedinţe de lucru cu personalul comunitar 
 Număr instructaje ale personalului comunitar. 
 - 1 analiză a activităţii de asistenţă medicală 

comunitară/an 
 

6. Acțiune VI.3. -  Eficientizarea supravegherii şi 
controlului bolilor transmisibile  

Compartimentul de 
Supraveghere/Control 
Boli Transmisibile 

Șef Comp. Dr. 
Georgeta Marga 

31.12.2021 

7. 3.1. Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului 
etiologic al bolilor transmisibile în vederea 
implementării măsurilor de limitare a răspândirii 
acestora (Programul naţional de supraveghere şi 
control al bolilor transmisibile prioritare) 

 Nr. fişe unice de raportare validate, analizate şi 
supervizate 

 Fise Covid-19 
 Numar  Anchete  Epidemiologice 
 Nr. focare Covid-19 
 Nr. focare BT 
 - Nr. alerte / Rujeola 

 
8. 3.2. Reducerea răspândirii infecției HIV prin 

depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul 
celor cu comportament la risc pentru infecția HIV 
precum și prin depistarea precoce a persoanelor 
infectate HIV simptomatice (Programul național de 
supraveghere și control al infecției HIV) 

 3.2.1. Testarea HIV a femeilor gravide 
 Nr. total gravide testate  
 Nr. gravide testate ELISA 
 Nr. teste pozitive 
 - Nr. gravide testate cu test rapid 
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 3.2.2. Testarea HIV pentru depistarea infecţiei 
HIV/SIDA în populaţie, în grupele de risc, la alte 
categorii şi în scop diagnostic (pentru unităţi 
medicale care nu au posibilitatea de testare HIV) 

 Nr. persoane testate HIV din grupele la risc  
 - Nr. teste pozitive 

 
 3.3. Monitorizarea si evaluarea la nivel judetean a 

Subprogramului de supraveghere a infectiei HIV / 
SIDA 

 3.4. Primirea fiselor de declarare si supraveghere a 
infectiei HIV/SIDA, analiza si supervizarea acestora 
si transmiterea la Centrul Regional Mures; 

 3.5. Primirea rapoartelor de testare HIV de la toate 
laboratoarele din judet, analiza si centralizarea 
acestora si transmiterea la CNLAS Matei Bals; 

 3.6. Analiza rapoartelor de testare si consiliere ale 
Centrului de consiliere si testare HIV 
 

Acțiune VI.4. -  Eficientizarea supravegherii şi controlului 
impactului factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei 

Compartimentul de 
Evaluare a Factorilor 
de Risc din Mediu de 

Viață și Muncă 

  

9. 4.1. Coordonarea şi implementarea la nivel teritorial 
a activităţilor medicale cuprinse în programele 
naţionale de sănătate privind alimentaţia şi nutriţia 
precum și evaluarea condițiilor de igienă din unități 
de alimentație. 

Colectiv de Activitate 
Specifică: Igiena 

Alimentului 

Dr. George 
Bogdan Boca 

31.12.2021 

 Indicatori de evaluare 
 Număr acțiuni de monitorizare a calității sanitare a 

unor produse alimentare 
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 Număr probe alimentare recoltate pentru 
monitorizare a calității sanitare a unor produse 
alimentare 

 Număr focare de îmbolnăvire toxiinfecții alimentare 
 - Număr probe alimentare recoltate din focare de 

îmbolnăvire toxiinfecții alimentare 
 

10. 4.2. Coordonarea şi implementarea la nivel teritorial 
a activităţilor medicale cuprinse în programele 
naţionale de sănătate privind protejarea sănătăţii şi 
prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc 
din mediul de viaţă 

Colectiv de Activitate 
Specifică: Igiena 
Mediului  

Dr. Brîndușa 
Săraru 

31.12.2021 

 Indicatori de evaluare: 
 Număr probe de apă potabilă chimice și 

bacteriologice recoltate în scopul supravegherii 
calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat 
în judetul Sibiu 

 Număr cazuri de methemoglobinemie acută 
infantilă generate de apa de fântână, identificate 

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

 
11. 4.3. Coordonarea şi implementarea la nivel teritorial 

a activităţilor medicale cuprinse în programele 
naţionale de sănătate privind medicina muncii. 

Colectiv de Activitate 
Specifică: Medicina 
Muncii 

Dr. Mihaela Stoia 31.12.2021 

 Indicatori de evaluare: 
 Număr determinări de zgomot, iluminat, 

microclimat, expertize, recoltări probe 
aeromicrofloră şi suprafeţe pentru evaluarea riscului 
asupra sănătăţii în expunerea la factori nocivi 
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profesionali în vederea prevenirii îmbolnăvirilor 
profesionale şi a bolilor legate de profesie; 

 Număr cazuri semnalate prin cercetarea, declararea 
şi evidenţa bolilor profesionale; 

 Număr zile incapacitate temporară de muncă ( 
monitorizarea absenteismului prin boală 
profesională); 

 - Număr acţiuni de promovare a sănătăţii la locul 
de muncă. 

 
12. 4.4. Coordonarea şi implementarea la nivel teritorial 

a activităţilor medicale cuprinse în programul 
naţional de sănătate privind evaluarea stării de 
sănătate a copiilor şi tinerilor. 
 
 

Colectiv de Activitate 
Specifică: Igiena 
Școlară 

Dr. Rodica 
Mihăilă 

31.12.2021 

 Indicatori de evaluare: 
 Număr examene medicale de bilanţ - evaluarea 

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

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

 Număr copii școlari examinați prin triaj 
epidemiologic după vacanţe  

 Număr autorizaţii sanitare de funcţionare în baza 
declaraţiei pe propria răspundere pentru unităţi de 
educaţie şi învăţământ 

 - Număr notificări asistenţă de specialitate de 
sănătate publică pentru unităţi de educaţie şi 
învăţământ   
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13. 4.5. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor 
asociate radiaţiilor ionizante în cadrul Programul 
National de monitorizare a factorilor determinanţi 
din mediul de viaţă şi muncă. 

Laborator Igiena 
Radiaților Ionizante 

Dr. Carmen 
Aurora Brezai 

31.12.2021 

 Indicatori de evaluare: 
 Număr controale pentru monitorizarea  

radioprotecției pacientului în expunerea medicală la 
radiații ionizante 

 Număr controale pentru supravegherea expunerii 
personalului medical la radiații ionizante 

 Număr analize pentru supravegherea conținutului 
radioactiv natural al alimentelor și al apei potabile 
conform Recomandării 2000/473/ EUROATOM 

 Număr analize pentru monitorizarea radioactivității 
apei potabile conform Legii 458/2002 privind 
calitatea apei potabile, cu modificările și 
completările ulterioare 

 Număr analize pentru supravegherea conținutului 
radioactiv al apelor minerale 

 Număr activități privind expunerea profesională la 
radiații ionizante 

 Număr Autorizații Sanitare de Funcționare 
 Număr vize anuale 
 Număr avize sanitare 
 Număr documente - dozimetrii 
 Număr analize - alte prestări servicii 
Situarea pacientului în centrul sistemului de sănătate şi asigurarea accesului acestuia la servicii de sănătate la standarde europene . 
14. Investiţii masive în sănătate prin creşterea finanţării 

sistemului de sănătate : Monitorizarea fondurilor 
alocate, pe subcapitole, pentru materiale si prestari de 
servicii cu caracter medical din bugetul fondului 
naţional unic de asigurǎri sociale de sǎnǎtate. 

Casa de Asigurari de 
Sanatate Sibiu 

Presedinte-
Director General 
Jr.Vasile Spinean 
 
 

semestrial 
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Dir.Rel.Contractu
ale  

Ing. Anca 
Macaveiu 

15. Reconfigurarea sustenabilităţii şi asigurarea unor 
standarde de calitate şi siguranţă în sistemul de 
sănătate: prin: 
a) Finanţarea corespunzătoare a medicinei de familie 
urmărindu-se creşterea graduală a ponderii medicinei 
primare în cadrul bugetului FNUASS şi creşterea 
progresivă a rolului său. In acest sens se vor incheia 
contracte cu toti furnizorii care indeplinesc conditiile 
de eligibilitate. 

    
b)Extinderea serviciilor medicale de asistenţă 
medicală ambulatorie pentru a reduce presiunea 
asupra nivelului superior al piramidei serviciilor de 
sănătate (spitale). 
 In acest sens se vor incheia contracte cu toti 
furnizorii care indeplinesc conditiile de eligibilitate, 
respectiv pentru asistenta medicala pentru specialitati 
clinice, asistenta medicala stomatologica, asistenta 
medicala pentru specialitati paraclinice, asistenta 
medicala în centre medicale multifuncţionale. 
 
c) Controlul modului de utilizare a fondurilor alocate 
în vederea asigurǎrii cǎ acestea sunt utilizate în 
condiţii de eficienţǎ, economicitate şi în concordanţǎ 
cu prevederile legale aplicabile. 
 

Casa de Asigurari de 
Sanatate Sibiu 

Presedinte-
Director General 
Jr.Vasile Spinean 
 
 
Dir.Rel.Contractu
ale  
Ing. Anca 
Macaveiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sef Birou Control 
Ec.Petronela Trif 

 
 

semestrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anual 
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 Resurse umane în sănătate  prin asigurarea unui spor 
de zonă diferit pentru localitatea unde se află 
cabinetul,  pentru medicii de familie si pentru 
medicii specialisti din mediul rural şi din mediul 
urban - pentru oraşele cu un număr de până la 
10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care 
se desfăşoară activitatea. 

Casa de Asigurari de 
Sanatate Sibiu 

Presedinte-
Director General 
Jr.Vasile Spinean 
 
 
Dir.Rel.Contractu
ale  
Ing. Anca 
Macaveiu 

 

semestrial 

16. Ameliorarea continuă a calităţii serviciilor medicale 
şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei prin :  
 
a) Evaluarea şi îmbunătăţirea programelor de 
sănătate existente, prin asigurarea finanţării 
corespunzătoare rezultate din evaluarea indicatorilor 
cost-eficienţă. 
 
 
 
 
 
 
b) Controlul modului de utilizare a fondurilor 
alocate în vederea asigurǎrii cǎ acestea sunt utilizate 
in condiţii de eficienţǎ, economicitate şi în 
concordanţǎ cu prevederile legale aplicabile.  

Casa de Asigurari de 
Sanatate Sibiu 

Presedinte-
Director General 
Jr.Vasile Spinean 
 
Dir.Rel.Contractu
ale  
Ing. Anca 
Macaveiu 
 
Medic Sef Medic 
Sef Dr. Mihaela 
Galis 
 
 
Sef Birou Control 
Ec.Petronela Trif 

 
 
 
 

semestrial 
 
 
 
 
 
 

anual 
 

Sistemul de sănătate romanesc se află în fața unei duble provocări, pentru că pe lângă nevoia de reforme structurale, trebuie să răspundă crizei 
fără precedent cauzată de pandemia de COVID-19, a cărei durata nu poate fi estimata la momentul actual. 
17. Acţiune de control privind prevenirea expunerii 

lucrătorilor la riscul de infectare cu noul 
coronavirus. 

I.T.M 

Sibiu 

Inspector şef adj. 
SSM Trim.I- IV 
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Şef serviciu SSM 

 
O parte importanta a programului de guvernare va fi centrata pe creșterea ponderii și importantei prevenției, ca parte integrantă din strategia 
națională. 
18. Acțiune de verificare a modului de identificare a 

riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-
scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de 
angajatori în vederea prevenirii acestora. 

I.T.M 

Sibiu 

Inspector şef adj. 
SSM 

Şef serviciu SSM  

Trim. I-III 

19. Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene 
de Securitate şi Sănătate în Muncă - Afecțiunile 
musculo-scheletice (AMS), sub egida Agenţiei 
Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. 

I.T.M 

Sibiu 

Inspector şef adj. 
SSM 

Şef serviciu SSM 

Trim. III-IV 

Obiectiv general  Investiții masive în sănătate 
18.  Construire Spital Clinic Județean de Urgenta Serviciul Patrimoniu 

si Investiții 
Daniela Stoica 2025 

19. PT + Execuție reparații capitale, consolidare, 
extindere și schimbare funcțională a pavilionului 
C13  

Spitalul de Psihiatrie 
“Dr. Gheorghe Preda” 

Sibiu 

Comitet director 2021 

20. PT + lucrări modernizare și reabilitare fațade, aripi 
laterale, curte interioară și hol exterior Pavilion 
central 

Spitalul de Psihiatrie 
“Dr. Gheorghe Preda” 

Sibiu 

Comitet director 2022 

21. Proiectare și modernizare punct termic Spitalul de Psihiatrie 
“Dr. Gheorghe Preda” 

Sibiu 

Comitet director 2021 

22. Dotări aparatură în cadrul Spitalului de Psihiatrie 
“Dr. Gheorghe Preda” Sibiu 
  

Spitalul de Psihiatrie 
“Dr. Gheorghe Preda” 

Sibiu 

Comitet director 2021 

23. Achiziție și montare sistem de alarmă de urgență la 
fiecare pat (buton de panică) U.A.M.S. Sibiu U.A.M.S. Sibiu 2021 
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24. Dotări în cadrul U.A.M.S. Sibiu (achiziție centrală 
termică, mașină de spălat industrială, geamuri 
termopan) 

U.A.M.S. Sibiu U.A.M.S. Sibiu 2021 

25. Amenajare sala sterilizare – Corp E U.A.M.S. Sibiu U.A.M.S. Sibiu 2021 
26. Amenajare sala kinetoterapie – Corp B U.A.M.S. Sibiu U.A.M.S. Sibiu 2021 
27. Achiziție echipamente (2020) U.A.M.S. Săliște U.A.M.S. Săliște 2021 (investiție amânată din anul 2020) 
 **Spitalul Clinic de Urgență Sibiu - 

Recompartimentare renovare si amenajare saloane 
în cadrul secțiilor Medicala 1 si Medicala 2 si 
Oncologie inclusiv montare ascensor pacienți 

Spitalul Clinic 
Județean de Urgență 

Sibiu 
Manager spital 2021 

28. **Spitalul Clinic de Urgență Sibiu - Reabilitare 
imobil Anatomie Patologica 

Spitalul Clinic 
Județean de Urgență 

Sibiu 
Manager spital 2021 

29. **Spitalul Clinic de Urgență Sibiu - Reparație 
capitala la rețelele exterioare de alimentare cu 
energie electrică la clădiri 

Spitalul Clinic 
Județean de Urgență 

Sibiu 
Manager spital 2021 

30. **Spitalul Clinic de Urgență Sibiu - Reparații 
capitale rețele exterioare de alimentare de apă și 
canalizare 

Spitalul Clinic 
Județean de Urgență 

Sibiu 
Manager spital 2021 

31. **Spitalul Clinic de Urgență Sibiu - dotări 
independente (aparatura medicala) 

Spitalul Clinic 
Județean de Urgență 

Sibiu 
Manager spital 2021 

32. **Spitalul de Pneumofiziologie – dotări 
independente 

Spitalul de 
Pneumofiziologie Manager spital 2021 

33. Implementarea proiectului Reabilitare, modernizare, 
dotare secție Neurologie 
Fonduri guvernamentale nerambursabile - PNDL 

Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa 2018-2022 

Obiectiv general  Reconfigurarea sustenabilității și asigurarea unor standarde de calitate și siguranță în sistemul de sănătate 
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34. Implementarea proiectului - Reabilitare termică a 
unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de 
Urgenta Sibiu 
*a se vedea ob.12 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa 2018-2023 
 

35. Implementarea proiectului - Reabilitarea termica a 
unor clădiri din cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie – Dispensarul 
*a se vedea ob.13 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Andreea Fărcașiu  2018-2022 
 

 

36. Implementarea proiectului - Reabilitarea termică a 
unor clădiri din cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Sibiu pavilion II și pavilion 
administrativ 
*a se vedea ob.14 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Andreea Fărcașiu  2019-2022 
 

 

37. Implementarea proiectului - Eficientizarea 
energetică a Pavilionului IV al Spitalului de 
Psihiatrie dr. Gh. Preda din Sibiu 
*a se vedea ob.15 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Ramona Ion 2019-2022 
 

38. Implementarea proiectului - Investiții în 
infrastructura existentă a Spitalului de Psihiatrie 
Gheorghe Preda din Sibiu în vederea relocării 
ambulatoriului de specialitate adulți 
*a se vedea ob.26 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Alina Neacșu 2019-2021 
 

39. Implementarea proiectului - Dotarea Ambulatoriului 
integrat din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie 
Sibiu 
*a se vedea ob.27 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Călin Bondulescu 2020-2021 
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40. Implementarea proiectului în parteneriat - 
Consolidarea capacitații de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului de Psihiatrie 
"Dr. Gheorghe Preda" Sibiu 
*a se vedea ob.37 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Spitalul de Psihiatrie 
"Dr. Gheorghe Preda" 
Sibiu  
Consiliul Județean 
Sibiu 

Managementul 
Proiectelor 

Alina Neacșu 2020-2021 

41. Implementarea proiectului în parteneriat - 
Consolidarea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID -19 la Spitalul de Pneumoftiziologie 
Sibiu 
*a se vedea ob.38 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Spitalul de 
Pneumoftiziologie 
Sibiu  
Consiliul Județean 
Sibiu 

Managementul 
Proiectelor 

 Călin 
Bondulescu 

2020-2021 

42. Implementarea proiectului în parteneriat - 
Consolidarea capacitații de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Sibiu 
*a se vedea ob.39 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Spitalul Clinic 
Județean de Urgenta 
Sibiu Consiliul 
Județean Sibiu 

Managementul 
Proiectelor 

Iulia Prode 2020-2021 

43. Dotări independente pentru Spitalul de 
Pneumofiziologie Sibiu 
*a se vedea ob.40 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Spitalul de 
Pneumoftiziologie 

Sibiu 

Andreea Ioana 
Mihai 

Decembrie 2021 
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CAPITOLUL 12 EDUCAȚIE 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Promovarea calității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional centrat pe nevoile elevilor; prin aplicarea de 
măsuri remediale / de recuperare progresivă a curriculumului național centrat pe competențe, aferent anului școlar 2020-2021; prin extinderea 
învățării digitalizate și pentru îmbunătățirea competențelor digitale ale elevilor; prin compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele de 
evaluare standardizate internațional, cu programele școlare și cu evaluările din timpul școlarității, în vederea optimizării rezultatelor  la 
evaluarea externă, prin examene naționale 2021. 

1. Acordarea de consiliere, în vederea aplicării 
instrumentelor de evaluare standardizată pentru 
obiectivitatea evaluării interne a calităţii 
curriculumului furnizat elevilor, pentru optimizarea 
învăţării și pentru cunoaşterea nivelului de 
compeţenţă a elevilor. 
Monitorizarea, prin inspecția școlară, a aplicării 
ritmice / integrale a curriculumului national, inclusiv 
a noilor programe pentru învățământul preprimar / 
pentru clasa a VIII-a, în vederea asigurării egalității 
de șanse în educație și pentru remedierea decalajelor. 

Curriculum şi 
inspecție școlară 

 

Inspector școlar 
general, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu 

Inspector școlar 
general adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

Sem.I, 
Sem. II 

2. Consilierea unităţilor şcolare / a cadrelor didactice 
în sfera pregătirii elevilor pentru rezultate şcolare 
performante la evaluări interne şi la examenele 
naţionale 2021, prin adecvarea formelor / 
conţinuturilor evaluării la curriculum / la 
programele în vigoare pentru examenele naţionale 
2021; monitorizarea activităţilor de învăţare 
remedială, pentru creșterea ratei de progress școlar 
la examenele naţionale. 

Management 
și 

Curriculum şi 
inspecție școlară 

Inspector școlar 
general, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu 

Inspector școlar 
general adjunct, 
prof. Gheorghe 

Bîrză, 
Inspector școlar 
general adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu, 

Sem.I, 
Sem. II 
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Comisiile 
judeţene pentru 

examene 
naționale 2021 

3. Gestionarea corectă, în condiţii optime a 
examenelor naţionale 2021 (E.N_II_IV_VI, 
ENVIII, bacalaureat) şi a examenelor de certificare 
a competenţelor profesionale şi de absolvire a 
învăţământului postliceal), prin diseminarea 
informaţiilor specifice şi prin aplicarea riguroasă a 
procedurilor / a metodologiilor specifice. 

Management 
și 

Curriculum şi 
inspecție școlară 

 

Inspector școlar 
general, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu, 

Inspector școlar 
general adjunct, 
prof. Gheorghe 

Bîrză, 
Inspector școlar 
general adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu, 

Comisiile pentru 
examene 2021 

Conform calendarelor M.E.C 

4. Actualizarea ofertei de activităţi de orientare 
profesională şi de consiliere a elevilor la finalul 
învățământului gimnazial. 
Monitorizarea unor programe coerente de educaţie 
pentru sănătate, educaţie civică, educaţie cultural-
artistică şi ştiinţifică, educaţie ecologică, educaţie 
prin sport, educaţie rutieră, P.S.I, sănătate şi 
securitate în muncă, educaţie civică etc., în școlile 
din sistemul de învățământ județean. 

Curriculum şi inspecție 
școlară 

 

Inspector școlar 
general, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu, 

Inspector școlar 
general adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

inspector școlar, 
prof. Daniela 

Muntean 

Conform graficului unic de inspecţii al I.Ș.J. 
Sibiu 

5. Consilierea echipelor manageriale din şcoli în 
domeniul dezvoltării capacităţii instituţionale şi a 

Management Inspector școlar 
general, prof. 

Monica Adriana 

Permanent 
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serviciilor educaţionale, adresate elevilor şi cadrelor 
didactice. 

Munteanu 
Inspector școlar 
general adjunct, 
prof. Gheorghe 

Bîrză  
6. Cooperarea cu U.L.B. Sibiu / cu alte universităţi în 

domeniul formării iniţiale (asigurarea serviciilor de 
mentorat pentru practica pedagogică a studenţilor); 
cu C.C.D. Sibiu, în vederea dezvoltării profesionale 
a cadrelor didactice; susţinerea formării continue a 
cadrelor didactice (grupuri-ţintă în 2020-2021: 
abilitare digitală pentru profesori / discipline de 
studiu, metodişti, evaluatori la examenele naţionale, 
directori / profesori debutanţi, pregătire pentru 
examenul de definitivat etc.) şi stabilirea de criterii 
relevante de evaluare a competenţelor profesionale, 
pe baza standardelor specifice. 

Management Inspectori şcolari 
pentru 

management 
Inspector şcolar 

pentru dezvoltarea 
resursei umane, 

prof. Diana 
Zaharescu 

Inspectori şcolari 

Conform calendarelor I.Ş.J şi C.C.D 

Eficientizarea procesului instrucţional, pornind de la nevoile de dezvoltare personală și umană, prin promovarea incluziunii sociale, a educației 
personalizate și interdisciplinare, prin direcționarea acestuia către competențele pentru viață, în vederea cultivării toleranței și a nediscriminării.  

7. Promovarea elementelor de educație incluzivă în 
procesul instrucțional al elevilor proveniți din medii 
/ grupuri dezavantajate: derularea de programe 
pentru reducerea eşecului şcolar / de activități 
remediale pentru cei care își fac debutul școlar 
(desfăşurarea programului „A doua şansă”, a 
învăţământului obligatoriu cu frecvenţă redusă; 
derularea proiectelor cu finanțare din fonduri 
extrabugetare, în parteneriat cu OvidiuRo, cu 
Fundația KeepGiving, locuri rezervate la liceu pentru 
elevi de etnie romă etc.).  
Dezvoltarea programelor din domeniul educației 
timpurii, județene și locale, pentru formarea 

Curriculum şi inspecție 
școlară 

 

Inspector școlar 
general, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu, 

Inspector școlar 
general adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

Inspector școlar, 
prof. Delia 
Stoicescu 

Permanent 
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competențelor preșcolarilor pe toate ariile de 
dezvoltare, pentru formarea aptitudilor de școlaritate 
și o bună integrare în sistemul de învățământ 
primar. 

Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului de învățământ, prin sporirea accesului la educaţia de calitate a preşcolarilor / a elevilor, în 
vederea diminuării analfabetismului funcțional, prin combaterea efectivă a segregării școlare, prin reducerea absenteismului, a riscului de 
abandon şcolar, prin creşterea siguranţei elevilor / prin diminuarea fenomenului de violenţă, inclusiv în mediul online, în şcoli care îndeplinesc 
standardele de funcţionare şi de garantare a siguranţei, în baza unei abordări care instituie parteneriatul real şcoală-comunitate, respectiv între 
toți actorii educaționali (elevi, părinți, profesori, sindicate, mediul privat). 

8. Monitorizarea ratei de participare la cursuri, prin 
colectarea periodică centralizată / judeţ a absenţelor 
de la unităţile şcolare, în vederea prevenirii şi 
reducerii ratei de părăsire timpurie a şcolii. 
Analiza problematicii participării şcolare şi a 
absenteismului în sistemul de educaţie judeţean şi 
diseminarea exemplelor de bună practică, în vederea 
realizării planurilor de acţiune pentru reducerea 
absenteismului, la nivelul unităţilor de învăţământ. 

Management 
 Inspector școlar 

general, prof. 
Monica Adriana 

Munteanu, 
Inspector școlar 
general adjunct, 
prof. Gheorghe 

Bîrză 

Permanent 
 

9. Combaterea efectivă a segregării școlare prin 
asigurarea politicilor de echitate socială, prin 
derularea programelor pentru grupurile vulnerabile, 
pentru şcolarizarea copiilor / elevilor din medii 
dezavantajate la toate nivelurile de învățământ, 
pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala 
(extinderea programelor de tipul „A doua şansă” 
etc.). 

Curriculum şi inspecție 
școlară 

 

Inspector școlar 
general, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu, 

Inspector școlar 
general adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

Permanent 
 

10. Derularea optimă a programelor de facilităţi sociale 
pentru elevi – programe naționale „Programul 
pentru școli” / „Lapte, corn”, rechizite, burse, „Bani 
de liceu”, „Euro 200”, transport şcolar, programul 
pilot de acordare a unui suport alimentar („Masa 
caldă”) etc. 

Contabilitate 
și 

Reţea școlară 
 

Contabil şef, 
econ.Silvia 
Ciufudean 

Şef serviciu, econ. 
Gabriela Miklos 

Conform graficelor 
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Contabil şef, 
econ.Silvia 
Ciufudean 

11. Asigurarea educaţiei pentru minorităţile naţionale, 
având în vedere accesul egal la educaţie în toate 
ciclurile de învăţământ, asigurarea manualelor 
şcolare, a condiţiilor de însuşire a limbii materne şi 
a limbii române etc. Sustenabilitatea învăţământului 
pentru copiii proveniţi din rândul minorităţilor 
naţionale prin furnizarea unor oferte educaţionale 
atractive / personalizate. 

Curriculum şi inspecție 
școlară 

 

Inspectori şcolari 
Contabil şef, 
econ. Silvia 
Ciufudean 

Consiliile locale 
Parteneri de 

proiecte 

Permanent 

12. Colaborarea cu Poliţia, cu Jandarmeria, cu instituții 
/ O.N.G.-uri etc., în vederea asigurării unui mediu 
şcolar sigur şi pentru prevenirea fenomenului de 
violenţă în unităţile de învăţământ din judeţul Sibiu. 

Management 
 

Inspector școlar 
general, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu, 

Inspector școlar 
general adjunct, 
prof. Gheorghe 

Bîrză 

Sem. I 
Sem II 

13. Monitorizarea constantă a situaţiei disciplinare, a 
asigurării pazei şi securităţii elevilor în unităţile de 
învăţământ, a organizării şi derulării activității de 
serviciu pe şcoală a personalului didactic, a 
activităţilor educative realizate cu scopul de a 
preveni violenţa în mediul şcolar, absenteismul şi 
abandonul şcolar. 

Management 
 

Inspector școlar, 
prof. Daniela 

Muntean 
Inspectori şcolari 

pentru 
management 

Comisia pentru 
combaterea 
violenţei, 

Inspectori şcolari de 
sector 

Directori ai 
unităţilor şcolare 

Sem. I 
Sem II 
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Parteneri: 
reprezentanţi 

ai Poliţiei, 
ai Jandarmeriei 

etc 
Asigurarea condițiilor de siguranță sanitară, de prevenție SARS-CoV-2, în școlile din subsistemul de educație județean. 
14.  Monitorizarea măsurilor de prevenție și de 

combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, în 
unitățile de învățământ preuniversitar din județul 
Sibiu, conform precizărilor M.E.C., ale Ministerului 
Sănătății / ale D.S.P. Sibiu / ale I.Ș.J. Sibiu, în 
vederea reluării cursurilor faţă în faţă.  
 

Management 
 

Inspector școlar 
general, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu, 

Inspector școlar 
general adjunct, 
prof. Gheorghe 

Bîrză 
Inspectori şcolari 

de sector 

Februarie 2021 

Utilizarea eficientă a resurselor umane, prin redefinirea statutului cadrului didactic în societate (cu referire la salarizare, la profesionalizarea 
carierei didactice / la dezvoltarea personală, la îmbunătățirea competențelor digitale, la criteriile de evaluare a performanței, la integritate ), prin 
debirocratizarea activității acestora și prin recunoaşterea şi recompensarea măiestriei didactice și a exemplelor de bună practică. 
15. Consilierea echipelor manageriale în definirea 

politicii de resurse umane şi asigurarea sprijinului în 
recrutarea personalului didactic, pe parcursul anului 
școlar. Asistarea şcolilor în realizarea încadrării şi în 
managementul normelor didactice; gestionarea 
mobilității personalului didactic 2021-2022, 
organizarea concursului național / județean de 
ocupare a posturilor vacante 2021 / implicarea în 
organizarea concursurilor pentru posturile didactice 
vacantate pe parcursul anului școlar 2020-2021, prin 
aplicarea riguroasă a Metodologiei M.E.C. de 
mobilitate a personalului didactic în anul școlar 
2020-2021 / a metodologiei de ocupare a posturilor 

Management Inspector școlar 
general, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu, 

Inspector școlar 
general adjunct, 
prof. Gheorghe 

Bîrză 

Conf. calendarului M.E.C. / I.Ș.J. Sibiu 
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vacantate pe parcursul anului școlar 2020-2021 şi 
2021 – 2022. 

16. Evaluarea periodică a personalului de conducere, a 
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
de la nivelul inspectoratului şi de la nivelul 
unităţilor şcolare, conform fişelor de evaluare, în 
vederea atingerii performanţelor şi cu ţintă spre 
recunoaşterea măiestriei profesionale. 

Management 
 

Inspectori școlari 
pentru 

management, 
prof. Livia 

Crețulescu /Attila 
Csiki 

Septembrie 2021 

Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor materiale și financiare în sistemul de învățământ sibian, prin coordonarea politicilor din 
domeniul educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare de activitate și prin atragerea de noi resurse de finanțare. 
17. Fundamentarea proiectului de buget propriu pentru 

anul financiar 2021; analiza propunerilor / 
solicitărilor de fonduri ale unităţilor şcolare şi 
asigurarea asistenţei specializate în gestionarea 
eficientă a resurselor financiare. 

Contabilitate 
și 

Management 

Contabil-şef, 
econ. Silvia 
Ciufudean 

Martie 2021 

Susținerea dezvoltării sistemului managerial din unitățile școlare din județ, în concordanță cu regândirea și profesionalizarea guvernanței 
sistemului de educație, pentru asigurarea transparenţei decizionale, la nivelul I.Ş.J Sibiu şi al unităților școlare din judeţ, în vederea optimizării 
ofertelor educaționale și a deschiderii sistemului de educaţie către comunitate, către mediul cultural şi socioeconomic. 
18. Fundamentarea strategiei dezvoltării şi funcţionării 

I.Ş.J Sibiu şi a sistemului judeţean de învăţământ, 
din perspectiva implementării politicilor 
educaţionale promovate de către M.E.C. Întocmirea 
Raportului privind starea învăţământului sibian în 
anul şcolar 2019-2020 şi elaborarea Planului 
managerial al I.Ş.J. pentru anul 2020-2021, a 
planurilor manageriale pe domenii / specialităţi, 
pornind de la analiza problematizată a tuturor 
documentelor de management educaţional rezultate 
în urma activităţilor din anul precedent; organizarea 
şedinţelor de analiză şi a consfătuirilor. 
Monitorizarea întocmirii raportului asupra activităţii 
desfăşurate în unităţile de învăţământ, în anul şcolar 

Management 
 

Inspector școlar 
general, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu, 

Inspector școlar 
general adjunct, 
prof. Gheorghe 

Bîrză, 
Inspector școlar 
general adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu, 

C.A a I.Ș.J Sibiu 

Nov. 2021 
 



91 
 

2019-2020 / a raportului comisiei interne de 
evaluare a calităţii, a planurilor manageriale 2020-
2021, actualizarea Regulamentelor interne ale 
unităţilor şcolare etc.; consilierea directorilor nou-
numiţi în funcție, în vederea realizării planului 
managerial şi a planurilor operaţionale. 

19. Elaborarea tematicii / graficelor pentru şedinţele 
Consiliului de administraţie, ale consiliului 
consultativ al I.Ș.J. Sibiu și ale consiliilor 
consultative pe specialități, ale grupurilor de lucru / 
de proiect, ale cercurilor metodice şi ale comisiilor de 
nivel judeţean sau de nivel local; adaptarea, cazuală, 
a tematicii proiectate prin efectul de feedback. 
Actualizarea pentru anul școlar 2020-2021 a 
regulementelor specifice ale consiliului consultativ 
al I.Ș.J. Sibiu și ale consiliilor consultative pe 
specialități. 

Management 
şi 

Curriculum şi 
inspecție școlară 

Inspector școlar 
general, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu, 

Inspector școlar 
general adjunct, 
prof. Gheorghe 

Bîrză, 
Inspector școlar 
general adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

Sem. I 

20. Monitorizarea aplicării planurilor-cadru în vigoare, 
a parcurgerii ritmice / integrale a curriculumului / a 
programelor / niveluri de şcolaritate în învăţământul 
obligatoriu și în învăţământul post-obligatoriu, cu 
focalizare asupra claselor a II-a, a IV-a, a VI-a, a 
VIII-a şi a elevilor din clasele liceale terminale. 

Curriculum şi inspecție 
școlară 

 

Inspector școlar 
general, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu, 

Inspector școlar 
general adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

Sem. I, 
Sem. II 

Modernizarea programelor / reţelei de instituţii şcolare, pornind de la nevoile dezvoltării personale, prin corelarea ofertelor educaţionale din 
învăţământul teoretic, vocaţional, tehnic / dual, cu cerințele de carieră, inclusiv prin promovarea parteneriatului dintre instituţiile de educație şi 
mediul privat local, pentru redefinirea învățământului profesional, ca nod esențial de legătură între educație și piața muncii. 

21. Fundamentarea, împreună cu partenerii sociali, a 
Proiectului / Planului de şcolarizare 2021-2022, 
prin actualizarea analizei de nevoi educaţionale ale 

Curriculum şi inspecție 
școlară 

 

Inspector școlar 
general, prof. Ian. 2021 
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elevilor și conform evaluării sistematice a cererii de 
pregătire profesională, în raport cu dezvoltarea 
pieţei muncii; eficientizarea / extinderea ofertei de 
şcolarizare prin învățământul profesional dual. 

Monica Adriana 
Munteanu, 

Inspector școlar 
general adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

Creşterea vizibilităţii sistemului de învăţământ judeţean prin organizarea de activități de învățare personalizată, de pregătire a elevilor capabili de 
performanță înaltă și prin furnizarea programelor de educație remedială, în vederea obţinerii calității în educaţie. 

22. Implementarea de proiecte din fonduri structurale / 
2014-2020, în calitate de iniţiator / partener de 
proiect, prin Programul Operational Capital Uman 
(POCU „Dezvoltarea și implementarea de 
instrumente motivaționale și didactice inovatoare 
pentru școala sibiană incluzivă"- etapa de 
sustenabilitate); aplicarea pe programul Programul 
Operational Competitivitate POC a unui proiect cu 
titlul „Optimizarea educaţiei în mediul online în 
judeţul Sibiu" şi pe programul Erasmusplus proiect 
de acreditare consorţiu. 

Management 
 

Inspector școlar 
general, prof. 

Monica Adriana 
Munteanu, 

Inspector școlar 
general adjunct, 
prof. Gheorghe 

Bîrză 
Inspector şcolar, 

prof. Anca Voineag 

Conform calendarelor specifice 

23. Sprijinirea şi consilierea echipelor de proiect din 
unităţile de învăţământ care derulează proiecte 
educaţionale finanţate din fonduri europene; a 
echipelor manageriale în implementarea / derularea 
programelor şi proiectelor educaţionale prioritare, 
lansate de către M.E.C. / I.Ş.J. Sibiu / unități 
școlare. 

Management 
 

Inspectori şcolari, 
prof. Anca Voineag, 

prof. Daniela 
Muntean 

Periodic 

Menținerea unui parteneriat instituţional real al I.Ş.J Sibiu cu Autoritățile locale și județene și cu toți actorii educaționali (elevi, părinți, profesori, 
sindicate, mediul privat), prin respectarea principiului de dialog social şi prin optimizarea strategiilor de comunicare cu mass-media şi 
comunitatea locală. 
24. Colaborarea I.Ş.J. şi a unităţilor şcolare cu Instituţia 

Prefectului-Județul Sibiu, Consiliul Judeţean, 
Primăria Municipiului Sibiu, Consiliile locale, 

Management Inspector şcolar 
pentru educaţie 
permanentă și 

Periodic 
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Poliția, Jandarmeria, serviciile descentralizate, 
instituţiile partenere, cu reprezentanţii sindicatelor, 
cu asociaţii, fundaţii, cu alte organizaţii, pentru 
dezvoltarea de proiecte şi programe de interes 
comun. 

activități 
extrașcolare, prof. 
Daniela Muntean, 
Inspectori şcolari 

Parteneri din 
comunitatea 
educaţională 

Învăţământ superior – interitate şi performanţă Reforma universităţilor pentru a spori performanţa, autonomia şi adecvarea lor socială: 
25. Optimizarea colaborării Centrului de consiliere şi 

orientare în carieră al Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” cu structurile de informare-
recrutare ale Ministerului Apărării Naţionale şi 
colegiile naţionale militare. 

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu” 

Prorector (locţiitor 
al comandantului 

pentru Învăţământ) 

permanent 

26. În scopul facilitării învăţării şi a accesului la resurse 
de învăţare în format electronic, la nivel instituţional 
s-a iniţiat implementarea obiectivului strategic 
referitor la asigurarea fiecărui student, începând cu 
anul I de studii universitare de licenţă, a unui laptop. 

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu” 

Prorector (locţiitor 
al comandantului 

pentru Învăţământ) 

permanent 

27. Implementarea măsurilor de realizare a campusului 
integrat de instruire prin modernizarea spaţiilor 
destinate învăţământului, instrucţiei, activităţilor 
sportive, activităţilor administrative, cazării 
studenţilor, petrecerii timpului liber la standardele 
de calitate specifice învăţământului universitar. 

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu” 

Director 
Administrativ 

permanent 

Internaţionalizarea învăţământului superior, pentru creşterea competitivităţii şi compatibilizarea cu universităţile europene: 
28. Desfăşurarea semestrului internaţional (semestrul 2 

al anului II de studii) în cadrul programului de studii 
universitare de licenţă Leadership militar.  

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu” 

Prorector 
(locţiitor al 

comandantului 
pentru 

învăţământ) 
Decan Facultatea de 

Ştiinţe Militare 

anual 
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29. Participarea activă în cadrul Forumului Academic 
Militar International iMAF. 

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu 

Prorector (locţiitor 
al comandantului 

pentru Programe şi 
Relaţii 

Internaţionale) 

anual 

30. Menţinerea colaborării în cadrul programului 
Cultural understanding and language proficiency 
(CULP) cu studenţi din Statele Unite ale Americii. 

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu 

Prorector (locţiitor 
al comandantului 

pentru Programe şi 
Relaţii 

Internaţionale) 

Iunie 2021 

Consolidarea performanţei şi integrităţii cercetării universitare: 
31. Desfăşurarea Conferinţei internaţionale a studenţilor 

„SECOSAFT 2021”. 
Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu” 

Prorector (locţiitor 
al comandantului 
pentru Cercetare 

Ştiinţifică) 

15-17.04.2021 

32. Desfăşurarea Conferinţei ştiinţifice internaţionale 
“The Knowledge – Based Organization – KBO 
2021”. 

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu” 

Prorector (locţiitor 
al comandantului 
pentru Cercetare 

Ştiinţifică) 

10-12.06.2021 

33. Participarea în calitatea de partener la evenimentul 
ştiinţific “Noaptea cercetătorilor 2021”. Academia Forţelor 

Terestre „Nicolae 
Bălcescu” 

Prorector (locţiitor 
al comandantului 
pentru Cercetare 

Ştiinţifică) 

anual 

34. ”Gala performanței în învățământul preuniversitar 
din județul Sibiu” prin care se premiază elevii și 
profesorii din unitățile de învățământ preuniversitar 
din județul Sibiu, care au obținut rezultate deosebite 
la concursurile, olimpiadele și competițiile școlare 
de la nivel național și internațional. 

Serviciul Strategii Anca Stoica 2021 

35. Program de finanțare pentru proiecte/programe 
educaționale derulate de către unitățile de 

Serviciul Strategii Anca Stoica 2021 
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învățământ din mediul rural, finanțate din bugetul 
local al Județului Sibiu. 

36. Integrarea copiilor / elevilor / tinerilor în grupele / 
clasele în învățământul special în funcție de vârstă, 
grad de handicap, potențial de învățare și nevoi 
individuale 

C.S.E.I. Dumbrăveni  C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

2020-2021 

37. Cuprinderea copiilor cu C.E.S. din învățământul de 
masă prin asigurarea unui sprijin specializat din 
partea profesorilor de sprijin, după ce aceștia au fost 
evaluați de Serviciul de Evaluare și Orientare 
Școlară și Profesională. 

C.S.E.I. Dumbrăveni C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

2020-2021 

38. Dezvoltarea serviciilor de sprijin la solicitarea 
școlilor de masă 

C.S.E.I. Dumbrăveni C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

2021 

39. Participarea cadrelor didactice la  activități formare 
profesională în țară și străinătate 

C.S.E.I. Dumbrăveni C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

2021 

40. Dotare cu echipamentele necesare, în vederea 
desfășurării activității didactice, a atelierelor de 
croitorie 

C.S.E.I. Dumbrăveni C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

Sem. I 2021 

41. Dotare echipamente IT în vederea desfășurării 
activității didactice online 

C.S.E.I. Turnu-Roșu, 
Consiliul Județean Sibiu 

C.S.E.I. 
Dumbrăveni 
Serviciul de 

Programe Proiecte 
CJ Sibiu 

2020 
 

42. Reabilitare clădire / curte școală C.S.E.I. Dumbrăveni C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

2021 

43. **CSEI Dumbrăveni Dotări independente 
(multifuncțională, Laptop)  

C.S.E.I. Dumbrăveni C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

2021 

44. **CSEI Dumbrăveni DALI clădire scoală C.S.E.I. Dumbrăveni C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

2021 

45. **CSEI Mediaș - Dotări Independente (instalație 
paratrăsnet, echipament IT - 4 mii lei, licență IT) 

CSEI Mediaș Director, 
Coordonatori 
departamente 

2021 
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46. Formarea cadrelor didactice în acord cu arhitectura 
curriculară și pentru integrarea tehnologiei în 
procesul educațional 

CSEI Mediaș Director, 
Coordonatori 
departamente 

Permanent 

47. Dotări independente: achiziție și instalare 
paratrăsnet pe clădirea principală 

CSEI Mediaș Director, 
Contabil, secretar 

Administrator 

2021 
Trimestrul II 

48. Reparații parțiale gard împrejmuitor unitate CSEI Mediaș Director, 
Contabil, secretar 

Administrator 

2021 
Trimestrul III 

49. Reparații parțiale alei interioare curte școală CSEI Mediaș Director, 
Contabil, secretar 

Administrator 

2021 
Trimestrul III 

50. Realizarea proiectului de încadrare cu personal 
didactic de predare, precum și schema de personal 
didactic auxiliar și nedidactic pentru anul școlar 
următor. 

CJRAE Sibiu Director 
Coordonatori 
departamente 

Secretar 

Februarie, 2021 

51. Planificarea și realizarea activităților comisiilor și 
echipelor de lucru pe domenii de activitate. 

CJRAE Sibiu Director 
Coordonatori 
departamente 

Iunie, 2021 

52.  Planificarea și realizarea activităților specifice 
conform planurilor-cadru de învățământ și 
programelor școlare în vigoare.  
 

CJRAE Sibiu Director 
Coordonatori 
departamente 

 

Iunie, 2021 

53. Proiectarea și realizarea activităților la nivel de 
unitate vizând următoarele domenii:  
a. Campania de prevenire a bullying-ului în mediul 
școlar ,,STOP INTIMIDARE, START 
COOPERARE !” 2020-2021 
b. Integrarea copiilor cu CES în învățământul de 
masă 
c. Orientare școlară și profesională 
d. Prevenirea și reducerea abandonului școlar 

CJRAE Sibiu Director 
Coordonatori 
departamente 

 

Iunie, 2021 
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e. Prevenirea și combaterea violenței în școli 
54. Planificarea și realizarea activităților de 

perfecționare și formare continuă. Participarea 
personalului la programe de perfecționare/formare 
continuă, conform nevoilor identificate și ofertelor 
existente. 

CJRAE Sibiu Director 
Coordonatori 
departamente 

Iunie, 2021 

55. Realizarea la nivelul departamentelor de activități 
tematice, asistențe și interasistențe la ore și lecții 
deschise, vizând, în principal, promovarea și 
susținerea învățării centrate pe nevoile elevului. 

CJRAE Sibiu Director 
Coordonatori 
departamente 

Iunie, 2021 

56. Organizarea și desfășurarea activităților din cadrul 
proiectelor Erasmus+ KA2 în derulare, respectiv 
aprobate începând cu 2019-2020, conform 
obiectivelor propuse și contractelor de finanțare. 
 

CJRAE Sibiu Director 
Coordonatori 
proiecte 

 

Septembrie,  2022 

57. Realizarea la nivelul CJRAE Sibiu/departamentelor 
parteneriate/convenții de colaborare cu ONG-uri, 
Instituții de învățământ superior, asociații, instituții 
locale cu atribuții în domeniul educației. 

CJRAE Sibiu Director 
Coordonatori 
departamente 

 

Iunie, 2021 

58. Program de conștientizare și asigurarea a accesului 
la actul cultural 
Asta știu eu despre satul meu! 

Facilitarea accesului copiilor proveniți din zone 
rurale izolate, la mediul cultural. 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Marketing 
cultural Mirela 
Iancu 

  Ioana Dan 

 

59. Programul de educație muzeală și educație pentru 
patrimoniu 
Muzeul se prezintă – adresat populației școlare 

Școala în satul tradițional – adresat familiilor cu 
copii 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Marketing 
cultural Mirela 
Iancu 

  Ioana Dan 

 

60. Specializarea personalului didactic prin participare 
la cursuri de formare profesională 

 CSEI 2 Sibiu  Responsabil 
perfecționare 

Director 

 permanent 
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61. Amenajarea curții interioare – crearea unui spațiu 
destinat educației outdoor și amenajarea locului de 
joacă 

 CSEI 2 Sibiu  Administrator de 
patrimoniu 

Director 

 2021 

62. Amenajarea și dotarea unor noi cabinete destinate 
terapiilor specifice .  

 CSEI 2 Sibiu Administrator de 
patrimoniu 

Director 

2021 

63. CSEI NR. 1 SIBIU - dotări independente 
(multifuncțională, laptop 3buc, licențe IT) 

CSEI nr. 1 Sibiu CJRAE Sibiu, 
Directorul CSEI nr. 

1 Sibiu 

2021 

64. Integrarea copiilor/elevilor/tinerilor în 
grupele/clasele de învățământ special în funcție de 
vârstă, grad de handicap, potențial de învățare și 
nevoi individuale 

CSEI nr. 1 Sibiu CJRAE Sibiu, 
Directorul CSEI nr. 

1 Sibiu 

2021 

65. Cuprinderea copiilor cu C.E.S. din învățământul de 
masă prin asigurarea unui sprijin specializat din 
partea profesorilor de sprijin, după ce aceștia au fost 
evaluați de Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară 
și Profesională.  
Școlarizarea elevilor aflați în plasament familial la 
Centrul de primire urgențe, din cadrul CPCD 
Prichindelul Sibiu 

CSEI nr. 1 Sibiu Director CSEI nr. 1 
Sibiu, CPCD 

Prichindelul Sibiu 

2021 

66. Dezvoltarea serviciilor de sprijin la solicitarea 
școlilor de masă 

CSEI nr. 1 Sibiu Director CSEI nr. 1 
Sibiu, școli de masă 
integratoare din Jud. 

Sibiu 

2021 

67. Participarea cadrelor didactice la activități de 
formare profesională în țară și străinătate – finanțate 
de U.I. sau prin Programul Erasmus+ 

CSEI nr. 1 Sibiu Director CSEI nr. 1 
Sibiu 

2021 

68. Lucrări de reparații și întreținere la sălile de 
clasă/cabinete din incinta CSEI nr. 1 Sibiu 

CSEI nr. 1 Sibiu Director CSEI nr. 1 
Sibiu 

2021 

69. Reabilitare curte școală CSEI nr. 1 Sibiu și structuri CSEI nr. 1 Sibiu Director CSEI nr. 1 
Sibiu 

2021 
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70. Integrarea copiilor / elevilor / tinerilor în grupele / 
clasele în învățământul special în funcție de vârstă, 
grad de handicap, potențial de învățare și nevoi 
individuale 

C.S.E.I. Turnu-Roșu CSEI Turnu Roșu 2020-2021 

71. Cuprinderea copiilor cu C.E.S. din învățământul de 
masă prin asigurarea unui sprijin specializat din 
partea profesorilor de sprijin, după ce aceștia au fost 
evaluați de Serviciul de Evaluare și Orientare 
Școlară și Profesională. 

C.S.E.I. Turnu-Roșu 
CJRAE Sibiu 

CSEI Turnu Roșu 2020-2021 

72. Dezvoltarea serviciilor de sprijin la solicitarea 
școlilor de masă 

C.S.E.I. Turnu-Roșu 
ISJ Sibiu 

CSEI Turnu Roșu 
ISJ Sibiu 

2020-2021 

73. Participarea cadrelor didactice la  activități formare 
profesională în țară și străinătate – finanțate prin 
programul Erasmus+ 

C.S.E.I. Turnu-Roșu CSEI Turnu Roșu 2020-2021 

74. Înlocuirea centralei termice din pavilionul B ”Club 
Școlar” 

C.S.E.I. Turnu-Roșu CJ/CSEI Turnu 
Roșu 

Sem. I  2021 

75. Dotare echipamente IT în vederea desfășurării 
activității didactice online 

C.S.E.I. Turnu-Roșu, 
Consiliul Județean Sibiu 

CSEI Turnu Roșu, 
Serviciul de 

Programe Proiecte 
CJ Sibiu 

2020 
Depus pentru fonduri europene POC 

76. Concerte educative live și online pentru elevii 
instituțiilor școlare din Municipiul Sibiu și Județul 
Sibiu 

Filarmonica de Stat 
Sibiu 

Departamentul 
artistic al 

Filarmonicii 

Pe tot parcursul anului școlar 2021 

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

Serviciul Strategii,  Alexandru Turcu 2021 

78. Dotări Independente (sistem de alarma urgenta la 
paturi, centrala termica, mașină de spălat industrială) 
 

UAMS Sibiu UAMS Sibiu 2021 

79. Amenajarea holului de acces si zona sala de mese 
din clădirea UAMS Săliște  

UAMS Săliște UAMS Săliște 2021 
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CAPITOLUL 13 TINERET ȘI SPORT 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Domeniul Tineret    
Implementarea strategiei naționale în domeniul politicii de tineret in anul 2021, în vederea îndeplinirii strategiei pentru perioada 2021-2027 

1. Această măsură va fi atinsă prin implementarea de 
proiecte proprii și în parteneriat ale DJST Sibiu cât și 
prin proiectele care vor primi finantare in urma 
derularii Concursului Local de Proiecte de Tineret 
2021, în cadrul Programului național de sprijinire 
a acțiunilor de tineret P2 al Ministerului Tineretului 
şi Sportului. 
Proiecte care se vor incadra in următoarele Priorităţi/ 
Direcţii de acţiune: 
Informarea și consilierea profesională a tinerilor, 
precum și dezvoltarea de activități vocaționale în 
vederea ocupării;  
Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor 
proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, 
romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, 
NEETs); Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni 
specifice de voluntariat, educație civică și implicare 
socială;  
Susținerea diversității culturale și a accesului la 
cultură;  
 Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate 
în vederea promovării unui stil de viață sănătos. 
Această masură va fi atinsă și prin implementarea de 
proiecte proprii și în parteneriat ale DJST Sibiu în 

Direcţia Jud. pt Sport 
si Tineret Sibiu 

Nicoleta Sonia 
David 

- director 
executiv; 

Ioana Ofelia 
Bodea 

- consilier tineret 
- 
 

20 decembrie 2021 
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cadrul Programului național de centre de tineret 
P1 al Ministerului Tineretului şi Sportului cu 
scopul de dezvoltarea şi diversificarea ofertei de 
servicii şi programe pentru tineret.  
Aceste proiecte se vor încadra in următoarele 
servicii/ activităţi oferite tinerilor in cadrul Centrului 
de Tineret Sibiu şi a Centrului de Tineret Răşinari, 
jud. Sibiu 
Informare şi documentare, 
Educaţie nonformală, 
Consiliere şi consultanţă 
- Indicatori de eficienţă: 
Cheltuieli medii/ proiect: 7.5 mii lei/ proiect 
- Indicatori de rezultate: 
- Număr de proiecte proprii  finanțate- minim 3 
proiecte 
- Număr de proiecte proprii  finanțate în centrele de 
tineret- minim 4 proiecte/ centru 
- Număr de proiecte ONGT finanțate la CLPT 2021- 
minim 2 proiecte 
- Număr tineri beneficiari: 5000 tineri 

2. Program national de tabere tematice si nationale 
pentru tineri: 
Organizarea unei tabere naţionale in judetul Sibiu 
(aprox. 90 persoane), în funcţie de bugetul aprobat 
de MTS. 
Nr. Tabere Nationale propuse: 1 
Numar participanti: 120 persoane 
Organizarea unei tabere tematice in judetul Sibiu 
(aprox. 60 persoane), în funcţie de bugetul aprobat 
de MTS. 
Nr. Tabere Tematice  propuse: 1 

Direcţia Jud. pt Sport 
si Tineret Sibiu 

Nicoleta Sonia 
David 

- director executiv 
Radu Pau 

- consilier tineret 

15 octombrie 2021 
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Numar participanti: 60 persoane 
3. Programe de sprijinire a tinerilor care provin 

din anumite zone defavorizate: organizarea de 
tabere sociale: 
Organizarea de sejururi în centrele de agrement din 
reţeaua MTS si din locaţii private acreditate pentru 
copii beneficiari de burse sociale (100 copii),  
pentru cei cu dizabilităţi (35 copii), tineri din 
mediul rural etc. 

Direcţia Jud. pt Sport 
si Tineret Sibiu 

Nicoleta Sonia 
David 

- director 
executiv; 

Radu Pau- 
consilier tineret 

15 octombrie 2021 

Strategie de tineret 2021-2027 
3. Realizarea Strategiei în Domeniul Tineretului, 

capitol distinct și integrat în noua Strategie de 
Dezvoltare a Județului Sibiu 2021-2030 și 
coroborată cu obiectivele strategice de la nivel 
regional, național, etc. în Domeniul Tineretului. 

Serviciul Strategii, 
Dezvoltare Economică 

și Socială 

Delia Lisan 2021 

Finanțare: creșterea finanțărilor în domeniul tineretului 
4. Programul acțiunilor de și pentru Tineret a Județului 

Sibiu- finanțarea acțiunilor de și pentru tineret din 
bugetul local al Județului Sibiu – Agenda de Tineret  

Serviciul Strategii  Delia Lisan Decembrie 2021 

Incluziune: includerea tinerilor cu nevoi personale 
5. Colaborare CJS - AJOFM în cadrul proiectului Un 

parteneriat pentru incluziunea economico-socială a 
comunității marginalizate Tîrnava și în cadrul unui 
posibil alt proiect, pentru identificarea / realizarea 
unor programe de sprijin pentru tineri 

Serviciul Strategii  Delia Lisan Decembrie 2021 

Conștientizare 
6. Creșterea gradului de implicare a tinerilor la viața 

comunitară – Consiliul Consultativ pentru Politici 
de și pentru Tineret și Consiliul Civic Consultativ 

Serviciul Strategii  Delia Lisan permanent 

Formare și dezvoltare a tinerilor 
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7. Dezvoltarea activităților de voluntariat și internship 
cu participarea tinerilor și studenților din Municipiul 
Sibiu și Județul Sibiu 

Filarmonica de Stat 
Sibiu 

Departamentul 
artistic al 

Filarmonicii 

Tot parcursul anului 2021 

Transparență decizională cu includerea tinerilor pe plan local și județean 
8. Implicarea tinerilor în participarea la procesul 

decizional cu asigurarea transparenței – Consiliul 
Consultativ pentru Politici de și pentru Tineret și 
Consiliul Civic Consultativ 

Serviciul Strategii  Delia Lisan permanent 

Domeniul Sport    
Cresterea numarului de competitii sportive adresate copiilor si tinerilor, organizate in colaborare cu Ministerul Educatiei , precum si a 
numarului de sportivi ce practica sportul de performanta. 

9. Încurajarea şi consilierea de specialitate pentru 
constituirea Asociaţiilor sportive fără personalitate 
juridică în unităţile şcolare în vederea creşterii 
numărului practicanţilor, cu precădere în rândul 
copiilor şi tinerilor, în scopul integrării, participării şi 
coeziunii sociale, a formării şi dezvoltării ca cetăţeni 
activi, educaţi şi responsabili, precum şi pentru 
întărirea sentimentului de apartenenţă şi mâdrie 
naţională. 
Obiectiv propus: Consilierea de specialitate si 
avizarea constituirii asociatiilor sportive fara 
personalitate juridica in unitatile scolare                         
Numar propus: 8 

Direcţia Jud. pt Sport 
si Tineret Sibiu 

Damian Matei - 
consilier sport 
Iliescu Eugen – 
consilier sport 
Călin Anton – 
consilier sport 

31 decembrie 2021 

10. Reluarea legăturii dintre sportul de masă și cel de 
performanță. 
Sprijinirea organizării şi desfăşurării competiţiilor 
sportive pe ramură de sport cuprinse în calendarul 
ONSŞ. 
Obiectiv propus: Sprijinirea desfasurarii etapelor 
judetene pentru ramurile de sport: Atletism, Fotbal, 

Direcţia Jud. pt Sport 
si Tineret Sibiu 

Damian Matei - 
consilier sport 
Iliescu Eugen – 
consilier sport 
Călin Anton – 
consilier sport 

31 decembrie 2021 
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Baschet, Handbal, Volei, Sah, Tenis de masa, 
Rugby. 

Dezvoltarea sportului de masa – Cresterea numarului de practicanti ai sportului de masa. 
11. În cadrul programului „Sportul pentru toţi” DJST 

sprijină şi organizează competiţii proprii sau în 
parteneriat cu structuri sportive şi alte instituţii cu 
atribuţii în domeniu pentru încurajarea practicării 
activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de 
cât mai multi cetăţeni și pentru depistarea 
elementelor capabile de a continua o carieră 
sportivă.   
Obiectiv propus: 5 Actiuni 

Direcţia Jud. pt Sport 
si Tineret Sibiu 

Damian Matei - 
consilier sport 
Iliescu Eugen – 
consilier sport 
Călin Anton – 
consilier sport 

31 decembrie 2021 

12. Reluarea legăturii dintre sportul de masă și cel de 
performanță. 
Crearea posibilităţilor de depistare, selecţie a noilor 
talente cu reale posibilităţi de practicare a sportului 
la nivelul structurilor sportive care activează pe raza 
judeţului. DJST Sibiu organizeaza actiuni de selectie 
la nivelul judetului in colaborare cu ISJ Sibiu și 
Asociatiile judetene pe ramura de sport. 
Numar actiuni de selectie propuse: 4 actiuni  
Numar de sportivi selectionati: 100 Copii 

Direcţia Jud. pt Sport 
si Tineret Sibiu 

Damian Matei - 
consilier sport 
Iliescu Eugen – 
consilier sport 
Călin Anton – 
consilier sport 

31 decembrie 2021 

Reformarea sistemului sportiv românesc prin redefinirea cadrului legislativ care să asigure participarea, practicarea, performanță și excelență 
sportivă 

 
13. Realizarea Strategiei în Domeniul Sportului, capitol 

distinct și integrat în noua Strategie de Dezvoltare a 
Județului Sibiu 2021-2030 și coroborată cu 
obiectivele strategice de la nivel regional, național, 
etc. în Domeniul Sportului. 

Serviciul Strategii, 
Dezvoltare Economică 

și Socială 

Crina Sim 2021 

Dezvoltarea sportului de masă 
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14. Programul acțiunilor din domeniul sportului al 
Județului Sibiu- finanțarea acțiunilor sportive din 
bugetul local al Județului Sibiu – Agenda sportivă 
2021 - structuri sportive de drept privat pentru sportul 
pentru toți 

Serviciul Strategii, 
Dezvoltare Economică 

și Socială 

Sim Crina Decembrie 2021 

Sprijinirea sportului de performață  
15. Programul acțiunilor din domeniul sportului al 

Județului Sibiu- finanțarea acțiunilor sportive din 
bugetul local al Județului Sibiu – Agenda sportivă 
2021 (Ghid și Regulament) - structuri sportive de 
drept privat și public pentru sportul de performanță 

Serviciul Strategii, 
Dezvoltare Economică 

și Socială 

Sim Crina 2021 

Îmbunătățirea finanțării sportului; 
16. Galei Sportului - eveniment de premiere a sportivilor 

și antrenorilor care au obținut rezultate deosebite la 
nivel național și internațional 

Serviciul Strategii, 
Dezvoltare Economică 

și Socială 

Sim Crina Decembrie 2021 
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CAPITOLUL 14 CULTURĂ  
 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Adaptarea domeniului cultural la dinamica schimbărilor din societate și dezideratul conservării valorilor identitare românești și ale minorităților 
naționale vor reprezenta cele două obiective ce vor sta la baza reformei pe care Guvernul o va demara și pe care va urmări să o realizeze. În 
primul rând, Cultura trebuie privită ca un domeniu de sine stătător (ea însemnând arte vizuale, artele spectacolului, alte arte, patrimoniu, 
entertainment, industrii culturale și creative). În al doilea rând, cultura, ca domeniu în sine, trebuie privită ca un generator de valoare reală 
pentru cetățeni și pentru societate. În al treilea rând, pentru a fi sprijinită să genereze valoarea economică și socială, cultura trebuie sprijinită să 
funcționeze în relație cu celelalte sectoare. Acest lucru înseamnă că este necesară crearea unor cadre de lucru interministeriale. 

1. Restructurarea activităţii direcţiilor judeţene de 
cultură în scopul scăderii barierelor administrative 
la accesarea de fonduri europene sau din surse 
internaţionale 
 
Acţiune pentru realizarea obiectivelor stabilite: 
transformare posturi, cu modificarea schemei de 
funcții, din cadrul Compartimentelor Monumente 
Istorice și Arheologie și Administrativ, 
Contabilitate, Resurse Umane ale DJC Sibiu pentru 
îmbunătățirea capacității administrative, inclusiv 
externalizarea unor servicii de specialitate 

Director Dr. Ciprian-Iulian 
Toroczkai 

Decembrie 2021, 
Fonduri MC 

 

2. Posibilități de specializare/pregătire profesională 
continuuă pentru personalul de specialitate al DJC 
Sibiu.  
Participarea la cursuri de specializare în domeniile 
de specialitate: urbanism, arhitectură, arheologie și 
protejarea patrimoniului cultural mobil 

Director, 
Resurse umane 

Dr. Ciprian-Iulian 
Toroczkai, 

Ec. Cristina Lupu 

Decembrie 2021. 
Fonduri proprii 
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3. Reorganizarea arhivei DJC Sibiu, în vederea 
digitalizării patrimoniului cultural, şi extinderea la 
domeniul arhivelor de patrimoniu imaterial 
Acţiune pentru realizarea obiectivelor stabilite: 
inventarierea patrimoniului imobil și mobil din 
inventarele existente sau recuperate și actualizarea 
Listei Monumentelor Istorice din Județul Sibiu 

Compartimentul 
Monumente Istorice și 

Arheologie; 
Compartimentul 

Patrimoniu Mobil 

Arh. Romașcan 
Ștefania; 

Dr. Sana Daniel 
Vasile, 

Cons. Ploscă 
Cristina 

Iulie 2021, 
Fonduri MC 

 

4. Revizuirea legislaţiei privind activităţile culturale: 
modificarea şi revizuirea legislaţiei în domeniu 
privind legiferarea clară a patrimoniului arheologic, 
domeniu reglementat în acest moment doar prin 
Ordonanța nr. 43/2000; eliminarea neclarităților și 
adaptarea ei la Strategia națională privind protejarea 
monumentelor istorice, așa cum se prevede în O.G. 
nr. 43 art. 2.2.; 
 Finalizarea Codului Patrimoniului, care va cuprinde 
inclusiv legislația privitoare la arheologie; 
 Clarificări privind abordarea și protecția 
monumentelor arheologice și istorice în cazul 
proprietăților private și intervenția statului; 
 Impunerea unor norme și standarde naționale 
privind cercetarea, inventarierea, delimitarea 
patrimoniului imobil; 
Acţiuni pentru realizarea obiectivelor stabilite:  
analizarea, redactarea și transmiterea de propuneri 
pentru modificări legislative, bazate pe cazuistica 
DJC Sibiu, pe fiecare specialitate;  
transmitere de propuneri legislative prin fiecare 
compartiment de specialitate al DJC Sibiu; 
consultarea unei comisii de specialiști cu experiență 
în domeniu, inclusive a CZMI nr. 9; 

Director; 
Compartimentul 

Monumente Istorice și 
Arheologie; 

Compartimentul 
Patrimoniu Mobil; 
Compartimentul 

administrativ, 
financiar 

Dr. Ciprian-Iulian 
Toroczkai, 

Arh. Romașcan 
Ștefania; 

Dr. Sana Daniel 
Vasile, 

Cons. Ploscă 
Cristina; 

Cons. Neagu 
Luminița; 

Cons. Cristina 
Lupu 

Decembrie 2021 
 

https://lege5.ro/Gratuit/gezdiobqgy/ordonanta-nr-43-2000-privind-protectia-patrimoniului-arheologic-si-declararea-unor-situri-arheologice-ca-zone-de-interes-national?d=2021-01-26
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5. Echivalări, corecții ale Listei Monumentelor 
Istorice, ale Registrului Arheologic Național și ale 
zonelor de protecție 
Acțiuni: 
parteneriat cu Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației MLPDA-ANCPI, 
pentru elaborarea de reglementări urbanistice 
corespunzătoare; 
centralizarea și colelarea studiilor istorice aferente 
PUZ-urilor; 
crearea sau achiziționarea de programe de 
repertoriere a siturilor și monumentelor istorice și 
de stabilire a unor criterii clare de diferențiere a 
siturilor și monumentelor; 
modificarea grupei valorice de clasare în LMI la 
unele monumente. 

Compartimentul 
Monumente Istorice și 

Arheologie; 
Compartimentul 

Patrimoniu Mobil 

Arh. Romașcan 
Ștefania; 

Dr. Sana Daniel 
Vasile, 

Cons. Ploscă 
Cristina 

Decembrie 2021, 
Fonduri MC și fonduri propri 

 

6. Propuneri pentru înființarea comisiilor zonale de 
arheologie, similar cu CNMC (182/54), așa cum se 
prevede în legislația în vigoare (O.G. 43), care să 
degreveze Comisia Națională de Arheologie de 
numeroase sarcini în care nu are competențe. 
Actiuni: 
transmiterea de propuneri metodologice și de 
membri, specialiști atestați MC, pentru viitoarele 
comisii 

Director, 
Compartimentul 

Monumente Istorice și 
Arheologie 

Dr. Ciprian-Iulian 
Toroczkai, 

Dr. Sana Daniel 
Vasile 

Iulie 2021 

7. Includerea în programul național de restaurare a 
imobilelor monument istoric, deținute de persoane 
fizice, pe baza unor criterii, a unui punctaj și cu o 
cofinanțare din partea proprietarilor, crescând astfel 
atractivitatea zonelor urbane și rurale.  
Acțiuni: 

Director, 
Compartimentul 

Monumente Istorice și 
Arheologie, 

Compartiment 
administrativ, 

financiar 

Dr. Ciprian-Iulian 
Toroczkai, 

Arh. Romașcan 
Ștefania; 

Dr. Sana Daniel 
Vasile, 

Decembrie 2021, 
Fonduri MC 
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 revenirea la Hotărârea Guvernului nr. 
1430/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind situațiile în care Ministerul 
Culturii, respectiv autoritățile administrației publice 
locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor 
de protejare și de intervenție asupra monumentelor 
istorice, cu stabilirea proporției contribuției, 
procedurilor, precum și a condițiilor pe care trebuie 
să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, 
municipiul, orașul sau comuna. 
 

Cons. Ploscă 
Cristina, 

Cons. Sup. 
Luminița Neagu 

8. Pregătirea dosarelor pentru înscrierea unora dintre 
cele mai valoroase bunuri culturale imateriale în 
Lista reprezentativă a patrimoniului cultural 
imaterial a umanităţii – inclusiv în patrimoniul 
UNESCO 
Acțiuni: 
Transmiterea de propuneri pentru reglementări 
privind viitoarele comisii de monitorizare a 
monumentelor UNESCO (stabilirea unor criterii 
cuantificabile în vederea nominalizării 
specialiștilor); 
monitorizarea, controlul și evidența zonelor 
cuprinse în dosarul Sibiu UNESCO, în colaborare 
cu CJ Sibiu și INP București 

Director; 
Compartimentul 

Monumente Istorice și 
Arheologie; 

INP București; 
CJ Sibiu 

Dr. Ciprian-Iulian 
Toroczkai, 

Arh. Romașcan 
Ștefania; 

Arh. Iozefina 
Postăvaru; 

Arhitect șef CJ 
Sibiu 

Decembrie 2021, 
Fonduri MC/ INP 

 

9. Colectarea și finanțarea AFCN se va reorganiza la 
nivelul atribuțiilor de serviciu, pentru îmbunătățirea 
sistemului de finanțare a proiectelor culturale prin 
AFCN, din care vor face parte organizațiile 
neguvernamentale active în domeniul culturii și al 
industriilor culturale și creative, inclusiv cele din 
domeniul patrimoniului cultural. 

Director; 
Compartimentul 

Monumente Istorice și 
Arheologie; 

Compartimentul 
Resurse Umane 

Dr. Ciprian-Iulian 
Toroczkai, 

Arh. Romașcan 
Ștefania; 

Dr. Sana Daniel 
Vasile, 

Iunie 2021 
 

https://lege5.ro/Gratuit/gq2danbs/hotararea-nr-1430-2003-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-situatiile-in-care-ministerul-culturii-si-cultelor-respectiv-autoritatile-administratiei-publice-locale-contribuie-la-acoperirea-c?d=2021-01-26
https://lege5.ro/Gratuit/gq2danbs/hotararea-nr-1430-2003-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-privind-situatiile-in-care-ministerul-culturii-si-cultelor-respectiv-autoritatile-administratiei-publice-locale-contribuie-la-acoperirea-c?d=2021-01-26
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Cons. Ploscă 
Cristina, 

Cons. Sup. 
Cristina Lupu 

10. Eficientizarea colectării taxei Timbrul 
Monumentelor Istorice. Se vor modifica și actualiza 
atribuțiile de serviciu pentru sistemul colectării taxei 
Timbrul Monumentelor Istorice, în vederea creșterii 
finanțării pentru a sprijini activitățile de protejare, 
restaurare și punere în valoare a monumentelor 
istorice. 
 

Director; 
Compartimentul 

Monumente Istorice și 
Arheologie; 

Compartimentul 
Resurse Umane 

Dr. Ciprian-Iulian 
Toroczkai, 

Arh. Romașcan 
Ștefania; 

Dr. Sana Daniel 
Vasile, 

Cons. Ploscă 
Cristina, 

Cons. Sup. 
Cristina Lupu 

Iunie 2021 

Realizarea Registrului Sectoarelor Cultural-Creative (RSCC) 
11. Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric 

Casa Artelor – Centru de activități și resurse 
regionale (C.A.R.R.) – Apel 3 – Restaurarea și 
revitalizarea monumentelor istorice – Program Ro-
Cultura 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 
Culturale 

Diana Roman 

2024 

12. Utilizarea tehnologiei multimedia de ultimă 
generație în accesibilizarea patrimoniului 
etnografic din Muzeul ASTRA – Apel 1 – Susținerea 
expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile 
restaurate – program RO-Cultura 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Marketing 
cultural Mirela 
Iancu 

 

31 ianuarie 2022 

13. Participarea la Proiectul E-Cultura. Biblioteca 
digitală a României 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzee 
pavilionare și 
Managementul 
patrimoniului 

Mirela Creţu 

2021 
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14. Programul ce facilitează accesul publicului larg la 
patrimonial minorităților etnice reprezentate în 
Muzeul ASTRA 
Calea Minorităților Etnice 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzee 
pavilionare și 
managementul 
patrimoniului 
Secția Muzee 
pavilionare 
Compartiment 
de etnografie 
săsească. Muzeul 
Emil Sigerus /  
Camelia Ștefan, 
muzeograf 

Simona 
Malearov, 
muzeograf 

permanent 

15. Program de pregătire practică a studenților în 
domeniul conservării-restaurării patrimoniului din 
cadrul Departamentului de Istorie, Patrimoniu și 
Teologie Protestantă, Facultatea de Științe Socio-
Umane, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Conservare și 
restaurare. 
Centrul ASTRA 
pentru Patrimoniu 
Geanina Ionescu 

permanent 

16. Continuarea Festivalului internațional de film 
documentar și antropologie vizuală, ASTRA Film 
Festival 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Departamentul 
ASTRA Film 

permanent 

17. Sprijinirea logistică și artistică a organizațiilor 
neguvernamentale, a lucrătorilor și altor operatori 
din domeniul culturii tradiționale pentru participarea 
la manifestări culturale 

CJCPCT ”Cindrelul-
Junii” Sibiu 

Manager 2021 

18. Acordarea de consultanță de specialitate și sprijin 
logistic pentru organizații neguvernamentale, 
lucrători și alți operatori în organizarea 
manifestărilor cu caracter tradițional 

CJCPCT ”Cindrelul-
Junii” Sibiu 

Manager 2021 
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19. Arhiva digitală a instituției constituită în urma 
digitizării fondului de carte veche, a colecției de 
publicații periodice și a colecțiilor speciale ale 
instituției 
Publicarea obiectelor digitale pe pagina WEB a 
instituției 
Punerea la dispoziția utilizatorilor interesați a 
obiectelor digitale pe suport DVD și/sau tipărit 

Biblioteca Județeană 
ASTRA Sibiu 

Comp. Digitizare, 
Informatizare 

01.01-31.12.2021 

20. Dezvoltarea colecțiilor de publicații ale Bibliotecii Biblioteca Județeană 
ASTRA Sibiu 

Biroul 
Dezvoltarea, 

Evidența, 
Prelucrarea 

Informatizată a 
Documentelor 

01.01-31.12.2021 

21. Dezvoltarea producției editoriale și tipografice Biblioteca Județeană 
ASTRA Sibiu 

Comp. Editură, 
Tipografie, 
Legătorie 

 
01.01-31.12.2021 

22. Valorificarea fondului de carte veche, a colecției de 
publicații periodice și a colecțiilor speciale ale 
instituției prin organizarea de diverse expoziții 
tematice; organizare Conferințe 

Biblioteca Județeană 
ASTRA Sibiu 

Comp. Adulți, 
Comp. Periodice, 
Comp. Colecții 
Speciale; Comp. 
Depozit Legal, 

diverse 
organizații și 

persoane 
interesate 

01.01-31.12.2021 

23. Realizarea proiectelor proprii prevăzute în Proiectul 
Managerial pentru an 2021 
- Festivalul ”Zilele Porților Deschise” 

 Școala Populară de 
Arte și Meserii Ilie 

Micu Sibiu 

MANAGER  31.12.2021 
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- Festivalul ”Obiceiuri si Tradiții” 
- ”Festivalul Șanselor Tale” 
- Rezidențe artistice 
- Proiect de turism cultural  

Vintilă Alina 
Angelica 

24. Digitalizarea arhivei scolii, actualizarea site-ului în 
concordanță cu reglementările legale în vigoare 
(544/2001) cu scopul de a oferii publicului/ 
cetățenilor informații concrete în timp util 

Școala Populară de 
Arte și Meserii Ilie 

Micu Sibiu 

 MANAGER 

Vintilă Alina 
Angelica 

 31.12.2021 

25. **Actualizare DALI + PT - Restaurarea și 
valorificarea turistică a Bisericii Azilului din Sibiu  

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Andreea Farcașiu 2021 

26. **Actualizare DALI Restaurarea și 
refuncționalizarea sediului istoric al Bibliotecii 
Județene ASTRA pentru creșterea accesibilității 
publicului la patrimoniul cultural  

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Andreea Farcașiu 2021 

27. **Biblioteca Județeană Astra Sibiu – dotări 
independente  

Biblioteca Județeană 
Astra 

Manager 2021 

28. ** Școala Populară de Arte și Meserii Ilie Micu – 
dotări independente 

Școala Populară de 
Arte și Meserii Ilie 

Micu 

Manager 2021 

29. Reabilitarea și valorificarea unei gospodării 
tradiționale din Nou Român 
*a se vedea ob.1 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzeul 
Civilizației 
Populare 
Tradiționale 
ASTRA – 
Muzeul în aer 
liber 
George Tomegea 

2027 

30. Reabilitarea sediului Muzeului Țării Secașelor Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzeul 
Civilizației 

2027 
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*a se vedea ob.2, pct. 2, din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene 

Populare 
Tradiționale 
ASTRA – 
Muzeul în aer 
liber 
Direcția 
Administrativă/ 
Investiții 

Cosmin Ignat 
31. Amenajarea și punerea în funcție a spațiilor de 

cinema și educaționale ale Departamentului 
ASTRA Film 
*a se vedea ob. 3 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția ASTRA 
FILM 
Dumitru Budrală 

2027 

32. Realizarea unui centru de conferințe în incinta 
Muzeului în aer liber 
*a se vedea ob. 4 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzeul 
Civilizației 
Populare 
Tradiționale 
ASTRA – 
Muzeul în aer 
liber 

Lucian Robu 

2027 

33. Realizarea unui sediu pentru Muzeul de 
Etnografie Universală Franz Binder 
*a se vedea ob. 5 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzee 
Pavilionare și 
Managementul 
patrimoniului 
Direcția 
Administrativă/ 
Investiții 

Mirela Creţu 

2027 
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34. Amenajarea și punerea în circuitul cultural turistic 
a Amfiteatrului și a scenei din incinta Muzeului în 
aer liber 
*a se vedea ob. 6 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Administrativă/ 
Investiții 

Delia Nistor 

2027 

35. Amenajarea unor alei din Muzeul în aer liber cu 
aspect rustic dar cu fundație solidă 
*a se vedea ob. 7 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Administrativă/ 
Investiții 

Delia Nistor 

2027 

36. Amenajare spații de lucru (birouri) în vecinătatea 
sectorului administrativ 
*a se vedea ob. 8 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Conservare și 
restaurare. 
Centrul ASTRA 
pentru 
patrimoniu/ 
Direcția 
Administrativă 

Delia Nistor 

2027 

37. Amenajarea și punerea în circuitul cultural a unui 
etno-arheo-parc 
*a se vedea ob.9 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzeul 
Civilizației 
Populare 
Tradiționale 
ASTRA – 
Muzeul în aer 
liber 
George Tomegea 

2027 

38. Reabilitare si repunerea în funcțiune clădire și 
gradină de pe str. Bastionului, nr. 6 
*a se vedea ob.10 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Complexul Național 
Muzeal ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Administrativă/ 
Investiții 

Alexandru Ioan 
Popoviciu 

2027 



116 
 

Digitalizarea Ministerului Culturii și a instituțiilor din subordine 
39. Digitalizarea integrată a activităților administrative, 

ca și a celor de promovare, transmisie, stocare și 
valorificare secundară a producției muzical artistice 

Filarmonica de Stat 
Sibiu 

Departamentele 
tehnic și artistic 
(PR, marketing) 
al Filarmonicii 

Tot parcursul anului 2021 

Programul de salvgardare a fondurilor arhivistice 
40. Arhivarea digitală a imaginilor de la manifestările 

organizate de CJCPCT ”Cindrelul-Junii” Sibiu 
CJCPCT ”Cindrelul-

Junii” Sibiu 
Manager 2021 

41. Arhivarea digitală a imaginilor de la spectacole 
susținute de Ansamblul Folcloric Profesionist 
”Cindrelul-Junii” Sibiu 

CJCPCT ”Cindrelul-
Junii” Sibiu 

Manager 2021 

42. Up-datarea site-urilor instituției 
www.traditiisibiene.ro, www.juniisibiului.ro, 
precum și a altor canale de comunicare în masă 
(Facebook, youtube, instagram, etc.) 

CJCPCT ”Cindrelul-
Junii” Sibiu 

Manager 2021 

43. Inventarierea și salvgardarea fondurilor arhivistice 
de factură muzicală (Fondul Gh. Șoima etc.) 

Filarmonica de Stat 
Sibiu 

Departamentul 
artistic al 

Filarmonicii 

Tot parcursul anului 2021 

Finanțarea AFCN 
44. Cooptarea ONG-urilor în proiectele culturale și 

editoriale depuse spre finanțare de către CJCPCT 
”Cindrelul-Junii” Sibiu 

CJCPCT ”Cindrelul-
Junii” Sibiu 

Manager 2021 

45. Cercetări în teren și organizarea de evenimente 
menite să aducă în prim-plan faptele de cultură 
tradițională, la nivel național și internațional 

CJCPCT ”Cindrelul-
Junii” Sibiu 

Manager 2021 

46. Participări ale Ansamblului Folcloric Profesionist 
”Cindrelul-Junii” Sibiu și ale ansamblurilor de 
amatori din județ, la festivaluri și spectacole din țară 
și din străinătate, precum și la producții ale unor 
posturi radio și TV 

CJCPCT ”Cindrelul-
Junii” Sibiu 

Manager 2021 

http://www.traditiisibiene.ro/
http://www.juniisibiului.ro/
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 Organizarea festivalurilor anuale ale CJCPCT 
”Cindrelul-Junii” Sibiu 

CJCPCT ”Cindrelul-
Junii” Sibiu 

Manager 2021 

47. Programul acțiunilor din domeniul culturii și pentru 
dezvoltarea comunității al Județului Sibiu - 
finanțarea acțiunilor culturale din bugetul local al 
Județului Sibiu – Agenda culturală și pentru 
dezvoltarea comunității 

Serviciul Strategii Ioana Preda 2021 

48. Proiect INTERREG EUREGA – Regiunile 
gastronomice europene prosperă prin protejarea și 
stimularea patrimoniului cultural culinar și crearea 
de noi locuri de muncă și creștere economică 
*a se vedea ob.11 din cadrul Cap. Investiții și 
proiecte europene. 

Consiliul Județean 
Sibiu 

Direcția 
Informatică, 

Resurse Umane, 
Relații Publice, 
Doris Banciu 

2022 
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CAPITOLUL 15 JUSTIȚIE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Combaterea corupției si asigurarea integrității profesionale a magistraților 
1. Continuarea formării profesionale pentru    cauzele 

de corupţie, criminalitate organizată şi criminalitate 
economico - financiara. 

Tribunalul Sibiu 
 

31.12.2021 

2. Crearea unui climat benefic muncii, coroborat cu 
control şi îmbunătăţirea comunicării interne. 

Tribunalul Sibiu  31.12.2021 

Implementarea Codului de procedură civilă 
3. Identificarea pârghiilor puse la îndemâna 

judecătorilor, în vederea reducerii duratei 
proceselor şi realizarea unui act juridic de calitate. 

Tribunalul Sibiu  31.12.2021 

Implementarea Noului Cod penal şi a Noului Cod de procedură penală 
4. Identificarea pârghiilor puse la îndemâna 

judecătorilor, în vederea reducerii duratei 
proceselor şi realizarea unui act juridic de calitate. 

Tribunalul Sibiu  31.12.2021 

Reabilitarea clădirilor care constituie sedii de instanţe 
5. Reabilitare şi reparaţie clădirea Tribunalului Sibiu Tribunalul Sibiu    31.12.2021 
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CAPITOLUL 16 AFACERI INTERNE 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Consolidarea capacităţii de intervenţie şi de reacţie a MAI, pentru impunerea respectării legii 
1. Desfăşurarea de acţiuni punctuale pentru depistarea 

persoanelor care desfăşoară acte/fapte de braconaj 
cinegetic, în vederea protejării faunei şi fondurilor  
cinegetice (nr. de acţiuni./ nr. de arme/muniţie 
indisponibilizate în vederea confiscării, cantitate 
măsurată în kg carne de vânat îndisponibilizată în 
vederea confiscării, nr. autovehicule confiscate, ca 
urmare a actelor de braconaj, nr. dosare penale 
întocmite, nr. persoane cercetate,fapte constatate). 

SERVICIUL A.E.S.P Cms. Şef 
Pîrvu Alin 

31.12.2021 

2. Desfăşurarea de acţiuni specifice pentru depistarea 
deţinătorilor ilegali de arme şi muniţii, în vederea 
respectării legii ce reglementează regimul armelor 
şi muniţiilor şi prevenirii faptelor ce aduc atingere 
ordinii publice prin folosirea armelor de foc 

SERVICIUL A.E.S.P Cms. 
Mihai Mihai 

31.12.2021 

3. Desfăşurarea de activităţi specifice autorizării 
persoanelor fizice/juridice în vederea deţinerii, 
portului şi folosirii armelor şi muniţiilor conform 
Legii numărul 295/2004 privind regimul armelor şi 
muniţiilor.( nr. autorizaţii de procurare arme şi 
muniţii, nr. permise eliberate, nr. dispoziţii de 
anulare/suspendare a dreptrului de a deţine,purta şi 
folosi) 

SERVICIUL A.E.S.P As. 
Iamşec Sbina 

31.12.2021 

4. Desfăşurarea de activităţi specifice prelungirii 
valabilităţii permiselor de armă care urmează să 
expire în cursul anului curent( nr. permise de armă 

SERVICIUL A.E.S.P Asp. 
Buzurin Marcel 

31.12.2021 
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a căror valabilitate a fost prelungită, nr. dosare 
penale întocmite potrivit art. 342, alin.6 C.P., nr. 
arme/muniţii indisponibilizate în vederea 
confiscării, nr. persoane cercetate penal) 

5. Desfăşurarea de activităţi preventive în domeniul 
substanţelor periculoase în cooperare cu instituţiile 
de profil, cu atribuţii în ceea ce priveşte protecţia 
mediului şi sănătatea persoanelor( nr. 
Acţiuni/controale efectuate, cantitate exprimată în 
kg/litri, după caz, substanţe/deşeuri periculoase 
indisponibilizate în vederea confiscării, nr. dosare 
penale întocmite, nr. perosane cercetate) 

SERVICIUL A.E.S.P ASP. 
Cioancă Aurelian 

31.12.2021 

6. Desfăşurarea de activităţi preventive în vedrea 
respectării prevederilor legale în ceea ce priveşte 
operaţiunile cu materii explozive( nr. 
acţiuni/controale efectuate, cantitate exprimată în 
kg/litri, după caz, materii explozive 
indisponibilizate în vederea confiscării, nr. dosare 
penale întocmite, nr. perosane cercetate) 

SERVICIUL A.E.S.P ASP. 
Cioancă Aurelian 

31.12.2021 

7. Prevenirea și combaterea faptelor ilegale grave de 
evaziune fiscală, contrabandă și produse accizabile, 
din economia locală şi cu implicaţii în economia 
naţională, prin organizarea de acțiuni punctuale în 
domeniile de interes. 

Serviciul de 
Investigare a 
Criminalităţii 
Economice 

Cms.șef Negru 
Cristian 

Cms.Crețu Ioan 

31.12.2021 

8. Prevenirea şi combaterea corupţiei şi a fraudelor din 
domeniul achiziţiilor publice, identificarea şi 
investigarea mecanismelor complexe de 
criminalitate care afectează bugetele instituţiilor 
publice. 

Serviciul de 
Investigare a 
Criminalităţii 
Economice 

Cms.șef Negru 
Cristian 

Cms.șef Pălăștea 
Mădălin 

 

31.12.2021 

9. Asigurarea recuperării prejudiciilor în cauzele 
penale instrumentate și dinamizarea măsurilor de 
identificare a bunurilor provenite din infracţiuni în 

Serviciul de 
Investigare a 

Cms.șef Negru 
Cristian 

31.12.2021 
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vederea recuperării prejudiciului şi aplicării 
masurilor asiguratorii. 

Criminalităţii 
Economice 

Cms șef Pălăștea 
Mădălin 

Cms.Crețu Ioan 
Insp.pr.Moșinoiu 

Flavia 
10. Menținerea climatului de ordine și siguranță publică 

prin activități de patrulare, intervenție operativă la 
sesizările prin SNUAU 112, precum și prin 
aplicarea de către polițiștii de ordine publică a 
sancțiunilor contravenționale. 

     SOP  Subcomisar 
Malea Bogdan-

Nicolae 

31.12.2021 

11. Prevenirea și combaterea faptelor de violență 
domestică pe raza județului Sibiu, prin emiterea 
ordinelor de protecție provizorii și prin punerea în 
aplicare a ordinelor de protecție emise de către 
instanțele de judecată. 

     SOP  Subcomisar 
Malea Bogdan-

Nicolae 

31.12.2021 

12. Protejarea fondului forestier și piscicol de pe raza 
județului Sibiu, prin organizarea de acțiuni pentru 
prevenirea și combaterea faptelor ilegale din 
domeniul silvic și piscicol. 

     SOP  Subcomisar 
Malea Bogdan-

Nicolae 
Comisar Diaconu 

Cosmin 

31.12.2021 

13. Asigurarea respectării legislației pe linia sistemelor 
de securitate private prin desfășurarea de activități de 
avizare a planurilor de pază și a proiectelor tehnice 
ale sistemelor tehnice antiefracție, precum și prin 
activitățile directe de control pe această linie. 
 

     SOP  Subcomisar 
Malea Bogdan-

Nicolae 

31.12.2021 

14. Organizarea şi executarea de acţiuni pe DN, DJ, 
DC, pe raza localităţilor urbane şi rurale, având ca 
scop reducerea cauzelor generatoare de evenimente 
rutiere cu consecințe grave și creșterea nivelului 
siguranței circulației pe drumurile publice de  pe 
raza județului Sibiu. 

SR 
  

Comisar sef 
Maxim Bogdan-

Valentin 

31.12.2021 
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15. Derularea de activităţi comune, în mediul şcolar din 
localităţile urbane şi rurale, în colaborare cu lucrătorii 
Biroului de Politie pentru Siguranta Scolara si ai 
Compartimentului de Analiză şi Prevenire a 
Criminalităţii, pentru reducerea victimizarii in randul 
elevilor, ca urmare a implicarii acestora in 
evenimente rutiere. 

SR 
 

Comisar sef 
Maxim Bogdan-

Valentin 

31.12.2021 

16. Colaborarea cu factorii responsabili din mediul 
universitar, prin organizarea unor acţiuni periodice, 
punctuale în zona centrelor universitare, inclusiv în 
zona spaţiilor de cazare, în scopul prevenirii 
producerii accidentelor rutiere cauzate de 
indisciplina pietonilor precum si de neacordarea 
prioritatii la pietoni, ori alte abateri de la normele 
rutiere in vigoare. 
 

SR 
 

Comisar sef 
Maxim Bogdan-

Valentin 

31.12.2021 

17. În conformitate cu prevederile Ordinului 
M.T.C.T./M.I.R.A.nr.510/230/2007, pentru 
aprobarea Reglementarilor privind controlul în trafic 
a vehiculelor rutiere – RNTR 11, cu modificarile și 
completările ulterioare și a Protocolului comun de 
colaborare nr.28/5460/2012, dintre Direcția Rutieră 
și Regia Autonomă- Registrul Auto Român, 
organizarea de acțiuni comune, având ca scop 
reducerea cauzelor generatoare de evenimente rutiere 
cu consecințe grave, produse pe fondul defecțiunilor 
tehnice ale autovehiculelor 
 

SR 
 

Comisar sef 
Maxim Bogdan-

Valentin 

31.12.2021 

18. Întărirea capacităţii de intervenţie şi acţiune pe linia 
prevenirii şi combaterii infracţiunilor îndreptate 
împotriva persoanei şi a celor care aduc atingere 
libertăţilor sexuale, precum şi identificarea şi 

Serviciul Investigatii 
Criminale 

 

Cms. șef de 
poliție  

Alexandru Ovidiu 
 

31.12.2021 
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destructurarea grupurilor de infractori cu preocupări 
în sfera infracţionalităţii cu violenţă 
 

19. Dinamizarea activităţilor pe linia prevenirii şi 
combaterii infracţiunilor îndreptate împotriva 
patrimoniului cultural național. 

Serviciul Investigatii 
Criminale 

 

Cms. șef de 
poliție 

 Videanu Cristian 

31.12.2021 

20. Măsuri de prevenire şi combatere a delicvenţei şi 
victimizării juvenile 

Serviciul Investigatii 
Criminale 

Cms. șef de 
poliție 

 Alexandru 
Ovidiu 

31.12.2021 

21. Realizarea de activităţi de prevenire şi informare a 
populaţiei în vederea îndeplinirii obiectivelor din 
programele naţionale iniţiate de I.C.P.C. în 
conformitate cu politicile în domeniul prevenirii 
criminalităţii ale I.G.P.R. pentru anul 2021  

C.A.P.C. Scms. Huzoaica 
Mihaela 

31.12.2021 

22. Realizarea de activităţi de prevenire şi informare a 
populaţiei în vederea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite în cadrul proiectelor şi campaniilor iniţiate 
în plan local pentru anul 2021 

C.A.P.C. Scms. Huzoaica 
Mihaela 

31.12.2021 

23. Încheierea de protocoale şi parteneriate care să 
fundamenteze şi reglementeze condiţiile de 
cooperare între I.P.J. Sibiu, administraţia publică 
locală, instituţii guvernamentale şi 
nonguvernamentale ori societatea civilă 

C.A.P.C. Scms. Huzoaica 
Mihaela 

31.12.2021 

24. Participări la activități specifice în cadrul 
programelor, proiectelor, campaniilor de prevenire 
în domeniul siguranței școlare. 

B.S.S. 

 

Î/Şef Biroul Siguranţa 
Şcolară 

Comisar de 
poliţie Stanciu 

Christian Leone 

31.12.2021 

25. Activități specifice şi întâlniri cu reprezentanţii 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, conducerile 
unităților de învățământ preuniversitar și 

B.S.S. 

 

Î/Şef Biroul Siguranţa 
Şcolară 

31.12.2021 
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universitar, precum și cu reprezentanții asociațiilor 
de studenți din campusurile 
preuniversitare/universitare. 

Comisar de 
poliţie Stanciu 

Christian Leone 
26. Activități de educație antiinfracțională și 

antivictimală, inclusiv în cadrul unor campanii, 
programe sau proiecte. 

B.S.S. 

 

Î/Şef Biroul Siguranţa 
Şcolară 

Comisar de 
poliţie Stanciu 

Christian Leone 

31.12.2021 

27. Activități de educație rutieră în unitățile de 
învățământ preuniversitare/universitare. 

B.S.S. 

 

Î/Şef Biroul Siguranţa 
Şcolară 

Comisar de 
poliţie Stanciu 

Christian Leone 

31.12.2021 

28. Organizarea concursurilor/examenelor pentru 
ocuparea funcțiilor de conducere la toate nivelurile 
și în toate structurile MAI, în vederea stabilizării 
conducerii acestora 

Serviciul Resurse 
Umane 

Cms.șef Bîrsan Anca 
Personal SRU 

31.12.2021 

29. Diminuarea deficitului de personal la nivelul MAI Serviciul Resurse 
Umane 

Cms.șef Bîrsan Anca 
Personal SRU 

31.12.2021 

Obiectiv general Consolidarea capacității de intervenție și de reacție a MAI, pentru impunerea respectării legii 
Obiectiv specific: Optimizarea funcțională a structurilor MAI 
30. Creșterea performanței structurilor operative prin 

participarea la exercițiile organizate de structurile 
M.A.I. și / sau M.Ap.N. în cooperare cu celelalte 
structuri din SNAOPSN (Sistemul Național de 
Apărare Ordine Publică și Siguranță Națională). 

I.J.J. Sibiu Colonel 
Gândilă Dan 

31.12.2021 

31. Creșterea performanței structurilor operative prin 
verificarea capabilităților inspectoratului privind 
realizarea măsurilor de protecție a personalului și 
intervenția în sprijinul populației prin includerea în 
temele tactice elaborate cu ocazia exercițiilor de 

I.J.J. Sibiu Colonel 
Gândilă Dan 

31.12.2021 
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alertare a unor situații tactice care să vizeze 
gestionarea unor situații de urgență. 

32. Creșterea performanței în asigurarea funcțiilor de 
sprijin repartizate Jandarmeriei Române, prin 
cooperarea cu structurile cu atribuții principale în 
gestionarea riscurilor de protecție a populației. 

I.J.J. Sibiu Colonel 
Gândilă Dan 

31.12.2021 

33. Dezvoltarea capacității de management a tipurilor 
de risc la adunările publice. 

I.J.J. Sibiu Colonel 
Gândilă Dan 

31.12.2021 

34. Dezvoltarea activității de prevenire și combatere a 
faptelor antisociale prin diversificarea activităților 
de intervenție preventivă în corelație cu misiunile 
jandarmeriei. 

I.J.J. Sibiu Colonel 
Gândilă Dan 

31.12.2021 

35. Creșterea contribuției jandarmeriei în domeniul 
prevenirii și combaterii delictelor silvice. 

I.J.J. Sibiu Colonel 
Gândilă Dan 

31.12.2021 

36. Creșterea gradului de siguranță a elevilor din 
unitățile de învățământ preuniversitar. 

I.J.J. Sibiu Colonel 
Gândilă Dan 

31.12.2021 

37. Prevenirea incidentelor ce lezează siguranța 
cetățeanului în mediul montan. 

I.J.J. Sibiu Colonel 
Gândilă Dan 

31.12.2021 

Obiectiv specific: Consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice 
38 Promovarea activităților / misiunilor / intervențiilor 

desfășurate la nivelul instituției și informarea 
corectă și oportună a opiniei publice prin 
intermediul mass-mediei locale și al paginii 
instituționale Facebook – Jandarmeria Sibiu. 
Actualizarea datelor și informațiilor pe pagina web 
a instituției. 

I.J.J. Sibiu Colonel 
Gândilă Dan 

31.12.2021 

Armonizarea standardelor operaţionale şi a procesului de planificare şi acţiuni în situaţii de urgenţă prin perfecţionarea sistemului de colaborare 
şi cooperare cu administraţia publică locală cu dezvoltarea complementării şi disponibilităţii celorlalte forţe ale MAI şi interacţionarea centrelor 
operaţionale atât din MAI, cât şi din alte ministere. 
39. Îmbunătăţirea cooperării structurilor judeţene din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi membrilor 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

I.S.U.J. Sibiu Prim-adjunct al 
inspectorului şef 

         

31.12.2021 
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Sibiu în vederea asigurării unui răspuns eficient în 
cazul producerii unor situaţii de urgenţă complexe, 
prin participarea activă la exerciţiile judeţene 
organizate de către Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu 
la nivelul zonei de competenţă. 

Principalele criterii de performanţă vor fi prevenirea producerii evenimentelor şi reducerea numărului victimelor şi pagubelor, sens în care se va 
asigura transparenţa activităţilor şi a rezultatelor, precum şi informarea publică corespunzătoare.  
40.  Creşterea nivelului de pregătire şi educare a 

populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă prin 
continuarea şi diversificarea acţiunilor, formelor şi 
mijloacelor de informare şi educare preventivă, în 
direcţia formării unei culturi de securitate şi a 
comportamentului  preventiv în rândul cetăţenilor. 

I.S.U.J. Sibiu Șeful Inspecției 
de Prevenire           

31.12.2021 

41. Definitivarea demersurilor pentru înfiinţarea unor 
noi puncte de lucru (subunităţi de intervenţie): în 
localitățile Șelimbăr și Șeica Mare.      
 

I.S.U.J. Sibiu Prim-adjunct al 
inspectorului şef 

         

31.12.2021 
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CAPITOLUL 17 APĂRĂRE NAȚIONALĂ 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Dezvoltarea cadrului politic şi juridic din domeniul apărării şi securităţii naţionale 
1. Actualizarea Registrului de capabilităţi în situaţii 

de urgenţă; 
Pregătirea forţelor şi mijloacelor pentru 

managementul situaţiilor de urgenţă, pe riscuri şi 
funcţii de sprijin; 
Asigurarea funcţiilor de sprijin în situaţii de urgenţă 
la solicitarea autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale. 

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu” 

Locţiitor al 
comandantului 

pentru Probleme 
de Stat Major 

permanent 

 Creşterea relevanţei strategice a României în cadrul NATO şi UE 
2. Pregătirea permanentă a personalului din subordine 

prin cursuri de specializare și de învățare a limbilor 
străine în țară si străinătate.  

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu” 

Șef secție Resurse 
Umane 

permanent 

3. Perfecționarea cunoștințelor teoretice, consolidarea 
și menținerea deprinderilor practice necesare 
îndeplinirii atribuțiilor / sarcinilor încredințate în 
cadrul misiunilor externe sub egida NATO, PSAC, 
ONU și OSCE. 

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu” 

Șef secție Stat 
major 

permanent 

Elaborarea şi îmbunătăţirea cadrului normativ specific domeniului apărării şi calităţii vieţii personalului 
4. Modernizarea dotării spaţiilor destinate activităţilor 

didactice şi instrucţiei, respectiv a căminelor 
studenţeşti. 

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu” 

Prorector 
(locţiitor al 

comandantului 
pentru 

Învăţământ) 

permanent 
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5. Includerea în planurile de învățământ și în concepția 
de pregătire militară generală a unor teme care să 
pregătească studentul nu doar pentru amenințări 
clasice ci şi pentru noi tehnologii și noi tipuri de 
provocări la adresa siguranței naționale. 

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu” 

Prorector 
(locţiitor al 

comandantului 
pentru 

Învăţământ) 

permanent 

6. Organizarea demersurilor legale pentru încadrarea  
posturile neocupate. 

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu” 

Șef secție Resurse 
Umane 

permanent 

7. Adaptarea structurii la nevoile actuale și de 
perspectivă în ceea ce privește cifrele  de școlarizare 
pentru asigurarea dinamicii de personal ale M.Ap.N. 

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu” 

Prorector 
(locţiitor al 

comandantului 
pentru 

învăţământ) 

permanent 

8. Stimularea înclinaţiei cultural-artistice şi 
dezvoltarea sentimentelor patriotice, a demnităţii, 
mândriei ostăşeşti, cultivarea ataşamentului faţă de 
neam şi ţară precum şi cultivarea dragostei pentru 
istoria militară naţională şi cinstirea memoriei 
eroilor neamului de către studenţii militari, prin 
organizarea și participarea la manifestări cu 
însemnătate istorică și de luptă. 

Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae 

Bălcescu” 

Compartiment 
Tradiții și  
Cultură 

permanent 
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CAPITOLUL 18 AFACERI EXTERNE 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: În Planul de acțiuni pe anul 2021 la unele obiective propuse de către Consiliul Județean Sibiu în dreptul cărora se regăsește 
simbolul **menționăm că acestea se vor finanța din surse proprii - bugetul propriu, după aprobarea bugetului pe anul în curs.  

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Priorități la nivel bilateral, regional, global și multilateral 
1. Cooperări internaționale Consiliul Județean 

Sibiu 
Direcția 

Informatică, 
Resurse Umane, 
Relații Publice, 
Doris Banciu 

2021 

2. Dezvoltare parteneriat Raionul Dondușeni, 
Republica Moldova 

Serviciul Strategii, 
Dezvoltare Economică 

și Socială 

Dana Lupică 2021 



                                                                                                                                             Nesecret    

   

   MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                  Ex. nr. 1                              
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                   Nr. 4301723                                                                                        
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  din 15.02.2021                                                   
INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
„CPT. DUMITRU CROITORU” AL  JUDEŢULUI SIBIU 
 
 
 
 

 
 
                     
 

Modul de răspuns al  Inspectoratului pentru Situații de Urgență                                  
,,Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu, 

 la situațiile de urgență produse pe teritoriul județului în anul 2020 
 

 
                Misiunea prioritară a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru 
Croitoru” al judeţului Sibiu este aceea de a eficientiza acțiunile de prevenire și gestionare a 
situațiilor de urgență, în vederea menținerii sub control a riscurilor manifestate și asigurării 
stării de normalitate și protecției vieții concetățenilor, în anul 2020 axându-ne suplimentar 
pe implementarea prevederilor legale în scopul limitării infecției cu SARS-CoV-2. 

 
I. PREVENIREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ  
 În anul 2020, au fost executate 702 controale de prevenire, în scădere faţă de 

anul anterior (1147), cu preponderenţă la operatori economici și instituţii.  
Pe timpul controalelor au fost depistate un număr de 346 deficienţe privind 

apărarea împotriva incendiilor, în scădere faţă de 1396 deficienţe constatate în anul 2019. 
Dintre deficienţele constatate, 20 au fost înlăturate, adică un procent de 5,78 %, din 

punct de vedere al apărării împotriva incendiilor. 
Pentru încălcările normelor ce au constituit contravenţii, s-au aplicat un număr de  

250 avertismente şi 24 amenzi contravenţionale în cuantum de 201.500 RON. 
Cuantumul amenzilor aplicate în 2020 a scăzut cu 90,81% faţă de anul anterior. 

Activitatea de avizare şi autorizare s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale şi 
a reglementărilor tehnice privind categoriile de construcţii şi instalaţii specifice, fiind 
analizate un total de 734 de solicitări în domeniu, din care: 

- 411 avize de securitate la incendiu (131 avize emise, 203 adrese de respingere, 
23 adrese de completare, 54 adrese de neîncadrare) ; 

- 198 autorizaţii de securitate la incendiu (61 autorizaţii emise, 125 adrese de 
respingere, 12 adrese de completare);  

- 183  avize la PUG, PUZ şi PUD;   
- 54 adrese pentru obiective care nu se încadrează în prevederile H.G.R. 

571/2016 
- 35 adrese de comunicare documentaţie incompletă;  
- 8 avize de protecţie civilă (5 avize emise, 3 adrese de respingere); 
- 1 autorizaţie de protecţie civilă;  
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- 611 adrese de încadrare/neîncadrare in prevederile HGR 571/2016 privind 
autorizarea la securitate la incendiu a construcțiilor/ instalațiilor.  

 
 
 Din totalul de 334 de solicitări de obținere a avizului de securitate la incendiu, 
considerate eligibile în urma verificării procedurale iniţiale, pentru un procent de 39,20% 
dintre acestea s-a emis acest act administrativ. În ceea ce privește avizele de protecție 
civilă, s-au înregistrat 8 solicitări, iar procentul de obținere a actului administrativ a fost 
de 62,5%. Referitor la cererile de emitere a autorizației de securitate la incendiu, un 
procent de 32,79% a primit răspuns favorabil din cele 186 de solicitări. În ultimul rând, în 
anul 2020 s-a înregistrat o solicitare de emitere a autorizației de protecție civilă, aceasta 
fiind respinsă. 

Pe linie de informare şi educare preventivă s-a acţionat pentru popularizarea 
riscurilor identificate la nivelul judeţului, precum şi a măsurilor de prevenire a acestora, în 
rândul autorităţilor locale, instituţiilor publice, serviciilor deconcentrate, operatorilor 
economici cu risc, personalului instituţiilor de învăţământ, elevilor şi studenţilor, precum 
și în rândul cetăţenilor. 

În cadrul parteneriatului pentru siguranţă realizat între E-on Gaz si Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă s-a continuat derularea campaniilor  de informare 
preventivă R.I.S.C. – „Renunţă improvizaţiile sunt catastrofale” şi Campania  iniţiată de 
IGSU „Nu tremur la cutremur”. 

În cadrul acestora, au fost prezentate materiale educative în unităţile de învăţământ, 
localităţile şi operatorii economici din  judeţul Sibiu, cuprinse în planul anual de control. 
Mesajele campaniilor au fost popularizate prin mass-media locală, prin afişare în locurile 
cu afluenţă mare de persoane (Mall-uri, supermarket-uri, etc.). 

O mare parte a timpului din anul 2020 în privința informării preventive a fost 
alocată informării preventive raportate la situația epidemiologică actuală. Astfel, au fost 
realizate acțiuni comune cu Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu Sibiu și Inspectoratul 
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Județean de Jandarmi Sibiu,  de verificare și informare a cetățenilor și operatorilor 
economici.  

 
II. INTERVENȚIA ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ 

     II. 1. În plan operațional 
 În  plan operaţional, structurile subordonate au primit, prin Sistemul Unic pentru 
Apeluri de Urgenţă 112, 28.669 apeluri de urgenţă, astfel: 

- 15.002 intervenţii în situaţii de urgenţă ale subunităţilor şi echipajelor S.M.U.R.D., 
din care: 

o 14.012 acţiuni medicale ale echipajelor S.M.U.R.D.; 
o 990 acţiuni ale subunităţilor de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

- 497 acţiuni de protecţia comunităţilor (recunoașteri în teren şi exerciţii cu forţe şi 
mijloace în teren); 

- 254 apeluri false sau forţe întoarse din drum; 
- 155 patrulări pentru prevenirea hipotermiei şi a arderilor de vegetaţie uscată; 
- 12.761 apeluri privind sesizări şi reclamaţii. 

 

 
 
 Cu toate măsurile de prevenire adoptate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
al Judeţului Sibiu, în perioada supusă analizei, echipele de intervenţie au fost solicitate să 
intervină la 15.908  situaţii de urgenţă (în medie 44 pe zi), în scădere faţă de anul 2019 cu 
15,3%, după cum urmează: 

-     14012 cazuri de asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat; 
-     482 recunoaşteri în teren; 
-     264 incendii;  
-     254 deplasări fără intervenţie 
-     225 incendii de vegetaţie uscată sau gunoaie 
-     218 asistenţa persoanei; 
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-     155 patrulări pentru prevenirea hipotermiei(154) şi a arderilor de vegetaţie  
Uscată (1); 

-    84 acţiuni pentru protecţia comunităţilor; 
-     71 alte situaţii de urgenţă (32 inundaţii, 35 fenomene meteo periculoase, 2 

explozii, 1 misiune CBRN şi 1 alunecare de teren); 
-     62 acţiuni pentru asigurarea măsurilor de prevenire la activităţi cu aglomerări de 

persoane; 
-     32 salvări de animale; 
-     27 misiuni pirotehnice; 
-     15 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren; 
-     7 acţiuni de protecţia mediului;     

  
 Analiza comparativă a intervenţiilor din ultimii ani arată o creştere semnificativă, 
de la 11 intervenţii pe zi în anul 2010, la 44 intervenţii pe zi, în anul 2020. 
 

Evoluţia s ituaţiilor de urgenţă pentru perioada 2010 -2020
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 Pe timpul intervenţiilor au fost salvate 15599 de persoane, din care 1554 copii şi 
14045 adulţi, din incendii fiind salvate 283 de persoane (din care 33 copii), 70 animale şi 
21 păsări, fiind protejate bunuri şi instalaţii în valoare de 19.066.000 lei. 

    Din totalul incendiilor produse în judeţul Sibiu, în medie 58% sunt în mediul urban 
(153 incendii) faţă de 111 incendii în mediul rural, unde se înregistrează o proporţie de 
aproximativ 42%.  
 Cauzele care au generat incendiile, au apărut, în general, în următoarele 
împrejurări: 

- 80 instalaţii şi echipamente electrice defecte sau improvizate; 
- 44 focul deschis; 
- 40 coş/burlan  de fum defect sau necuraţat; 
- 22 acţiune intenţionată; 
- 13 mijloace de încalzire improvizate sau nesupravegheate 
- 11 fumatul; 
- 10 cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit; 
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- 8 sudură 
- 7 aparate electrice sub tensiune nesupravegheate; 
- 7 defecţiune tehnică; 
- 5 scântei mecanice; 
- 4 sisteme de încalzire defecte; 
- 4 jocul copiilor cu focul; 
- 3 scurgeri de lichide combustibile 
- 2 autoaprindere; 
- 2 explozie urmată de incendiu 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu a intervenit pentru 
protecţia comunităţilor la 84 de acţiuni (măsuri de prevenire situaţiilor de urgenţă, 
degajări de elemente de construcţie), pentru protecţia mediului la 7 acţiuni, iar 32 acţiuni 
pentru salvarea animalelor.  

 
II.2. Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Sibiu    

(CJCCI Sibiu) 
 
Începând cu luna martie a anului 2020, în vederea asigurării unei coordonări 

eficiente la nivel judeţean a combaterii pandemiei generată de virusul SARS-CoV-2, a 
fost activat la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Centrul Judeţean de 
Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Sibiu. 

CJCCI Sibiu a fost activat total (faza roşie) şi a funcţionat la capacitate maximă, 
prin încadrare completă. Reprezentanţii instituţiilor deconcentrate ale instituţiilor 
reprezentative la nivel judeţean au asigurat permanent fundamentarea hotărârilor care au 
fost luate în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu, precum şi ducerea la 
îndeplinire a hotărârilor adoptate de acest organism.  

 Misiunile Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Sibiu au 
fost: 

¾ analiza, evaluarea situaţiei şi coordonarea acţiunilor de intervenţie pentru 
prevenirea răspândirii COVID-19 şi realizarea managementului consecinţelor raportat la 
evoluţia situaţiei epidemiologice; 

¾ asigurarea suportului/ fluxului decizional al C.J.S.U. Sibiu; 
¾ eficientizarea acţiunilor întreprinse în scopul evidenţei permanente a 

situaţiei înregistrate; 
¾ coordonarea şi conducerea intervenţiilor generate de virusul SARS-CoV-2; 
¾ asigurarea sprijinului logistic; 

În cadrul CJCCI Sibiu au fost operaţionalizate două linii telefonice, care au 
funcţionat 24 de ore din 24, în vederea asigurării unei comunicări directe şi continue.  

CJCCI Sibiu a fost în măsură să asigure permanent cerința interoperabilității, 
respective comunicarea cu Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, 
celelalte CJCCI şi cu forţele de răspuns din teren. CJCCI Sibiu a monitorizat: 
   
 

 
 
 

¾ 16930 persoane confirmate COVID-19 din care 16660 adulţi şi 270 
copii; 

¾ 4613 persoane spitalizate COVID-19; 
¾ 583 persoane decedate COVID-19; 
¾ 24025 persoane testate COVID-19; 
¾ 11736 persoane vindecate COVID-19; 
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 II.3. Asistența medicală de urgență - primul-ajutor calificat 
 

În ceea ce priveşte cazuistica acţiunilor S.M.U.RD., 12955 sunt cazuri de asistenţă 
medicală de urgenţă (în urma cărora 11749 adulţi şi 1392 copii au primit asistenţă 
medicală), 41 intervenţii la accidente rutiere cu descarcerare (68 adulţi şi 7 copii au 
fost asistaţi), 55 asistenţa persoanei (53 adulţi şi 2 copii au fost asistaţi), 959 epidemii ( 
1925 adulţi şi 120 copii transportaţi cu suspiciunea de COVID-19), 154 patrulări pentru 
prevenirea hipotemiei, 2 misiuni de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi 138 
deplasări fără intervenţie şi apeluri false.  

 
 

 
 
Asistenţa medicală de urgenţă s-a asigurat la: 

- 7342 medicale 
- 1973 traumatisme;  
- 1352 afecţiuni cardiace; 
- 934 neurologice; 
- 429 intoxicaţii; 
- 290 prim ajutor la accidente rutiere 
- 185 transport interclinic; 
- 167 stop cardiorespirator neresuscitat;  
- 146 găsiţi decedaţi; 
- 61 stop cardiorespirator resuscitat; 
- 42 arsuri; 
- 28 alte afecţiuni. 
- 6 chirurgicale; 
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 Obiectivul fundamental al activității desfășurate la nivelul instituției în anul 2020 a 
fost și continuă să fie reprezentat de consolidarea și dezvoltarea Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență al Județului Sibiu, în vederea creșterii capacității operaționale și de 
răspuns, reducerii impactului efectelor situațiilor de urgență asupra comunităților și 
îmbunătățirii calității misiunilor executate în folosul populației. 

 
 
 

                            INSPECTOR ŞEF 
      AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

         „Cpt. Dumitru Croitoru” AL JUDEŢULUI SIBIU 
                                Locotenent colonel, 

                       Lucian TREFAȘ               
 

 

        

 


