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1. STAREA ECONOMICĂ 

1.1.EVOLUŢIA PRINCIPALELOR SECTOARE ECONOMICE  

 

 

 
 
 
 
 

INDICII PRODUCŢIEI FIZICE INDUSTRIALE 
serie brută % 

  perioada corespunzătoare din anul precedent = 100% 

  
anul de 

referinţă trim.I sem.I 9 luni an 

Total judeţ 

2014 105,9 103,9 101,1 100,7 
2015 104,3 103,5 105,0 106,3 
2016 109,8 109,7 109,1 107,9 
2017 114,9 115,3 114,5 113,4 
2018 107,5 108,8 108,3 108,8 
2019 99,4 97,3 97,6 97,9 
2020 101,0 83,3 89,1 95,7 

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind 
indicatorii pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) 
caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la 
nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii adăugate brute la costul factorilor, realizată în 
activitatea industrială. 

INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAŢA 
INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)  

% 
  perioada corespunzătoare din anul precedent = 100% 

  
anul de 

referinţă trim.I sem.I 9 luni an 

Total judeţ 

2014 107,1 111,7 109,2 109,4 
2015 111,1 105,5 106,7 105,6 
2016 109,2 107,3 107,7 108,0 
2017 111,5 115,6 117,3 118,4 
2018 110,5 108,9 110,8 108,9 
2019 103,1 101,2 101,7 99,7 
2020 88,4 81,3 87,1 91,8 

Notă: Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii 
pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al  cifrei de afaceri din industrie este 
calculat pe baza unei cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 
de salariaţi şi un eşantion de întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene 
indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea 
cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al întreprinderii furnizoare de date 
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FORŢA DE MUNCĂ 
persoane 

EFECTIVUL 
SALARIAŢIL
OR - la 
sfârşitul 
perioadei  

2019 

*)  2020 *)  

dec.1) ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai 2) iun.2) iul.3) aug.3) sep.3) oct.3) nov.3) dec.3) 

Total judeţ 13974
8 

13983
2 

13995
3 

13941
2 

13765
0 

13724
4 

13734
9 

13730
9 

13759
2 

13797
0 

13811
3 

13816
4 

13770
3 

Agricultură, 
Silvicultură şi 
Pescuit 

2018 1964 1965 1958 1933 1927 1929 1928 1932 1937 1939 1940 1934 

Industrie şi 
Construcţii  67156 65515 65572 65318 64493 64303 64352 64333 64466 64643 64710 64734 64518 

Servicii **) 70574 72353 72416 72136 71224 71014 71068 71048 71194 71390 71464 71490 71251 

 
 

           lei 

CÂŞTIGUL SALARIAL 
MEDIU BRUT  

2019 
*) 2020 *) 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 5240 5317 5184 5335 5227 5476 5254 5402 5334 5498 5595 5768 5969 

Agricultură, Silvicultură şi 
Pescuit 3491 4120 4088 4305 3960 4002 4133 4341 4306 4520 4432 4371 4969 

Industrie şi Construcţii  5304 5345 5145 5322 5182 5303 5141 5358 5204 5458 5591 5907 5962 

Servicii **) 5219 5305 5247 5366 5302 5699 5404 5474 5503 5561 5622 5636 5999 

 
 

          lei 

CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU 
NET  

2019 

*) 2020 *) 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total judeţ 3182 3228 3155 3253 3185 3333 3208 3297 3249 3353 3419 3511 3627 

Agricultură, Silvicultură şi Pescuit 2134 2463 2447 2588 2394 2402 2475 2607 2584 2721 2664 2634 2977 

Industrie şi Construcţii  3264 3286 3174 3292 3204 3276 3186 3315 3214 3376 3465 3636 3663 

Servicii **) 3125 3174 3144 3218 3180 3416 3245 3290 3301 3337 3381 3386 3598 

 
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SIBIU 

 
 
Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu este instituţie publică fără personalitate 

juridică în subordinea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov. 
În urma reorganizării structurilor teritoriale ale ANAF produse în perioada 2013 – 2020, 

structura organizatorica a instituţiei la 31.12.2020 cuprinde următoarele activităţi: 
• Colectare 
• Inspecţie fiscală 
• Trezorerie şi contabilitate publică 
• Structuri independente 
• Serviciul fiscal municipal Mediaş 
• Serviciile fiscale orăşeneşti Agnita, Avrig şi Sălişte 
În anul 2020 A.J.F.P. Sibiu a avut ca misiune colectarea şi gestionarea eficace şi eficientă a 

impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, pentru 
a asigura resursele necesare finanţării cheltuielilor publice, combaterea evaziunii fiscale concomitent 
cu cresterea graduală a funcţiei preventive a controlului fiscal-bugetar, pentru asigurarea unui mediu 
de afaceri sănătos. 

În vederea îndeplinirii obiectivelor, instituţia noastră se bazează pe următoarele principii şi 
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valori: respectul faţă de contribuabil, transparenţa activităţii, profesionalismul şi integritatea 
instituţională, autoperfecţionarea continuă, sprijinirea angajaţilor pentru obţinerea rezultatelor 
aşteptate. 

Anul 2020 a adus una dintre cele mai mari provocări globale, efectele pandemiei COVID-19 
fiind resimţite puternic. Pentru prima dată, măsurile sanitare au prevalat mediului economic și au 
impus adoptarea unor măsuri excepționale de politica și administrare fiscală ce au influențat major 
procesele de activitate din cadrul ANAF.  

Încă de la declanșarea crizei sanitare în România, Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au 
înțeles dificultățile cu care se confruntă companiile în asigurarea lichidităților atât de necesare 
continuării activității și pentru menținerea salariaților. 

MFP și ANAF au apreciat ca primordială sănătatea populației și a mediului de afaceri, sens în 
care au creat un mecanism de sprijinire a contribuabililor de bună credință oferind un pachet de măsuri 
fiscale, pentru ca aceștia să nu resimtă puternic efectele negative ale pandemiei. În plus, Ministerul 
Finanțelor Publice și ANAF au înființat grupuri de lucru care au fost în strânsă legatură cu 
reprezentanți ai mediului de afaceri și care au muncit intens pentru dezvoltarea și îmbunătățirea 
serviciilor online pentru a fi accesibile și intuitive, astfel încât contribuabilii să treacă peste această 
perioadă dificilă cu bine, să rămână sănătoși atât ei, cât și familiile și afacerile lor. 
 
Capitolul I - Realizarea indicatorilor de performanţă corelaţi cu obiectivele generale stabilite 

la nivelul D.G.R.F.P Braşov pe anul 2020, pe domenii de activitate 

 
I.1. Obiectivele D.G.R.F.P Braşov pe anul 2020 

 
Pentru realizarea misiunii sale, D.G.R.F.P Braşov a stabilit următoarele obiective strategice 

pentru anul 2020, în concordanţă cu cele ale ANAF: 
• Creşterea  conformării  voluntare, prin  impulsionarea conformării  voluntare a 

contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale şi vamale; 
• Reducerea evaziunii fiscale, prin eficientizarea: 

- controlului şi supravegherii vamale şi în domeniul accizelor,  
- prevenirii, combaterii şi sancţionării faptelor de corupţie privind utilizarea 

fondurilor publice; 
• Îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii, prin: 

- creşterea calităţii serviciilor de informare şi asistenţă pentru contribuabili prin 
formarea de resurse umane competente şi motivate şi aplicarea unitară a 
prevederilor legislaţiei fiscale şi vamale, 

- creşterea transparenţei instituţiei  şi a rolului de prevenţie, 
- creşterea operativităţii administraţiei fiscale, eliminarea depăşirii termenelor; 
- reducerea costurilor de conformare ale contribuabililor. 
- furnizarea într-un timp cât mai scurt de informaţii şi servicii de calitate 

contribuabililor referitoare la prevederile legislaţiei fiscale, la obligaţiile care le 
revin în materie fiscală, promovarea conformării voluntare, printr-o abordare 
orientată către contribuabil, în care acesta să fie privit ca partener al administraţiei 
fiscale; 

• Creşterea eficienţei colectării,  prin: 
- 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, 

- maximizarea implicării instituţiei în stabilirea cadrului legal în vederea 
eficientizării  

      activităţii de administrare. 
• Modernizarea instituţiei, prin: 
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- îmbunătăţirea managementului instituţiei; 
- îmbunătăţirea managementului resurselor umane; 
- dezvoltarea facilităţilor electronice de declarare şi plată a obligaţiilor fiscale, 
- creşterea informatizării instituţiei. 

 
 
I.2. Realizarea indicatorilor de performanţă pe anul 2020 în  activitatea de colectare  

 
Structura principalelor venituri bugetare nete inclusiv vamă, realizate în anul 2020 a fost 

următoarea: 
Nr. 
crt. Buget Realizări 

31.12.2020 
A Bugetul de stat, din care: 1.539.545.019 
 Incasari in vama     158.201.840 

B Bugetul asigurărilor sociale de stat  1.346.294.660 
C Bugetul asigurărilor sociale de sănătate   540.497.431 
D Bugetul asigurărilor pentru şomaj    44.092.492 
E TOTAL buget consolidat  3.470.429.602 
F Total buget consolidat, exclusiv încasări în vamă 3.312.227.762 

 
În vederea analizării activităţii de colectare desfăşurate la nivelul A.J.F.P.Sibiu, rezultatele 

obţinute sunt evidenţiate cu ajutorul indicatorilor de performanţă  după cum urmează: 
 
 
I.2. Realizarea indicatorilor de performanţă pe anul 2020 în  activitatea de colectare  

 
 

Structura principalelor venituri bugetare nete inclusiv vamă, realizate în anul 2020 a fost 
următoarea: 

 
 

Nr. 
crt. Buget Realizări 

31.12.2019 
Realizări 

31.12.2020 Evoluţie 

A Bugetul de stat, din care: 1.514.953.513 1.539.545.019 101,62% 
  Incasari in vama  176.968.207 158.201.840 89,40% 
B Bugetul asigurărilor sociale de stat  1,341.537.301 1.346.294.660 100,35% 

C 
Bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate 558.803.744 540.497.431 96,72% 

D Bugetul asigurărilor pentru şomaj 41.754.776 44.092.492 105,60% 
E TOTAL buget consolidat  3.457.049.334 3.470.429.602 100,39% 

F  
Total buget consolidat, exclusiv 
încasări în vamă 3.280.081.127 3.312.227.762 100,98% 

 
 Se constată o crestere a veniturilor bugetare colectate în 2020 comparativ cu anul precedent. 
Astfel încasările totale din anul 2020, comparativ cu perioada similara a anului 2019 au fost mai mari 
cu 0,98 % (32,15 milioane lei), desi una redusa, consideram aceasta crestere ca fiind importanta în 
contextul pandemiei de SARS -CoV-2 care a generat dificultăţi de natură financiară pentru 
majoritatea contribuabililor, aceştia confruntându-se în această perioada cu o lipsă severă de 
lichidităţi. 
 

În vederea analizării activităţii de colectare desfăşurate la nivelul A.J.F.P.Sibiu, rezultatele 
obţinute sunt comensurate cu ajutorul indicatorilor de performanţă care se monitorizează la nivelul 
tuturor organelor fiscale, după cum urmează: 
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Fisa Denumire indicator Ţinte 
2020 

Nivel realizat la 
31.12.2020 

F 1 Gradul de realizare a programului de incasari  venituri bugetare 
(valori nete) 100% 94,28% 

F 2 Gradul de conformare la plata obligatiilor fiscale ( valoric), 
inclusiv plati partiale 87% 78,57% 

F 3 Gradul de depunere voluntara a declaratiilor fiscale, pe tipuri de 
impozite 97% 94,71% 

F 4 Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane juridice 76% 59,54% 
F 5 Rata de colectare a arieratelor recuperabile la persoane fizice 42% 43,22% 

 
 
 
Situaţia altor indicatori privind colectarea veniturilor la  bugetul general consolidat de către 

A.J.F.P.Sibiu (prin eşalonare la plată, insolvenţă, rambursări TVA) se prezintă astfel: 
 
 
1. Situaţia contribuabililor aflaţi în eşalonare la plată: 
 

Situaţia 
contrib
uabililo
r aflaţi 

în 
eşalona

re la 
plată 

Număr 
contribuabili 

persoane 
fizice şi 
juridice 
aflate în 

eşalonare la 
plată la 

Diferen
ţă 

număr 
contrib
uabili 

aflaţi în 
eşalona

re la 
plată 

faţă de 
31.12. 
2019 

Arierate totale eşalonate 
la plată (inclusiv 

dobânzi pe perioada 
eşalonării) 

Diferen
ţă 

arierate 
eşalona

te la 
plată 

(inclusi
v 

dobânz
i pe 

perioad
a 

eşalona
rii) faţă 

de 
31.12. 
2019 

Sold rămas de încasat 
la (inclusiv dobânzi pe 

perioada eşalonării) 

Diferenţe 
sold 

rămas de 
recuperat 
(inclusiv 
dobânzi 

pe 
perioada 
eşalonarii
) faţă de 

31.12.201
9 

31.12
. 

2019 

31.12
. 

2020 

31.12. 
2019 

31.12. 
2020 

31.12.201
9 

31.12.202
0 

A.J.F.P. 
SIBIU 73 53 -20 22.758.757 21.763.634 

-
995.12

3 
15.527.74

0 
13.488.94

7 
-

2.038.793 
 
 
2. Situatia contribuabililor aflati sub incidenta legii insolventei: 
 

Situatia 
contribuabililor 

aflati sub 
incidenta legii 

insolventei 

Numar 
contribuabili sub 

incidenta 
insolventei 

Evoluţie 
netă 

2020/ 
2019 

Arierate contribuabili sub incidenţa 
insolvenţei Evoluţie netă 

2020/2019 
31.12.2

019 
31.12.
2020 31.12.2019 31.12.2020 

A.J.F.P. SIBIU 473 451 -22 2.838.397.780 3.131.051.698 292.653.918 
 
 



 6 

 
 
 
3. Situaţia privind deconturi cu opţiune de rambursare depuse/soluţionate în anul 2020 

precum şi sumele TVA efectiv rambursate: 
 

Nr. deconturi cu 
optiune de 

rambursare depuse 
in anul 2020 

Suma solicitata 
la rambursare 

Nr. deconturi  
solutionate in 

anul 2020 

Suma solicitata 
la rambursare 

Suma 
rambursata 

efectiv in anul 
2020 

2.768 255.533.490 2.911 297.505.483 142.501.659 
 
4. Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicarea 

modalităţilor de executare silită se prezintă astfel: 
 

Executare silită 2019/2020 2019 2020 
Nr. Valoare Nr. Valoare 

Somaţii comunicate 45.471 790.864.764 14.749 198.828.696 
Sume încasate din somatii 
comunicate 24.124 98.497.639 16.723 50.531.648 

Popriri conturi bancare 20.273 228.752.157 3.223 46.776.563 
Încasări popriri conturi bancare 20.129 70.544.415 6.324 23.237.309 
Popriri terţi 4.551 82.587.434 841 25.314.465 
Încasări din popriri terţi 2.865 7.046.192 930 3.344.939 
Sechestre bunuri mobile 218 13.802.917 120 2.575.913 
Valorificări bunuri mobile 36 326.663 1 2.609 
Sechestre bunuri imobile 126 21.713.692 81 14.429.109 
Valorificări bunuri imobile 12 746.791 1 80.856 
Total măsuri executare silită 
aplicate  70.639 1.137.720.964 19.014 287.927.746 

Total încasări din executare silită 47.166 177.161.700 23.979 77.197.361 
 
Colectarea veniturilor bugetare în anul 2020 a fost puternic influențată de măsurile legislative 

destinate sprijinirii mediului de afaceri, precum amânarea plății obligațiilor fiscale curente, 
suspendarea executării silite, extinderea rambursării TVA cu control ulterior, etc., fapt ce a condus la 
diminuarea incasarilor prin executare silita. 
Totodată, considerăm a fi relevante pentru activitatea anului precedent următoarele rezultate: 

l au fost depuse 1.402 cereri de anulare a obligaţiilor fiscale accesorii în baza O.U.G. 
nr. 69/2020; 

l au fost depuse 598 cereri de eşalonare la plată în baza O.U.G. nr. 181/2020; 
l au fost aplicate măsuri asiguratorii în cazul a 20 de contribuabili pentru sume estimate 

de 147,23 mil lei din care au fost emise titluri de creanţe pentru 11 contribuabili in suma 
totală de 112,45 mil lei; 

l au fost emise 253 de decizii de atragere a răspunderii solidare  pentru suma de  25,53 
mil lei iar in sold la 31.12.2020 se aflau un numar de 790 decizii de atragere a răspunderii 
solidare in valoare totală de 1.053,08 mil lei; 

l ca urmare a aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 48/2020 de soluţionare a deconturilor de 
TVA cu opţiune de rambursare, în anul 2020 procentul  DNOR cu control anticipat  a 
fost de 8,62% în scădere cu 2,58% faţa de anul 2019 când acesta  a fost de 11,20%. 

l au fost reduși semnificativ timpii în care se emit certificatele de atestare fiscală, deciziile 
de rambursare TVA și cele de compensare. 

 
 
Măsuri propuse pentru anul 2021: 
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 Se întreprind în continuare măsuri pentru creşterea eficienţei colectării veniturilor bugetare, a 
gradului de încasare a veniturilor bugetare, prin creşterea gradului de conformare voluntară la plată a 
contribuabililor şi îmbunătăţirea rezultatelor activităţii de executare silită, creşterea încasărilor din 
sume recuperabile stabilite de inspecţia fiscală si reducerea arieratelor fiscale. 
 În vederea reducerii arieratelor la bugetul general consolidat şi a preîntâmpinării formării de 
noi arierate, se iau măsuri ferme în următoarele direcţii: 

- informarea contribuabililor privind posibilitatea eşalonării la plată a arieratelor conform 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală sau esalonarea simplificata a obligatiilor 
fiscale conform  O.U.G.  nr. 181/2020; 

- informarea contribuabililor privind posibilitatea anularii obligatiilor fiscale accesorii 
conform O.U.G. nr. 69/200; 

- aplicarea de măsuri asiguratorii în cazul contribuabililor care înregistrează obligaţii fiscale 
restante şi care prezintă risc ridicat de a se sustrage, de a-şi ascunde sau risipi patrimoniul; 
 - urmărirea încasării veniturilor prin aplicarea procedurilor de executare silită, constând în 
popriri asupra disponibilităţilor din conturile bancare precum şi popriri asupra sumelor datorate 
debitorului de către terţe persoane; 

- identificarea prin toate mijloacele posibile a bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea 
debitorilor şi aplicarea sechestrelor, precum şi iniţierea ori continuarea valorificării bunurilor 
respective; 
       

In vederea îmbunătăţirii si cresterii gradului de incasare a veniturilor bugetare, a rezultatelor 
activităţii de executare silită si pentru impulsionarea încăsarii veniturilor bugetare, se va aplica 
procedura de evaluare şi valorificare, în regim de urgenta a bunurilor perisabile sau supuse degradării. 

Se vor întreprinde acţiuni de instruirire permanentă a funcţionarilor publici cu atribuţii în 
aplicarea măsurilor de executare silită,  pentru actualizarea şi perfecţionarea cunoştintelor 
profesionale în domeniul legislaţiei fiscale şi a procedurilor operaţionale. 

 
 
 
 

I.2.1. Activitatea de administrare a contribuabililor 

 
 Structura contribuabililor administraţi în anul 2020 la nivelul AJFP SIBIU, comparativ cu anul 
precedent, se prezintă astfel: 

 
  2019 2020 
Număr persoane juridice, din care:  28.408 29.760 
    - Sedii centrale 26.833 28.142 
    - Sedii secundare 1.575 1.618 
Număr persoane fizice, din care: 173.350 118.658 
Număr persoane fizice autorizate, în următoarea structură: 21.175 21.644 
   - Nr. persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod 
independent 11.197 11.589 
    - Nr. persoane fizice care exercită profesii libere 4.818 4.902 
    - Întreprinderi individuale 4.616 4.615 
    - Întreprinderi familiale 544 538 
Numar persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod 
independent pe C.N.P. 152.175 97.014 
Număr instituţii publice  476 478 
Total contribuabili administraţi 202.234 148.896 

 
Menţionăm faptul că scăderea numărului de persoane fizice  care desfăşoară 

activităţi economice în mod independent pe C.N.P. se datorează modificării criteriilor de 
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interogare şi agregare a datelor. 
 
Evoluţia numărului de contribuabili (sedii centrale) administraţi în anul 2020 faţă de anul 

2019, se prezintă după cum urmează: 
 

Număr contribuabili / Unitate 
Fiscală IP 2019 IP 2020 PF 2019 PF 2020 PJ 2019 PJ2020 

AJFP SIBIU 476 478 173.350 118.658 28.408 29.760 
Notă: IP= instituţii publice, PF= persoane fizice, PJ = persoane juridice 

 
Structura contribuabililor inregistrati conform vectorului fiscal la 31.12.2020 este următoarea: 
 

Structura contribuabililor inregistrati conform vectorului fiscal la 31.12.2020 Număr 
Contribuabili platitori de impozite si taxe, din care: 26.337 
Platitori de impozit pe profit 4.014 
Platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor 20.320 
Platitori de TVA  8.902 
Platitori de impozit pe veniturile din salarii si asimilate 12.683 

 
 

 Situaţia numerică a contribuabililor declaraţi inactivi la 31.12.2020, conform art. 92  din 
Codul de procedura fiscală cu modificările şi completările ulterioare se prezintă astfel: 

 

Judeţ 
Total inactivi Total 

reactivati 
Respingere 
reactivari 

Îndreptare 
eroare 

materiala INACTIVI RADIATI 
SIBIU 697 228 181 0 0 

 
 Situaţia numerică privind numărul de declaraţii gestionate, depuse in anul 2020, pe tipuri de 
declaraţie (100,112, 300), este următoarea: 
 

Unitatea Fiscală D 100 D112 D300 
A.J.F.P. SIBIU total 88.571 163.685 75.932 
   din care depuse electronic: 88.022 163.563 75.783 

Din numărul total de 328.188 declaraţii fiscale depuse in  anul 2020, 327.368 au fost depuse 
on-line (99,75%). 

 
 

I.2.2. Activitatea de asistenţă contribuabili 

 
            Indicatorii de performanţă care reflectă activitatea de asistenţă pentru contribuabili sunt 
următorii: 

 
1. Procent din e-mail-uri soluţionate în maximum 20 de zile 
 
În perioada ianuarie - decembrie 2020 au fost primite prin intermediul formularului de contact 

pus la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a ANAF 835 de solicitări şi au fost soluţionate 
835 de solicitări ( incluzând 4 solicitări aflate în curs de soluţionare la 31.12.2019). 

Procentul de soluţionare într-un termen de maxim 20 de zile a solicitărilor primite prin  
intermediul formularului de contact pus la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a ANAF 
este de 99,64%.   

   Numărul solicitărilor adresate de contribuabili  prin intermediul formularului de contact pus la 
dispoziţia acestora pe pagina de internet a ANAF este în continuă creştere faţă de cele adresate prin 
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poştă. În anul 2020 din totalul solicitărilor formulate in scris de contribuabili,96,3% au fost formulate 
prin e-mail prin intermediul Formularului de contact. 

  
  
2. Procentul din solicitările în format din hârtie soluţionate în maximum 25 de zile 
 
 
În  perioada ianuarie-decembrie 2020 au fost primite un număr de 31 de astfel de solicitări,  

toate fiind soluţionate în maxim 25 de zile faţă de termenul maxim legal prevăzut de Codul de 
procedură fiscală de 45 de zile.  
          Procentul de soluţionare într-un termen de maxim 25 de zile a solicitărilor în format din hârtie 
adresate de contribuabili este de 100%.  
 
 

Solicitări primite din partea contribuabililor Nr. 
apeluri 

telefonic
e 
 

Întâlniri 
de lucru 

cu 
contribu-

abilii 
 

Materiale 
informativ

e 
elaborate 

 
Format hârtie Formular contact 

Primit
e 

Soluți
onate 

Soluționat
e in termen 
de 25 zile 

Primit
e 

Soluț
ionat
e 

Soluționat
e in 
termen de 
20 zile 

6.398 2 4 

31 31 31 835 835 832 
 
 

 Prin structurile de asistenţă contribuabili şi comunicare se întreprind măsuri pentru creşterea 
gradului de conformare voluntară la plată şi la declararea obligaţiilor fiscale de către contribuabili 
(comunicate de presa, afişe şi materiale informative, întâlniri de lucru, campanii de informare). 

De  asemenea s-au intensificat activităţile  de informare şi stimulare a contribuabililor privind 
depunerea declaraţiilor, cererilor şi a altor documente prin intermediul utilizării serviciului Spaţiu 
Privat Virtual (SPV) în scopul minimizării contactului cu contribuabilii, reducerii timpului alocat de 
contribuabili informării pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale, reducerii costurilor alocate în procesul 
de administrare a veniturilor şi degrevării activităţii salariaţilor din cadrul unităţilor fiscale. 
  Până la data de 31.12.2020 un numar de 40.819 contribuabili au optat pentru utilizarea acestui 
serviciu, din care 16.947 persoane juridice (60% din numarul total al persoanelor juridice înregistrate) 
şi 23.872 persoane fizice (20%  din numarul total al persoanelor fizice înregistrate). 

    Începând cu data de 11.08.2020 este disponibilă identificarea vizuală on-line a persoanelor 
fizice pentru aprobarea înregistrării în Spațiul privat virtual/activarea contului SPV fără a mai fi 
necesară deplasarea la sediile unităților fiscale. 

La nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, un numar de 233 utilizatori 
persoane fizice s-au înregistrat în Spațiul privat virtual prin identificare vizuală on-line, acest număr 
reprezentând 30% din numărul de persoane fizice înregistrate în Spațiul privat virtual în perioada 
august-decembrie 2020, astfel:  

 

Nr. crt. Persoane fizice inrolate in SPV in 
 perioada august - decembrie 2020 Numar Pondere in total 

1 prin verificare numar document 43 5% 
2 prin identificare vizuala on-line 233 30% 
3 prin prezentare la ghiseu pe baza de buletin 503 65% 

 TOTAL  779  
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In  perioada  ianuarie-decembrie 2020 a fost acordată  asistenţă telefonică unui număr de 6.398 
contribuabili şi  asistenţă  directă  la  sediul instituţiei unui număr de 1.382 contribuabili. 
        Pentru mediatizarea noutăţilor legislative şi a informaţiilor fiscale de larg interes, în lunile 
ianuarie și februarie 2020 au fost organizate un număr de 2 întâlniri cu contribuabilii, la care au 
participat 82 contribuabili, în care au fost abordate următoarele teme:  

• promovarea serviciilor oferite de ANAF; 
• noutăţi legislative fiscale; 
• comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal şi 
contribuabili; 
• modalitatea  de  calcul al rezultatului  fiscal si  apecte legate  de  TVA-prezentare  cazuri  
intalnite  in  practica; 
• modul  de  completare  si  transmitere a declaratiei  unice  privind  impozitul  pe  venit si  
contributiile  sociale  datorate  de  persoane  fizice; 
• procedura  privind  stabilirea  sumei  reprezentand pana  la  3,5% din  impozitul  anual  datorat  
pentru sustinerea  entitatilor  non  profit.; 

Totodată, a fost promovată utilizarea serviciilor de plată on-line şi cea prin intermediul 
cardurilor bancare. În perioada ianuarie-decembrie 2020, la ghişeele unităţilor de trezorerie din 
judeţul Sibiu au fost efectuate 3.894 plăţi cu carduri bancare în valoare totală de 8.057.018 lei si plaţi 
on- line in valoare de 4.174.962 lei.  

In perioada  februarie-iulie 2020, personalul  din  cadrul  serviciului  asistenţă  contribuabili  a  
fost  implicat  in  campania  de  depunere  a  declaratiei  unice  derulată  în  baza   Ordinului comun 
al ministrului finanțelor publice  și al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice nr. 1938 din 26.04.2018 și nr. 4735 din 07.05.2018 pentru aprobarea procedurii 
de acordare a asistenței realizată de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în 
vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea 
veniturilor persoanelor fizice ; 

S-a coordonat şi monitorizat aplicaţia de programări on line şi identificare vizuală pentru 
înrolarea în SPV. 
         În perioada 11.08.2020-31.12.2020 un număr de 387 contribuabili s-au programat on-line. 

În anul 2020 au fost elaborate 4 materiale informative pentru structura de colectare. 
Au fost elaborate normele de venit pe anul 2021 pentru activitățile independente. 

         În cadrul activităţii compartimentului de evitarea dublei impuneri şi acorduri fiscale 
internaţionale în anul 2020 s-au  înregistrat următoarele rezultate: 

l eliberarea Certificatelor de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de 
evitare a dublei impuneri dintre România şi ....., pentru persoane fizice rezidente în România 
si pentru persoanele fizice care desfasoara activitati independente total   106; 

l eliberarea Certificatelor de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de 
evitare a dublei impuneri dintre România şi ...., pentru persoane juridice rezidente în 
România si persoane juridice straine   51;         

l eliberarea Certificatelor privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice 
nerezidente si persoane juridice straine     66 ; 

l eliberarea .Certificatelor de  rezidenta pe formulare straine (Germania, Austria, Olanda , 
Italia, etc) 2046;   

l intocmirea Notificarilor privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 
7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între 
România şi ....................., de către persoana fizică sosită/plecata în/din  Romania    94; 

l preluare declaratii 224 si prelucrare in SACF -1110; 
l preluare declaratii 222 si prelucrare  52; 
l preluare declaratii 017 si prelucrare  97;   
l adrese formular contact                    17;   
l notifficări nedepunere declarații  22443;             
l adrese    40; 
l eliberare adeverințe de venit persoane fizice rezidente și nerezidente     149;    

 
             



 11 

 Acţiuni propuse pentru anul 2021 
 
l intensificarea activităţii de informare şi stimulare a contribuabililor privind depunerea 

declaraţiilor, cererilor şi a altor documente prin intermediul utilizării serviciului Spaţiu; 
l Privat Virtual (SPV) în scopul minimizării contactului cu contribuabilii, reducerii timpului alocat 

de contribuabili informării pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale, reducerii costurilor alocate în 
procesul de administrare a veniturilor şi degrevării activităţii salariaţilor din cadrul unităţilor 
fiscale; 

l dezvoltarea aptitudinilor de comunicare şi a atitudinii profesionale a personalului care intră în 
contact direct cu contribuabilii la ghişeu, telefonic sau în scris şi pentru conştientizarea 
importanţei rolului funcţionarilor publici de reprezentare a imaginii ANAF, fiind interfaţa între 
administraţia fiscală şi contribuabili; 

l acordarea  de  asistenţă  organelor  fiscale  locale in  vederea  depunerii declaraţiei unice  privind  
impozitul  pe  venit  si  contributiilor  sociale  datorate  de  persoanele  fizice; 

l reducerea  termenului  de  soluţionare  a  solicitărilor  formulate  în  scris  de  contribuabili . 
 
 
I.3. Realizarea indicatorilor de performanţă pe anul 2020 în activitatea de inspecţie fiscală 

 
Activitatea de inspecţie fiscală desfăşurată în cadrul AJFP Sibiu în anul 2020 se reflectă în 

următorii indicatori de performanţă specifici: 

 
 
Rezultatele înregistrate la nivelul Activităţii de Inspecţie Fiscală în anul 2020 sunt prezentate 

în tabelul următor: 
 

Nr.crt
. Indicator 

Nivel realizat în 
perioada    

01.01 – 31.12.2020 
I PERSOANE JURIDICE  

1 Numărul verificărilor efectuate la persoane juridice 413 
2 Sume suplimentar atrase la persoane juridice  (lei) 194.869.382 

3 Sume stinse din acte de control  intocmite la persoane juridice  
(lei) 64.234.300 

Fiş
a Denumire indicator Nivel realizat la 

31.12.2020 

F6 Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili persoane 
juridice 

8,21  
inspecţii/inspecto

r 

F7 Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili persoane 
fizice 

21,25  
inspecţii/inspecto

r 

F8 Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector, urmare inspectiilor 
fiscale la contribuabili persoane juridice 

5.731.188 
lei/inspector 

F9 Sume atrase suplimentar (nete) pe inspector urmare inspectiilor 
fiscale la contribuabili persoane fizice 

544.860 
lei/inspector 

F10 
Ponderea impozitelor, taxelor si contributiilor pentru care s-a 
modificat baza de impunere in total impozite, taxe si contributii 
verificate la contribuabili persoane juridice 

80,79% 

F11 
Diminuarea pierderii fiscale pe o inspectie, urmare inspectiilor 
fiscale efectuate la contribuabilii persoane juridice care 
inregistreaza pierdere fiscala 

4.947.480 lei 
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4 Numărul cazurilor transmise organelor de urmărire penală în 
vederea continuării cercetărilor la persoane juridice 6 

5 Numărul amenzilor contravenţionale aplicate la persoane 
juridice 4 

6 Numărul deconturilor negative de TVA soluţionate ca urmare 
a controalelor anticipate efectuate la persoane juridice 282 

7 Valoarea măsurilor asigurătorii  dispuse de inspecţia fiscală 
in anul 2019 la persoane juridice (lei) 114.597.074 

II PERSOANE FIZICE  

1 Numărul verificărilor efectuate la persoane fizice 106 
2 Sume suplimentar atrase la persoane fizice  (lei) 2.179.440 

3 Sume stinse din acte de control  intocmite la persoane fizice 
(lei) 2.073.897 

4 Numărul cazurilor transmise organelor de urmărire penală în 
vederea continuării cercetărilor la persoane fizice 2 

5 Numărul amenzilor contravenţionale aplicate la persoane 
fizice 8 

6 Numărul deconturilor negative de TVA soluţionate ca urmare 
a controalelor anticipate efectuate la persoane fizice 7 

7 Valoarea măsurilor asigurătorii  dispuse de inspecţia fiscală 
in anul 2019 la persoane fizice (lei) 790.308 

 

In cursul anului 2020 s-au finalizat 364 inspecţii fiscale functie de criteriul de selectie, avand 

următoarea structură: 

 
 
Principalele deficienţe constatate ca urmare a inspecţiilor fiscale au fost:  
• sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor; 
• neînregistrarea şi nedeclararea veniturilor impozabile; 
• înregistrarea în evidenţele contabile de cheltuieli fictive, fără a avea la bază documente 

justificative; 
• conducerea incompletă şi necorespunzătoare a evidenţei contabile; 
• înregistrarea de achiziţii de mărfuri fictive; 
• deducerea eronata a TVA aferenta unor achiziţii care reprezintă transfer de active, 

Tip 
contribuabil 

Total 
sume 

inspectii 
fiscale 

CRITERII DE SELECTIE 

DNOR 
ANTICIPAT 
(nr/pondere) 

ANALIZA DE 
RISC 

(nr./ PONDERE) 

Solicitare 
ANAF(DGCIF,vicepresedinte 

coordonator,presedinte 
ANAF),ANALIZA de RISC - 

INSOLVENTA,REFACERI,RE
VERIFICARI,RESTITUIRI 

TVA,CAMERA DE 
CONTURI) 
(nr/pondere) 

Persoane 
juridice 279 223 79,93% 49 17,56% 7 2,51% 

Persoane 
fizice 85 7 8,23% 75 88,24% 3 3,53% 
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operaţiune neimpozabilă din punct de vedere al TVA; 
• efectuarea de tranzacţii imobiliare de către persoane fizice fără a fi înregistrate ca persoane 

impozabile în scopuri de TVA şi fără a colecta şi vira TVA la bugetul general consolidat 
al statului; 

• ascunderea surselor reale de aprovizionare prin inregistrarea si declararea la organul fiscal 
a achizitiilor efectuate de la societati cu comportament fiscal de tip fantoma, sau de la 
societati care nu declara in nicio perioada fiscala livrari catre aceasta, ori nu recunosc 
operatiunile de livrare; 

• realizarea de venituri din vanzarea de apartamente inscrise in contractele incheiate cu 
cumparatorii fara a fi inregistrate in totalitate in evidenta contabila, sau sunt inregistrate la 
valori diferite decat sumele din contracte; 

• necolectatarea TVA aferenta lipsei de inventar; 
• asociatii unor societăţii au ridicat sume de bani din conturile firmei, fără a le restitui şi fără 

a justifica cu documente utilizarea lor în scopul realizării activităţii economice a societăţii; 
• folosirea mijloacelor fixe din patrimoniul societăţilor în interesul personal al asociaţiilor 

sau administratorilor; 
• acordarea, fara temei legal, de sume  cu titlu de diurna achitate salariatilor detasati in 

strainatate, sume care nu au fost considerate venituri din salarii de catre societatile 
verificate si in consecinta acestea nu au fost incluse in baza de calcul a contributiilor 
sociale obligatorii. 

 
Acţiunile din programele de activitate au fost completate cu verificări fiscale sau tematice, 

solicitate de Departamentul Naţional Anticorupţie, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, 
Ministerul Administraţiei şi Internelor (Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratele de 
Poliţie judeţene), Directia Generala Regionala Antifrauda Fiscala,Inspectoratul Teritorial de Muncă, 
Prefecturi, etc. sau diverşi sesizanţi. 

La nivelul judeţului Sibiu funcţionează Grupul de lucru destinat combaterii evaziunii fiscale, 
format din reprezentanţi ai conducerii AJFP Sibiu, IPJ Sibiu, DNA, SRI, SIPI (Serviciul de Informaţii 
şi Protecţie Internă), Directia Antifrauda, Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu şi Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Sibiu. Grupul de lucru urmăreşte realizarea de acţiuni rapide în vederea 
diminuării traficului de ţigarete, verificarea firmelor care comercializează cereale, legume, fructe, 
alcool şi produse petroliere şi intensificarea controalelor vizând firmele „fantomă” şi a persoanelor 
care se sustrag de la plata obligaţiilor fiscale prin cesionarea firmelor cu datorii mari. 
 Urmare a deficienţelor constatate, organele de control din cadrul Activităţii de Inspecţie 
Fiscală au sancţionat un număr de 4 contribuabili persoane juridice şi 8 persoane  fizice cu 12 de 
amenzi contravenţionale în valoare totală de 14.700 lei. 
 Pentru un număr de 6 persoane juridice si 2 persoane fizice care au creat prejudiciu bugetului 
general consolidat al statului in valoare totală de 2.318.099 lei, au fost întocmite sesizări penale în 
vederea continuării cercetărilor şi încadrarea faptelor de către organele abilitate ale statului. 

Organele de inspecţie fiscală au efectuat  în perioada ianuarie - decembrie 2020 un număr de 
364 de acţiuni de inspecţie fiscală, din care 230 de acţiuni au fost efectuate pentru soluţionarea a 
289 deconturi de TVA cu opţiune de rambursare a sumei negative, cu control anticipat, iar în urma 
verificărilor efectuate organele de inspecţie au respins la rambursare sumă de 23.055.494 lei. 
 În timpul acţiunilor de control, organele de inspecţie fiscală au constatat că există pericolul ca 
un umar de 15 contribuabili persoane juridice şi fizice să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă 
ori să îşi risipească patrimoniul/averea. Drept urmare s-a dispus instituirea de măsuri asiguratorii 
în cuantum de 115.387.382 lei asupra conturilor de disponibilitati băneşti, precum si asupra bunurilor 
proprietate ale debitorilor. 
 Pe parcursul anului 2020 s-au continuat acţiunile pe criteriul analiza de risc respectând 
întocmai prevederile art.121 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si a circularelor 
primite de la DGCIF Bucuresti in acest sens. Aşa cum este prevăzut si in programele de activitate 
lunare s-a incercat pe cat posibil păstrarea unui procent adecvat acestor acţiuni respectiv 50% din 
totalul acţiunilor cuprinse in plan.În acest sens au fost efectuate un număr de 132 de acţiuni, 
stabilindu-se suplimentar suma de 170.451.386 lei. 
 Referitor la acţiunile ce necesită analizarea dosarului preţurilor de transfer precizăm că pe 
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parcursul anului 2020 s-a încheiat 1 inspecţie fiscala cu sume stabilite suplimentar la impozit pe 
profit în valoare de 565.286 lei, totodata a fost diminuata pierderea fiscala de recuperat cu suma de 
2.866.630 lei.  

  
 
I.4. Activitatea de informaţii fiscale 
 
Serviciul Informaţii Fiscale din cadrul A.J.F.P Sibiu a desfăşurat în perioada 01.01.2020-

31.12.2020 acţiuni specifice conform procedurilor în vigoare, după cum urmează:  
Având în vedere informaţiile furnizate de sistemului VIES (VAT Information Exchange 

System - Sistemul de schimb de informaţii cu statele membre privind taxa pe valoare adăugată) şi 
prevederile procedurii operaţionale PO 46.04 privind cooperarea administrativă cu statele membre 
UE în domeniul taxei pe valoare adăugată, au fost soluţionate solicitări primite de la organele de 
inspecţie fiscală din cadrul Inspecţiei Fiscale Sibiu, după cum urmează: 

l  445 de interogari privind informaţiile primite prin sistemul VIES, referitoare la livrările 
intracomunitare declarate de către toţi contribuabilii din toate statele membre către un 
contribuabil din România şi listele neconcordanţelor constatate între informaţiile raportate 
de operatorii intracomunitari prin VIES şi cele declarate de către contribuabilii români prin 
declaraţiile recapitulative D390; 

l  181 de interogari privind verificarea valabilităţii codurilor de înregistrare în scopuri de 
TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor juridice înregistrate în scopuri de TVA în 
alte state membre; 

l au fost de asemenea solutionate 3 solicitari de verificare a valabilităţii codurilor de 
înregistrare în scopuri de TVA şi a datelor de identificare ale persoanelor juridice înregistrate 
în scopuri de TVA în alte state membre, primite prin e-mail de la contribuabili arondati AJFP 
Sibiu; 

l au fost efectuate analize proprii, utilizand informatiile din sistemul VIES, conform 
prevederilor Procedurii Operaţionale 46.04 privind cooperarea administrativă cu statele 
membre U.E. în domeniul TVA, fiind propusi in cadrul procedurii de selectare a 
contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale; 

l  195 contribuabili care prezinta diferente negative semnificative privind achizitiile 
intracomunitare de bunuri si respectiv 108 contribuabili care prezinta diferente 
semnificative pozitive privind achizitiile intracomunitare de servicii declarate prin 
declaraţiile recapitulative aferente  trimestrului III 2019 comparativ cu livrarile de bunuri si 
servicii declarate de partenerii intracomunitari prin sistemul VIES; 

l 280 contribuabili care prezinta diferente negative semnificative privind achizitiile 
intracomunitare de bunuri si respectiv 144 contribuabili care prezinta diferente 
semnificative pozitive privind achizitiile intracomunitare de servicii declarate prin 
declaraţiile recapitulative aferente  trimestrului IV 2019 comparativ cu livrarile de bunuri si 
servicii declarate de parteneri intracomunitari prin sistemul VIES;  

l 208 contribuabili care prezinta diferente negative semnificative privind achizitiile 
intracomunitare de bunuri si respectiv 114 contribuabili care prezinta diferente 
semnificative pozitive privind achizitiile intracomunitare de servicii declarate prin 
declaraţiile recapitulative aferente  trimestrului I 2020 comparativ cu livrarile de bunuri si 
servicii declarate de partenerii intracomunitari prin sistemul VIES; 

l 164 contribuabili care prezinta diferente negative semnificative privind achizitiile 
intracomunitare de bunuri si respectiv 101 contribuabili care prezinta diferente pozitive 
privind achizitiile intracomunitare de servicii declarate prin declaratiile recapitulative 
aferente trimestrului II 2020 comparativ cu livrarile de bunuri si servicii declarate de 
partenerii intracomunitari prin sistemul VIES; 

l 177 contribuabili care prezinta diferente negative semnificative privind achizitiile 
intracomunitare de bunuri si respectiv 104 contribuabili care prezinta diferente 
semnificative pozitive privind achizitiile intracomunitare de servicii declarate prin 
declaraţiile recapitulative aferente  trimestrului III 2020 comparativ cu livrarile de bunuri si 
servicii declarate de partenerii intracomunitari prin sistemul VIES;  
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l 16 contribuabili care au declarat prin declaratia D390 (VIES) livrari catre coduri de TVA 
inactive/invalide/nealocate in trim. III 2019; 

l 21 contribuabili care au declarat prin declaratia D390 (VIES) livrari catre coduri de TVA 
inactive/invalide/nealocate in trim. IV 2019; 

l 29 contribuabili care au declarat prin declaratia D390 (VIES) livrari catre coduri de TVA 
inactive/invalide/nealocate in trim. I 2020; 

l 15 contribuabili care au declarat prin declaratia D390 (VIES) livrari catre coduri de TVA 
inactive/invalide/nealocate in trim. II 2020; 

l au fost solutionate 24 cereri primite de la organe judiciare, de furnizare de informaţii din 
aplicatiile informatice gestionate la nivel de ANAF referitoare la contribuabilii arondati 
fiscal AJFP Sibu; 

l  au fost intocmite si inaintate structurilor de administrare venituri, 6 referate privind 
propunerea de radiere/mentinere din/in baza de date speciala pentru solutionarea deconturilor 
cu sume negative de TVA, pentru 6 persoane juridice.  

l  au fost solutionate 95 de cereri primite de la organele de executare silita privind 
tranzactiile efectuate pe conturile bancare de catre debitori persoane fizice si/sau persoane 
juridice arondate fiscal AJFP Sibiu, răspunsuri furnizate in baza protocolului privind 
schimbul de informatii ANAF-ARB;  

l in conformitate cu prevederile art. 7 & 15 din Regulamentul Consiliului Europei 
nr.2010/904/CE privind cooperarea administrativă pe linie de TVA, au fost transmise  prin 
intermediul bazei de date ”Documente BCL” 5 solicitări de informaţii de tip 
SCAC/Antifrauda către statele membre ale Uniunii Europene, în vederea clarificării unor 
situaţii identificate in teritoriu de inspectorii din cadrul inspecţiei fiscale; 

l in conformitate cu prevederile procedurii operationale PO 46.07 privind solutionarea 
solicitarilor primite din alte state, au fost soluţionate 5 solicitări de informaţii in domeniul 
TVA primite de la autorităţile fiscale din statele membre, din care o informare spontana si o 
solicitare de notificare de instrumente administrative; 

l in baza Directivei Consiliului Europei 2011/16/UE din 15 februarie 2011 privind cooperarea 
administrativă în domeniul impozitării directe au fost transmise 3 solicitari de informaţii 
către alte state membre si respectiv a fost solutionata o solicitare de informatii primita pe 
linie de impozite directe. 

l s-a asigurat gestionarea eficienta a informatiilor si datelor primite ca urmare a schimbului 
automat si spontan de informatii, respectiv au fost transmise structurilor fiscale teritoriale un 
numar de 5 adrese care au continut informatii fiscale privind veniturile din economiii sub 
forma platilor de dobanzi si veniturile din servicii personale dependente, respectiv un  numar 
de 5 fisiere criptate, rezultate din schimbul automat de informatii fiscale AEOI care au 
cuprins date fiscale privind veniturile realizate in strainatate de catre contribuabili, cu 
rezidenta fiscala in Romania, pe domenii de interes fiscal: detinere si venituri din proprietati 
imobiliare, salarii, indemnizatii si venituri ale directorilor (altele decat salariile), pensii si 
venituri asociate produselor de asigurare de viata; 

l au fost solutionate, in termenul legal, un număr de 152 de evaluări a riscului fiscal pentru 
persoanele impozabile ce solicita înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor 
Ordinului ANAF nr. 2856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal 
in cazul înregistrării si anularii înregistrării in scopuri de TVA şi ale Ordinului ANAF 
nr.167/2019 pentru modificarea şi completarea  Ordinului ANAF nr. 2856/2017; 

Avand in vedere atributiile delegate de la Serviciul Evidenta platitori persoane juridice, 
incepand cu data de 01.09.2020: 
l au fost eliberate, conform legii, 1537 certificate de atestare fiscala; 
l au fost  intocmite raspunsuri pentru Serviciul Juridic pentru 60 de persoane juridice privind 

evidenta obligatiilor fiscale; 
l  au fost solicitate informatii de la Biroul Selectare Programare si Analiza Inspectie Fiscala 

pentru un  numar de 63 contribuabili. 
 
Capitolul II – Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică 
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 Pe parcursul derulării exerciţiului bugetar 2020, Activitatea de Trezorerie şi-a îndeplinit 
sarcinile prevăzute de normele legale în vigoare, contribuind la realizarea obiectivelor 
instituţiei.  
 În ceea ce priveşte indicatorii de performanţă aferenţi activităţii de trezorerie, aceştia se 
prezintă după cum urmează: 
a. Număr entităţi publice înrolate în anul 2020 în Sistemul naţional de raportare ForExeBug:    
323 
b.  Număr total clienţi instituţii publice şi contribuabili persoane juridice / fizice, din care:          298.740 

l   institutii publice: 349 
l   contribuabili persoane juridice: 37.458 
l   contribuabili persoane fizice: 260.933 

c. Număr conturi de venituri/ cheltuieli/ disponibilităţi/ depozite deschise la unităţile Trezoreriei 
statului pe seama clienţilor instituţii publice şi persoane juridice / fizice 

l  venituri (persoane juridice / fizice): 1.282.193 
l  cheltuieli persoane juridice: 35.101 
l  disponibil institutii publice:  764 
l  disponibil agenti economici: 35.863 

d. Număr tranzacţii efectuate prin virament de către clienţii Trezoreriei statului: 
   Număr de documente: 5.461.237 
e. Operaţiuni cu numerar derulate la ghişeele unităţilor Trezoreriei statului: 

l Număr chitante emise: 85.080 
l Valoare chitanţe emise: 273.642.276,87  
l Număr de operaţiuni de retragere de numerar - instituţii publice:                             

 6.809 
l Număr de operaţiuni de depunere de numerar - instituţii publice:                          

 74.144 
f. Valoare indisponibilizări dispuse prin titluri executorii asupra conturilor clienţilor Trezoreriei 
statului: 3.041.054,11 lei 
 
  În ceea ce priveşte încasările bugetare, conform execuţiei de casă, situaţia realizarii acestora, 
pe bugete si pe principalele tipuri de impozite si taxe la nivelul A.J.F.P.Sibiu se prezintă astfel:                                                                                                                             
         

         
 
 
 

-mii lei-                       
A. Bugetul de stat, din care: (1+2+3+4+5+6)  1.383.883,73 
1. Impozit pe profit 173.648,69 
2. TVA încasată 852.455,25 
3. TVA restituită 306.954,44 
4. Impozit pe venit 416.300,32 
5. Accize 2.152,53 
6. Alte imp.şi taxe 246.281,38 
B. Bugetul asig. sociale de stat 1.346.262,58 
C. Bugetul asig. de sănătate 540.492,50 
D. Bugetul asig. pentru şomaj 44.092,49 
BUGET CONSOLIDAT   (A+B+C+D) 3.314.731,30 

        
Răscumpărările de certificate de trezorerie aflate în depozit, efectuate la nivelul A.J.F.P.Sibiu 

în exerciţiul bugetar 2020, se ridică la valoarea de 25.000 lei, pentru acestea fiind plătite dobânzi în 
sumă de 32.940,94 lei.   

La nivelul unităţilor Trezoreriei statului din cadrul judeţului Sibiu în contul de economii 
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aferent Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar" în 
anul 2020 a fost depusă suma de 517.375 lei.   
            Îndrumarea şi verificarea activităţii Trezoreriilor operative din cadrul DGRFP Braşov  se 
realizează de către Serviciile/Birourile Îndrumarea şi Verificarea Activităţii Trezoreriilor Locale 
organizate la nivelul ATCP judeţene.  

  În cursul anului 2020, Serviciul Îndrumarea şi Verificarea Activităţii Trezoreriilor Locale a 
desfăşurat în principal următoarele activităţi: 

• activităţi de verificare a trezoreriilor operative în conformitate cu Programul şi Tematicile 
de verificare aprobate, concretizate în întocmirea de Rapoarte de verificare;  

• activităţi de raportare a rezultatelor acţiunilor de verificare şi de remediere a deficienţelor 
constatate;  

• execuţia bugetului Trezoreriei şi a bugetului de stat - MFP Acţiuni Generale în ceea ce 
priveşte cheltuielile privind plata dobânzilor; 

• acţiuni operative de îndrumare şi supraveghere a unităţilor de trezorerie din cadrul 
judeţului în vederea încheierii în bune condiţii a exerciţiului bugetar 2020; 

• activităţi privind pregătirea profesională a personalului trezoreriilor operative din cadrul 
judeţului. 

 
Capitolul III -  Activitatea serviciilor suport corelata cu obiectivele specifice şi indicatorii 

stabiliţi 

 
 
 III.1. Activitatea Serviciului Juridic 
 
 La data de 31 decembrie 2020 la nivelul A.J.F.P. Sibiu, se aflau in evidenţă un număr de 2.690 
cauze, din care: 

l 377 - Contencios administrativ ; 
l 121 - Cercetare, urmărire sau judecată în materie penală ; 
l   48 - Plângeri contravenţionale ; 
l 451- Procedura insolvenţei ; 
l 1034 - Dosare civile; 
l 659 - Alte cauze . 

            În perioada ianuarie – decembrie 2020 Serviciului juridic din cadrul Administratiei  Judetene 
a Finantelor Publice Sibiu i-au  fost repartizate spre soluţionare un număr de 25.051 lucrări. 
 In perioada 01 ianuarie – decembrie 2020 au fost acordate 3.068 avize de legalitate pentru 
acte administrative emise la nivelul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Sibiu. 
 Consilierii juridici din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Sibiu asigură 
reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de judecată. In acest sens, precizăm că în 
cursul anului 2020 aceştia  s-au prezentat la termene. 
 In raport cu anul 2019, in anul curent se constata o scadere a numarului cauzelor atât a celor  
care au avut ca obiect taxa auto, cât şi a celor care au avut ca obiect contestatiile la executare, întrucât 
măsurile de executarea silită au fost suspendate sau nu au mai fost demarate pe fondul pandemiei de 
Covid - 19 .  
 De asemenea s-a observat ca numărul cauzelor care au avut  ca obiect insolventa au înregistrat 
o  crestere uşoară  .  
 Pentru cauzele penale, civile si alte cauze numarul dosarelor aflate pe rolul instantelor de 
judecata este sensibil egal.  
 În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020 la nivelul AJFP Sibiu s-a încasat din insolvenţă 
suma de 6.326.649 lei. 
  În perioada ianuarie - decembrie 2020, au fost soluţionate definitiv un număr de 431 cauze, 
din care câştigate un număr de 242 cauze şi pierdute un  număr de 189 cauze (  intre cauzele 
pierdute ponderea o formeaza cauzele ce au ca  obiect contestatii la executare pentru 
recuperarea taxei auto prin executori judecătoreşti).  
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 III.2. Activitatea Serviciului Tehnologia Informaţiei 
 

Pe parcursul anului 2020, în domeniul tehnologia informaţiilor, au fost derulate activităţi de 
administrare, gestionare şi întreţinere a sistemelor informatice, actualizare sisteme, subsisteme si 
mentenanţă tehnică în domeniul administrării fiscale şi  trezoreriei statului, precum şi instalarea şi 
configurarea tuturor staţiilor de lucru noi din cadrul AJFP SIBIU şi DGRAF Regionala 7 Sibiu. 

 
A fost asigurată acordarea de asistenţă tehnică utilizatorilor precum şi întreţinerea 

aplicaţiilor/sistemelor informatice după cum urmează:  
Ø SAIVEN – sistem informatic  de administrare a impozitului pe venit persoane  fizice cu 

modulele: DECODIM  gestiune declaraţii, GOTICA  evidenţa  pe persoane fizice, EXECUTARE 
silită; 

Ø SIACF - sistemul informatic de administrare a creanţelor fiscale  pentru persoane juridice;  
Ø NOES - am sprijinit implementarea aplicaţiei NOES în unităţile fiscale; 
Ø DECIMP – sistem informatic  de preluare şi gestionare declaraţii persoane juridice;  
Ø SERADN – sistemul informatic de evaluare a riscului la administrarea deconturilor negative cu 

opţiune de rambursare; 
Ø REAL - evidenţă plăţi trezoreria judeţeană Sibiu 
Ø INACTIVI – sistem de evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi şi reactivati;   
Ø CONTABCR – sistem de gestiune a creanţelor bugetare;  
Ø TAXA AUTO - sistem informatic pentru gestiunea timbrului de mediu; 
Ø PHOENIX - sistem informatic de gestiune a activităţii de Inspecţie Fiscală; 
Ø PLA - sistem informatic pentru programarea şi realizarea acţiunilor de Inspecţie Fiscală; 
Ø RESTANTE - sistem informatic pentru gestionarea restanţelor persoanelor fizice si juridice;   
Ø Mijloace fixe şi CONTAB  - evidenţă mijloacelor fixe;  
Ø PATRIMVEN – informaţii privind patrimoniul persoanelor fizice şi juridice deţinute, sistemele 

informatice specifice trezoreriei statului; 
Ø TREZOR - sistem informatic ce gestionează operaţiunile contabile zilnice în unităţile de 

trezorerie;  
Ø  EMICERT - sistem informatic cu ajutorul căruia se ţine evidenţa titlurilor de stat emise prin 

trezoreriile statului;  
Ø DEPTERM - sistem informatic cu ajutorul căruia se ţine evidenţă depozitelor la termen 

constituite de persoane juridice; 
Ø  CASHBNR – sistem informatic pentru gestiunea operaţiunilor de depunere numerar derulate de 

unităţile trezoreriei statului în relaţie cu BNR;   
Ø TAXEDIV – sistem informatic ce asigură gestiunea impozitelor şi taxelor încasate în cadrul 

punctelor de încasare ale trezoreriilor pentru bugetul de stat; 
Ø MANAGEMENTUL IDENTITATII – se asigură acordarea şi retragerea de roluri în aplicaţii 

prin solicitare, verificare şi acordare; 
Ø ARHIVA ELECTRONICĂ înscrierea pe portalul Ministerului Justiţiei a titlurilor executorii 

transmise de serviciile de executare silită; 
Ø SIDOC sistemul informatic de gestionare a documentelor intrate/ieşite în/din instituţie; 
Ø E-formulare editor de formulare europene; 
 

In conditiile de pandemie  ale anului 2020, serviciul STI a avut o activitate intensa datorata 
multiplelor schimbari legislative si a necesităţii respectării regulilor transmise de conducerea 
instituţiei in vederea asigurării  continuităţii  activităţii in condiţi bune. Dintre aceste activităţi 
enumerăm : 
l s-au creat şi/s-au solicitat la CNIF drepturi pentru conectarea dispozitivelor care să faciliteze 

munca de la domiciliu a personalului instituţiei pentru care s-a stabilit acest lucru; 
l s-au configurat statii de lucru pentru a permite accesul securizat din afara reţelei; 
l s-au configurat, solicitat drepturi si acordat suport colegilor pentru aplicatiile de tip 

videoconferinta on-line pentru a putea participa la sedinte si cursuri de pregatire sau testari; 
l s-a acordat sprijin personalului care  s-a mutat in alte birouri prin reinstalarea echipamentelor, 

mutare care a avut drept scop asigurarea distanţării fizice in condiţii de pandemie; 
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l s-au schimbat severele, inlocuindu-se cu maşini noi, la A.J.F.P. Sibiu, Medias şi server nivel II 
(NODEA), cu un timp de răspuns superior la accesarea bazelor de date; 

l s-au colectat echipamentele casate din toate unităţile fiscale, s-au scos HDD -urile din interior si 
au fost predate către firma contractata care colecteaza si distruge deşeuri electrocasnice; 

l s-a asigurat functionarea celor 25  de servere locale aflate în administrarea  serviciului care au 
funcţionat fără întreruperi şi fără pierderi de date care să afecteze activitatea curentă în relaţia cu 
contribuabilii. 

 
 
 III.3. Activitatea de Comunicare, Relaţii publice şi Mass-media 
 

Activitatea de comunicare este organizată şi se desfăşoară la nivelul A.J.F.P. Sibiu prin 
Compartimentele de Comunicare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, ale Hotărârii Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a legii, Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr.233/2002 şi 
OMEF nr.377/2002, precum şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică. 

 
 În anul 2020 activitea de comunicare relaţii publice şi mass-media s-a reflectat în 
următoarele: 

• au fost elaborate 6 comunicate de presă; 
• s-au înregistrat şi soluţionat un număr de 438 de petiţii; 
• s-a răspuns la 2 solicitări scrise şi verbale venite din partea reprezentanţilor mass-

media; 
• s-au monitorizat 16 articole în presa scrisă locală, materiale audio şi video; 
• au fost soluţionate 2 solicitări de informaţii de interes public formulate în baza Legii 

544/2001. 
 Prin comunicatele de presă transmise mass - mediei locale s-a urmărit promovarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, promovarea emisiunilor lunare de titluri de stat, promovarea 
utilizării de către contribuabili a serviciilor online în relaţia cu instituţia.  
 În continuare, prin activitatea de comunicare se vor continua demersurile necesare în vederea 
asigurării unei activităţi eficiente şi eficace care să conducă la creşterea transparenţei instituţiei, 
creşterea gradului de conformare voluntară, îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii, gestionarea 
eficientă a activităţii de relaţii cu publicul, asigurarea suportului necesar unităţilor subordonate şi 
asigurarea accesului la informaţiile de interes public. 

 
 
Capitolul IV – Bune practici şi iniţiative proprii în anul 2020 

 
Pentru mediatizarea noutăţilor legislative şi a informaţiilor fiscale de larg interes, în anul 2020 

au fost organizate un număr de 2 întâlniri cu contribuabilii, la care au participat 82 contribuabili. 
S-au întreprins acţiuni pentru promovarea şi asigurarea asistenţei privind utilizarea Spaţiului 

Privat Virtual (SPV). Astfel, în cursul anului 2020 numărul de utilizatori SPV a crescut de la 35.216 
la 40.819.  

Totodată, a fost promovată utilizarea serviciilor de plată on-line şi cea prin intermediul 
cardurilor bancare. În cursul anului 2020, la ghişeele unităţilor de trezorerie din judeţul Sibiu au fost 
efectuate 3.864 plăţi cu carduri bancare în valoare totală de 8.057.018 lei. 

În anul 2020 un număr de 45.943 de contribuabili care s-au prezentat la sediile unităţilor 
fiscale au fost asistaţi prin intermediul ghişeului unic în condiţiile aplicării de măsuri pentru 
prevenirea imbolnăvirilor şi răspândirea virusului Covid - 19. S-a înregistrat o scădere cu 25% a 
numărului contribuabililor care s-au prezentat la sediile unităţilor fiscale faţă de anul 2019. 
 În cadrul activităţii de asistenţa a contribuabililor acordată în scris, telefonic şi direct la sediu 
desfăşurată de structurile de asistenţă a contribuabililor în anul 2020 s-au  înregistrat următoarele 
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rezultate:  
l informarea contribuabililor privind  facilitatile fiscale de care pot beneficia în anul 2020 
l intensificarea activităţilor de informare şi stimulare a contribuabililor privind depunerea 
declaraţiilor, cererilor şi a altor documente prin intermediul utilizării serviciului Spaţiu Privat 
Virtual (SPV) în scopul minimizării contactului cu contribuabilii, reducerii timpului alocat de 
contribuabili informării pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale, reducerii costurilor alocate în 
procesul de administrare a veniturilor şi degrevării activităţii salariaţilor din cadrul unităţilor 
fiscale.  
l monitorizarea contribuabililor care înregistrează cele mai mari arierate certe, analiza datelor 
comunicate de organele fiscale împreună cu fiecare şef serviciu de executare silita, respectiv şef 
serviciu fiscal, în vederea stabilirii acţiunilor necesare pentru diminuarea arieratelor; 
l promovarea utilizării serviciilor de plată on-line şi cea prin intermediul cardurilor bancare;  
l asigurarea de asistenţă şi îndrumare specializată, pe categorii de contribuabili, atât în 
 scris prin răspunsuri oferite la solicitarile contribuabililor cât şi telefonic. 
l pentru asigurarea serviciilor oferite contribuabililor pe bază de programare on-line, la 
mezaninul clădirii a fost amenajată o încăpere destinată exclusiv acestui scop, dotată cu birou, 
scaune şi calculator, informaţiile despre accesul la aceasta fiind afişate în holul de la intrarea în 
instituţie;  
l pentru îmbunătăţirea relaţiei cu contribuabilii, pe parcursul anului 2020  la nivelul AJFP 
Sibiu s-au gestionat prin intermediul adresei de e-mail a instituţiei solicitările instituţiilor 
publice si ale contribuabilior, pentru soluţionarea rapidă şi eficientă a solicitărilor 

În vederea fluidizării fluxului de contribuabili,  în toate unităţile fiscale din judeţul Sibiu exista 
implementat un sistem ce permite emiterea de bonuri de ordine.  

Având în vedere rezultatele înregistrate de Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu 
în anul 2020, în continuare se va urmări creşterea gradului de colectare a veniturilor bugetului general 
consolidat şi atingerea ţintelor privind indicatorii de performanţă stabiliţi de A.N.A.F. prin aplicarea 
în principal a următoarelor măsuri: 

l creşterea conformării voluntare, prin impulsionarea conformării voluntare a 
contribuabililor la declararea on-line şi plata obligaţiilor fiscale; 

l creşterea eficienţei colectării, prin creșterea numărului de contribuabili care accesează 
facilitățile fiscale oferite, prin utilizarea unor pârghii eficace şi eficiente, în vederea 
recuperării arieratelor; 

l reluarea activității de executare silită, evitându-se afectarea contribuabililor aflați în 
dificultate, dar și eventualele cazuri de fraudă fiscală; 

l   eficientizarea activităţii de inspecţie fiscală prin efectuarea cu prioritate  de 
controale: 

- la persoane juridice identificate cu risc fiscal asociat preţurilor de transfer, care 
desfasoară activităţi de detaşare a salariaţilor pe teritoriul unui stat membru în 
vederea prestării de servicii transnaţionale, care desfasoară activităţi în domeniul 
IT, intrate în insolvenţă şi comunicate de către serviciul juridic pentru efectuarea de 
inspecţii fiscale, care inregistrează TVA de rambursat în vederea soluţionarii DNOR 
cu control anticipat; 
-  la persoane fizice care desfăşoara activităţi de comerţ cu autovehicule second-
hand, tranzacţii imobiliare, inginerie şi consultanţă tehnică, juridice ( respectiv 
avocaţi, notari, executori judecatoreşti), activităţi agricole; 

l creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor, prin implementarea şi dezvoltarea 
canalelor moderne de comunicare,  în vederea creşterii procentului de utilizare de 
către  contribuabili a mijloacelor electronice şi implicit reducerea costurilor de 
conformare ale contribuabilillor; 

l dezvoltarea sistemului de control intern managerial; 
l îmbunătăţirea managementului resurselor umane; 
l înaintarea de propuneri legislative, organizatorice și tehnice concrete către 

conducerea ANAF și DGRFP Brașov în vederea informatizării și automatizării unor 
procese, eficientizării activității și reducerii costului colectării;  
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B. AGRICULTURA 

B.1. Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu 

 

       Misiunea Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu este de a promova și implementa 
politicile agricole comunitare şi naţionale conform intereselor naţionale prin aplicarea Programului 
de Guvernare, respectiv a strategiilor şi politicilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din mediul rural. 
     Direcţia pentru Agricultură a Judetului Sibiu răspunde de realizarea strategiilor şi politicilor 
agroalimentare şi de dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la nivelul 
judeţului Sibiu, de aplicare a pârghiilor şi mecanismelor specifice economiei de piaţă, în vederea 
stimulării producţiei agricole, în concordanţă cu cerinţele de aprovizionare ale populaţiei şi de 
export, precum şi de implementarea programelor de sprijinire a zonei rurale. 

Județul Sibiu, la nivelul anului 2020 deține o suprafată agricolă de 292910,57 ha din care 
suprafața arabilă este de 115487,94 ha cu următoarea structură: pășuni-103263,89 ha, fânețe-
71728,53 ha, vii-2739,79 ha, livezi -5002,77 ha. 

Implementarea H.G. nr. 107/2020 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru 
aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” 

Valoarea sprijinului este de 3000 euro/1000 mp plantați cu tomate cu condiția valorificării 
producției pană la data de 15 iunie pentru ciclu I de producție. 

Datorită condițiilor nefavorabile de climă s-a decis prelungirea termenului de valorificare 
care a determinat implicit diminuarea sumei stabilite inițial. 
 Numărul total de beneficiari ai programului de tomate:-12 fermieri  
          Suma acordată:129.414,48 lei 
 

Implementarea H.G. nr. 202/2020 privind modificarea și completarea H.G. nr. 108/2019 
pentru aprobarea schemei de “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a 
producției de usturoi” 

La nivelul Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu a existat un singur beneficiar al 
programului de usturoi pentru care s-a plătit suma de 1004,33 lei. 
 

Implementarea H.G. nr. 705/2020 privind ajutorul de minimis pentru compensarea 
fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra 
sectorului apicol 
 Numărul de apicultori înscriși în program la nivelul județului Sibiu a fost de 367, suma 
totală plătită către aceștia fiind de 708.450 lei aferentă unui număr total de 28.338 familii de albine. 
 

 Coordonarea elaborării amenajamentelor pastorale 
La nivelul județului Sibiu până la sfârșitul anului 2020 au fost elaborate și înregistrate un 

număr de 49 proiecte în suprafață de 174992,29 ha pajiști permanente (pășune și fâneață) iar alte 15 
proiecte aflându-se în lucru pentru o suprafață de 65998,90 hectare. 

Pentru creșterea competitivității fermelor agricole și în special al fermelor de familie s-au 
organizat 58 loturi demonstrative în sectorul  vegetal urmărindu-se prin acestea realizarea unor 
producții ridicate și de calitate prin: 
 -folosirea materialului biologic certificat; 
          -folosirea unor soiuri /hibrizi adecvați zonei de cultură; 
          -respectarea tuturor verigilor tehnologice; 
          -valorificarea terenului în funcție de potențialul productiv al solului; 
 

 Implementarea Legii 17/2014 privind vânzarea –cumpărarea terenurilor din extravilan 
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In anul 2020 au fost depuse 3082 oferte de vânzare pentru o suprafață totală de 1542,4 
hectare, pentru care au fost eliberate 466 avize finale și 2452 adeverințe de vânzare, suprafața totală 
tranzacționată în anul 2020 fiind de 1542,4 ha; 
  

Implementarea Legii 18/1999 republicată privind scoaterea definitivă și temporară a 
terenurilor din circuitul agricol 
 La nivelul județului Sibiu au fost emise 17 avize favorabile - inițiere PUZ în suprafată de 
261171,40 mp; 5 decizii/avize de redare în circuitul agricol pentru o suprafată de 63186 mp; 6 
avize/decizii pentru scoateri temporare din circuitul agricol pentru o suprafață de 93339 mp, 
respectiv 63 de avize/decizii pentru scoateri definitive din circuitul agricol pentru o suprafață de 
150176,95 mp. 
 
         Registrul plantațiilor viticole 
       În cursul anului 2020 s-au efectuat, ori de câte ori a fost nevoie, modificări în programul 
Registrului plantaţiilor viticole. 
      Au fost verificați proprietarii de plantații viticole înscrişi în Registrul Plantațiilor Viticole, s-a 
asigurat și distribuit documentele specifice și s-a acordat consiliere pe probleme de viticultură. 
 
       Produse tradiționale și ecologice 
     In ceea ce privește situația produselor tradiționale atestate conform Ordinului 724/2013, la data 
de 31.12.2020 județul Sibiu deținea 13 atestate a 3 operatori economici, persoane fizice și juridice. 
     Atestarea produselor obținute conform retetelor consacrate s-a făcut conform Ordinului nr. 
394/2014, județul Sibiu având înregistrate 11 rețete recunoscute la nivel local. 
   În agricultura ecologică au fost înregistrați conform Ordinului 1253/2013 un număr de 227 
operatori economici din care 206 producători agricoli, 15 procesatori, 19 comercianți, 1 exportator 
și 1 operator floră spontană. 

Programele de inspecţii anuale, precum şi tematicile specifice trasate de Autoritatea de 
coordonare din cadrul M.A.D.R., au constituit cadrul general  al acţiunilor întreprinse în anul 2020, 
avându-se totodată în vedere îndeplinirea şi a altor atribuţii legale ce au revenit fiecărui 
compartiment de inspecţii, stabilite de actele normative în vigoare, precum şi cele dispuse prin 
decizii de către conducerea instituţiei. 

Prin activitatea desfăşurată, s-a avut în vedere ca toţi operatorii din domeniu, să respecte 
normele tehnice de realizare şi evidenţă a producţiei agricole şi cu prioritate, normele privind 
calitatea şi trasabilitatea produselor, precum şi conformitatea cu standardele comunitare. 
  

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC VITIVINICOL 
 

Au fost desfășurate un număr de 112 acțiuni de control privind verificarea naturaleții, 
autenticităţii și etichetării produselor vinicole, respectiv verificări pe linia calității vinului 
comercializat în supermarketuri și depozite en gross prin prelevarea a 6 probe vin precum și vizarea 
documentelor de însoțire a transporturilor de produse vitivinicole -140 acțiuni de verificare și control. 
 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC ÎN PRODUCEREA ŞI 
VALORIFICAREA  LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR 

 
Inspecţia legume-fructe  a desfăşurat  126 acţiuni de control pe filiera de comercializare a 

fructelor şi legumelor proaspete în vederea stabilirii modului de respectare a standardelor de 
calitate, etichetării, a prezenţei şi înscrisurilor din  documentele fiscale.  

Acţiunile s-au desfăşurat  în pieţele agroalimentare (la producători agricoli şi agenţi 
economici), unităţi de tip hiper şi supermarket, depozite en-gross, magazine alimentare din judeţul 
Sibiu.  În piețele agroalimentare s-au efectuat 199 acțiuni de verificare a modului de etichetare și 
prezentare a documentelor care atestă calitatea de producător. Au fost emise 4 autorizații de 
înființare plantații pentru suprafața de 6,86 ha.                                
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 Măsuri dispuse: au fost aplicate un număr de 25 avertismente conform O.G. nr. 2/2001 concomitent  
cu retragerea de la comercializare a loturilor neconforme pe linia standardelor de calitate în vederea 
repunerii în conformitate.  
 

INSPECŢIA DE STAT ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 
 

Verificarea respectării de către organismul de inspectie și certificare a procedurii de control 
standard -22 acţiuni de control conform eşantionului primit de la Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 
Prelevări probe din produsele obținute în sistem ecologic: miere de albine și mere-6 acțiuni 

 
 CONTROL ÎN DOMENIUL ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC ŞI 

CONTROLUL FERTILIZANŢILOR 
      

  În anul 2020 s-au întreprins un număr total de 19 acţiuni de control, care au vizat: 
- verificarea modului de depozitare, ambalare, etichetare, respectiv prezenţa documentelor de 
însoţire a îngrăşămintelor; 
- verificarea efectuării testului de rezistenţă la detonare pentru îngrăşămintele care au în compoziţie 
un procent mai mare de 28% azot. 
-Nu au fost solicitate autorizații pentru cultivarea plantelor modificate genetic. 
    

 INSPECŢII TEHNICE ŞI CONTROL  ÎN REALIZAREA ŞI PROMOVAREA 
PRODUSELOR DIN  INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

         
In anul 2020 s-au efectuat 154 controale de specialitate la operatorii economici din care :70 

inspectii în structurile de vânzare cu amănuntul respectiv 10 inspecții la producătorii de produse de 
panificatie în vederea urmăririi modului de folosire a sării iodate la fabricarea produselor; 60 
verificări privind marcarea, ambalarea și comercializarea ouălor, 2 verificari privind legalitatea 
retetelor consacrate, 8 verificări privind respectarea normelor impuse la eliberarea autorizației de 
depozit. 
                                                  

STATISTICĂ VEGETALĂ ŞI ZOOTEHNICĂ 
SECTOR VEGETAL 

 
Situația suprafețelor și productiilor la principalele culturi agricole 

județul Sibiu 2020 
 

Nr crt. Cultura Suprafața recoltată        
ha 

Producția obținută 
          tone 

1 Porumb boabe-consum 27671 151597 
2 Porumb boabe –sămânță 0 0 
3 Sorg boabe-consum 2 1 
4 Sorg boabe-sămânță 0 0 
5 Floarea soarelui-consum 1645 3859 
6 Floarea soarelui-sămânță 0 0 
7 Soia boabe 2150 3859 
8 Tutun 0 0 
9 Sfeclă de zahăr 591 25710 
10 Cartof de toamnă 2749 42524 
11 Tomate vara-toamnă 367 3840 
12 Struguri de vin 218 348 

 
 

Sector ZOOTEHNIC 
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Situația efectivelor de animale și a producțiilor la nivelul județului Sibiu 
 

Nr crt. Specia Efective Productii 
1 Bovine 52188 881.177 hl lapte 
2 Bubaline 1746 8.780 hl lapte 
3 Porcine 52181 6.526 tone carne în viu 
4 Ovine 530911 217.500 hl lapte 
5 Caprine 17674 21.842 hl lapte 

 

B.2. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
 

În conformitate cu Legea nr. 1/2004, cu modificările și completările ulterioare şi art. 4 
alin.(2) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.): 

a) este instituția responsabilă pentru implementarea schemelor de plăți directe pentru 
agricultură, având ca sursă de finanțare Fondul european pentru garantare în agricultură (FEGA), 
precum și fonduri din bugetul național; 

b) utilizează, ca instrument de derulare și gestionare financiară, Sistemul Integrat de 
Administrare și Control, pentru gestionarea fondurilor Uniunii Europene și naționale destinate 
agriculturii pentru plățile prevăzute în cererea unică de plată și pentru control. 

De asemenea, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este instituția responsabilă 
pentru implementarea măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole și 
schemelor de ajutor de stat aferente măsurilor 8 și 15 din PNDR, având ca sursă de finanțare Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și fonduri din bugetul național. 

În vederea îndeplinirii obiectivelor PAC (Politica Agricolă Comună), finanțarea diverselor 
măsuri care intră sub incidența acestei politici, inclusiv dezvoltarea rurală, se realizează din:  

(a) Fondul european de garantare agricolă (FEGA);  
(b) Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).  
În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală, inclusiv pentru activități din 

sectorul alimentar și nealimentar și din silvicultură, contribuie la atingerea următoarelor obiective:  
(a) favorizarea competitivității agriculturii;  
(b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;  
(c) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul județean Sibiu,  funcționează cu un 
centru județean și 5 centre locale: Sibiu, Mediaș, Agnita, Porumbacu de Jos și Miercurea Sibiului. 

În perioada 2015-2020, România va beneficia de importante alocări financiare de la Uniunea 
Europeană în cadrul PNDR 2014-2020. Fermierii care utilizează suprafețe de terenuri agricole pe 
raza județului Sibiu au putut solicita următoarele scheme de plăți directe, ca mecanisme de susținere 
a producătorilor agricoli:  

- Schema de plată unică pe suprafață 
- Plata redistributivă  
- Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu 
- Plata pentru tinerii fermieri; schema de sprijin cuplat 
- Schema pentru micii fermieri; 
- Sprijin cuplat în sector vegetal și zootehnic; 
- Ajutoare Naționale Tranzitorii în sector zootehnic; 
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- Ajutor Național Tranzitoriu pentru culturile în teren arabil;  
Măsuri compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole: 
-  Măsura 10-Agro-mediu și climă;  
-  Măsura 11-Agricultura Ecologică;  
-  Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale.  
Pentru angajamentele aflate în desfășurare au solicitat Măsura 214-Plăți pentru agro-mediu. 

Pentru Campania 2020 la nivelul Centrului Județean Sibiu au fost depuse un număr de 13.630  
cereri unice de plată. 

Derulată în condițiile atipice impuse de răspândirea pe teritoriul României a epidemiei de 
Coronavirus, Campania 2020 de primire a cererilor unice de plată a debutat la data de 2 martie, iar 
în intervalul 6 aprilie 2020 - 15 iunie 2020 aceasta s-a desfășurat exclusiv în mediul online, pentru a 
proteja sănătatea salariaților APIA și a beneficiarilor deopotrivă. 

Documentele care dovedesc utilizarea terenului, în speță Adeverințele eliberate de Primării, 
au fost transmise direct de către acestea, scanate, pe adresele de e-mail ale centrelor locale și ale 
Centrul Județean. 

 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a venit în sprijinul fermierilor afectați de 
secetă prin acordarea unui ajutor de stat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna 
anului 2019, și care au fost afectate de seceta pedologică. 

 La Centrul județean Sibiu s-a primit o singură cerere, pentru care s-a acordat suma de 
2636,68 lei. 
 

Situația cererilor unice depuse în Campania 2020 la A.P.I.A. – Centrul județean Sibiu 
 

 

Judeţ 

Centrul Județean/local 

Nr. total cereri 
primite în  
Campania 

2020 

Suprafaţa 
agricolă 
 totală 

declarată 
(ha) 

SB AGNITA 2.246 17.545,34 

SB 
CENTRUL 
JUDEȚEAN SIBIU 531 87.754,12 

SB MEDIAȘ 3.330 21.709,21 

SB 
MIERCUREA 
SIBIULUI 1.780 12.919,96 

SB 
PORUMBACU DE 
JOS 1.478 6.958,24 

SB SIBIU 4.265 26.394,13 
 Total 13.630 173.281,00 

 
 

Situație plăți efectuate pentru Campania 2020 în anul calendaristic 2020 
 

 
Plăți efectuate în avans 2020 Situație plată finală 2020 Suma totală  
Nr. 

dosare Suma autorizată Număr 
dosare 
plătite 
final 

Suma autorizată autorizată în 
Campania 2020 

plătite în 
avans  la plata în Avans  la plata Finală   

11.665  
134.134.251,26 lei 12.158  

68.209.738,83 lei 
 

202.343.990,09 lei 
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Situație plăți efectuate pentru Campania 2019 în anul calendaristic 2020 
 
 

 FEGA FEADR BN BN1 
NUMĂR 

BENEFICIARI 
 

4.035 
 

958 
 

11.365 
958 

SUMA 
AUTORIZATĂ  -

LEI- 

60.653.499,92 lei 10.536.937,25 
lei 

32.833.559,65 
lei  

2.089.710,24 lei 

 
Situație plăți efectuate pentru Măsura 15- în anul calendaristic 2020 
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Nr 
crt
. 

Măsura 

Nr. 
cere
ri 
soli
cita
te 

Nr. 
cer
eri 
elig
ibil
e 

Valoare      autorizată la plată în euro 

Valoar
e      
autori
zată la 
plată 
în  lei 

1. 

Programul 
Național 
Apicol  
(H.G. nr. 
339/2020) 

249 249 176.714,00 845.2
40,76 

2. 

Programul 
în Școli al 
României 
(H.G. nr. 
640/2017 
c.m.s.c.u) 

2 2 - 
3.058.
493,0
0 

3. 

Măsura 14 – 
bunăstare în 
favoarea 
animalelor 
pachet; 
a) porcine 

1   1  

83.944,91 
(valoare autorizată în 24.03.2020 aferentă cererii 
2019,cererea pentru anul 2020 urmează sa fie 
autorizată) 

391.4
77,09 

4. 

Măsura 14 – 
bunăstare în 
favoarea 
animalelor 
pachet; 
b) păsări 

 
4   

 
4   

110.446,04 
(valoare autorizată în 25.03.2020 aferentă cererilor 
2019 (3 cereri),cererile pentru anul 2020 urmează sa fie 
autorizate) 

515.0
65,11 

5. 

Asigurarea 
plantațiilor 
viticole cu 
soiuri de 
struguri 
pentru vin 
(OMADR 
1516/2018) 

2 2 - 11.38
4,40 

6. 

 M21- 
Sprijin 
temporar cu 
caracter 
excepțional 
acordat 
fermierilor 
și imm-
urilor care 
au fost 
afectați în 
mod 
deosebit de 
criza covid-

133
9 

133
4 3.035.350 

14.51
8.079,
05 
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 Cereri M15 plătite Nr cereri plătite  M15 
Plăți efectuate 
lei 

M15-ses1/2017/an1 2 188405.72 
M15-ses1/2017/an2 2 249179.81 
M15-ses2/2019/an1 4 1969991.16 
TOTAL  6 2407576.69 

 
 

Situaţia plăţilor pentru Măsurile specifice gestionate de către APIA – Centrul județean Sibiu 
în  Campania 2020 

                           
MĂSURI DE PIAȚĂ ȘI AJUTOARE SPECIFICE COMUNITARE 

 

19 -
BOVINE 

6.
1 

M21- 
Sprijin 
temporar cu 
caracter 
excepțional 
acordat 
fermierilor 
și imm-
urilor care 
au fost 
afectați în 
mod 
deosebit de 
criza covid-
19 – 
OVINE/CA
PRINE 

188
7 

188
2 2.210.150 

10.57
1.147,
45 

6.
2 

M21- 
Sprijin 
temporar cu 
caracter 
excepțional 
acordat 
fermierilor 
și imm-
urilor care 
au fost 
afectați în 
mod 
deosebit de 
criza covid-
19 – 
SECTOR 
VEGETAL 

353 344 334.900 
1.601.
826,7
0 

TOTAL 5.951.505 
31.51
2.713,
56 
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SPRIJIN FINANCIAR DE LA BUGETUL DE STAT 
 

Nr. 
crt. Măsura Nr. cereri Suma autorizată la 

plată (lei) 

1.  Ajutorul de stat Renta viageră agricolă 
(Legea nr. 247/2005 )  377 478.792,42 

2. 
Ajutorul de stat pentru ameliorarea raselor de 
animale 
(HG 1179/2014 ) 

31 2.144.295,62 

3. 
Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în 
agricultură 
(H.G.1174/2014-OMADR nr.1727/2015) 

366 
(cereri 

aferente -
trim I,II și 

III) 

1.921.528,00 
(trim I și trim II 

2020) 

4. 

Ajutor de stat pentru susținerea activității 
crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei 
economice generate de pandemia de covid-19 
(OUG 149/2020) 

30 1.613.670,65 

5. 

Ajutor de stat pentru susținerea activității 
crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei 
economice generate de pandemia covid -19 
(OUG 150/2020) 
 

5 1.079.036,00 

6. 

Ajutor de stat pentru susţinerea activităţii 
crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei 
economice generate de pandemia covid-19 
(OUG 151/2020) 

3 451.657,00 

7. 

Ajutor de stat acordat pentru sustinerea activitatii 
producatorilor din sectorul vitivinicol în contextul 
crizei economice generate de pandemia covid-19 
(OUG 205/2020) 

2 51.892,12 

TOTAL 7.740.871,81 
 

 
SPRIJIN FINANCIAR COMUNITAR ȘI NAȚIONAL ACORDAT ÎN SECTORUL 

APICOL 
 

Sprijinul financiar comunitar și național acordat în sectorul apicol se acordă conform 
Programului Național Apicol elaborat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu 
reprezentanții organizațiilor profesionale apicole, pentru o perioadă de 3 ani, respectiv 2020 - 2022 
și vizează îmbunătățirea condițiilor de producere și comercializare a produselor apicole. 
 

PROGRAMUL PENTRU ŞCOLI AL ROMÂNIEI 
 

Hotărârea de Guvern nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în 
perioada 2017-2023. 
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Programul pentru şcoli al Uniunii Europene este un program menit să creeze obiceiuri 
alimentare sănătoase şi să ducă la creșterea consumului de produse locale în rândul copiilor, fiind 
construit în jurul a două componente: distribuţia de fructe şi legume proaspete şi lapte de consum şi 
produse lactate fără adaos de lapte praf şi punerea în aplicare de măsuri educative aferente. 
Programul pentru școli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri: 

 a) acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 
autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de 
stat și particular de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație 
în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde prețul integral de 
achiziție a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuție și 
depozitare a acestora, după caz;  

b) finanțarea măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și 
produselor lactate. 
 

MĂSURA 14 - PLĂŢI ÎN FAVOAREA BUNĂSTĂRII ANIMALELOR 
 

 Plățile pentru bunăstarea animalelor au ca obiectiv general îmbunătățirea mediului și a 
spațiului rural prin susținerea unor standarde superioare de bunăstare a animalelor. Obiectivul 
specific îl reprezintă asigurarea unor standarde superioare de bunăstare a animalelor în cadrul 
fermelor zootehnice, prin acoperirea costurilor suplimentare și pierderii de venituri pentru 
îmbunătățirea condițiilor de mediu și a bunăstării animalelor, datorate angajamentelor asumate pe 
baze voluntare în favoarea bunăstării şi protecției prin aplicarea unor măsuri, altele decât măsurile 
tehnologice obligatorii, pentru depășirea standardelor minime obligatorii. Plățile pentru bunăstarea 
animalelor se acorda pentru sectorul porcine si pentru sectorul păsări. 

ASIGURAREA PLANTAȚIILOR VITICOLE CU SOIURI DE STRUGURI PENTRU VIN  

  Acordarea unui sprijin pentru asigurarea recoltei plantaţiilor viticole, este una din măsurile 
de piaţă ale noii organizări comune de piaţă a produselor vitivinicole, care a fost luată de Comisia 
Europeană, pentru a contribui la salvgardarea veniturilor producătorilor, atunci când acestea sunt 
afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunatori. 

MĂSURA 21 – SPRIJIN TEMPORAR CU CARACTER EXCEPȚIONAL ACORDAT 
FERMIERILOR ȘI IMM-URILOR CARE AU FOST AFECTAȚI ÎN MOD DEOSEBIT DE 
CRIZA COVID-19 (ARTICOLUL 39b) 

 
 Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor legate de lichidități care periclitează continuitatea 

activităților agricole, respectiv a producţiei primare în agricultură, în special în sectoarele zootehnic 
(bovine, ovine și caprine), legume– fructe și cartofi, ca fiind cele mai afectate de impactul COVID-
19. 

Sprijinul se acordă fermierilor din sectorul zootehnic, respectiv bovine, ovine /  
caprine și celor din sectorul legume-fructe și cartofi, în vederea reluării fluxului tehnologic normal 
al fermei și menținerea viabilității fermelor.  
 

AJUTORUL DE STAT PENTRU ACORDAREA RENTEI VIAGERE AGRICOLE 
 
  Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează 
sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu 
investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 



 31 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare, având siguranța unei surse viagere de venituri garantate de stat. 
 

AJUTORUL DE STAT ÎN SECTORUL CREȘTERII ANIMALELOR 
 

 Ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor reprezintă acoperirea costurilor 
administrative aferente întocmirii şi menținerii registrului genealogic și costurile aferente testelor 
pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului, cu excepția 
controalelor efectuate de proprietarul șeptelului sau controalelor de rutină cu privire la calitatea 
laptelui. 
 
AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII CRESCĂTORILOR DIN   
SECTORUL BOVIN ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE 
PANDEMIA DE COVID-19 
 

 Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 se acordă crescătorilor care dețin 
animale din speciile bovine, respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice 
autorizate, persoane fizice, după caz, precum şi persoanelor juridice, denumiți în continuare 
beneficiari. 
 Sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este o plată compensatorie pentru pierderile 
cauzate de pandemia COVID-19 suportate de beneficiari, în perioada cuprinsă între 01 martie – 01 
iulie 2020. Schema are caracter temporar și se aplică pe întreg teritoriul României.  
 Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este până la data de 31 decembrie 2020. 
 
AJUTOR DE STAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII CRESCĂTORILOR DIN 
SECTORUL AVICOL ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE 
PANDEMIA COVID -19 
 

 Ajutorul de stat  cu caracter temporar, se acordă crescătorilor de păsări, întreprinderilor 
individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice care 
desfăşoară activitate de reproducție și/sau incubatie și/sau creștere a păsărilor pentru carne sau ouă 
,în ferme de creștere/reproducție/incubație autorizate sanitar veterinar.  

Ajutorul de stat cu caracter temporar se acordă pe capacitatea de producție 
deținută de beneficiar,  echivalent UVM, funcție de speciile și categoriile de păsări, respectiv, pui de 
carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele și pui eclozionați. 
 

 
 AJUTOR DE STAT PENTRU SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII CRESCĂTORILOR DIN 
SECTORUL SUIN ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA 
COVID-19 

 
 Ajutorul de stat  cu caracter temporar, se acordă crescătorilor de suine, întreprinderilor 

individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, după caz, precum şi persoanelor juridice 
care desfăşoară activitate de reproducție și/sau creștere a suinelor, în ferme de 
creștere/reproducție înregistrate/autorizate sanitar veterinar.  

Scopul acordării ajutorului de stat îl reprezintă  susținerea activității crescătorilor din 
sectorul suin în contextual crizei economice generate de pandemia COVID – 19. 

 
AJUTOR DE STAT ACORDAT PENTRU SUSȚINEREA ACTIVITĂȚII 
PRODUCĂTORILOR DIN SECTORUL VITIVINICOL ÎN CONTEXTUL CRIZEI 
ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19 
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 Schema se aplică producătorilor vitivinicoli care desfășoară activități pentru 
producerea strugurilor pentru vin, respectiv persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, 
întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, constituite în temeiul Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 182/2016, și persoanelor juridice, denumiți în continuare beneficiari. 

Se acordă un ajutor de stat sub formă de subvenție directă egală cu echivalentul în lei a 500 
euro/ha, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar. 
 
 

B.3 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu 

 
 Este organizată și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor finanțată din subvenții acordate de la 
bugetul de stat şi din venituri proprii. 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu este un serviciu descentralizat al 
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, subordonată tehnic și 
administrativ autorității mai sus menționate, având autoritatea și responsabilitatea aplicării strategiilor 
guvernamentale în domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor pe teritoriul județului 
Sibiu, a gestionării, realizării și controlului activității sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor 
la acest nivel, precum și alte competențe delegate de autoritatea națională centrală sanitar-veterinară 
și pentru siguranta alimentelor 
 

SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA ANIMALELOR 

 

Au fost puse în aplicare a următoarele programe, astfel: 
-  realizarea planului cifric, întocmit conform programului strategic şi instrucţiunile 

primite prin notele de serviciu în corcondanţă cu efectivele din BND; 
- bolile cofinanţate (Pesta Porcină Africană, Pesta Porcină Clasică, Bluetongue, 

Encefalopatiilor Spongiforme Transmisibile, Salmonelozele Zoonotice, Influenţa 
Aviară, Rabie, AMR); 

- tuberculoza bovină; 

- bruceloza bovina 

- leucoza enzootică bovină; 
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Nr. 

crt. 

Boala 

U/M 

plan realizat  
   

Denumirea acţiunii      
   

1 

BLUETONGUE   
   

Supravegherea serologică  
   

BOVINE exam 744 791  
   

OVINE exam 0 305  
   

CAPRINE exam 0 15  
   

Supraveghere entomologică        
   

capturi culicoizi capturi 18 16  
   

2 

PESTA PORCINĂ CLASICĂ  
   

Domestic        
   

Supravegherea serologică exam 0 0  
   

Supraveghere virusologică exam 74 208  
   

Supravegherea clinică exam 0  208   
   

Salbatic 
  

   
   

Supravegherea serologică exam 0 387  
   

Supraveghere virusologică exam 35 382  
   

3 

PESTA PORCINĂ AFRICANA - DOMESTIC  
   

Supravegherea serologică exam 0 3553 

 

  

PPA 

MISTRETI   

Supraveghere virusologică exam 388 552 

 

1239 

REALIZA

T   

 Supraveghere virusologică  mistreti exam 35 1239  
   

4 

INFLUENŢA AVIARĂ        

I. Păsări domestice:        

Supravegherea serologică        

galinacee exam 360 

341 - o ferma 

depopulata  

 O FERMA 

DEPOPULATA     

palmipede exam 125 126  
   

Supraveghere virusologică exam 
  

 
   

II. Păsări sălbatice  
   

Supraveghere virusologică exam 
  

 
   

5 

SALMONELOZE    
  

 
   

Găini de reproductie exam 130 130  
   

Găini ouătoare exam 26 26  
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Broiler exam 13 13  
   

6 REZISTENŢA ANTIMICROBIANA  nu e cazul 
 

   
   

7 
BOALA DE NEWCASTLE (Pseudopesta aviară)  

   
Supravegherea serologică exam 1200 1609  

   
Supravegherea virusologică exam      

   
8 TIFOZA exam 10 10  

   
9 PULUROZA exam  10  10  

   

10 

RABIA                                                                                                                                                         
   

Supravegherea virusologică  
   

animale domestice exam 15 7  
   

animale salbatice exam      
   

Recoltare vulpi- supraveghere activă probe 210 

110- in 

derulare 

30.01.2021 

 

   

Determinarea makerului tetraciclină exam 210 

110 -in 

derulare 

30.01.2021 

 

   
Determinarea anticorpilor postvaccinali-

ELISA exam  210 110 

 

   

11 

BRUCELOZA    
   

Supravegherea serologică  
   

Bovine exam 26500 27461  
   

Ovine şi caprine  
   

Infecţia cu Brucella melitensis  
   

masculi si femele exam 38524 34089  
   

Infecţia cu Brucella suis                                                                                                                                                                                                
   

femele exam 200 201  
   

15 

TUBERCULOZA  
   

în exploatatiile calificate oficial indemne  
   

TCS testări 43154 45777  
   

în exploatatiile in curs de calificare  
   

TCS testări 0 184  
   

19 ENCEFALOPATIA SPONGIFORMĂ BOVINĂ  
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bovine sănătoase clinic sacrificate 

pentru consum uman (tăieri normale) în 

vârsta de peste 30 luni exam 3378 443 

 

   
bovine cu semne clinice la inspectia 

antemortem în vârsta de peste 24 luni exam 52 2 

 

   
bovine sacrificate de urgenţă în vârsta 

de peste 24 luni exam 52 77 

 

   
bovinele moarte în vârsta de peste 24 

luni exam 78 63 

 

   
bovine suspecte de ESB, indiferent de 

vârstă exam 3 0 

 

   
bovine ucise în cadrul măsurilor de 

eradicare a ESB în 

Nu e cazul     

 

   
vârsta de peste 24 luni  

   

20 

SCRAPIA  
   

ovine /caprine sacrificate pentru consum 

uman în vârstă de peste 18 luni exam 519/151 869/32 

 

   
ovine / caprine care nu sunt sacrificate 

în vederea consumului uman în vârstă 

de peste 18 luni exam 519/151 989/91 

 

   
ovine suspecte, indiferent de vârstă exam      

   
ovine si caprine ucise în cadrul 

măsurilor de eradicare a bolii în vârstă 

de peste 18 luni Nu e cazul 0 0 

 

   

22 

ANEMIA INFECŢIOASĂ ECVINĂ  
   

Supravegherea serologică a tuturor 

ecvideelor în vârstă de peste 6 luni exam 4206 4262 

 

   

24 

LEUCOZA ENZOOTICĂ BOVINĂ  
   

Supraveghere serologică  la toate 

taurinele si bubalinele in varsta de peste 

24 luni exam 27500 28260 

 

   

25 

BOLILE INFECŢIOASE ŞI PARAZITARE LA ALBINE  
   

LOCA EUROPEANA exam 0 0  
   

LOCA AMERICANA exam 100 41  
   

NOSEMOZA exam 100 27  
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- anemia infecţioasă ecvină; 
- pseudopestă aviară (boala de newcastle); 
- rabia la animalele domestice şi sălbatice; 
- antraxul la toate speciile de animale; 
- măsuri pentru a preveni pătrunderea virusului pestei micilor rumegătoare pe 

teritoriul României. 
Despăgubirea pagubelor suferite de proprietarii animalelor (modul de gestionare a focarelor 
de boală, în special modul de întocmire a anchetelor epidemiologice, stabilirea datei probabile 
de pătrundere a agentului patogen, stabilirea sursei de infecţie, măsuri dispuse 

VAROOZA exam 100 71  
   

 

 

 
    

 

   
ACŢIUNI IMUNOLOGICE OBLIGATORII SAU DE URGENŢĂ PENTRU UNELE BOLI LA ANIMALE  

   
  

    
 

   
Nr. Crt Boala        

   

1 
BOALA DE NEWCASTLE 

- exploatatii nonprofesionale operaţiuni 202644 184662 

 

   

2 

ANTRAX  
   

CABALINE operaţiuni 3958 3885  
   

BOVINE operaţiuni 46223 48585  
   

OVINE operaţiuni 572082 568146  
   

CAPRINE operaţiuni 20000 17419  
   

3 

RABIA  
   

CÂINI operaţiuni 24176 21250  
   

PISICI operaţiuni  2176 558   
   

SITUAŢIA EPIZOOTIILOR (2020 )  
   

     
 

   

     
 

   

Denumirea bolii 

Focare 

active 

31.12.2020 

Focare stinse 

in 2020 

Nr. 

animale 

afectate 

Nr. animale ucise 

sau sacrificate 

 

   
PESTA PORCINA AFRICANA- DOMESTIC 18 11 238 731  

   
PESTA PORCINA AFRICANA-MISTRETI  16 0 38 29 morti  

   
ANEMIE INFECTIOASA ECVINA  0 2 2 2  

   
 LEUCOZA ENZOOTICA BOVINA 2 0 9 9  

   
 SCRAPIE 3 1 4 656  

   
 TRICHINELOZA MISTRETI 0 2 2 2  
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proprietar/medic veterinar de liberă practică/medic veterinar din cadrul DSVSASibiu 
/CSVSAO). 
Situatia despagubirilor, în 2020:  

    
 

   

Denumirea bolii 
Focare 

active 

Nr. 

animale 

afectate 

Nr. 

animale 

ucise sau 

sacrificat

e 

Nr. 

animale 

despagubit

e 

 

   
PESTA PORCINA AFRICANA- 

DOMESTIC 18 238 

731 714  

   
PESTA PORCINA AFRICANA-

MISTRETI  16 38 

29 morti 0  

   
ANEMIE INFECTIOASA ECVINA  0 2 2 1  

   
 LEUCOZA ENZOOTICA BOVINA 2 9 9 9  

   
 SCRAPIE 3 4 4 656  

   
 TRICHINELOZA MISTRETI 0 2 2 0  

   
 

• Gestionarea focarelor de boala s-a efectuat astfel: Actiuni in caz de suspiciune/combatere a 

bolii. In focarele declarate, activitatile specifice de combatere au fost: examinarea clinica a 

animalelor susceptibile la PPA, prelevarea de probe de sange, examenul anatomopatologic al 

cadavrelor, cu prelevarea de probe de organe, instituirea de restrictii privind circulatia 

animalelor din/inspre gospodaria afectata, afluirea probelor la laborator, evaluarea animalelor in 

vederea despagubirii proprietarului ( unde a fost cazul), uciderea/sacrificarea animalelor afectate 

din exploatatie, neutralizarea cadavrelor, efectuarea riguroasa a operatiunilor de dezinfectie, 

efectuarea anchetei epidemiologice, declararea oficiala a bolii la Consiliul Local, convocarea 

Centrului Local de Combatere al Bolilor, in vederea supunerii spre aprobare a Planului de 

masuri. Ulterior acestor activitati, s-au desfasurat controale, la exploatatiile situate in zonele de 

restrictie stabilite in jurul focarelor declarate, in functie de boala aparuta.  

• Anchetele epidemiologice au fost intocmite conform  modelului din Manualul operational 2019, 

in cazul PPA, la celelalte boli declatate, utilizandu-se modelul de ancheta specific, transmis prin 

notele de serviciu. In functie de corectitudinea informatiilor colectate din teren si a semnelor 

clinice constatate, s-a incercat stabilirea datei aproximative de introducere a bolii, precum si a 

sursei de infectie ( la PPA – accesul persoanelor in mediul silvatic, la activitati forestiere si 

agricole; achizitia de animale fara documente si cu status de sanatate necunoscut, nerespectarea 

normelor minime de biosecuritate in exploatatiile de suine, furajare cu cereale provenite din 

zone cu populatie de porci mistreti in care au fost depistate cazuri de PPA), coabitarea cu 

animale cu status de sanatate necunoscut ( AIE ). 
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• Masurile dispuse in focare au fost aplicate imediat, chiar in cateva ore de la aflarea rezultatelor 

examenelor de laborator, astfel incat, boala nu a fost difuzata din focar, in alte exploatatii de 

animale. S-a intervenit prompt, de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit si/sau 

de catre medicul veterinar din cadrul CSVSAO/DSVSA Sibiu. Metionam ca, la nivelul  fiecarei  

CSVSA Oficiale, exista in dotare echipament de protectie, de asomare, atomizor si substante 

dezinfectante ( VIRKON ).  

Instituirea restrictiilor de miscare, precum si verificarea respectarii acestora, s-a materializat printr-

un numar de 2334 exploatatii nonprofesionale, 10 exploatatii de tip A si 3 ferme comerciale, controlate 

si supuse restrictiilor aferente declararii focarelor de boala. In urma acestor controale au fost aplicate un 

numar de 12 sanctiuni contraventionale (si 19 avertismente), pentru achizitie/instrainare de animale fara 

documente sanitare veterinare sau detinere de animale neidentificate sau neanregistrate. 

Totodata, in cazul a 2 focare de PPA, unde au existat informatii, potrivit carora, boala a fost difuzata 

prin comertul clandestin cu suine, a fost sesizat IPJ SIBIU, in vederea efectuarii cercetarilor conform 

atributiilor specifice. 

Bunăstarea animală(evaluari,controale oficiale planificate si tematice) 

                             Controale BUNASTARE 2020   

Animale de ferma Planificat Realizat 

Pui de carne densitate 33 kg/m2 0 0 

Pui de carne densitate 39 kg/m2 1 0 

Pui de carne densitate 42 kg/m2 6 6 

Găini ouătoare sistem de creștere organic 2 1 

Găini ouătoare sistem de creștere free range 0 0 

Găini ouătoare sistem de creștere la sol 2 3 

Găini ouătoare sistem de creștere în cuști 4 4 

Curcani 0 0 

Găini de reproducție 2 2 

Palmipede 0 0 

Struți 0 0 

Porci 3 3 

Ovine/caprine gp și exploatatii de tip a 53 69 

Bovine - exploatații comerciale 4 7 

Bovine  GP și comerciale de tip A 46 105 

Centre de colectare 10 10 

Transporturi de scurta durata 17 8 

Transporturi de lunga durata 10 221 
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Controale in trafic 8 22 

Abatoare carne rosie 4 6 

Adaposturi caini fara stapan 16 10 

Canise 1 3 

Unitati crescatoare si utilizatoare (biobaza) 0 1 

Gradina zoologica 1 2 

 

SNCU – implementarea planului cifric de controale oficiale in domeniul SNCU 2020/realizare 

plan cifric in domeniul SNCU. 

 

Nr.crt. Tip unitate Plan Realizat 

1 Unitate procesare cat.1 3 1 

2 Unitate procesare cat.2 3 1 

3 Unitate procesare cat 3 mamifere sau mamifere si alte specii 3 1 

4 Unitate incinerare in incinta unei unit. generatoare 3 2 

5 Unitate depozitare produse procesate cat. 3 18 15 

6 Transportatori 2 2 

7 Gradini zoologice 4 4 

8 Adaposturi pentru caini 6 6 

9 Fonduri cinegetice 2 7 

10 Romsilva 2 2 

11 Unitati industria alimentara 2 3 

12 Consiliu judetean 2 0 

 

Planul Național de Control al Reziduurilor 

 NR. PROBE PLANIFICATE NR. PROBE REALIZATE 

Trim IV 2019 26 26 

Trim I   2020 19 19 

Trim II  2020 33 33 

Trim III 2020 36 36 

Total General 114 114 

Procent de realizare - 100 % 

Nutriţie animală (controale oficiale prin inspecție și expertiza sanitar - veterinară a furajelor) 

 NR. PROBE PLANIFICATE NR. PROBE REALIZATE 

Trim IV 2019 27 26* 
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Trim I   2020 23 21 

Trim II  2020 38 32** 

Trim III 2020 42 44 

Total general 130 127 

Procent realizare 98 % 

* Diferenta de o proba este data de faptul ca proba de DIOXINA se efectueaza la cererea  IISPV si 

nu a fost cazul. 

** Diferenta de 6 probe este data de faptul ca aparatul de la IISPV este defect conform adresei  

IISPV nr.1631/30.05.2020 cu revenire in 14.12.2020. 

UNITATI NR. CONTROALE 
PLANIFICATE 

NR. CONTROALE 
REALIZATE 

Unitati producatoare furaj combinat-consum 
propiu 

2 2 

Unitati producatoare furaj combinat-consum 
propiu medicamentate 

4 4 

Unitati producatoare furaj combinat-ferma 
malaxor propiu 

12 11 

Transportatori furaje 1 1 

Mijloace transport furaje 5 2 

Depozite furaje-inclusiv PMV 8 8 

Magazine furaje si Farmacii veterinare 23 23 
Exploatatii animale care isi achizitioneaza 
furaje 

8 5 

Pet-Shop-care comercializeaza hrana animale 9 16 

TOTAL GENERAL 72 72 
Procent realizare 100 % 

Supravegherea sanitar-veterinară a unităților care produc, depozitează și comercializează 

produse medicinale veterinare. 

Unitati Nr. Controale planificate Nr. Controale realizate 

Farmacii veterinare 21 21 

Puncte farmaceutice 3 3 

Depozite farmaceutice 7 7 

Cabinete veterinare 27 35 

Medici veterinari Impuerniciti 50 33 

Exploatatii de animale 61 61 

Total general 169 160 

          Procentul de realizare este de  95 %. 
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Unitati de Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie   

NR. UNITATI EXISTENTE NR. CONTROALE 

PLANIFICATE 

NR. CONTROALE 

REALIZATE 

32 32 32 

       Procentul de realizare este de   100 %. 

 

NR. UNITATI – conform NS 

ANSVSA  27720/21.11.2019 

NR. CONTROALE 

PLANIFICATE 

NR. CONTROALE 

REALIZATE 

32 32 32 

Procentul de realizare este de 100 %. 

Întruniri/acțiuni comune cu reprezentanți ai altor instituții de stat/asociaţii/agenți economici 

etc. 

  În colaborare cu cadrele IPJ SIBIU, conform prevederilor Notei de serviciu ANSVSA 
nr.7591/14.08.2020 - Plan de actiune privind Produsele Medicinale Veterinare utilizate la 
eutanasierea in adaposturile destinate cainilor fara stapan. 
Au fost efectuate 5 controale la adaposturile de caini, 17 controale la cabinete veterinare si 2 
controale la clinici veterinare. A fost verificata si gradina zoologica din cadrul Serviciului Public 
Gradina Zoologica Sibiu. 
 
       Instruiri efectuate (personalul din subordine, fonduri de vânătoare, asociaţii, operatori 
economici, etc.) 

Au fost efectuate 3 instruiri, in format on-line, cu toti operatorii din domeniul PMV. Aceste 
instruiri au avut ca tematica prevederile legislatiei sanitar- veterinare din domeniu. 

 
 

PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL ÎN DOMENIUL SIGURANŢEI 

ALIMENTELOR 

Siguranţa alimentelor de origine animală 
. Controale oficiale planificate și efectuate (evaluarea riscului - incadrarea pe grupe de risc, 
auditul,inspecţii, monitorizare, prelevări de probe )la unităţile autorizate şi la cele înregistrate 
sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, conform instrucţiunilor din programul strategic 
pentru anul 2020. 
CONTROALE OFICIALE/ PROBE PRELEVATE PLANIFICATE SI REALIZATE IN 2020 

CATEGORIE 

UNITATE ORIGINE 

ANIMALA 

CONTROALE OFICIALE PROBE  ORIGINE ANIMALA 

PLAN REALIZAT PLAN REALIZAT 

UNITATI 

AUTORIZATE 

93 93 87 87 

UNITATI 

INREGISTRATE CF. 

ORD 111 /2008 

3671 2486 

756 NEPL. 

455 455 
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TOTAL 3764 3335 542 542 

 

Controale oficiale neplanificate 
Controale pe tematici de control transmise prin Note de Serviciu ANSVSA 

Au fost efectuate un numar de 756 controale oficiale neplanificate, in unitatile inregistrate si 
autorizate sanitar veterinar conform prevederilor celor 16 note serviciu ANSVSA, transmise cu 
tematici control 

Controale oficiale petiţii/sesizări/reclamaţii 
Intreg serviciul  SCOSA a solutionat un numar de 8 sesizari/reclamatii, repartizate potrivit 
competentelor. 
 
Controale în vederea soluționări notificărilor de alerta transmise prin SRAAF -platformai-Rassf și 
prin platforma AAC 
CONTROALE SRAFF: 28 controale ( 7 alerte PLATFORMA iRASFF ) 
CONTROALE SOLUTIONARE AAC : 114 controale (38 notificari prin PLATFORMA AAC) 

INDEX NUMAR CONTROALE NEPLANIFICATE 

5.2.1.2.1. NOTE SERVICIU 756 

5.2.1.2.2. SESIZARI 10 

5.2.1.2.3. SRAFF/ ACC 142 

 

 RECONTROL 46 

 ORD 64 281 

TOTAL 

CONTROALE 

NEPLANIFICATE 

1235 

TOTAL 

CONTROALE 

OFICIALE 

PLANIFICATE SI 

NEPLANIFICATE 

3814 

 

Situaţia zoonozelor identificate in anul 2020 ca urmare a efectuării examenelor ante – şi post 
mortem in abatoarele de păsări și de ungulate domestic. 
Nu au fost depistate zoonoze in abatoarele de ungulatele de ungulate domestice, pe parcursul anului 
2020. 
Produse alimentare de origine non-animală 
Controale oficiale planificate şi efectuate (evaluarea riscului și clasificarea unităților pe categorii de 
risc, supraveghere şi control, monitorizare, prelevări de probe) la unităţile autorizate şi la cele 
înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor/înregistrate pentru siguranţa 
alimentelor, conform instrucţiunilor din programul strategic pentru anul 2020. 

CONTROALE OFICIALE + EVALUARI DE 

RISC 

PROBE  ORIGINE NON ANIMALA 

PLAN REALIZAT PLAN REALIZAT 
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1233 1233 197 197 
          
Controale oficiale neplanificate 
Controale pe tematici de control transmise prin Note de Serviciu ANSVSA 
Controale oficiale petiţii/sesizări/reclamaţii 
Intreg serviciul COSA a solutionat un numar de 2 sesizari/reclamatii. 
Controale în vederea soluționării notificărilor transmise prin SRAAF/AAC platformai-
Rassfșiprinplatforma AAC 
Au fost solutionate un numar de 14 alerte. 

INDEX TIP CONTROL NUMAR CONTROALE 

NEPLANIFICATE  

5.2.2.2.1 NOTE SERVICIU 347 

5.2.2.2.2. SESIZARI 3 

5.2.2.2.3. SRAFF/ ACC 72 

 RECONTROL 46 

 ORD 113 0 

TOTAL 
CONTROALE 
NEPLANIFICATE 

468 

 

Implementarea Planul Național de Control Reziduuri(PNCR)-planificat/realizat pe trim. I-III 
Nu a fost planificare pe PNCR . 
Întruniri/acțiuni comune cu reprezentanți ai altor instituții de stat/asociaţii/agenți economici etc. 
Au fost efectuate un numar de 28 actiuni comune cu alte institutii ( IPJ SIBIU), in cadrul actiunilor 
de control avand ca tematica masuri  COVID 19, controale in zone turistice, piete agroalimentare, 
locuri de comercializare produse alimentare, etc. 
Instruiri efectuate (personalul din subordine, asociaţii, operatori economici, etc.) 
S-au efectuat un numar de 9 instruiri, pe diferite paliere de activitate –abatoare, trasabilitate, 
examen trichineloscopic, carne de pasare, note serviciu etc. 
 

ACTIVITATEA ÎN CADRUL LABORATORULUI SANITAR - VETERINAR ŞI PENTRU 

SIGURANŢA ALIMENTELOR 

Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Sibiu, in anul 2020, a facut tranzitia 
la noul standard, fiind acreditat de catre Organismului National de Acreditare – RENAR si 
indeplineste cerintele SR EN ISO/IEC 17025/2018, conform Certificatul de Acreditare Nr. LI 1034 
/ 18.12.2020, certificat care atesta acreditarea pentru un numar de 64 metode de diagnostic pe 
domeniile de activitate Sanatate Animala si Siguranta Alimentelor.  
In cadrul LSVSA Sibiu, in fiecare  profil este incadrat personal calificat, instruit de catre I.D.S.A. si 
I.I.S.P.V. Bucuresti, dar si instruiri interne ale personalului auxiliar. Astfel, LSVSA Sibiu, este 
structurat in doua compartimente, deservite de un sef serviciu. In cadrul laboratorului, isi desfasoara 
activitatea un numar de 14 specialisti cu studii superioare (11 specialisti pe perioada  nedeterminata 
+ 3 specialisti cu studii superioare pe perioada determinata) si 8 asistenti (6 asistenti veterinari 
perioada nedeterminata + 2 asistenti veterinari pe perioada determinata). 
Activitatea de laborator consta in efectuarea incercarilor, atat in cadrul Programului Strategic, cat si 
a incercarilor la cerere/conta-cost, activitate structurata pe domenii de activitate. 
Numarul de probe afluite si numarul de analize efectuate, sunt evidentiate dupa cum urmeaza: 
Biroul/Compartimentul Sănătate Animală 



 44 

 

Biroul/Compartimentul Siguranţa Alimentelor 

 

Biroul/Compartimentul Control Reziduuri şi Contaminanţi - nu e cazul 
             Incasarile din analize de laborator la cerere, pentru anul 2020, totalizeaza o suma de 965113 
lei. 
             De asemenea, de catre laborator, a fost asigurata activitatea receptie, pregatire si transport 
probe in vederea examenelor de laborator catre alte laboratoare la care LSVSA Sibiu a fost arondat, 
cat si a confirmarilor catre LNR-IDSA, a unui numar de 4100 probe expediate. 
            LSVSA Sibiu, a primit si a efectuat un numar de 3705 analize, in cadrul PS, analize 
efectuate pentru 13 judete arondate. 
Autorizarea laboratoarelor sanitar-veterinare şi/sau pentru siguranţa alimentelor organizate 
în cadrul unităţilor de procesare (laboratoare uzinale) și controalele oficiale  
              In judetul Sibiu, sunt autorizate un numar de 12 laboratoare uzinale, astfel: 
- aferente unităţilor de prelucrare carne - 3 laboratoare, unitatilor prelucrare lapte - 3 laboratoare, 
unitatilor de panificaţie, patiserie, cofetarie şi produse dulci - 2 laboratoare, imbuteliere apa-1 
laborator, suplimente alimentare - 1 laborator, pentru conserve de legume-1 laborator, laborator 
aferent unităţilor producătoare de hrană pentru animale - 1 laborator. 
     In cursul anului 2020, s-au efectuat controale la 6 dintre aceste laboratoare, conform planului 
cifric intocmit la inceputul anului, s-a constatat o neconformitate, dispunandu-se termen de 
remediere, cu indeplinirea la termen a masurilor dispuse. 
 

 
Domeniul de activitate 
 

 
Denumire profil 

 
Numarul de probe/analize 2020 

 
Contextul prelevarii 

 
Control oficial La cerere 

 
Sanatate Animala 

Bacteriologie 216 1116 
Igiena si Bunastare animala 194 probe/234 analize 174 probe/298 analize 
Morfopatologie/EST 2789 35 
Parazitologie Sanatate 
animala 

66 201 

Serologie 62317 probe/89869 
analize 

317/380 analize 

Virusologie 12520 probe/14420 
analize 

1651 

 
Domeniul de 

activitate 
 

 
Denumire profil 

 
Numarul de probe/analize 2020 

               Contextul prelevarii 

Control oficial La cerere 
Siguranta 

alimentelor 
Parazitologie siguranta 
alimentelor 

5 1300 

Microbiologie 793 probe/1130 analize 3464 probe/5223 analize 
Chimie 14 probe/70 analize 786obe/1927 analize 
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AVIZAREA,AUTORIZAREA/ÎNREGISTRAREA OBIECTIVELOR SUPUSE 

CONTROLULUI SANITAR VETERINAR ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

UNITATI AUTORIZATE 

Nr. 

Crt. 
UNITĂŢI AUTORIZATE 

Nr. total 

unităţi 

Nr. Unitati autorizate in 2020 

1 Abatoare 7  2 

2 Unitati procesare carne 5  0 

3 Unitati procesare lapte   3 0 

4 
Unitati procesare melci si 

crustacee 
 1 

0 

5 Centru ambalare oua  2 0 

6 Centru colectare lapte  13 0 

7 Depozite frigorifice   2 0 

8 Unitati procesare miere 4 1 

9 Catering  2 0 

TOTAL GENERAL 39 3 
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UNITATI INREGISTRATE 

 

Nr. 
Crt. 

UNITĂŢI ÎNREGISTRATE PENTRU 
VÂNZARE DIRECTĂ 

Nr. 
Total 

Unităţi 

Nr. Unitati 
inregistrate 
in 2020 

Nr. 
Unitati 
radiate 

1 Carne pasăre sau lagomorfe care provin de la 
animale tăiate in fermă              

 14 
 0  0 

2 Vânat în blană sau pene, obţinut de către vânători, 
eviscerat sau neeviscerat, cu excepţia cărnii de vânat  0  0  0 

Nr. 
Crt. 

UNITĂŢI ÎNREGISTRATE PENTRU VÂNZARE CU 
AMĂNUNTUL PRODUSE DE ORIGINE  ANIMALA 

Nr. Total 
Unităţi 

Nr. Unitati 
inregistrate in 

2020 

Nr. 
Unitati 
radiate 

1 Carmangerie  84 10 5 
2 Măcelarie  14 3 0 

3 Centru de sacrificare păsări/lagomorfe la nivelul 
fermei/exploataţiei  1 1 0 

4 Centru colectare vânat sălbatic  3 1 0 
5 Centru de prelucrare lapte integrat în cadrul exploataţiei  161 6 1 
6 Centru de prelucrare lapte independent  3 1 0 
7 Ambarcaţiune de pescuit  0 0 0 
8 Punct de debarcare  0 0 0 
9 Magazin de desfacere peşte, pescărie  7 0 0 

10 Centru de colectare batracieni  0 0 0 
11 Centru de colectare ouă 0 0 0 
12 Centru extracţie, colectare miere şi alte produse apicole  0 0 0 
13 Stupină  204 4 0 

14 
Magazin de desfacere a mierii de albine şi alte produse 
apicole  3 

0 0 

15 Restaurant indiferent de specific  651 87 19 
16 Pizzerie  78 20 1 
17 Cantină  154 3 2 
18 Laborator de cofetărie şi/sau patiserie  92 20 4 
19 Cofetărie/Patiserie  39 6 2 
20 Pensiune turistică indiferent de specific  219 15 0 
21 Punct Gastronomic Local  10 3 0 
22 Catering  31 4 0 
23 Magazin alimentar  1790 123 55 
24 Hipermarket/Supermarket  78 12 0 
25 Unităţi de vânzare prin internet  4 3 0 

26 Punct de vânzare mobil, inclusiv automatele de distribuţie a 
alimentelor  251 11 4 

27 Depozit alimentar  49 4 1 
28 Staţie spălare şi dezinfecţie mijloace de transport  7 1 0 

TOTAL GENERAL 3933 338 94 
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3 Peşte şi produse din pescuit  3  0  0 
4 Melci şi moluşte bivalve vii  0  0  0 
5 Ouă   52  1  0 
6 Miere  834  50  0 
7 Automat de vanzare lapte crud   29  2  0 

8 Exploataţii de animale înregistrate pentru vânzarea 
directă a laptelui crud   133  1  0 

TOTAL GENERAL  1065  54  0 
 

UNITĂŢI ÎNREGISTRATE PENTRU VÂNZARE CU 
AMĂNUNTUL 

PRODUSE DE ORIGINE NONANIMALA 

Nr. 
TOTAL 
Unităţi 

Nr. Unitati 
inregistrate 

in 2020 

Nr. 
Unitati 
radiate 

1 Fabricarea painii 79 4 1 

2 
Fabricarea prăjiturilor a produselor proaspete de patiserie 
(plăcinte, chec, tarte, specialităţi de panificaţie, etc) 51 

6 5 

3 

Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor  a produselor 
proaspete de patiserie (plăcinte, chec, tarte, specialităţi de 
panificaţie, etc) 

24 

0 0 

4 Fabricarea produselor de morarit 4 0 0 

5 

Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor, fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie, 
produselor "uscate" de panificaţie; produselor pentru 
gustări, dulci sau sărate. 

8 

1 0 

6 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 1 0 0 

7 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 30 4 0 

8 

Fabricarea sucurilor de fructe si  
legume 21 

3 0 

9 
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale 2 2 0 

10 

Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile 
similare 0 

0 0 

11 Prelucrarea şi conservarea cartofilor 0 0 0 

12 Fabricarea zaharului 0 0 0 

13 

Fabricarea produselor din cacao a ciocolatei si a 
produselor zaharoase 10 

0 0 

14 

Fabricarea macaroanelor, pastelor făinoase, tăiţeilor, cuş-
cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 3 

0 0 
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15 Prelucrarea ceaiului si a cafelei 3 1 0 

16 

Fabricarea condimentelor (maioneză, muştar, oţet, 
ketchup, mirodenii, sosuri picante, etc.) 3 

0 0 

17 Fabricarea altor produse alimentare 11 2 0 

18 

Fabricarea băuturilor alcoolice distilate şi a alcoolului 
etilic de fermentaţie 24 

1 0 

19 Fabricarea vinurilor din struguri 2 0 0 

20 Fabricarea cidrului si a  vinului din fructe 0 0 0 

21 

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin 
fermentare 2 

0 0 

22 Fabricarea berii 7 1 0 

23 
Fabricarea maltului 0 0 0 

24 Fabricarea îngheţatei 5 2 1 

      
25 

Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice, (băuturi 
nealcoolice aromatizate şi/sau îndulcite: limonadă, 
oranjadă, cola, băuturi energizante, băuturi din fructe, 
ape tonice, etc.)  

2 

1 0 

26 Productia de ape minerale 0 0 0 

27 
Productia de ape de izvor 0 0 0 

28 Productia de alte ape imbuteliate 7 1 0 

29 
Depozite de seminte de consum 3 0 0 

30 Depozite de legume şi fructe 8 0 1 

31 
Depozite de alte produse alimentare 82 5 0 

32 Comert cu ridicata 41 5 2 

33 

Comert cu amanuntul exclusiv supermarketuri/ 
hipermarketuri 346 

12 0 

34 Baruri 553 48 11 
35 Unitati de imbuteliere, ambalare 7 2 0 

36 
Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun, 
tratarea termică a cerealelor prin expandare 0 0 0 

37 Unităţi de fabricare a produselor alimentare congelate 1 0 0 

38 
Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea 
ciupercilor 2 1  

39 
Unităţi de comercializare a produselor alimentare de 
origine nonanimală congelate 

30 3 1 

TOTAL GENERAL 1372 105 22 
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UNITATI DIN DOMENIUL HRANEI PENTRU ANIMALE 

 

EXPLOATATII  APICOLE  

Lista exploatatii apicole Nr. Total unitati Nr. Unitati inregistrate 

Exploatatii apicole familiale 10 0 

Exploatatii apicole comerciale 11 1 

Expoatatii apicole tip A 74 4 

 

7.5. Autorizatii mijloace de transport conform Ord. 57/2010: 73;  
7.6. Vize mijloace de transport: 157; 
7.7. Inregistrari mijloace de transport conform Ord. 111/2008: 73 
7.8. Monitorizare sesizari/reclamatii: 85 
7.9. OSA: 6 
7.10. OIA: - 
7.11. Negatii AFIR: 27  
7.12. Notificari AFIR: 15 
7.13. Negatii: 57 
7.14. Avize temporare: 13 
7.15. Adrese cu alte institutii: 45 
7.16. TRACES PRODUSE ALIMENTARE DE ORIGINE NON ANIMALA:  

- Notificari comert intracomunitar – 598 
- Notificari import - 115 

 

IDENTIFICAREA SI INREGISTRAREA ANIMALELOR 

Efectivele inregistrate in BND la nivelul judetului Sibiu la data de 31.12.2020: 
-bovine - 63195 in 4404 exploatatii 
-ovine -   555976 in 4749 exploatatii 
-caprine- 22081 in 490 exploatatii 
-suine  -  28271 in 4716 exploatatii 

Lista unitatilor din  domeniul hranei 
pentru animale 

Nr. Total unitati  Nr. Unitati autorizate 
/inregistrate in 2020 

FNC  - autorizate 5 1 

FNC – inregistrate 1 0 

Magazine furaje 28 3 

Depozite furaje 9 0 

Ferme ce detin mori proprii 12 1 

Unitati morarit 2 0 

Transport furaje 57 1 
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Campania de inspectii in exploatatii nu a fost incheiata, pana in data de 5 ianuarie 2021 fiind depuse 
un numar de 28 dosare, un numar de 11 CSV- uri solicitand prelungirea perioadei de inspectii 
(depunerea dosarelor pana in 15.02.2021),7 CSV uri au depus cererea de prelungire a perioadei de 
inspectii dupa termenul legal.  
Pentru 43 de exploatatii comerciale de tip A (in principal suine), au fost intocmite fise SMR pentru 
efectuarea inspectiei in exploatatie. 
    Inspectiile efectuate pentru verificarea respectarii de catre agricultori a cerintelor legale 
SMR - La nivelul judetului Sibiu, APIA a transmis un esantion de 171 de exploatatii finalizate 
100% si 4 exploatatii esantion supracontrol incheiate 100% 
     In anul 2020 DSVSA Sibiu a efectuat plata aferenta manoperei de identificare, pentru un numar 
de : 

- 9310 bovine 

- 174348 ovine 

- 1150 caprine 

- 10958 suine 

Valoare totala 1.220.153 lei 
CIIA a remediat un numar de 465 erori semnalate si confirmate de catre medicii veterinari 
oficiali ( sex,rasa, crotalii gresite, date calendaristice gresite) 
Au fost inregistrati in sistemul identificare.ro 14 utilizatori SNIIA si 1 operator date SNIIA 
Au fost eliberate 1628 adeverinte cu numarul de animale si rapoarte de exploatatii. 
Au fost efectuate un numar de 116 raspunsuri pentru diverse alte institutii (tribunal, primarii, DNA, 
executori judecatoresti ), in urma solicitarilor formulate de catre aceste institutii.  
Au fost eliberate 17089 pasapoarte pentru bovine/bubaline. 
          
   MONITORIZAREA COMERTULUI INTRACOMUNITAR, IMPORTUL,EXPORTUL SI 

TRANZITUL DE ANIMALE VII,PRODUSE SI SUBPRODUSE DE ORIGINE ANIMALA 

Situatia comert intracomunitar import / export animale vii anul 2020 la nivelul judetului 

A. COMERT INTRACOMUNITAR ANIMALE VII  

IESIRI 

SPECIE NR CAPETE 

BOVINE 260 

OVINE 72404 

 

INTRARI 

SPECIE NR CAPETE 

BOVINE 1529 

SUINE 12201 

PUI DE O ZI 310033 

OVINE 3 

CAPRINE 47 

PESTI ORNAMENTALI 48329 
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TESTOASE 104 

CERVIDEE 25 

VULTURI 2 

IEPURI 14 

ICRE EMBRIONATE 100 kg 

 

B. EXPORTURI /IMPORTURI ANIMALE VII 

SPECIE NR CAPETE 

BOVINE 4693 

- Intocmiri situatii monitorizari lunare comert intracomunitar, import, export 
 cu animale vii , material seminal, ovule si embrioni :  12 

- Intocmire situatii monitorizare exporturi animale vii catre tari terte: 4 
- Controlul la destinatie  a loturilor de animale vii, material seminal, ovule si embrioni intrate 

prin comert intracomunitar:  ( impreuna cu medicii zonali) 33 
- Certificari /verificari / Note de constatare avizare exporturi a loturilor de animale  

  destinate comertului intracomunitar si exportului :  (impreuna cu medicii zonali) 197 
- Informari epidemiologice catre medici zonali si agenti economici: 8 
- Creare conturi utilizatori TRACES : 4 
- Inregistrari agenti economici in sistemul TRACES: 14 
- Comunicari modele noi certificate: 7 
- Implementare noul sistem TRACES NT – nivel functional - la unitati   
- Intocmiri situatii monitorizari lunare comert intracomunitar, import, export cu animale vii , 

material seminal, ovule si embrioni :  12 
- Intocmire situatii monitorizare exporturi animale vii catre tari terte: 4 
- Controlul la destinatie  a loturilor de animale vii, material seminal, ovule si embrioni intrate 

prin comert intracomunitar:  ( impreuna cu medicii zonali) 33 
- Certificari /verificari / Note de constatare avizare exporturi a loturilor de animale destinate 

comertului intracomunitar si exportului :  (impreuna cu medicii zonali) 197 
- Inspectii in exploatatii pentru supravegherea PPA  4 
- Informari epidemiologice catre medici zonali si agenti economici: 8 
- Instructaje TRACES : 4 
- Creare conturi utilizatori TRACES : 4 
- Inregistrari agenti economici in sistemul TRACES: 14 
- Comunicari modele noi certificate: 7 
- Implementare noul sistem TRACES NT – nivel functional - la unitati  3 

 

 

AVIZAREA, AUTORIZAREA/ÎNREGISTRAREA OBIECTIVELOR SUPUSE 

CONTROLULUI SANITAR   VETERINAR ŞI PENTRU SIGURANŢA 

ALIMENTELOR, IN DOMENIUL SANATATII ANIMALE 

 

- Autorizari si verificare documentatie,  unitati Ordinul 16/2010 = 21 
- Certificate de inregistrare si verificare documentatie unitati  Ordinul 16 / 2010 = 63 
- Autorizari si verificare documentatie auto transport animale vii conform Ordin 166 / 2020 = 

20 
- Autorizari si verificare documentatie S.N.C.U. : unitati si mijloace auto: 7  
- Intocmire situatii catagrafie exploatatii si unitati: 5 
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- Notificari pentru A.F.I.R. ,  Avize , Adeverinte pentru A.D.S., : 40 
- INTRANET  - inregistrari agenti economici si alocare coduri exploatatii = 14 
- Raspunsuri Note de Serviciu si adrese ANSVSA: 18 
- Adrese informare proceduri catre agenti economici: 16 
-  

NECONFORMITĂŢILE IDENTIFICATE ŞI MĂSURILE APLICATE PENTRU 

NECONFORMITĂŢILE CONSTATATE. 

 

Sanatate animala si identificare 

- Principalele neconformitati identificate sunt:  detinerea de animale neidentificate si 
neanregistrate, instrainare/achizitie de animale fara documente sanitare veterinare, registru de 
exploatatie tinut necorespunzator, transport de animale cu mijloc auto neautorizat sanitar veterinar, 
desfasurarea de activitati supuse controlului sanitar veterinar in unitati neautorizate, refuzul 
proprietarilor de a supune animalele actiunilor obligatorii, refuzul de a permite controlul inspectorilor 
sanitari veterinari, nerealizarea programului cifric de catre medicii veterinari de libera practica.  

- In urma neconformitatilor constatate, au fost aplicate un numar total de 140 sanctiuni 
contraventionale, in valoare totala de 340.400 lei, precum si 49 avertismente. 

- In domeniul identificarii  si inregistrarii animale, au fost aplicate 10 sanctiuni in valoare de 
15.000 lei. 

 

Bunăstarea animalelor 

- Principalele neconformitati identificate sunt: incalcarea normelor de protectie si bunastare a 
animalelor de ferma, transport de animale cu mijloc auto neautorizat sanitar veterinar, desfasurarea de 
activitati supuse controlului sanitar veterinar in unitati neautorizate, neasigurarea de personal instruit 
cu atributii in domeniul protectiei si bunastarii animalelor in cadrul abatoarelor. 

- In urma neconformitatilor constatate, au fost aplicate un numar total de 9 sanctiuni 
contraventionale, in valoare totala de 49.700 lei, precum si 9 avertismente. 

 

Nutriţie animală, produse medicinale veterinare 

          Principalele neconformitati identificate sunt legate de igiena deficitara in spatiile de 
depozitare furaje, precum si comercializarea produselor medicinale veterinare fara prescriptie 
medicala. 
          In urma neconformitatilor constatate, au fost aplicate un numar total de 5 sanctiuni 
contraventionale, in valoare totala de 4.000 lei, precum si 3 avertismente. 
 

SNCU 
   Deficientele constatate se refera la asigurarea deficitara a activitatii de  ecarisarre a  teritoriului 
judetului, prin contract, cu un operator la nivel judetean, de catre autoritatile judetene, potrivit 
prevederilor Ordonantei 24/2016. In acest sens, personalul cu atributii din cadrul DSVSA SIBIU, a 
notificat Consiliul Judetean Sibiu, cu privire la prevederiile legale in domeniu. 
 

Siguranta alimentelor 
        Au fost identificate un numar de 199 neconformitati, in urma carora, au fost aplicate un numar 
de 109 sanctiuni contraventionale, in valoare de 597000 lei, precum si 90 avertismente. Principalele 
deficiente constatate sunt: manipulare necorespunzatoare, intretinerea spatiilor de lucru, depozitare 
si etichetare, trasabilitate, comercializare alimente in locuri neaprobate sanitar veterinar. 

 
Siguranţa alimentelor de origine nonanimala 
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 Neconformitatile identificate pe acest segment se refera la: manipulare necorespunzatoare, 
intretinerea spatiilor de lucru, depozitare si etichetare, trasabilitate, comercializare alimente in locuri 
neaprobate sanitar veterinar. 

 
Total sanctiuni aplicate de DSVSA Sibiu in anul 2020 

  In cursul anului 2020, inspectorii DSVSA SIBIU au aplicat un numar de 273 sanctiuni 
contraventionale, in valoare totala de 985.100 lei, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 984/2005 
si H.G. Nr. 1156/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Totodata, au fost emise un numar de 5 ordonante de suspendare a activitatii, in cazul unor unitati de 
vanzare directa si cu amanuntul. 
 
 

OFICIUL JUDEȚEAN PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE 
 

Având în vedere îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în 
aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prezentăm  Programul 
de măsuri și contractele de finanțare semnate în cadrul PNDR 2014 – 2020, în anul 2020: 

                       
 

                      Program de măsuri 
ACȚIUNI  LA NIVEL CENTRAL TERMEN CINE  RĂSPUNDE 

Răspunsuri la solicitările de informaţii cu 
caracter general sau specific privind condiţiile 
şi modalitatea de accesare a fondurilor 
europene acordate prin PNDR 2014 – 2020 
adresate telefonic, în scris prin e-mail sau în 
scris prin poștă direct la sediile AFIR 

permanent 
AFIR prin Departamentul de 

Relații publice  
 

                         ACȚIUNI  LA NIVEL  
JUDEȚEAN   

Răspunsuri la solicitările de informaţii cu 
caracter general sau specific privind condiţiile 
şi modalitatea de accesare a fondurilor 
europene acordate prin PNDR 2014 – 2020 
transmise telefonic, în scris prin e-mail sau în 
scris prin poștă sau direct la sediul OJFIR Sibiu 

permanent 
Director OJFIR  Sibiu 

Responsabilii cu relatiile publice 
de la OJFIR Sibiu  

 

 

     Contracte de finanțare semnate în cadrul PNDR  2014 – 2020 în anul 2020 
Submăsura / Proiecte depuse/ Valoare publica 

sM 4.1 - Investiții în exploatații agricole – 1 proiect/ 1.049.999 euro 
sM 4.2 - Sprijin pentru investii în procesare / marketingul produselor agricole - 4 proiecte/ 
3.122.973 euro 
sM 5.1 – Sprijin pentru investiţiile în  măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor 
naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile şi ale evenimentelor catastofale probabile - 2 
proiecte/ 92.247 euro 
sM 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – 1 proiect/ 40.000 euro 
sM 6.3 – Sprijin pentru fermele mici – 6 proiecte/ 90.000 euro 
sM 16.4 – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de 
aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol - 1 proiect/ 91.258 euro 
sM 17.1 - Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor - 4 proiecte/ 7.047 euro 
sM 19.2 - Acțiuni în strategia de dezvoltare locală – 10 proiecte/465.057 euro 
sM 19.4 – Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare -  4 proiecte/ 592.970 euro 
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Număr total de proiecte și valoarea totală în 2020 
35 proiecte depuse in valoare de 5.762.328 euro 

 

 
 

C.TURISM 
 

 

Judeţul Sibiu este considerat, pe bună dreptate, ca fiind unul dintre cele mai frumoase zone 
din România şi Europa, cu un patrimoniu arhitectural şi peisagistic unic. Cetatea medievală a Sibiului, 
rămasă intactă după două războaie mondiale şi neatinsă de regimul comunist, păstrează încă spiritul 
şi atmosfera secolelor de mult apuse. 

Împrejurimile Sibiului, îl recomandă ca o importantă destinaţie turistică din România în care 
se pot practica mai multe forme de turism: 

• turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munţii Făgăraşului cu o deasă reţea 
de trasee montane, cabane şi o salbă de 23 de lacuri glaciare, de munţii Cibinului unde se află 
staţiunea climaterică Păltiniş, care este la cea mai mare altitudine din ţară (1.450 m) şi munţii 
Lotrului; 

• turismul balnear: este practicat datorită apelor cu proprietăţi curative din staţiunile balneo – 
climaterice Ocna Sibiului şi Bazna care sunt recomandate pentru tratarea diferitelor afecţiuni; 

• turismul rural şi agroturismul: bine reprezentat în special în satele din Mărginimea Sibiului, 
care au păstrat puternice tradiţii spirituale şi etno-folclorice, dând acestor comunităţi o 
fizionomie aparte. Cadrul geografic încântător, puritatea naturii şi a oamenilor, accesibilitatea 
locurilor, bogăţii şi diversitatea patrimoniului cultural, fac din Mărginimea Sibiului o zonă cu 
un mare potenţial turistic; 

• turismul cultural: favorizat de moştenirea istorică deosebită reprezentată de monumente 
istorice, de arhitectură şi artă, 17 muzee, biserici fortificate, arhitectură şi creaţie tehnică 
populară, tradiţii culturale ale minorităţilor. Dintre acestea, Muzeul Naţional Brukenthal nu 
este doar cel mai vechi muzeu din România, dar este şi unul din cele mai frumoase din această 
parte a Europei iar Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA din Dumbrava Sibiului 
este cel mai mare muzeu în aer liber din Europa. 

SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ – JUD SIBIU 
                 număr 

 

Tipuri de structuri de primire 
turistica 

Tipuri de 
turisti 

2020* 
  

Total județ Total 260621 
- Romani 239724 
- Straini 20897 

Hoteluri Total 159077 
- Romani 142163 
- Straini 16914 

Hosteluri Total 216 
- Romani 180 
- Straini 36 

Moteluri Total 3670 
- Romani 3606 
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- Straini 64 
Hanuri Total 222 

- Romani 221 
- Straini 1 

Vile turistice Total 14845 
- Romani 14076 
- Straini 769 

Cabane turistice Total 12101 
- Romani 11480 
- Straini 621 

Bungalouri Total 644 
- Romani 644 
- Straini - 

Campinguri Total 1564 
- Romani 1487 
- Straini 77 

Căsuțe turirstice Total 217 
- Romani 217 
- Straini - 

Tabere de elevi si prescolari Total 1032 
- Romani 1032 
- Straini - 

Pensiuni turistice Total 36711 
- Romani 35332 
- Straini 1379 

Pensiuni agroturistice Total 30322 
- Romani 29286 
- Straini 1036 

*date provizorii 
 
 

ÎNNOPTĂRI  ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ – JUD SIBIU 
 
 

                                                              Număr 

Tipuri de structuri de primire 
turistica 

Tipuri de 
turisti 

2020* 
  

Total județ Total 443187 
- Romani 402518 
- Straini 40669 

Hoteluri Total 257923 
- Romani 223839 
- Straini 34084 

Hosteluri Total 556 
- Romani 478 
- Straini 78 

Moteluri Total 6974 
- Romani 6910 
- Straini 64 

Hanuri Total 347 
- Romani 343 
- Straini 4 
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Vile turistice Total 31830 
- Romani 30603 
- Straini 1227 

Cabane turistice Total 19772 
- Romani 19074 
- Straini 698 

Bungalouri Total 943 
- Romani 943 
- Straini 0 

Campinguri Total 2011 
- Romani 1892 
- Straini 119 

Căsuțe turirstice Total 1310 
- Romani 1310 
- Straini  

Tabere de elevi si prescolari Total 2442 
- Romani 2442 
- Straini  

Pensiuni turistice Total 60037 
- Romani 57573 
- Straini 2464 

Pensiuni agroturistice Total 59042 
- Romani 57111 
- Straini 1931 

 
                       *date provizorii 

 
 
 
INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE 
 

% 

 2019 2020 
dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. 

Total 
judeţ 32,6 24,3 19,2 11,9 - 6,0 12,0 24,5 40,2 27,5 16,6 8,1 11,0 
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D.TRANSPORTURI 
 

Infrastructura rutieră 
 

Lungimea drumurilor publice din judeţul Sibiu este de 1.599 km şi se compune din: 
 

• Autostrăzi: A 1 cu tronsonul Sibiu – Orăştie (82,1 km) şi centura ocolitoare a municipiului 
Sibiu (20,8 km). 

• Drumuri naţionale: Judeţul Sibiu dispune de 263,79 km (16%) de drum naţional şi european. 
Judeţul este traversat de două importante drumuri europene, E – 81, respectiv E – 68, iar 
tronsonul Veştem – Sebeş, cu un trafic de 22.000 – 24.000 autovehicule pe zi, se situează pe 
primele locuri din ţară din punct de vedere a intensităţii traficului. 

Principalele drumuri naţionale care trec prin judeţul Sibiu sunt : 
- DN-1 – european - limita jud. Braşov – Sibiu – limita jud. Alba - 88,87 km 
- DN-7 – european - limita jud. Vâlcea – intersecţie DN-1 Veştem - 19,39 km 
- DN-14 – principal - Sibiu – Mediaş – limita jud. Mureş - 81,43 km 
- DN-14A – principal - Mediaş – Blăjel – limita jud. Mureş - 15,24 km 
- DN-14B – secundar - limita jud. Alba – Copşa Mică - 16,71 km 
- DN-7C – secundar - Transfăgărăşan - 35,15 km 

Drumuri judeţene: Judeţul este străbătut de 51 trasee de drumuri judeţene şi 70 trasee de 
drumuri comunale . 

 

TRAFICUL AERIAN 
 

Aeroportul Internațional Sibiu este regie autonomă care funcționează sub autoritatea Consiliului 
Județean Sibiu, având ca obiect principal de activitate efectuarea de prestații, servicii, lucrări de exploatare, 
întreținere, reparare, dezvoltare și modernizare a bunurilor date în administrare, în vederea asigurării condițiilor 
pentru sosirea, plecarea și manevrarea la sol a aeronavelor în trafic național și/sau internațional, asigurarea 
serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri și poștă, precum și servicii de interes public 
național. 

 
Amplasare 
 
Amplasat în proximitatea parcului industrial al Municipiul Sibiu, la o altitudine de 443 m, Aeroportul 

Internațional Sibiu face parte din acele obiective de interes regional și național care au suferit modificari 
esențiale de-a lungul timpului, în vederea asigurării condițiilor necesare unui serviciu public comunitar optim.  

Pe fondul pandemiei, Aeroportul Internațional Sibiu, alături de întreaga aviație, a 
suferit o reducere a traficului și a activității extrem de pronunțată. Cifrele anului 2020, a 
cărui evoluție nu putea fi anticipată, reflectă un declin major al numărului de pasageri, 
precum și al numărului de mișcări de aeronave. Datele de trafic înregistrate pe parcursul 
întregului an 2020 indică o scădere de peste 69%. 

Astfel, în anul 2020 numărul total de pasageri în trafici a fost de 227.838 pasageri, 
din care 226.154 pasageri îmbarcați – debarcați pe cursele de transport aerian 
comercial, cu o scădere de -69,37%, față de anul 2019, când a fost înregistrat un număr 
total de 743.872 pasageri. 

În ceea ce privește numărul total de mișcări de aeronave în anul 2020 a fost de 
3.434 din care 2.624 mișcări curse comerciale, înregistrându-se un număr semnificativ 

redus al acestora, respectiv -59,67%, față de 8.514 total mișcări în anul 2019. 
 

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – AGENŢIA SIBIU 
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Autoritatea Rutiera Romana-ARR, este organismul tehnic specializat al Ministerului 
Transporturilor, care conform H.G. nr. 625/1998 este desemnat sa asigure în principal: 
 

Ø Licențierea operatorilor de transport rutier și al operatorilor economici care efectuează 
activități conexe transportului rutier. 

Ø Eliberarea licențelor de traseu inter-județean pentru Operatorii de Transport Rutier - OTR care 
efectuează transport de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale. 

Ø Certificarea întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu. 
Ø Autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto autorizați. 
Ø Activitatea de registru pentru OTR, întreprinderile de transport rutier în cont propriu și 

auditorii de siguranță. 
Ø Eliberarea certificatelor / atestatelor profesionale pentru personalul de specialitate din 

domeniul transportului rutier. 
Ø Eliberarea cartelelor tahografice.  

 
 
În sinteza activitățile desfășurate pe parcursul anului 2020 au fost următoarele: 
 
 

Nr. 
Crt. 

ELIBERARI DOCUMENTE Nr. documente  
eliberate 

1. Eliberare licență comunitară, Certificate de transport 
rutier in cont propriu 

101 

2. Eliberare copii conforme 5161 
3. Eliberare licențe de traseu 12 
4. Eliberare licențe activități conexe, de autogara și de 

intermediere în transporturile rutiere 
29 

5. Eliberare autorizații de școală de conducători 
auto/vizare pentru menținere valabilitate  

68 

6. Eliberare certificate de competență profesională 
pentru personalul ce concură la siguranța rutieră 
(conducători auto, manageri de transport, profesori 
de legislație rutieră, instructori auto, consilieri de 
siguranță rutiera) 

1682 

7. Eliberare atestate instructori auto și profesori de 
legislație rutieră 

92 

8. Eliberare documente de transport, național și 
internațional pentru transport persoane 

73 

 ELIBERARI CARTELE TAHOGRAF  
9. Cartele tahograf conducător auto, întreprindere și 

servis 
1289 

 EXAMINARI PROBA PRACTICA  
10. Conducător auto CPI 197 
11. Instructori auto  32 
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1.2 AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM ŞI LOCUINŢE, SERVICII PUBLICE DE 
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 

 
 

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENŢIALE 
  

                                                                                                                                                 
număr 

 
2020 

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. total 
an 

Total 
judeţ 31 30 42 36 55 70 54 60 73 69 38 38 596 

 
 
 
 

 
LOCUINŢE TERMINATE –Total judeţ 

                                                                                                                                   număr 

 
2019 2020 

trim
.I 

trim
.II 

trim
.III 

trim
.IV 

total 
an 

trim
.I 

trim
.II 

trim
.III 

trim
.IV1) 

total 
an1) 

Locuinţe 
terminate 637 460 1048 717 2862 503 640 537 627 2307 

mediul urban 289 222 613 533 1657 397 335 274 440 1446 
mediul rural 348 238 435 184 1205 106 305 263 187 861 

 
                                                                                                                                                      

1) Date provizorii 
Notă: Indicatorul "Locuinţe terminate" se referă la totalul locuinţelor finalizate în cursul 
trimestrului. 

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu 

 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu este organizat și funcționează ca instituție 
publică, cu personalitate juridică, în subordinea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. 
 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu se finanțează din venituri proprii și 
subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice 

Activitatea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu se desfăşoară în cele 5 Birouri 
Teritoriale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, respectiv: Agnita, Avrig, Mediaș, Sălişte și Sibiu. 

 
  SERVICIUL PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 Serviciul Publicitate Imobiliară asigură înscrierea drepturilor de proprietate și a celorlalte 
drepturi reale, ce se constituie, se modifică, se transmit sau se sting, la cererea titularului dreptului, a 
notarului public ori a celorlalte persoane interesate. Totodată, asigură înscrierea altor raporturi 
juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități și litigii în legătură cu bunul imobil. 
 În anul 2020, activitatea înregistrată la nivelul Serviciului Publicitate Imobiliară și care a intrat 
în competența de soluționare a registratorilor de carte funciară și a asistenților-registratori se prezintă 
după cum urmează: 
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Nr. 
crt. Serviciul  solicitat Codul 

serviciului U.M. 

1 Recepție și  înființare carte funciară 2.1.1. 3296 
2 Înfiinţare carte funciară 2.1.3 1362 
3 Înscriere dezmembrare/comasare în cartea funciară 2.2.2. 2618 
4 Dezmembrare pentru exproprieri 2.2.3. 0 

5 Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea 
persoanelor juridice 2.3.1 4529 

6 
Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea 
persoanelor fizice și a cultelor religioase recunoscute în 
condițiile legii 

2.3.2. 21137 

7 Ipotecă/Privilegiu 2.3.3. 4120 
8 Imobile expropriate 2.3.4. 0 
9 Notare/radiere în cartea funciară 2.4.1. 12310 
10 Alte notări, inclusiv radierea 2.4.2. 0 
11 Rectificare, îndreptare eroare materială 2.5.1 2721 
12 Rectificare limite imobil/Reconstituire carte funciară 2.5.3. 0 
13 Modificare suprafață 2.5.4. 1 
14 Repoziționare imobil 2.5.5 0 
15 Înscriere construcții 2.6.1. 1414 
16 Extindere/radiere construcţii și actualizare informatii tehnice 2.6.2. 681 
17 Actualizare informații tehnice 2.6.3. 6518 
18 Consultare documente din arhivă 2.7.1. 713 
19 Eliberare extras de carte funciară de informare 2.7.2. 40427 
20 Eliberare extras de carte funciară de autentificare 2.7.3. 24497 
21 Eliberare certificat de sarcini 2.7.4. 8 

22 Eliberare certificat privind identificarea numărului cadastral și a 
copiilor certificate din mapa de acte şi cărţi funciare, etc. 2.7.5. 7297 

23 
Eliberare certificat privind identificarea numărului topografic/ 
cadastral și de carte funciară după numele/denumirea 
proprietarului 

2.7.6. 2861 

24 Extras de carte funciara pentru informare (on-line) EXI_ONLINE 26606 
 

 SERVICIUL CADASTRU 
 În anul 2020, activitatea Serviciului Cadastru a constat în: 
- Eliberarea unui număr de 8521 de extrase din planul cadastral (ortofotoplan); 
- Soluționarea unui număr de 2826 documentații topografice întocmite de persoanele fizice sau 
juridice autorizate și care au reprezentat avize și recepții tehnice, precum și furnizare date de cadastru, 
geodezie și cartografie; 
- Recepția unui număr de 588 de cereri cu alocare număr cadastral; 
- Recepția și înființarea cărților funciare a unui număr de 6059 documentații de dezlipire/ alipire 
imobil; 
- Soluționarea unui număr de 117 cereri de anulare a operațiunilor cadastrale; 
- Eliberarea unui număr de 1087 copii certificate din arhiva cadastru; 
- Soluționarea unui număr de 17143 documentaţii tehnice cadastrale întocmite de către persoanele 
fizice sau juridice autorizate. 
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 La nivelul Serviciului Cadastru au fost întocmite și eliberate un număr de 188 de Titluri de 
proprietate asupra terenurilor agricole și silvice în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, 
Legii nr. 1/2000 și Legii nr. 247/2005. Au fost emise 10 duplicate conform originalelor de la cotorul 
titlurilor de proprietate. În baza hotărârilor judecătorești și în baza deciziilor Comisiei Județene de 
Aplicare a Legilor Proprietății au fost corectate un număr de 203 titluri de proprietate. Toate titlurile 
de proprietate emise, modificate și corectate sunt operate permanent în Arhiva Digitală pentru 
Titlurile de Proprietate (DDAPT). 

Au fost autorizate un număr de 7 persoane fizice în vederea realizării lucrărilor de specialitate 
în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei; 
 În cadrul Registrului Agricol Național (RAN) au fost validate un număr de 83 utilizatori activi, 
iar în cadrul Registrului Electronic Național de Nomenclatură Stradală (RENNS) au fost validate un 
număr de 270 utilizatori activi. 
 
  Înregistrare Sistematică 
 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este beneficiarul Proiectului 
major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților 
în zonele rurale din România”.  
 Proiectul face obiectul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de 
înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară”, finanțată prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020. Proiectul se va derula în perioada 2018 – 2023.  Valoarea totală a proiectului 
este de 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile 
de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro cofinanțare de la bugetul de stat.  
 Din județul Sibiu au fost selectate 14 unități administrativ-teritoriale din mediul rural care fac 
parte din acest proiect major: Arpașu de Jos, Bârghiș, Bazna, Biertan, Cârța, Cârțișoara, Hoghilag, 
Jina, Laslea, Porumbacu de Jos, Roșia, Șelimbăr, Turnu Roșu, Valea Viilor. 
 În cursul anului 2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a 
inițiat mai multe proceduri de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare 
sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din unitățile administrativ-
teritoriale pentru cele 14 unități administrativ-teritoriale selectate din județul Sibiu. Procedura de 
achiziție publică s-a desfășurat pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. 
 Cu toate modificările legislative intreprinse de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară în vederea stimulării persoanelor fizice și juridice autorizate de a contracta serviciile de 
înregistrare sistematică, aceștia nu au depus oferte de contractare a acestor servicii, procedura de 
licitație deschisă urmând să se demareze din nou în anul 2021. 
 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și S.C. Cornel&Cornel Topoexim 
S.R.L au semnat Acordul-cadru nr. 24239/03.10.2017 privind prestarea serviciilor de înregistrare 
sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară prin Programul Național 
de Cadastru și Carte Funciară – LOT 7, ce are ca obiect înregistrarea sistematică a imobilelor situate 
în 4 unități administrativ-teritoriale din județele Covasna și Sibiu. Din județul Sibiu au fost selectate 
comuna Gura Râului și comuna Cristian. 
 În baza Acordului-cadru au fost semnate Contractele Subsecvente nr. 1245/17.01.2018 și nr. 
11608/26.03.2019 având ca obiect servicii de înregistrare sistematică pe întreg UAT Gura Râului și 
pe întreg UAT Cristian, intravilan și extravilan. Lucrările de înregistrare sistematică derulate la 
nivelul comunei Gura Râului cuprind 10.729 imobile care acoperă o suprafață de 10.524 ha, iar 
lucrările de înregistrare sistematică derulate la nivelul comunei Cristian cuprind 8.643 imobile care 
acoperă o surafață de 7.100 ha. 
 Pe parcursul anului 2020, în scopul unei mai bune informări a deținătorilor,  documentele 
tehnice ale cadastrului rezultate în urma lucrărilor de înregistrare sistematică derulate la nivelul 
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comunei Gura Râului au fost în afișare publică timp de 60 de zile. În această perioadă, titularii 
dreptului de proprietate și persoanele fizice/juridice interesate au depus un număr de 1.652 cereri de 
rectificare a informațiilor din documentele tehnice ale cadastrului. Cererile de rectificare depuse au 
fost soluționate și comunicate persoanelor interesate în condițiile Codului de procedură civilă de către 
comisia desemnată din cadrul O.C.P.I. Sibiu. Prestatorul a actualizat documentele tehnice ale 
cadastrului, în baza documentelor transmise de către comisia de soluționare a cererilor de rectificare. 
După actualizarea datelor asociate imobilelor în cauză, prestatorul a predat oficiului lucrarea în 
vederea verificării acesteia.  
 Comisia de recepție din cadrul O.C.P.I Sibiu a verificat dacă actualizarea datelor este corect 
integrată în documentele tehnice ale cadastrului și faptul că nu au fost alterate în mod nejustificat 
celelalte date. Au fost verificate toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluționării 
cererilor de rectificare sau au fost afectate de soluționarea cererilor de rectificare, urmând ca după ce 
lucrarea este completă și nu mai prezintă deficiențe să se emită procesul-verbal de recepție calitativă 
și cantitativă. 
 După finalizarea lucrărilor de cadastru, în baza documentelor tehnice ale cadastrului finale 
pentru fiecare imobil se deschide o nouă carte funciară, în format electronic. 
 În paralel, în anul 2020, prestatorul a parcurs principalele etape ale lucrărilor de înregistare 
sistematică derulate la nivelul UAT Cristian, și anume: 
- a finalizat lucrările preliminare care au cuprins identificarea limitelor UAT, stabilirea sectoarelor 
cadastrale, analizarea și integrarea informațiilor preluate; 
- a realizat lucrările de specialitate care au presupus: identificarea amplasamentelor și a limitelor 
imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deținătorilor  legali ai imobilelor și 
colectarea actelor juridice. 
- a actualizat informațiile culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică. 
 Documentele tehnice ale cadastrului întocmite la nivelul UAT Cristian au fost depuse la 
O.C.P.I Sibiu, fiind în etapa de verificare și recepție de către comisia desemnată în acest scop. 
 Finanțarea de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (A.N.C.P.I.) a 
lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale în extravilan, contractate de primării, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea 
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, presupune încheierea de contracte de finanţare în limita creditelor de angajament 
comunicate prin fila de buget. Contractele de finanțare se încheie între Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Sibiu și unitatea administrativ-teritorială. 
 Pe perioada raportată, situația contractelor de finanțare pe sectoare cadastrale se prezintă după 
cum urmează: 
- Finanțarea I a fost demarată în anul 2016, dar la nivelul județului Sibiu unitățile administrativ-
teritoriale nu au solicitat finanțarea lucrărilor de înregistrate sistematică.  
- Finanțarea II a fost demarată în anul 2017 și s-a finalizat prin deschiderea cărților funciare în format 
electronic pentru 9.634 imobile cuprinse în 40 sectoare cadastrale acoperind o suprafață de 3.830 Ha 
din 6 unități administrativ-teritoriale. 
- Finanțarea III a fost demarată la începutul anului 2018. Au fost deschise cărțile funciare în format 
electronic pentru un număr 18.821 imobile cuprinse în 119 sectoare cadastrale acoperind o suprafață 
de 9.166 Ha din 16 unități administrativ-teritoriale, iar un număr de 800 imobile se află în etapa de 
verificare și recepție. 
- Finanțarea IV a fost demarată la sfărșitul anului 2018. Au fost deschise cărțile funciare în format 
electronic pentru 417 imobile cuprinse în 2 sectoare cadastrale acoperind o suprafață de 63 Ha dintr-
o unitate administrativ-teritorială, iar un număr de 3.937 imobile se află în etapa de verificare și 
recepție. 
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- Finanțarea V a fost demarată în anul 2019. Au fost deschise cărțile funciare în format electronic 
pentru 145 imobile cuprinse în 2 sectoare cadastrale acoperind o suprafață de 192 Ha din dintr-o 
unitate administrativ-teritorială, iar un număr de 17.364 imobile se află în etapa de verificare și 
recepție. 
- Finanțarea VI a fost demarată în anul 2020. În prezent fiind în verificare și recepție un număr de 
7.595 imobile. 
 Finanțările III, IV, V și VI sunt în vigoare, durata contractelor de finanțare fiind pentru 
Finanțarea III și IV până la data de 30.04.2021, pentru Finanțarea V până la data de 30.06.2021, iar 
pentru Finanțarea VI până la data 08.07.2021. 
 În anul 2020, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu a efectuat plăți către 
persoanele fizice/juridice autorizate, prestatorii lucrărilor de înregistrare sistematică, în valoare de 
1.520.195 lei. 
 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) cofinanțează și lucrările de 
înregistrare sistematică derulate de către unitățile administrativ teritoriale la nivel de sector cadastral 
sau la nivel de UAT. Confinanțarea presupune alocarea de fonduri de către Agenția Națională de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru unitățiile administrativ-teritoriale care derulează aceste 
lucrări cu fonduri din bugetele proprii. Contractarea și gestionarea contractelor este în sarcina 
unităților administrativ-tertoriale, acestea beneficiind de cofinanțare la finalizarea lucrărilor și 
deschiderea cărților funciare. 
 În anul 2020, un număr de 14 unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu au solicitat 
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) luarea în evidență pentru 
cofinanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică, și anume: Alțâna, Ațel, Brateiu, Chirpăr, 
Dumbrăveni, Iacobeni, Loamneș, Merghindeal, Micăsasa, Moșna, Nocrich, Păuca, Racovița și Șura 
Mică. Dintre acestea, două comune Alțâna și Brateiu au și încheiat contracte cu prestatorii de servicii 
pentru un număr de 1.600 imobile, acoperind o suprafață de 757 Ha.   
Veniturile  
 Veniturile din tarifele aferente serviciilor sunt încasate de oficiu pe de o parte, iar pe de altă 
parte sunt încasate de notarii publici și persoane fizice/juridice autorizate, în conformitate cu legislația 
în domeniu. 
 

Nr. crt. TIPUL DE VENIT Anul 2020 

1 
Venituri încasate de notarii publici și persoane fizice/juridice 
autorizate în numele A.N.C.P.I. pentru serviciile prestate de 
O.C.P.I. Sibiu 

9.430.962 Lei 

2 Venituri încasate direct de O.C.P.I. Sibiu 5.879.725 Lei 

TOTAL 15.310.687 Lei 

 
 Preocuparea permanentă a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu a fost de a 
îmbunătății continuu calitatea serviciilor și produselor furnizate, creșterea semnificativă a numărului 
imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și accelerarea derulării lucrărilor de 
înregistrare sistematică. Toate aceste obiective vor fi menținute și în anul 2021. 
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Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Sibiu 
 
 

Comisia de atribuire de denumiri a judeţului Sibiu s-a constituit prin Ordinul Prefectului 

Județului Sibiu nr. 679/2002. (penultima actualizare fiind prin Ordinul Prefectului nr. 657/2017, iar 

ultima actualizare fiind prin Ordinul Prefectului nr. 66/04.02.2020). 

          Comisia îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor O.G. nr. 63/2002, actualizată, ale Legii 

nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului MIRA nr. 564/2008 precum şi în 

baza propriului Regulament de organizare şi funcţionare.  

  În anul 2020 au avut loc 3 şedinţe de lucru ale Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului 

Sibiu, în cadrul cărora au fost analizate 8 propuneri venite din partea Consiliilor Locale ale unităţilor 

administrativ teritoriale din judeţul Sibiu. Acestea au fost propuneri de atribuire de denumiri pentru 

străzi nou create, 1 schimbare denumire unitate școlară și 1 atribuire denumire Sala Sporturilor din 

Municipiul Mediaș și  s-au emis astfel, un număr de 8 avize favorabile, urmare solicitărilor înaintate 

Comisiei de atribuire de denumiri a județului Sibiu. Un aspect important este faptul că toate 

propunerile înaintate de către unităţile administrativ-teritoriale din judeţ Comisiei judeţene de 

atribuire de denumiri, au primit din partea acesteia avize favorabile, lucru ce denotă seriozitatea 

abordărilor de către toţi cei implicaţi în această activitate. S-au întocmit şi transmis autorităților 

administrației publice locale din județ avizele solicitate, în termenul legal prevăzut.   
 

 Activitatea desfăşurată în baza prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, privind 

regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. 

În temeiul prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 

22 decembrie 1989 şi ale Legii nr.165/2013, actualizată, privind măsurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România, Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu monitorizează activitatea 

desfăşurată de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţ investite de lege cu soluţionarea 

notificărilor, în ceea ce priveşte aplicarea fazei administrative prevăzută de legea specială. 

În exercitarea atribuţiilor legale prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 81/2007 

pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv 

şi ale Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, Instituţia 

Prefectului Judeţului Sibiu efectuează controlul de legalitate asupra dispoziţiilor emise de către 

primari, prin care s-au stabilit măsuri compensatorii pentru notificatori, după analizarea tuturor 

înscrisurilor ce au stat la baza emiterii acestora, verificându-se atât întrunirea condiţiilor prevăzute de 

lege în ceea ce priveşte calitatea notificatorului de persoană îndreptăţită cât şi imposibilitatea 
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restituirii în natură a imobilului obiect al notificării şi imposibilitatea atribuirii în compensare a unor 

alte bunuri deţinute de emitentul dispoziţiei, întocmind un referat de legalitate. 

În anul 2020, s-au întocmit 9 referate urmare exercitării controlului de legalitate asupra 

dispoziţiilor emise de către primari, după care acestea au fost înaintate Secretariatului Comisiei 

Naţionale pentru Compensarea Imobilelor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea 

Proprietăţilor, împreună cu întreaga documentaţie aferentă.  

În baza prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, la nivelul judeţului Sibiu au 

fost înregistrate un număr de 3488 notificări, dintre acestea  mai sunt în lucru doar un număr de 3 

notificări, care se află în diverse stadii de aplicare a procedurii administrative prevăzute de legea 

specială, urmând a fi soluţionate de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţ și înaintate 

Instituției Prefectului Județului Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

 
Exercitarea atribuţiilor rezultate ca urmare a aplicării actelor normative cu caracter 
reparatoriu 
 

În cadrul Compartimentului Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu din Instituția 
Prefectului – Județul Sibiu, activitatea aferentă anului 2020, s-a defășurat după cum urmează: 
 

• Evidențierea dosarelor, cuprinzând propuneri ale comisiilor locale privind stabilirea dreptului 
de proprietate, în vederea soluţionării  prin analiză și verificare în cadrul Colectivului de lucru 
şi înaintarea acestora spre aprobare Comisiei Judeţene de Fond Funciar Sibiu; 

• Efectuarea lucrărilor de secretariat pentru pregătirea şedinţelor comisiei judeţene, (propuneri 
de validare/invalidare, de modificare ale titlurilor de proprietate emise în conformitate cu 
prevederile legilor fondului funciar sau a unor anexe care urmează să fie aprobate sau respinse 
de către Comisia Județeană, respectiv soluţionarea contestaţiilor formulate de către petenți 
împotriva hotărilor comisiilor locale de fond funciar); 

• Redactarea hotărârilor, adoptate de către Comisia Județeană în ședințele de fond funciar, 
comunicarea acestora către comisiile locale, xerocopierea documentațiilor și înaintarea 
acestora către OCPI Sibiu, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor; 

• Redactarea răspunsurilor petiţiilor formulate de către persoane fizice sau juridice, elaborarea 
și redactarea răspunsurilor adreselelor formulate de către diverse instituţii locale sau centrale; 

• Redactarea și soluționarea Ordonanțelor DNA Alba Iulia, a radiogramelor MAI, a 
informărilor, notelor interne din cadrul instituției cât și a circularelor transmise primăriilor din 
județ, 1-64; 

• Îndosarierea și numerotarea documentațiilor, înscrierea acestora pe ordinea de zi a ședințelor 
Comisiei Județene; 

• Înregistrarea hotărârilor în registrul special al compartimentului. În anul 2020 Comisia 
Județean s-a întrunit în 4 ședințe și a adoptat un număr de 149 de hotărâri (de validare, de 
modificare a unor titluri de proprietate sau anexe, delimitări ADS, sau soluționare contestații, 
după caz); 

• Operarea corespondenţei în programul electronic al circuitului documentelor în cadrul 
instituției, INFOCET; 

• Acordarea asistenței juridice reprezentanţilor comisiilor locale sau cetăţenilor care solicită 
relaţii privind fondul funciar atât personal la punctul de acces în instituție, cât și telefonic; 

• Verificarea dosarelor pentru despăgubiri întocmite de către comisiile locale și înaintarea 
acestora către OCPI Sibiu; 
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• Pregătirea şi transmiterea rapoartelor lunare privind stadiul aplicării legilor fondului funciar 
ANRP București. 

 
 
 

1.3 STADIUL REALIZĂRII PROGRAMULUI DE INVESTIŢII 

 
 

  SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT  GAZE NATURALE  
“TRANSGAZ” S.A. MEDIAȘ 

 
 

Principalelor activități realizate în anul 2020 au constat în: 
 

Ø Transportul gazelor naturale în anul 2020, în județul Sibiu – 219.916,924 mii mc; 
 

Ø Stații de Reglare Măsurare – au fost predate 127; 
 

Ø Panouri de Măsură – primire din câmpurile de producție 14 (din care 3 inactive COLIBI I, 
BAZNA NV, BOTORCA VEST I); 

 
Ø Lucrări de reparații – traversarea aeriană a râului Visa cu conducta DN 250 – DN 300, racord 

PM Șoala, în zona Agârbiciu. 
 

Ø Lucrări de modernizare: 
 

§ punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 200 Cornățel – 
Avrig, zona Cornățel – Săcădate; 

§ punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 200 Racord PM 
Alămor, în zona Alămor. 

 
 
 

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE  
“ROMGAZ” S.A. MEDIAȘ 

 
 
 Principalelor lucrări de investiții realizate în anul 2020, precum și activitățile desfășurate 
pentru modernizarea și retehnologizarea instalațiilor și echipamentelor din dotare, infrastructură și 
utilității, realizate de către compania S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pe teritoriul județului Sibiu au fost:  

 
 

Nr.crt. Acțiunea Entitatea implicată în 
realizare 

Valoare 
realizări 
investiții 
(mii lei) 

1.  S-a realizat forajul sondelor de 
explorare pe structura Hodoș și 
Țapu 

S.N.G.N. Romgaz S.A. 
Sucursala Mediaș 11.400 

2.  Instalații tehnologice de suprafață 
în structurile Țapu, Hodoș, Laslău 

S.N.G.N. Romgaz S.A. 
Sucursala Mediaș 2.475 
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3.  Retehnologizarea si modernizarea 
construcțiilor, instalațiilor si 
echipamentelor din dotare 

S.N.G.N. Romgaz S.A. 
Sucursala Mediaș 

Sucursala de Reparații 
Capitale și Operații 
Speciale la Sonde 

86.174 

4.  Utilaje independente S.N.G.N. Romgaz S.A. 
Sucursala Mediaș 

Sucursala de Reparații 
Capitale și Operații 
Speciale la Sonde 

46.100 

 
 
 

DELGAZ GRID S.A. 
 
 
 
Principalele lucrări de investiții realizate au fost de tip ICB – uri realizate în localitățile Copșa Mică, 
Dumbrăveni, Sibiu, Tălmaciu, Veștem, Bârghiș și Mediaș, iar branșamente gaze naturale presiune 
redusă pe str. Dinicu Golescu în municipiul Sibiu și str. Arinului în municipiul Mediaș. 
 
 
 
 

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA 
Sucursala Sibiu 

 
 

Principalele lucrări de investiții și mentenanță realizate în anul 2020 au avut ca scop reducerea 
numărului întreruperilor accidentale ale energiei electrice, a duratei acestora și a pierderilor 
tehnologice, precum și creșterea calității energiei electrice furnizate și a siguranței în exploatare. 
Principalele lucrări au fost: 

 
 

1. Îmbunătățire nivel tensiuni și modernizare rețea 0,4 kV cartier Terezian, blocuri str. 
Rusciorului, str. Lungă, municipiul Sibiu, județul Sibiu – investiție realizată integral. 

2. Modernizare rețea distribuție energie electrică str. Mihai Viteazu, localitatea Avrig, județul 
Sibiu – investiție realizată integral. 

3. Îmbunătățire nivel tensiuni și modernizare rețea de 0,4 KV localitatea Cârțișoara, județul Sibiu 
– investiție realizată integral . 

4. Modernizare instalații de alimentare cu energie electrică în municipiul Mediaș - cartier 
Vitrometan, județul Sibiu – investiție realizată parțial. 

5. Înlocuire celule 20kV în PA1 Șura Mică. 
6. Înlocuire celule 20kV în PA 7 Sibiu, PT 345, PT 349, PT 380 în Sibiu și în PT 39 Turnișor. 
7. Înlocuire celule 20kV în PT 40 Cristian. 
8. Înlocuire TSI+BS în Stația Mârșa și Stația Cârțișoara. 
9. Echipare celule 20kV în Stația Mârșa. 
10. Înlocuire celule 20kV în PT 141 Mediaș. 
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CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU 
 
 

Principalele lucrări de investiții care prevăd modernizarea drumurilor județene care erau în 
desfășurare sau finalizate în cursul anului  2020 sunt următoarele: 
 
Modernizare DJ 106T Ocna Sibiului - Topârcea – int. DJ 106G (Ludoș), km 0+494 - 15+331  

Stadiul investiției: în execuție 
Grad de realizare a execuției lucrărilor: 40% 
Valoarea contractului de proiectare și execuție : 23.301,83 mii lei 
Finanțare: PNDL+ bugetul local 
 

Revigorarea turismului în situl U.N.E.S.C.O. Valea Viilor prin modernizarea drumului județean DJ 
142G Copșa Mică - Motiș km 0+000-10+400. 

Stadiul investiției: în execuție  
Grad de realizare a execuției lucrărilor: 98% 
Valoarea lucrărilor de execuție: 21.916,66 mii  lei 
Finanțare: PNDL+ bugetul local 
 

Reabilitarea și modernizarea DJ 107B Păuca - Alămor – Mândra – Slimnic  
Stadiul investiției: obiectiv finalizat în decembrie 2020 
Grad de realizare a execuției lucrărilor: 100% 

          Valoarea lucrărilor de execuție: 106.232,03 mii lei 
          Finanțare: PNDL+ bugetul local 

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

Stadiul investiției: in execuție 
Grad de realizare a execuției lucrărilor: 20% 
Valoarea lucrărilor de execuție: 18.165 mii lei 
Finanțare: bugetul local 

 
Reabilitare și modernizare DJ141, Mediaș - Moșna - Pelișor – Bârghiș  
Stadiul investiției: in execuție lucrări 
Grad de realizare a execuției lucrărilor: 65% 
Valoarea contractului de proiectare si execuție – 84.600 mii lei  

Finanțare – F.E.N. 

 
Reabilitare DJ 106 Agnita – Sighișoara  
Stadiul investiției: in execuție lucrări 
Grad de realizare a execuției lucrărilor: 30% 
Valoarea contractului de execuție – 118.625 mii lei   

Finanțare – F.E.N. 

 
PT + Refacerea drumului județean DJ106E Cristian – Orlat – Săliște – Jina – limita Județ Alba între 
localitățile Sibiel și Jina   

Stadiul investiției: obiectiv finalizat în septembrie 2020 
Grad de realizare a execuției lucrărilor:  100% 
Valoarea contractului de proiectare și execuție: 2.445,04 mii lei 
Finanțare: buget local 
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PT + Consolidare drum județean DJ 106J int. DJ 106A - Gura Râului - Orlat între km 0+000 – km 
4+900 

Stadiul investiției: obiectiv finalizat în august 2020 
Grad de realizare a execuției lucrărilor:  100%  
Valoarea contractului de proiectare și execuție: 2.809,8 mii lei 
Finanțare: buget local 

 
PT + Refacerea drumului județean DJ106E km 45+400, km45+550, km46+850, km47+450, 
km47+700 

Stadiul investiției: obiectiv finalizat în septembrie 2020 
Grad de realizare a execuției lucrărilor:  100% 
Valoarea contractului de proiectare și execuție: 1.762,1 mii lei 

Finanțare: buget local 
 

 

1.4. COMERŢ SI PROTECŢIA CONSUMATORILOR 

 

 
 

COMISARIATUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR SIBIU 
 

 
În perioada ianuarie –decembrie 2020 Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor  

Sibiu a desfăşurat un număr de 2648 acţiuni de control pentru verificarea  respectării  prevederilor  
legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor.   

 Au fost încheiate un număr total de 1502 procese verbale de constatare a contravenţiei , din 
care 724 pe produse alimentare,769 pe produse nealimentare, 116 pe servicii alimentare , 119 pe  
servicii nealimentare şi 45 pe servicii financiare.  

 S-au încheiat şi un număr de 1380 procese verbale de constatare. 
 Valoarea produselor  şi serviciilor neconforme controlate  a fost de 52100 lei din care 

extracomunitare 24500 lei.  
       În urma acţiunilor de control intreprinse de catre comisari, pentru verificarea respectarii 

legislatiei pentru tematicile nationale si locale, s-au întocmit 960 procese verbale de constatare  a 
contravenţiei  cu amendă, valoarea amenzilor aplicate fiind de 671200 lei . 

COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI  – total judeţ 
 
 

Mii euro 

 2017 1) 2018 1) 2019 2) 
1. ian -
30. noi 
20203) 

Totalexporturi FOB 2976848 3173278 3082420 2536049 
Total importuri CIF 2350818 2561289 2419916 2072404 
Sold FOB/CIF 626030 611989 662504 463645 
Sold FOB/CIF – excluzând importul de 
combustibil (gaze naturale) 642647 662956 684104 470227 

1)date definitive     
2)  Date semidefinitive     
3)  Date provizorii     
Notă: Importurile de gaze naturale, cuprinse la judeţul Sibiu sunt aferente întregii ţări 
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 Comisariatul  Judeţean  pentru  Protecţia  Consumatorilor  Sibiu   a  cercetat şi 
soluţionat  in  anul  2020 un număr de 1915 reclamaţii,  din care 1605 au fost intemeiate, 189 au 
fost soluţionate amiabil, 56  neîntemeiate,  65 reclamaţii au fost redirecţionate către alte 
instituţii abilitate.  

Valoarea  produselor  înlocuite  consumatorilor  sau  contravaloarea  reparaţiilor  
effectuate  a  fost  de  71112 lei. 

În  2020, CJPC  Sibiu  a desfăşurat  acţiuni de informare a consumatorilor cu privire la 
drepturile acestora, a raspuns solicitarilor primite din partea reprezentantilor mass-media  referitoare 
la activitatea institutiei si la produsele si serviciile destinate consumatorilor, activitatea de informare 
fiind materializată în : 

Ø 19 articole  apărute in presa scrisă si audio-video: locale, regionale si nationale. 

      În  ceea ce priveşte activitatea de consiliere a operatorilor economici, CJPC Sibiu a consiliat 
un numar de 775 de operatori economici; consilierea de specialitate  se acordă  de către comisarii 
CJPC Sibiu si  în timpul controalelor pe care le  efectueaza .  

       În perioada ianuarie –decembrie  2020,  CJPC Sibiu a desfăşurat 2648 acţiuni tematice 
nationale, dispuse în conformitate cu Programul Tematic de Control al Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Consumatorilor, din care: 1812 tematici nationale, fiind  controlaţi 1897 operatori 
economici,  s-au dispus măsuri de oprire   temporară de la comercializare  a produselor cu abateri  in 
valoare de 608919 lei si masuri de oprire definitiva de la comercializare a produselor cu abateri in 
valoare de 13651 lei. 

            Totodata, pentru  actiunile tematice nationale desfasurate de catre comisarii CJPC Sibiu, au 
fost aplicate  un numar  378 amenzi contravenţionale in valoare de 1162200 lei  şi 1130 avertismente  
  Tot în perioada ianuarie –decembrie 2020, comisarii CJPC Sibiu au desfăşurat şi  836  acţiuni 
tematice proprii de control , dispuse de catre conducerea CJPC Sibiu, fiind controlati   354 operatori 
economici,  s-au aplicat  96  amenzi contravenţionale in  valoare de 384000 lei şi 314 avertismente. 
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2. STAREA SOCIALĂ 
 

2.1 STAREA DE SĂNĂTATE ŞI EDUCAŢIE A POPULAŢIEI 
 

A.SĂNĂTATEA - DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SIBIU 
 
 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu este organizată și funcţionează, în conformitate cu 
prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de 
organizare și funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene 
şi a municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. 
Conform acestuia, „Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii 
publice deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii, reprezentând 
autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile și programele naţionale de 
sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe 
probleme de sănătate, precum şi de planificare și derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de 
stat pentru sectorul de sănătate”. 
Obiectivele generale ale Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Sibiu în anul 2020, au fost: 
1. Supravegherea permanentă a stării de sănătate a populaţiei din judeţul Sibiu în scopul 

identificării tuturor problemelor de sănătate publică și a ameliorării stării de sănătate a 
concetăţenilor noştri; 

2. Coordonarea şi controlul implementării și realizării programelor naţionale de sănătate 
derulate în teritoriu în scopul identificării principalelor probleme de sănătate publică și 
alocării cu prioritate a resurselor pentru intervenţiile cu cea mai mare eficienţă în ameliorarea 
stării de sănătate; elaborarea de propuneri fundamentate pentru programele necesar a fi 
derulate în judeţ; 

3. Respectarea disciplinei financiare şi bugetare la nivelul DSPJ Sibiu; 
4. Evaluarea necesarului de servicii medicale și de medici pe toate domeniile și nivelurile de 

asistenţă medicală, precum și a necesarului de servicii comunitare pentru toate localităţile 
judeţului în vederea acoperirii nevoilor populaţiei; 

5. Identificarea şi gestionarea problemelor de sănătate publică în colaborare cu furnizorii de 
servicii medicale, autorităţile publice locale, CJAS, Facultatea de Medicină, colegiile 
profesionale, în scopul imbunătăţirii performantei furnizorilor de servicii medicale și a 
creşterii calităţii serviciilor medicale furnizate precum și a gradului de satisfacţie a populaţiei; 

6. Colaborarea cu alte institutii publice și private, inclusiv ONG – uri pentru derularea unor 
programe medico - sociale şi programe de sănătate publică axate pe educaţia pentru sănătate 
în vederea adoptării comportamentelor sanogene şi deplasarea accentului către serviciile 
preventive de sănătate şi asistenţă medicală primară; 

7. Creşterea gradului de informare a populaţiei și a reţelei de asistenţă medicală prin utilizarea 
mijloacelor adecvate de mediatizare pentru reprezentarea politicilor Ministerului Sănătăţii, 
informarea şi susţinerea implementării acestora. 

  
 În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până la 31.12.2020 au fost confirmate pozitiv în 
urma testării SARS CoV-2, un număr de 16.930 de persoane (dintre care 16.307 adulți și 623 copii). 
Până la 31.12.2020 au fost vindecate 11.736 de persoane, iar 583 persoane au decedat din rândul 
celor confirmate pozitiv. Deasemenea, în data de 31.12.2020, la ora 08:00, erau spitalizate un număr 
de 168 de persoane, dintre care pe ATI 18 adulți și 1 minor. 
Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, avea în monitorizare la data de 
31.12.2020 un număr de 672 persoane aflate în carantină la domiciliu și un număr de 405 persoane 
în izolare la domiciliu. 
La 31.12.2020, rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile ale anului 2020 (17.12.2020 – 
30.12.2020) la nivelul județului Sibiu era de 1,610/00.  
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Cele mai mari valori ale incidenței cumulate în ultimele 14 zile ale anului 2020 s-au 
înregistrat în Sat Hamba (Comuna Şura Mare) - 7,58 0/00 urmat de Oraş Miercurea Sibiului - 6,050/00 
și Sat Mohu (Comuna Şelimbăr) - 5,35 0/00. Un număr de 13 localități (7.07%) au fost pe cod roșu, 
22 localități (11,96%) pe cod galben și 149 localități (80,98%) pe cod verde. De remarcat faptul că 
108 localități au avut la 31.12.2020 valoarea 0 a incidenței cumulate în ultimele 14 zile ale anului 
2020. (Tabel 1, Grafic 1) 
 

Tabel 1 

Incidența cumulată în 
ultimele 14 zile ale anului 

2020 

Număr 
localități Pondere din total 

30/00 și peste 30/00 13 7,07% 
1,50/00 și sub 30/00 22 11,96% 
sub 1,50/00 41 22,28% 
00/00 108 58,70% 

Total 184 100,00% 
 
 

Grafic 1 

 
Rata incidenței specifice prin COVID-19 în județul Sibiu, în anul 2020 a fost de 42,200/00, 

județul Sibiu situându-se pe poziția a 4-a din totalul județelor, după București (55,130/00), Ilfov 
(49,030/00) și Brașov (45,540/00). Cea mai mică rată a incidenței specifice prin COVID-19 a fost 
înregistrată în județul Gorj (16,190/00). (Grafic 2) 

3 și peste 3
7,07%

1,5 și sub 3
11,96%

sub 1,5
22,28%

0
58,70%

Structura localităților din județul Sibiu după rata de 
incidență cumulată (0/00 ) în ultimele 14 zile ale anului 

2020
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Grafic 2 

 
Sursa: https://www.graphs.ro 

În anul 2020, în județul Sibiu, numărul de cazuri noi de COVID-19 s-a menținut relativ 
scăzut până la începutul lunii septembrie când a început să crească până la 08.11.2020, 
(înregistrând la acea dată un maxim de 474 cazuri noi), urmând apoi un traseu descendent până la 
sfârșitul anului. 
 

Cea mai mare valoare a mediei mobile a fost de 372 cazuri noi calculată în data de 
15.11.2020, reprezentând media pe ultimele 7 zile a valorilor aferente perioadei fără ziua curentă. 
De menționat faptul că, "Moving Average" sau "media mobilă", este un cunoscut indicator tehnic 
care netezește muchiile din graficele prezentate ca "dinți de fierăstrău" pentru a se putea vedea un 
trend mai bine. (Grafic 3). 
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Grafic 3 

 
Sursa: https://www.graphs.ro 

Grafic 4 

 
Sursa: https://www.graphs.ro 

În anul 2020, în județul Sibiu, cea mai mare valoare a incidenței cumulate a cazurilor 
COVID-19 la nivel județean în ultimele 14 zile la 1000 locuitori, a fost înregistrată în data de 
19.11.2020 având o valoare de 9,06 0/00, județul Sibiu situându-se pe primul loc din acest punct de 
vedere. De remarcat faptul că, alături de județul Sibiu, jumătate din județele țării erau în zona roșie 
(21 județe) iar cealaltă jumătate erau în zona galbenă. (Grafic 4) 

Până la sfârșitul anului 2020, valoarea incidenței cumulate a cazurilor COVID-19 la nivel 
județean în ultimele 14 zile la 1000 locuitori a scăzut la 1,610/00, județul Sibiu situându-se în zona 



 75 

galbenă alături de alte 19 județe. La nivel national erau încă 5 județe și municipiul București în zona 
roșie dar și 16 județe în zona verde. (Grafic 5) 

Grafic 5 

 
Sursa: https://www.graphs.ro 

Grafic 6 

 
Sursa: https://www.graphs.ro 

Numărul de reproducție R reprezintă numărul mediu de pacienți infectați de la un singur caz. 
Când R este peste 1 epidemia crește, iar când R este sub 1 epidemia scade; când R este aproximativ 
1 sau aproape de 1, un număr aproximativ egal de cazuri noi apar zilnic. Pentru a calcula R sunt 
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necesare durata de incubație, durata de la apariția simptomelor la raportarea cazurilor, precum și 
timpul de transmisie de la caz la următorii pacienți.  
Numărul R aferent datei de 31.12.2020 oferit în grafic pentru județul Sibiu cu 90% interval de 
încredere este: R = 1,03 (L.I. = 0,95; L.S. = 1,10). În decursul anului 2020 s-a înregistrat un R 
minim în data de 05.05.2020 de 0,76 (L.I. = 0,62; L.S. = 0,96) și un R maxim în data de 06.06.2020 
de 1,38 (L.I. = 1,05; L.S. = 1,79). (Grafic 6) 
POPULAȚIA DUPĂ DOMICILIU 
 
Tabel 1 – Situația numerică a populației, după domiciliu, la 1 iulie în perioada 2010-2019, județul Sibiu 

Anul Populația după domiciliu la 
1 iulie 2019 (nr. locuitori) 

An 2010 460.610 
An 2011 461.720 
An 2012 462.298 
An 2013 462.806 
An 2014 463.436 
An 2015 464.237 
An 2016 464.890 
An 2017 466.063 
An 2018 467.413 
An 2019 468.106 

 
 

Numărul populației (Tabel 1, Grafic 1) județului Sibiu a înregistrat o creștere constantă în 
perioada analizată de la 460.610 locuitori în anul 2010 la 468.106 locuitori în anul 2019. Tendința 
de evoluție pe următorii trei ani înregistrează o curbă de regresie de tip Polynomial cu ecuația 
curbei de regresie: y = 31,898x2 + 456,36x + 460.420 și abaterea pătratică medie: R² = 0,9927. 
Se aşteaptă ca, în perioada 2020-2022, numărul populației din județul Sibiu să prezinte o creștere 
medie anuală de 1190,01 locuitori, diferenţa dintre numărul populației prognozat pentru anul 2022 
(471.743) faţă de anul 2019 (468.106) să fie de 3637,44 locuitori. 
 

Grafic 7 
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În ceea ce privește structura populației după sex, în anul 2019, au predominat persoanele de 
sex feminin cu o pondere de 51,30% față de 48,70% persoane de sex masculin. (Tabel 2, Grafic 2)  

Tabel 2 – Situația numerică și procentuală a populației, după sex la 1 iulie 2019, județul Sibiu 

Sex Nr. persoane Pondere din total 
persoane 

Barbați 227.990 48,70% 
Femei 240.116 51,30% 
Total 468106 100,00% 

Grafic 8 

 
Tabel 3 – Situația numerică și procentuală a populației, după sex și grupe de vărstă la 1 iulie 2019, 

județul Sibiu 

Grupa de 
vârstă 

Număr 
persoane - 

ambele sexe 

Pondere din 
total persoane - 

ambele sexe 

Număr 
persoane - 

bărbați 

Pondere din 
total 

persoane -
bărbați 

Număr 
persoane - 

femei 

Pondere din 
total 

persoane - 
femei 

0-1 an 4277 0,91% 2203 0,97% 2074 0,86% 
1-4 ani 18764 4,01% 9599 4,21% 9165 3,82% 
5-9 ani 24386 5,21% 12650 5,55% 11736 4,89% 

10-14 ani 25205 5,38% 12931 5,67% 12274 5,11% 
15-19 ani 23474 5,01% 12029 5,28% 11445 4,77% 
20-24 ani 23122 4,94% 11734 5,15% 11388 4,74% 
25-29 ani 29902 6,39% 14941 6,55% 14961 6,23% 
30-34 ani 38962 8,32% 19714 8,65% 19248 8,02% 
35-39 ani 38157 8,15% 19479 8,54% 18678 7,78% 
40-44 ani 39518 8,44% 20341 8,92% 19177 7,99% 
45-49 ani 37333 7,98% 18844 8,27% 18489 7,70% 
50-54 ani 33322 7,12% 16463 7,22% 16859 7,02% 
55-59 ani 26685 5,70% 12811 5,62% 13874 5,78% 
60-64 ani 31245 6,67% 14202 6,23% 17043 7,10% 
65-69 ani 25822 5,52% 11615 5,09% 14207 5,92% 
70-74 ani 17106 3,65% 7376 3,24% 9730 4,05% 

Barbați
48,70%Femei

51,30%

Structura populației după sex la 1 iulie 2019, județul Sibiu
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Grupa de 
vârstă 

Număr 
persoane - 

ambele sexe 

Pondere din 
total persoane - 

ambele sexe 

Număr 
persoane - 

bărbați 

Pondere din 
total 

persoane -
bărbați 

Număr 
persoane - 

femei 

Pondere din 
total 

persoane - 
femei 

75-79 ani 12613 2,69% 4923 2,16% 7690 3,20% 
80-84 ani 9930 2,12% 3418 1,50% 6512 2,71% 
85+ ani 8283 1,77% 2717 1,19% 5566 2,32% 
Total 468106 100,00% 227990 100,00% 240116 100,00% 

 
PIRAMIDA VÂRSTELOR 

Din punct de vedere al structurii populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă, piramida vârstelor 
pentru anul 2019 (partea stângă bărbaţi şi partea dreapta femei) cea mai mare pondere a 
reprezentat-o populația 40-44 ani (8,44% din care M= 4,35% și F= 4,10%), urmată de populația din 
grupa de vârstă 30-34 ani (8,32% din care M= 4,21% și F= 4,11%) și populația din grupa de vârstă 
35-39 ani (8,15% din care M= 4,16% și F= 3,99%). Cea mai mică pondere din total o reprezintă 
populația 85+ ani (1,77% din care M= 0,73% și F= 1,39%). 

Piramida vârstelor prezintă o asimetrie stânga pe intervalul 0-54 ani, predominând 
persoanele de sex masculin apoi, asimetrie dreapta pe intervalul 55-85+ ani, predominând 
persoanele de sex feminin ceea ce indică o durată medie a vieţii mai mare pentru femei. (Tabel 3, 
Grafic 3) 
 

Grafic 9 
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INDICELE DE ÎMBĂTRÂNIRE 
Indicele de îmbătrânire în anul 2019 (raportul dintre nr. populației 65+ ani și numărul 

populației 0-14 ani) a fost de 1,02, raport supraunitar ceea ce arată că a predominat populația 
vâstnică. 

Unitățile administrativ-teritoriale din județul Sibiu cu cea mai îmbătrânită populație, atât 
bărbați cât și femei, sunt Apoldu de Jos, Loamneș, Ludoș, Micăsasa și Păuca. 

 

PRINCIPALII INDICATORI DE SĂNĂTATE 
NATALITATEA 
Tabel 4 – Situația ratei natalității în perioada 2010-2019, județul Sibiu 

Anul Rata natalității (născuți vii 
la 1000 locuitori) 

An 2010 10,00 
An 2011 9,30 
An 2012 9,60 
An 2013 10,00 
An 2014 9,90 
An 2015 10,00 
An 2016 10,10 
An 2017 10,30 
An 2018 9,70 
An 2019 9,00 

 
Din analiza evoluției ratei natalității (născuți vii la 1000 locuitori) în perioada 2010-2020 se 

constată scăderi în anii 2011, 2018 și 2019 cu creșteri în anii 2012, 2013, 2015, 2016 și 2017. Din 
anul 2017 rata natalității a scăzut abrupt de la 10,300/00 la 9,700/00 în anul 2018 și la 9,000/00 în anul 
2019 (Tabel 4, Grafic 4). După rata natalității înregistrată în anul 2019, județul Sibiu se află pe 
poziția 14 din 41 (județe plus municipiul București), cu o valoare de 9,00 născuți vii la 1000 
locuitori. 

Tendința de evoluție a ratei natalității pe următorii trei ani înregistrează o curbă de regresie 
de tip Polynomial cu ecuația curbei de regresie: y = -0,0295x2 + 0,3111x + 9,2167 și abaterea 
pătratică medie: R² = 0,3385. 

Se aşteaptă ca, în perioada 2020-2022, rata natalității din județul Sibiu să prezinte o 
scădere medie anuală de -0,370/00, diferenţa dintre rata natalității prognozată pentru anul 2022 
(8,280/00) faţă de anul 2019 (9,000/00) să fie de -0,720/00. 
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Grafic 10 

 
 
FERTILITATEA 
Tabel 5 – Situația ratei fertilității în perioada 2010-2019, județul Sibiu 

Anul Rata fertilității (născuţi vii 
la 1000 femei 15-49 ani) 

An 2010 38,60 
An 2011 35,80 
An 2012 37,40 
An 2013 39,30 
An 2014 39,10 
An 2015 39,40 
An 2016 39,70 
An 2017 40,80 
An 2018 39,40 
An 2019 37,10 

 
Rata fertilității (născuți vii la 1000 femei 15-49 ani) în perioada 2010-2020 a avut un maxim 

în anul 2017 (40,800/00) coborând apoi până la 37,100/00 în anul 2019. (Tabel 5, Grafic 5). După rata 
fertilității înregistrată în anul 2019, județul Sibiu se află pe poziția 13 cu o valoare de 37,10 născuți 
vii la 1000 femei 15-49 ani. 

Tendința de evoluție a ratei fertilității  pe următorii trei ani înregistrează o curbă de regresie 
de tip Polynomial cu ecuația curbei de regresie: y = -0,0932x2 + 1,208x + 35,603 și abaterea 
pătratică medie: R² = 0,3756. 

Se aşteaptă ca, în perioada 2020-2022, rata fertilității din județul Sibiu să prezinte o 
scădere medie anuală de -38,070/00, diferenţa dintre rata fertilității prognozată pentru anul 2022 
(35,560/00) faţă de anul 2019 (37,100/00) să fie de -1,540/00. 
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AVORTURILE 
 

Rata avorturilor (avorturi la 1000 născuți vii) în perioada 2010-2020 a avut un maxim în 
anul 2011 (5910/00) coborând apoi constant până la 1830/00 în anul 2019. (Tabel 6, Grafic 6). După 
rata avorturilor înregistrată în anul 2019, județul Sibiu se află pe poziția 16 cu o valoare de 183 
avorturi la 1000 născuți vii. 

Tendința de evoluție a ratei avorturilor pe următorii trei ani înregistrează o curbă de regresie 
de tip Exponențial cu ecuația curbei de regresie: y = 514,6e-0,116x și abaterea pătratică medie: R² = 
0,7958. 

Se aşteaptă ca, în perioada 2020-2022, rata avorturilor din județul Sibiu să prezinte o 
scădere medie anuală de -26,560/00, diferenţa dintre rata avorturilor prognozată pentru anul 2022 
(113,910/00) faţă de anul 2019 (113,910/00) să fie de -69,090/00. 
 
Tabel 6 – Situația ratei avorturilor în perioada 2010-2019, județul Sibiu 

Anul Rata avorturilor (avorturi la 
1000 născuţi vii) 

An 2010 354 
An 2011 591 
An 2012 332 
An 2013 305 
An 2014 314 
An 2015 263 
An 2016 244 
An 2017 172 
An 2018 160 
An 2019 183 
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MORTALITATEA GENERALĂ 
 

Rata mortalității generale (decedați la 1000 locuitori) în perioada 2010-2020 a avut maxime 
în anii 2015 și 2016 (10,200/00) coborând apoi până la 10,000/00 în anul 2019. (Tabel 7, Grafic 7). 
După rata mortalității generale înregistrată în anul 2019, județul Sibiu se află pe poziția 6 cu o 
valoare de 10,00 decedați la 1000 locuitori. 

Tendința de evoluție a ratei mortalității generale pe următorii trei ani înregistrează o curbă 
de regresie de tip Polynomial cu ecuația curbei de regresie: y = -0,008x2 + 0,139x + 9,4517 și 
abaterea pătratică medie: R² = 0,477. 

Se aşteaptă ca, în perioada 2020-2022, rata mortalității generale din județul Sibiu să 
prezinte o scădere medie anuală de -0,040/00, diferenţa dintre rata mortalității generale prognozată 
pentru anul 2022 (9,910/00) faţă de anul 2019 (10,000/00) să fie de -0,090/00. 
 
Tabel 7 – Situația ratei mortalității generale în perioada 2010-2019, județul Sibiu 

Anul Rata mortalității generale 
(decedați la 1000 locuitori) 

An 2010 9,80 
An 2011 9,40 
An 2012 9,90 
An 2013 9,70 
An 2014 9,90 
An 2015 10,20 
An 2016 10,20 
An 2017 9,90 
An 2018 10,10 
An 2019 10,00 
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MORTALITATEA SPECIFICĂ 

Cea mai mare rată a mortalității specifice pe primele 5 grupe de cauze medicale de moarte, 
în anul 2019, a fost prin bolile aparatului circulator respectiv 504,600/0000 urmată, la distanță, de rata 
mortalității specifice prin tumori (199,500/0000 ). Rata mortalității specifice prin boli ale aparatului 
respirator s-a aflat pe poziția 3 cu o valoare de 107,500/0000 urmată, pe poziția 4 de rata mortalității 
specifice prin accidente (40,800/0000) și, pe poziția 5, rata mortalității specifice prin boli ale paratului 
digestiv (51,700/0000). (Tabel 8, Grafic 8) 
 
Tabel 8 – Situația ratei mortalității specifice pe principalele 5 grupe de cause medicale de moarte în anul 
2019, județul Sibiu 

Principalele 5 grupe de cauze 
medicale de moarte 

Rata mortalității specifice pe primele 5 
grupe de cauze medicale de moarte (la 

100.000 locuitori) 

Bolile aparatului circulator 504,60 
Tumori 199,50 
Bolile aparatului respirator 107,50 
Accidente 40,80 
Bolile aparatului digestiv 51,70 
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ANII DE VIAȚĂ PIERDUȚI 

În ceea ce privește anii de viață pierduți prin deces prematur, în anul 2019, se remarcă 
menținerea aceleiași ierarhii respectiv, pe primul loc bolile aparatului circulator (16823,22 ani), pe 
locul secund tumorile (13035,26 ani) urmate de bolile aparatului respirator (6012,86 ani), accidente 
(5959,60 ani) și bolile aparatului digestiv (3821,32 ani). (Tabel 9, Grafic 9) 
 
Tabel 9 – Situația anilor de viață pierduți prin deces prematur pe principalele 5 grupe de cause medicale 
de moarte în anul 2019, județul Sibiu 

Principalele 5 grupe de cauze 
medicale de moarte 

Ani de viață pierduți prin deces 
prematur 

Bolile aparatului circulator 16823,22 
Tumori 13035,26 
Bolile aparatului respirator 6012,86 
Accidente 5959,60 
Bolile aparatului digestiv 3821,32 
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MORTALITATEA INFANTILĂ 

Rata mortalității infantile (decedați sub 1 an la 1000 născuți vii) în perioada 2010-2020 a 
avut un maxim în anul 2014 (8,500/00) coborând apoi până la 5,000/00 în anul 2019. (Tabel 10, 
Grafic 10). După rata mortalității infantile înregistrată în anul 2019, județul Sibiu se află pe poziția 
8 cu o valoare de 5,00 decedați sub 1 an la 1000 născuți vii. 

Tendința de evoluție a ratei mortalității infantile pe următorii trei ani înregistrează o curbă 
de regresie de tip Polynomial cu ecuația curbei de regresie: y = -0,086x2 + 0,7277x + 6,0283 și 
abaterea pătratică medie: R² = 0,641. 

Se aşteaptă ca, în perioada 2020-2022, rata mortalității infantile din județul Sibiu să 
prezinte o scădere medie anuală de -1,220/00, diferenţa dintre rata mortalității infantile prognozată 
pentru anul 2022 (1,340/00) faţă de anul 2019 (5,000/00) să fie de -3,660/00. 
 
Tabel 10 – Situația ratei mortalității infantile în perioada 2010-2019, județul Sibiu 

Anul 
Rata mortalității infantile 
(decedaţi sub 1 an la 1000 

născuţi vii) 
An 2010 5,80 
An 2011 8,00 
An 2012 7,40 
An 2013 8,00 
An 2014 8,50 
An 2015 6,30 
An 2016 6,20 
An 2017 6,10 
An 2018 5,90 
An 2019 5,00 
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SPORUL NATURAL 

În cei 10 ani din perioada analizată, sporul natural a înregistrat valori pozitive în anii: 2010 
(0,200/00), 2013 (0,300/00), 2014 (0,000/00) și 2017 (0,400/00). În ceilalți 6 ani, sporul natural a fost 
negativ, în anul 2019 înregistrându-se cea mai mică valoare. După sporul natural înregistrat în anul 
2019, județul Sibiu se află pe poziția 7 cu o valoare de -1,00 la 1000 locuitori. (Tabel 11, Grafic 11) 
 
 
Tabel 11 – Situația sporului natural în perioada 2010-2019, județul Sibiu 

Anul Sporul natural (la 1000 
locuitori) 

An 2010 0,20 
An 2011 -0,10 
An 2012 -0,30 
An 2013 0,30 
An 2014 0,00 
An 2015 -0,20 
An 2016 -0,10 
An 2017 0,40 
An 2018 -0,40 
An 2019 -1,00 
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DURATA MEDIE A VIEȚII 

Durata medie a vieții în județul Sibiu a crescut constant în perioada analizată atât pe ambele 
sexe cât și pe fiecare sex în parte. Astfel, durata medie a vieții – ambele sexe a crescut cu 2,34 ani 
de la 74,68 ani în anul 2010 la 77,02 ani în anul 2019. După durata medie a vieții – ambele sexe 
înregistrată în anul 2019, județul Sibiu se află pe poziția 5 cu o valoare de 77,02 ani. (Tabel 12, 
Grafic 12). 
Tabel 12 – Situația duratei medii a vieții – ambele sexe în perioada 2010-2019, județul Sibiu 

Anul Durata medie a vieții - ambele 
sexe (ani) 

An 2010 74,68 
An 2011 75,16 
An 2012 75,76 
An 2013 75,96 
An 2014 76,07 
An 2015 76,18 
An 2016 76,20 
An 2017 76,58 
An 2018 76,89 
An 2019 77,02 
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Tabel 13 – Situația duratei medii a vieții – bărbați în perioada 2010-2019, județul Sibiu 

Anul Durata medie a vieții - bărbați 
(ani) 

An 2010 71,17 
An 2011 71,69 
An 2012 72,29 
An 2013 72,31 
An 2014 72,61 
An 2015 72,69 
An 2016 72,88 
An 2017 73,22 
An 2018 73,30 
An 2019 73,64 

 
Durata medie a vieții la bărbați a crescut cu 2,47 ani de la 71,17 ani în anul 2010 la 73,64 ani 

în anul 2019. După durata medie a vieții bărbați înregistrată în anul 2019, județul Sibiu se află pe 
poziția 6 cu o valoare de 73,64 ani. (Tabel 13, Grafic 13). 
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Durata medie a vieții la femei a crescut cu 2,17 ani de la 78,23 ani în anul 2010 la 80,40 ani 
în anul 2019. După durata medie a vieții femei înregistrată în anul 2019, județul Sibiu se află pe 
poziția 5 cu o valoare de 80,40 ani. (Tabel 14, Grafic 14). 

 
 

Tabel 14 – Situația duratei medii a vieții – femei în perioada 2010-2019, județul Sibiu 

Anul Durata medie a vieții - femei 
(ani) 

An 2010 78,23 
An 2011 78,63 
An 2012 79,23 
An 2013 79,66 
An 2014 79,53 
An 2015 79,65 
An 2016 79,54 
An 2017 79,89 
An 2018 80,53 
An 2019 80,40 

 
 

În toată perioada analizată, durata medie a vieții la femei a fost mai mare decât a bărbaților. 
Cea mai mare diferență a fost înregistrată în anul 2013 respectiv, 7,35 ani. 
În anul 2019, durata medie a vieții la femei a fost cu 6,76 ani mai mare decât la bărbați. 
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INCIDENȚA GENERALĂ 
 

Tabel 15 – Rata incidenței generale (la 1000 locuitori) în perioada 2016-2018 în județul Sibiu 

Anul Nr. cazuri noi de 
îmbolnăvire Nr. populație la 1 iulie Rata incidenței generale (la 1000 

locuitori) 
An 2015 549.365 463.561 1185,10 
An 2016 588.192 464.319 1266,78 
An 2017 589.126 465.870 1264,57 
An 2018 574.314 466.905 1230,04 
An 2019 577.631 468.106 1233,97 

 
 

Rata incidenței generale (cazuri noi de îmbolnăvire la 1000 locuitori) în perioada 2015-2020 
a avut un maxim în anul 2016 (1.266,780/00) coborând apoi ușor până la 1.233,970/00 în anul 2019. 
(Tabel 15, Grafic 16).  

Tendința de evoluție a ratei incidenței generale pe următorii trei ani înregistrează o curbă de 
regresie de tip Polynomial cu ecuația curbei de regresie: y = -13,416x2 + 86,594x + 1123,9 și 
abaterea pătratică medie: R² = 0,6581. 

Se aşteaptă ca, în perioada 2020-2022, rata incidenței generale din județul Sibiu să prezinte 
o scădere medie anuală de -87,810/00, diferenţa dintre rata incidenței generale prognozată pentru 
anul 2022 (958,030/00) faţă de anul 2019 (1233,970/00) să fie de -275,940/00. 
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INCIDENȚA SPECIFICĂ 
 
Tabel 16 – Clasele de boli conform ICD10 

Clasa de boli 
conform 
ICD10 

Afecțiuni Coduri 

I Unele boli infectioase și parazitare A00-B99 
II Tumori C00-048 
III Boli de sânge și ale organelor hematopoietice și unele tulburări ale 

sistemului imunitar 050-089 
IV Boli endocrine, de nutriție și metabolice E00-E90 
V Tulburari mintale și de comportament F00-F99 
VI Bolile sistemului nervos G00-G99 
VII Bolile ochiului și ale anexelor oculare H00-H59 
VIII Bolile urechii și ale apofizei mastoide H60-H95 
IX Bolile aparatului circulator 100-199 
X Bolile aparatului respirator J00-J99 
XI Bolile aparatului digestiv K00-K93 
XII Bolile pielii și ale țesutului celular subcutanat L00-L99 
XIII Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și ale țesutului 

conjunctiv M00-M99 
XIV Bolile aparatului genito-urinar N00-N99 
XV Sarcina, nașterea și lăuzia O00-O99 
XVI Unele afecțiuni ale căror origini se situează în perioada perinatală P00-P96 
XVII Malformații congenitale și anomalii cromozomiale Q00-Q99 
XVIII Simptome, semne și rezultate anormale ale investigațiilor clinice  și de 

laborator, neclasificate la alte locuri R00-R99 
XIX Leziuni traumatice, intoxicații și alte consecințe de cauză externă S00-T98 

 
 
Tabel 17 – Situația numerică și procentuală a cazurilor noi de îmbolnăvire pe clase de boli conform 
ICD10, pe medii de rezidență și pe total în anul 2019, județul Sibiu 
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Clasa Urban Rural Total 

Frecvență Pondere Frecvență Pondere Frecvență Pondere 
I 15870 4,11% 8271 4,32% 24141 4,18% 
II 2981 0,77% 669 0,35% 3650 0,63% 
III 1297 0,34% 421 0,22% 1718 0,30% 
IV 16716 4,33% 5949 3,11% 22665 3,92% 
V 11730 3,04% 4825 2,52% 16555 2,87% 
VI 1244 0,32% 479 0,25% 1723 0,30% 
VII 9166 2,37% 4243 2,22% 13409 2,32% 
VIII 14053 3,64% 5937 3,10% 19990 3,46% 
IX 13213 3,42% 5867 3,07% 19080 3,30% 
X 137789 35,67% 80195 41,92% 217984 37,74% 
XI 49392 12,79% 22935 11,99% 72327 12,52% 
XII 21440 5,55% 12211 6,38% 33651 5,83% 
XIII 38821 10,05% 15437 8,07% 54258 9,39% 
XIV 24489 6,34% 10526 5,50% 35015 6,06% 
XV 8279 2,14% 4246 2,22% 12525 2,17% 
XVI 1664 0,43% 638 0,33% 2302 0,40% 
XVII 726 0,19% 192 0,10% 918 0,16% 

XVIII 99 0,03% 24 0,01% 123 0,02% 

XIX 17335 4,49% 8262 4,32% 25597 4,43% 
Total 386304 100,00% 191327 100,00% 577631 100,00% 

 
Cazurile noi de îmbolnăvire pe principalele 5 grupe de boli au fost în anul 2019, atât pe total cât și 
pe medii de rezidență, după cum urmează: (Tabel 17) 

1. Clasa X - Bolile aparatului respirator: au reprezentat 37,74% din total cazuri noi de 
îmbolnăvire din județul Sibiu cu o pondere mai mare înregistrată în mediul rural respectiv, 
41,92% din total cazuri noi de îmbolnăvire din mediul rural față de 35,67% din total cazuri 
noi de îmbolnăvire din mediul urban. 

2. Clasa XI - Bolile aparatului digestiv: au reprezentat 12,52% din total cazuri noi de 
îmbolnăvire din județul Sibiu cu o pondere mai mare înregistrată în mediul urban respectiv, 
12,79% din total cazuri noi de îmbolnăvire din mediul urban față de 11,99% din total cazuri 
noi de îmbolnăvire din mediul rural. 

3. Clasa XIII - Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și ale țesutului conjunctiv: au 
reprezentat 9,39% din total cazuri noi de îmbolnăvire din județul Sibiu cu o pondere mai 
mare înregistrată în mediul urban respectiv, 10,05% din total cazuri noi de îmbolnăvire din 
mediul urban față de 8,07% din total cazuri noi de îmbolnăvire din mediul rural. 

4. Clasa XIV - Bolile aparatului genito-urinar: au reprezentat 6,06% din total cazuri noi de 
îmbolnăvire din județul Sibiu cu o pondere mai mare înregistrată în mediul urban respectiv, 
6,34% din total cazuri noi de îmbolnăvire din mediul urban față de 5,50% din total cazuri 
noi de îmbolnăvire din mediul rural. 

5. Clasa XII - Bolile pielii și ale țesutului celular subcutanat: au reprezentat 5,83% din total 
cazuri noi de îmbolnăvire din județul Sibiu cu o pondere mai mare înregistrată în mediul 
rural respectiv, 6,38% din total cazuri noi de îmbolnăvire din mediul rural față de 5,55% din 
total cazuri noi de îmbolnăvire din mediul urban. 

 
Tabel 18 – Situația numerică și procentuală a cazurilor noi de îmbolnăvire pe clase de boli conform 
ICD10, pe sexe și pe total în anul 2019, județul Sibiu 
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Clasa MASCULIN FEMININ Total 

Frecvență Pondere Frecvență Pondere Frecvență Pondere 
I 10267 4,15% 13874 4,20% 24141 4,18% 
II 1471 0,59% 2179 0,66% 3650 0,63% 
III 646 0,26% 1072 0,32% 1718 0,30% 
IV 8225 3,32% 14440 4,37% 22665 3,92% 
V 7336 2,96% 9219 2,79% 16555 2,87% 
VI 749 0,30% 974 0,30% 1723 0,30% 
VII 5614 2,27% 7795 2,36% 13409 2,32% 
VIII 8838 3,57% 11152 3,38% 19990 3,46% 
IX 8269 3,34% 10811 3,27% 19080 3,30% 
X 99338 40,13% 118646 35,94% 217984 37,74% 
XI 31236 12,62% 41091 12,45% 72327 12,52% 
XII 15058 6,08% 18593 5,63% 33651 5,83% 
XIII 22421 9,06% 31837 9,64% 54258 9,39% 
XIV 9171 3,71% 25844 7,83% 35015 6,06% 
XV 7051 2,85% 5474 1,66% 12525 2,17% 
XVI 18 0,01% 2284 0,69% 2302 0,40% 
XVII 785 0,32% 133 0,04% 918 0,16% 

XVIII 61 0,02% 62 0,02% 123 0,02% 

XIX 10956 4,43% 14641 4,44% 25597 4,43% 
Total 247510 100,00% 330121 100,00% 577631 100,00% 

 
Cazurile noi de îmbolnăvire pe principalele 5 grupe de boli și sexe au fost în anul 2019 după cum 
urmează: (Tabel 18)  
Bărbați:  

1. Clasa X - Bolile aparatului respirator: au reprezentat 40,13% din total cazuri noi de 
îmbolnăvire la bărbați. 

2. Clasa XI - Bolile aparatului digestiv: au reprezentat 12,62% din total cazuri noi de 
îmbolnăvire la bărbați. 

3. Clasa XIII - Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și ale țesutului conjunctiv: au 
reprezentat 9,06% din total cazuri noi de îmbolnăvire la bărbați. 

4. Clasa XII - Bolile pielii și ale țesutului celular subcutanat: au reprezentat 6,08% din total 
cazuri noi de îmbolnăvire la bărbați. 

5. Clasa XIX - Leziuni traumatice, intoxicații și alte consecințe de cauză externă: au 
reprezentat 4,43% din total cazuri noi de îmbolnăvire la bărbați. 

Femei:  
1. Clasa X - Bolile aparatului respirator: au reprezentat 35,94% din total cazuri noi de 

îmbolnăvire la femei, o pondere mai mică decât la bărbați. 
2. Clasa XI - Bolile aparatului digestiv: au reprezentat 12,45% din total cazuri noi de 

îmbolnăvire la femei, o pondere mai mică decât la bărbați. 
3. Clasa XIII - Bolile sistemului osteo-articular, ale mușchilor și ale țesutului conjunctiv: au 

reprezentat 9,64% din total cazuri noi de îmbolnăvire la femei, o pondere mai mare decât la 
bărbați. 

4. Clasa XIV - Bolile aparatului genito-urinar: au reprezentat 7,83% din total cazuri noi de 
îmbolnăvire la femei, o pondere mai mare decât la bărbați. 

5. Clasa XII - Bolile pielii și ale țesutului celular subcutanat: au reprezentat 5,63% din total 
cazuri noi de îmbolnăvire la femei, o pondere mai mică decât la bărbați. 
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Tabel 19 – Situația numerică și procentuală a cazurilor noi de îmbolnăvire pe medii de rezidență și sexe în 
anul 2019, județul Sibiu 
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CASA JUDEŢEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SIBIU 

 

 

                                                                        
Denumire indicator 

Plati efectuate 
AN 2019 

(lei) 

Plati efectuate 
AN 2020 

(lei) 

%2020/ 
2019 

CHELTUIELI- TOTAL,  
din care:     879.960.986 916.850.459 104,19 

CHELTUIELI DE CAPITAL 158.211 101.358 64,07 
CHELTUIELI DE PERSONAL 5.489.764 5.347.569 97,41 
BUNURI SI SERVICII 566.902.284 581.398.302 102,56 
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 201.004.799 226.969.821 112,92 

ASISTENTA SOCIALA 106.405.928 103.033.409 96,83 

U
66,88%

R
33,12%

Structura cazurilor noi de îmbolnăvire pe medii de 
rezidență, anul 2019, județul Sibiu

M
42,85%

F
57,15%

Structura cazurilor noi de îmbolnăvire pe sexe, anul 2019, 
județul Sibiu
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Cheltuielile cu materiale și prestări de servicii cu caracter medical se detaliaza astfel: 

Denumire indicator Plati efectuate 
AN 2019 

(lei) 

 
Plati efectuate 

AN 2020 
(lei) 

 
%2020/ 

2019 

Materiale si prestari de servicii cu caracter 
medical 566.046.026 580.169.379 102,50 

Produse farmaceutice, materiale sanitare 
specifice si dispozitive medicale 242.899.695 243.278.104 100,16 

Medicamente cu si fara contributie personala 106.054.317 92.683.134 87,39 
Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut 
utilizate in programele nationale cu scop curativ, 
din care: 

89.566.918 102.643.080 114,60 

Programul national de tratament pentru boli rare 6.885.190 10.024.480 145,59 
Programul national de tratament al bolilor 
neurologice 74.818 1.226.390 1.639,16 

Programul national de tratament al hemofiliei si 
talasemiei 3.752.570 3.422.070 91,19 

Programul national  de diabet zaharat 31.216.340 32.889.500 105,36 
Programul national de boli endocrine 33.240 30.280 91,10 
Programul national de transplant de organe, tesuturi 
si celule de origine umana 653.100 720.620 110,34 

Programul national de oncologie 35.125.570 39.394.210 112,15 
Sume pentru medicamente utilizate in 
programele nationale cu scop curativ care fac 
obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din 
care: 

11.826.090 14.935.530 126,29 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu 
afectiuni oncologice (adulti si copii) 11.322.650 14.045.490 124,05 

Programul national de tratament pentru boli rare 503.440 573.160 113,85 
Programul national de tratament al bolilor 
neurologice  316.880  

Materiale sanitare specifice utilizate in 
programele nationale cu scop curativ, din care: 13.817.260 11.154.340 80,73 

Programul national  de diabet zaharat 2.938.690 3.072.250 104,54 
Programul national  de diabet zaharat-pompe 
insulina si materiale consumabile 58.160 210.880 362,58 

Programul national de ortopedie 1.686.100 1.012.700 60,06 
Programul national de boli cardiovasculare 9.134.310 6.858.510 75,09 
Servicii medicale de hemodializa si dializa 
peritoneala 28.725.070 32.204.550 112,11 

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu 
afectiuni oncologice 11.879.040 10.810.880 91,01 

Dispozitive si echipamente medicale 4.736.130 4.593.000 96,98 
Asistenta medicala primara - activitate curenta 52.032.570 55.864.903 107,37 
Asistenta medicala primara - centre de 
permanenta 1.951.220 1.944.000 99,63 

Asistenta medicala primara- servicii de 
monitorizare  155.400  
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Asistenta medicala  pentru specialitati clinice 25.262.850 29.596.499 117,15 
Asistenta medicala stomatologica 3.734.830 3.561.185 95,35 
Asistenta medicala pentru specialitati 
paraclinice, din care: 10.737.770 11.160.122 103,93 

Asistenta medicala - specialitati paraclinice - 
activitatea curenta 10.636.930 11.073.022 104,10 

Sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu 
diabet zaharat- hemoglobina glicata 100.840 87.100 96,29 

Asistenta medicala in centrele medicale 
multifunctionale 1.724.300 1.397.210 81,03 

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport 
sanitar 1.087.386 1.069.090 98,32 

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 194.111.440 207.933.000 107,12 
Ingrijiri medicale la domiciliu 577.540 405.870 70,28 
Prestatii medicale acordate in baza 
documentelor internationale 20.047.385 12.993.116 64,81 

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE-cresteri salariale 
spitale 

201.004.799 226.969.821 112,92 

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 
 106.289.300 103.033.409 96,94 

În limita creditelor de angajament aprobate, CAS Sibiu a incheiat in anul 2020 un număr de 

1.128 contracte de furnizare servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si conventii 

pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, astfel: 

 

Nr. crt. Tipul de asistenta medicala Nr. 
contracte 
încheiate 

1. Asistenta medicala primara 
 

232 

2. Asistenta medicala primara – activitate monitorizare pacienti 
 

71 

3. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile 
clinice 
 

50 

4. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile 
paraclinice 
 

21 

5. Asistenţa medicală pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de 
reabilitare 

7 

6. Asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea 
medicină dentară 

112 

7. Asistenta medicala spitaliceasca 
 

13 

8. Consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat 
 

2 

9. Ingrijiri medicale la domiciliu 
 

3 

10. Farmacii 
 

58 
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11. Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente 
organice sau funcţionale în ambulatoriu 

74 

12. Programe nationale de sanatate-farmacii 
 

58 

13. Programe nationale de sanatate-spitale 
 

4 

14. Hemodializa si dializa peritoneala 
 

4 

15. Radioterapie 
 

1 

16. Centre de permanenta 
 

27 

17. Conventii eliberare certificate concediu medical 
 

391 

TOTAL 
 

1128 

 

1. ASISTENTA MEDICALA PRIMARA 

 

- in anul 2020, serviciile medicale din cadrul  asistentei medicale primare au fost furnizate de  

260 de medici de familie, dintre care 233 medici titulari si 27 medici angajati; 

- din cei 260 de medici, 188 si-au desfasurat activitatea in mediul urban si 72 in mediul 

rural; 

- numarul asiguratilor inscrisi pe listele medicilor de familie a fost de 349.466, din care 

260.611 (74,57%) in mediul urban si 88.855 in mediul rural (25,43%); 

 

Din punct de vedere al grupelor de vârstă, situația asiguraților înscriși pe liste a fost următoarea: 

 

 

Număr asigurați 
înscriși/grupe de 

vârstă       

 

 
0 - 3 ani 4 - 59 ani 60 ani şi 

peste Total  
% urban-
rural/total 

TOTAL 
 16.228 239.668 93.570 349.466 100% 

URBAN 
 11.462 177.010 72.139 260.611 74,57% 

RURAL 
 4.766 62.658 21.431 88.855 25,43% 

 

Activitatea realizată de medicii de familie în anul 2020, conform contractelor incheiate  cu CAS 

Sibiu, este următoarea: 

- au fost acordate 1.272.118 consultații; 

- au fost prescrise 104.602 certificate de concediu medical pentru un număr de 74.652 asigurați; 

- au fost eliberate 229.169 bilete de trimitere către ambulatoriu/spital pentru 173.804 asigurati; 



 98 

- au fost prescrise 902.465 rețete, în valoare totală de 59.259.306,21 lei, pentru un număr de 

190.202 pacienți, valoarea medie a unei retete  fiind  de 65,66 lei, iar valoarea medie a 

medicamentelor prescrise/pacient/an a fost de 311,56 lei; 

- au fost recomandate 589.010 analize de laborator și 13.955 investigații de radiologie și  

imagistică medicală. 

  

Media lunară a veniturilor realizate în anul 2020, în funcție de numărul de asigurați înscriși 

pe liste, a fost următoarea: 

 
Grupe de liste cu 

persoane 
beneficiare ale 
pachetelor de 

servicii, înscrise 
 

Venit minim 
brut/luna 

 

Venit 
mediu 

brut/luna 
 

Venit maxim 
brut/luna 

 

 
 

500 - 1000 1.707,43 8.593,61 17.232,26 
 
 

1001 - 1500 6.800,93 13.310,72 20.694,91 
 
 

1501 - 2000 8.168,81 18.216,75 27.337,09 
 
 

2001 - 2200 14.432,90 21.620,84 33.397,63 
 
 

2201 - 2500 19.982,37 25.792,18 36.898,62 
 
 

2501 - 3000 21.650,22 27.128,22 36.060,39 
 
 

3001 - 3500 23.380,05 29.548,37 33.485,61 
 

Activitatea realizată in centrele de permanență 

 

În anul 2020, Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu a încheiat 27 de contracte pentru 

asigurarea continuității asistenței medicale prin centrele de permanență din localitățile Sibiu, Săliste, 

Avrig și Agnita,  în care au fost cuprinși 32 de medici. 

 Costul mediu al unui serviciu medical (consultatie si tratament) acordat în centrele de 

permanență, în anul 2020, a fost de 63,65 lei.  

Activitatea realizată în anul 2020 : 
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Nr. total de bolnavi pt. 
care s-a asigurat 

continuitatea asistentei 
medicale primare, în 
regim de gardă prin 

centrul de permanenţă 

Nr. total de bolnavi pt. 
care s-a asigurat 

tratament la sediul 
centrului de 
permanenţă 
(manopere) 

Suma decontata an 
2020 
(lei) 

  

20.835 9.707 1.944.000 

 
 

2. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE – SPECIALITATI CLINICE  

 

Asistenta medicala din ambulatoriul de specialitate-specialitati clinice a fost asigurata de 390 de 

medici  de specialitate, cuprinsi in 50 de contracte. 

Activitatea realizata de medicii de specialitate în anul 2020, conform contractelor incheiate cu 

CAS Sibiu se detaliaza astfel: 

 

- au fost acordate 469.953 consultatii si servicii medicale;  

 

- au fost prescrise si decontate 178.493  retete pentru un numar de 51.887 pacienti; 

 

- valoarea medie a unei retete a fost de 527,45 lei, iar valoarea medie a medicamentelor 

prescrise/pacient/an  a fost de 1.814,45 lei; 

 

- au fost recomandate 90.356 analize de laborator si 20.481 investigatii de radiologie si 

imagistica medicala; 

 

Media lunara a veniturilor realizate in anul 2020 – in cadrul unui program de 7 ore/zi 

Specialitate 
 

Venit mediu brut/luna 2020 
(lei) 

 
DERMATOVENEROLOGIE 
 13.035,50 

DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI 
METABOLICE 
 

20.880,86 

PSIHIATRIE 
 20.813,66 
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PEDIATRIE 
 14.710,12 

ENDOCRINOLOGIE 
 7.098,45 

ONCOLOGIE MEDICALA 
 12.883,55 

PSIHIATRIE PEDIATRICA 
 19.895,94 

ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE CLINICA 
 11.716,00 

PNEUMOLOGIE 
 17.009,98 

OFTALMOLOGIE 
 14.367,14 

NEUROLOGIE 
 12.970,94 

 
 

3. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE–MEDICINĂ FIZICA SI REABILITARE 

 

Asistența medicală din ambulatoriul de specialitate - medicina fizică și reabilitare a fost asigurată de 

16 medici de specialitate cuprinși în 7 contracte. 

Activitatea realizată de medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate - medicina 

fizică și reabilitare in anul 2020, conform contractelor incheiate cu CAS Sibiu se prezintă astfel: 

- au fost acordate 6.338 consultatii si 31.714 servicii medicale/zile de tratament unui numar de 

5.821 de pacienti; 

- au fost efectuate 126.856 proceduri specifice de recuperare, medicină fizică şi reabilitare in 

cadrul celor 31.714 zile de tratament, cu o medie de 21 zile proceduri/pacient. 

 

4. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE –MEDICINĂ DENTARĂ 

Asistența medicală dentară a fost asigurată în anul 2020 de 162 de medici dentiști cuprinsi în 112 

contracte.  

Activitatea realizată de medicii dentiști în anul 2020, conform contractelor incheiate cu CAS 

Sibiu se prezintă astfel: 

- au fost acordate 36602 consultatii și servicii medicale;      

  Plătile realizate în anul 2020 pentru acest domeniu de activitate au fost în valoare de 3.522.296 

lei.  

  

5. AMBULATORIUL DE SPECIALITATE –SPECIALITATI PARACLINICE  

Asistență medicală de specialitate-specialități paraclinice a fost asigurată de 80 medici de 

specialitate, cuprinși în 22 de contracte. 
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Activitatea realizată de furnizorii de investigații medicale paraclinice în anul 2020, conform  celor  

22 de contracte incheiate cu CAS Sibiu, se prezintă astfel: 

- au fost efectuate 679.366 analize de laborator, din care 589.010 la recomandarea medicilor de 

familie si 90.356 la recomandarea medicilor de specialitate, costul mediu/analiza de laborator 

fiind de 9,55 lei; 

 

- au fost efectuate 34.436 investigatii de radiologie și imagistică medicală, din care 13.955 la 

recomandarea medicilor de familie și 20.481 la recomandarea medicilor de specialitate, costul 

mediu/investigație de radiologie-imagistică medicală fiind de 127,04 lei. 

 

6. ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU 

 

Îngrijirile medicale la domiciliu au fost asigurate în anul 2020 de 3 furnizori de servicii de îngrijiri 

medicale la domiciliu. 

Activitatea realizată de cei 3 furnizori de ingrijiri medicale la domiciliu în anul 2020, conform 

contractelor încheiate cu CAS Sibiu, se prezintă astfel: 

- au fost efectuate 27.656 servicii de  ingrijiri medicale la domiciliu  pentru 328 pacienti, care au 

beneficiat a 6.762 zile de tratament; 

- costul mediu/pacient/an a fost de 1.237,41 lei, cu o medie de 21 zile de ingrijiri/pacient. 

 

7. DISPOZITIVE MEDICALE 

Dispozitivele medicale, la nivelul anului 2020, in judetul Sibiu, au fost asigurate de 73 furnizori de 

dispozitive medicale. 

TIP DISPOZITIV MEDICAL NR. 
ASIGURATI 

NR. 
DISPOZITIVE 

MEDICALE 
DECONTATE 

Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L. 516 536 

Dispozitive pentru protezare stomii 445 3913 

Dispozitive pentru incontinenţă urinară 223 2006 

Proteze pentru membrul inferior 78 70 

Proteze pentru membrul superior 2 2 
Orteze 146 152 
Încălţăminte ortopedică 140 157 
Dispozitive pentru deficienţe vizuale 26 13 
Echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie 
noninvazivă 690 5682* 

Dispozitive pentru terapia cu aerosoli  0 0 
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Activitatea realizată conform contractelor incheiate cu CAS Sibiu este următoarea: 

- au fost decontate 12765 dispozitive medicale, în valoare de 4584354,17 lei, pentru 2455 

asigurati.  

Defalcarea pe tipuri de dispozitive este următoarea: 

 

 *reprezinta numar taloane decontate in anul 2020 

 

8. ASISTENȚA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ 

 

- asistenta medicalaă spitalicească a fost asigurată în anul 2020 de 528 medici de 

specialitate, cuprinși in 13 contracte; 

Activitatea realizată in anul 2020, conform contractelor incheiate cu CAS Sibiu: 

Ø in anul 2020, in judetul Sibiu,  in cadrul spitalelor aflate in relatie contractuala cu CAS 

Sibiu au fost rezolvate 87.691 cazuri, din care: 

- 50.523 cazuri rezolvate in regim de spitalizare continua, in sectii de acuti (57,61%), 

in valoare  151.020.357,69 lei; 

- 5.030 cazuri rezolvate in regim de spitalizare continua, in sectii de cronici si 

recuperare medicala (5,74%), in valoare de 25.217.273,12 lei; 

- 706 cazuri rezolvate in regim de spitalizare continua, ingrijiri paliative (0,81%), in 

valoare de 2.480.660,00 lei; 

- 31.432 cazuri rezolvate in regim de spitalizare de zi (35,84%), in valoare de  

12.844.351,05 lei; 

- au fost prescrise la externare 23.509 de retete pentru un numar de 15197  pacienti; 

- valoarea medie a unei retete a fost de 899,27 lei, iar valoarea medie a medicamentelor 

prescrise/pacient/an a fost de 1.391,12 lei; 

Activitatea realizata de fiecare spital in anul 2020 este detaliata astfel: 

 

Denumirea 
unităţii 

sanitare cu 
paturi 

 
Numar cazuri externate an 

2020 
 
 

 
Valoare decontata in anul 2020 (mii lei) 

 

DR
G 

Cron
ici 

Paliati
ve 

Spitaliz
are de 

zi 
DRG Cronici Paliati

ve 

Spitaliz
are de 

zi 

Diferen
ta 

cheltui
eli 

Dispozitive de mers 113 129 
Proteză externă de sân 76 105 

 
TOTAL 2455 12765 
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SPITALUL 
CLINIC 
JUDETEAN 
DE 
URGENTA 
SIBIU 
 

2559
9 1411 0 10824 74574,2

1 
8064,7

9 0 6876,49 12299,
43 

SPITALUL 
DE 
PSIHIATRIE 
“DR.GHE. 
PREDA”  
SIBIU 
 

2867 2216 0 248 10517,6
3 

9424,1
9 0 71,27 0 

SPITALUL 
DE 
PNEUMOFTI
ZIOLOGIE 
SIBIU 
 

2056 577 0 578 5765,25 4065,4
5 0 257,60 565,22 

SPITALUL 
MUNICIPAL 
MEDIAS 
 

7584 233 102 5215 17606,0
5 

1015,4
5 298,92 1132,53 493,07 

SPITALUL 
ORASENESC 
AGNITA 
 

994 0 0 300 2819,86 0 0 141,88 0 

SPITALUL 
ORASENESC 
CISNADIE 
 

1038 127 0 3189 2791,66 804,42 0 388,02 313,50 

CENTRUL 
MEDICAL 
DE 
RECUPERA
RE SI 
INGRIJIRI 
PALIATIVE 
–LASLEA 
 

0 360 76 0 0 1275,6
8 376,94 0 0 

SPITALUL 
CLINIC DE 
PEDIATRIE 
SIBIU 
 

5421 50 0 5493 22361,7
7 315,91 0 1367,22 1232,0

9 

CENTRUL 
DE 
INGRIJIRE 
PALIATIVA 
– HOSPICE 
SIBIU 

0 0 528 0 0 0 1804,8 0 0 

SC CLINICA 
POLISANO 
SRL  

3670 0 0 2059 11204,9
8 0 0 1078,88 0 
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SPITAL 
GENERAL 
CF SIBIU  

1157 56 0 421 3834,74 251,38 0 239,54 734,31 

SC MISAN 
MED SRL 
 

0 0 0 1912 0 0 0 799,78 0 

SC CLINICA 
NEWMEDIC
S SIBIU 
 

137 0 0 1193 282,7 0 0 491,15 0 

 
X 
 

5052
3 5030 706 31432 151758,

84 
25217,

27 
2480,6

6 
12844,3

5 
15637,

62 

 

 

În anul 2020, pe lângă cheltuielile cu serviciile medicale contractate cu spitalele, CAS Sibiu a plătit 

și influențele determinate de cresterile salariale aferente personalului incadrat in unitati sanitare 

publice. 

 

9. CONSULTATII DE  URGENȚĂ LA DOMICILIU SI TRANSPORT SANITAR 

Aceasta activitate a fost realizată în anul 2020 de 3 furnizori autorizati conform legii, astfel: 

                                                                                     

 mii lei 

Denumire 
furnizor 

Consultatii/km transport sanitar Valoare  
decontata in anul 

2020 Consultatii la 
domiciliu 

Transport 
sanitar 

neasistat(km) 
 
SC SANMED 
SRL 
 

0 237.360 
 

517,45 
 

 
SC NURSING 
MEDICA 
SRL 
 

0 89.903 195,99 

 
SC 
CENTRUL 
MEDICAL 
DE ELITA 
MEDIAS 
 

0 163.144 355,66 

 
TOTAL 

 
 490.407 1.069,09 
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- costul mediu/consultatie de urgenta la domiciliu a fost de 0 lei, iar pe km de transport 
sanitar  de 2,18 lei. 

 
 
10. ASISTENȚA CU MEDICAMENTE ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU 

Aceasta activitate a fost realizată in anul 2020 de  58 societati farmaceutice, avand  in componență  

148 de farmacii și oficine. 

În anul 2020, au fost eliberate prin farmaciile cu circuit deschis 1.104.467 retete, pentru 204.690 de 

asigurati,  valoarea totala fiind de 174.546.649,67 lei, din care: 

- pentru afectiuni acute, 5.643.568,89 lei (3,23%) 

 

- pentru afectiuni subacute, 2.906.591,85 lei (1,67%) 

- pentru afectiuni cronice, 165.996.488,93 lei (95.10%) 

Din punct de vedere al categoriei de asigurat, suma de 174.546.649,67 lei se detaliaza astfel: 

CATEGORIE ASIGURAT Valoare (lei) 

Pensionari 98.603.643,88 

Salariati 30.545.402,63 

Persoane cu handicap 15.392.737,42 
Copii pana la 18 ani 12.471.635,23 
Pensionarii cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari de 
pana la 990 lei/luna inclusiv 5.235.694,26 

Plata directa 3.689.826,90 

Co-asigurati 2.849.944,08 
Beneficiari ale altor legi speciale, altele decat cele specificate 1.068.536,08 
Beneficiari PNS 1.530.831,29 
Ajutor social 708.449,35 
Gravide/Lehuze 583.283,21 
Indemnizatii somaj 336.257,56 
Elevi/Ucenici/Studenti (18 – 26 ani) 517.038,39 

Liber profesionisti 124.867,30 
Alte categorii -  compensarea 
din lista, persoane care nu se incadreaza 
in categorii de asigurati specificate(personal monahal, arestati preventiv, 
persoane institutionalizate in unitati fara medic incadrat, etc.) 

314.192,29 

Revolutionari/Eroi martir 204.554,07 

Persoane persecutate din motive politice 120.156,69 
Veterani razboi 76.020,21 
Beneficiari ai formularelor 
europene emise in baza 
Regulamentului CEE nr. 1408/1971 

96.332,36 

Personal contractual 77.246,47 
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Total  

 
174.546.649,67 

 

După proveniența prescrierii, suma de 174.546.649,67  lei este defalcată astfel: 

 

Tip asistenta 
medicala 

Nr. 
asigurati Nr. retete Valoarea (lei) 

Valoare 
medie/ 
reteta  
(lei) 

Valoare 
medie/ 

asigurat/a
n  (lei) 

Medicina de 
familie 190.202 902.465 59.259.306,21 65,66 311,56 

Ambulatoriul de 
specialitate clinic 51.887 178.493 94.146.502,25 527,45 1814,45 

 
Spital 15.197 23.509 21.140.841,21 899,27 1391,12 

 
TOTAL  1.104.467 174.546.649,67   

 

            In categoria asiguraților care au beneficiat de prescripții medicale cu valori  ridicate se 

incadrează pacienții care au primit tratament pentru: 

- Distrofie musculara Duchenne (2 pacienti in tratament,  cu un cost /bolnav tratat/an de 

2.089.046,59 lei; 

- Boala Gaucher(1 pacient in tratament cu cost/bolnav tratat/an de 1.064.484,33 lei); 

- Neuropatia optica ereditara Leber (2 pacienti in tratament, cu un cost/bolnav tratat/an de 

112.746,74 lei) 

- afecțiuni reumatice (Psoriazis cronic sever(placi),Boala cronică inflamatorie intestinală, 

Poliartrita reumatoida, Spondilită ankilozantă, Artropatie psoriazică, Artrită juvenilă), cu costuri 

medii/bolnav tratat/an  intre 39.866,05 lei  -  25.160,76 lei; 

  - 53 pacienti au primit tratament fara interferon, cu medicamente care fac obiectul 

contractelor cost-volum-rezultat pe aria terapeutica hepatita cronica virala C, cu costuri 

medii/bolnav tratat/an de 103.706,63 lei;    

    De medicamente care fac obiectul contractelor cost -volum, eliberate prin farmaciile 

cu circuit deschis, au beneficiat  1821 pacienti - cazuri cu proceduri interventionale percutane, 

dupa implantarea unei proteze endovasculare (stent) si  pacienti  - cazuri cu psoriazis cronic sever . 

Valoarea medicamentelor eliberate a fost 2.366.980,74 lei, cu un cost/bolnav/tratat/an de 1.299,82 

lei. 

 

11. PROGRAME  NATIONALE DE SANATATE CURATIVE 

 

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

scop asigurarea tratamentului specific în cazul bolilor cu impact major asupra sanatatii publice. 
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Se adresează unor probleme de sănătate ale populaţiei, deosebit de importante, din mai multe 

considerente, între care: 

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

• complexitatea patologiei, care afectează major supravietuirea si/sau calitatea vietii;    

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

permite, în lipsa programelor nationale de sănătate (boli rare, boli oncologice). 

 Sumele aferente programelor naţionale de sănătate curative se alocă în baza contractelor 

încheiate distinct între furnizori şi casele de asigurări de sănătate judeţene. 

 În judeţul Sibiu, in anul 2020,  au fost  derulate de catre unitatile de specialitate (4 unitati 

sanitare cu paturi, 4 centre de dializa, 4 laboratoare de analize medicale si 57 de farmacii cu circuit 

deschis) urmatoarele programe : 

1. Programul national de boli cardiovasculare  - s-a asigurat finantarea  pentru 11 activitati din 

cadrul programului, derulat prin doua unitati sanitare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu 

(implantare stimulatoare cardiace si chirurgie vasculara) şi SC Clinica Polisano SRL. 

Au beneficiat de program 934 pacienţi, cu un cost mediu/pacient de 7.642,65 lei, cheltuieli totale 

7.138.234,50 lei. 

 

Cea mai costisitoare activitate derulata  a fost reprezentata de tratamentul  bolnavilor  cu 

stenoze aortice, declarati inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici 

transcateter cu un cost mediu de 104.298,65 lei/pacient. De aceasta activitate au beneficiat un 

numar de 37 pacienti  in  anul  2020, cu 11 pacienti mai mult ca in anul precedent. 

 

2. Programul national de oncologie  

- cheltuielile cu medicamente specifice au fost de 43.996.146,63 lei din care 62,91% (27.662.022,35 

lei) pentru asigurarea tratamentului ambulator prin farmaciile cu circuit deschis si 37,09% 

(16.307.142,28 lei)  pentru tratamentul in spital;  

- au fost tratati 2.505  pacienti cu un cost mediu/pacient/an de 17.552,56 lei. Dintre acestia 482 au 

beneficiat de medicamente cu formular specific pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, cu un 

cost mediu/bolnav tratat/an de 79.597,43 lei; 

- serviciile de radioterapie in valoare de 10.081.280,00 lei au asigurat tratamentul pentru 747  

pacienţi, cu un cost mediu de 13.495,69 lei/pacient tratat.  

 

3. Programul naţional de tratament al bolilor neurologice – scleroza multipla: 

- activitate recent derulata de catre Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu,  incepand cu 

luna august 2019, iar pentru medicamente cost-volum incepand cu luna august 2020, 

cheltuielile totale pentru activitatea curenta au fost in valoare de 1.280.051,59 lei, fiind 

tratati un numar de 47 pacienti, cu un cost mediu de 27.235,14 lei/bolnav. 
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4.  Programul naţional de diabet – cheltuielile totale au fost de 40.969.842,27 lei, 

din care: 

- 37.571.729,82 lei pentru medicamente, acoperind necesarul pentru 19.840 pacienti cu un 

cost mediu/bolnav tratat/an de 1.893,73 lei. Un numar de 2.809 pacienti a  necesitat 

tratament cu insulina, 14.467 cu antidiabetice orale, iar 5.645 tratament mixt; 

- 3.093.241,60 lei pentru teste de automonitorizare  de care au beneficiat 73 de copii si 

6.856 adulti; 

- 127.561,34 lei  seturi  consumabile pentru pompele de insulina, pentru 23 pacienti; 

- 98.209,51 lei seturi  consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemica, pentru 12 

pacienti, activitate noua, derulata incepand cu aprilie respectiv mai 2020, de catre Spitalul 

Clinic Judetean de Urgenta Sibiu si Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu; 

- 79.100,00 lei  dozarea hemoglobinei glicozilate, pentru 3.955 pacienti. 

e) Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei - cheltuielile totale au fost de 

3.165.809,36 lei din care: 

- 3.097.250,80 lei pentru tratamentul a 22 pacienti cu hemofilie, cost mediu/bolnav 

tratat/an 140.784,13 lei;   

- 68.558,56 lei pentru tratamentul unui pacient cu talasemie. 

 

f) Programul national de boli rare – prin care s-a asigurat medicatia pentru 45 de pacienti 

(24 pacienti pe circuit inchis si 21 pacienti pe circuit deschis), cheltuielile  totale au fost in 

suma de 11.190.522,31 lei (6.536.425,65 lei circuit inchis si 4.654.096,66 lei circuit 

deschis). 

În cadrul bolilor rare se regaseste si distrofia musculara Duchenne, cu cel mai ridicat cost,  costul 

mediu/bolnav/an al tratamentului pentru cei 2 copii aflati in evidenta fiind de 2.089.047,59 lei.  

Incepand cu luna iunie 2020 se asigura prin farmaciile cu circuit deschis tratamentul pentru 2 copii 

cu Neuropatie optică ereditară Leber. 

g) Programul naţional de boli endocrine, tratamentul osteoporozei  - au beneficiat 127 

pacienţi, cu un cost mediu de 216,10 lei/bolnav tratat/an, cheltuiala totala fiind de 

27.444,24 lei. 

h) Programul naţional de ortopedie – au fost trataţi 108 pacienti ( mai putin cu 211 pacienţi 

fata de 2019) cu un cost mediu de 4.830,22 lei/pacient, cheltuiala totala fiind de 521.663,55 

lei. 

i) Programul naţional de transplant – tratamentul posttransplant au beneficiat de 

medicamente, prin farmaciile cu circuit deschis, 65 de pacienţi, cu un cost mediu de 

11.196,28 lei /bolnav tratat/an, cheltuiala totala fiind de 727.758,10 lei. 
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j) Programul naţional de supleere a funcţiei renale – au fost dializati 487 pacienti cu un 

cost mediu/bolnav tratat/an de 66.139,31 lei, cheltuiala totala fiind de 32.209.844,30 lei. 

 
Au beneficiat de medicamente eliberate in baza contractelor cost-volum incheiate intre  Casa 

Nationala de Asigurari de Sanatate si detinatorii de autorizatie de punere pe piata sau reprezentantii 

legali ai acestora:  

-92 pacienti cu afectiuni oncologice, cost mediu/bolnav tratat  172.720,27 lei, cu o cheltuiala totala  

de 15.890.265,26 lei; 

-11 pacienti cu purpură trombocitopenică imună cronică,  cost mediu/bolnav tratat de 65.002,07 

lei, cheltuiala totala fiind de 715.022,77 lei; 

- 4 pacienti cu scleroza multipla, activitate derulata de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, 

incepand cu luna august 2020, cost mediu/bolnav tratat de 63.376,07 lei, cheltuiala totala fiind de 

253.504,26 lei. 

 

12. CONTROLUL FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE SI 

DISPOZITIVE MEDICALE 

 

Planul de control pentru anul 2020 a fost intocmit in luna decembrie 2019, fiind luat in calcul 

numarul contractelor aflate in derulare in decembrie 2019. Pentru furnizorii de dispozitive medicale, 

la elaborarea planului de control s-a tinut cont de contractele cu furnizorii care au puncte de lucru in 

Sibiu. 

 

In anul 2020, structura de control a Casei de Asigurari de Sanatate Sibiu a efectuat un numar de 280 

controale la furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu institutia noastra, astfel: 

Nr.  
crt
. 

Domeniul controlat 

Nr. 
furnizo
ri aflati 

in 
relatie 

contrac
tuala 

cu CAS 

Nr. 
controal

e 
prevazut

e in 
planul 

de 
control 
anual 

Nr. 
total de 
controal

e 
realizat

e in 
perioad

a de 
raporta

re 

din care: 

T
em

atice 

O
perative  

Inopinate 

A Controale la furnizorii de 
servicii medicale 527 172 280 173 99 8 

1 Asistenta medicala primara 238 80 169 81 85 3 

2 Ambulatoriu de specialitate 
clinic 48 16 19 16 0 3 

3 Ambulatoriu de specialitate 
paraclinic 21 7 7 7 0 0 

4 Ambulatoriu de specialitate 
stomatologic 118 30 30 30 0 0 
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5 Asistenta medicala 
spitaliceasca 13 2 13 1 11 1 

6 Sanatorii si preventorii - 
Unitati sanitare cu paturi 0 0 0 0 0 0 

7 Asistenta medicala de urgenta 
si transport sanitar 3 1 1 1 0 0 

8 Ingrijiri medicale la domiciliu 5 2 2 2 0 0 

9 Asistenta medicala de 
recuperare-reabilitare 5 2 2 2 0 0 

10 Furnizori de medicamente 57 19 22 20 2 0 

11 Dispozitive medicale 

9 - 
puncte 
lucru 
Sibiu 

3 3 3 0 0 

12 Programe nationale de 
sanatate  

10 - din 
care 4 
spitale 

10 12 10 1 1 

  
 
TOTAL 
 

527 172 239 173 99 8 

  

In urma controalelor au fost aplicate 250 avertismente si a fost recuperata suma totala de 
38.946,84 lei. 
 

13. CARDURI SI FORMULARE EUROPENE 

În anul 2020, Casa de Asigurări de Sănatate Sibiu a emis 6165 carduri europene de asigurări 

sociale de sănătate și a prelucrat un număr de 1130 de formulare europene. 

 Au fost decontate servicii medicale, de care au beneficiat asiguratii sibieni in statele 

membre UE, in valoare de 12.882.897,56 lei. 

 

14. CONCEDII SI INDEMNIZATII MEDICALE  

Numărul mediu lunar de certificate de concediu medical procesate în anul 2020 a fost  de  

24.600,  media lunară decontată fiind de 8.580.000 lei.  

 
          15.  PLĂȚI EFECTATE ÎN CONTEXTUL GENERAT DE EPIDEMIA COVID 19 
 

   Situatia centralizata privind platile stimulentului de risc conform Legii nr.82/2020 de aprobare a 
OUG nr.43/2020 si a Ordinului CNAS nr.1192/2020 pentru perioada starii de urgenta 16 martie 2020 

- 14 mai 2020 
  

Tip asistenta medicala Total plati effectuate (LEI) 
Cabinete de medicina de familie 980.000 
Centre de dializa 25.000 
Unități sanitare cu paturi 80.000 
TOTAL GENERAL 1.085.000 

 



 111 

Sume pentru serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 
alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (noiembrie si decembrie 2020) – 272.580 lei.  
 
 

B. EDUCAŢIA – INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU 

 
Diagnoza stării învățământului din județul Sibiu, în anul școlar 2019-2020 are în vedere gradul 

de realizare a priorităților formulate în Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean 

Sibiu prin activități care au vizat eficiența, competența, performanța la nivel individual, 

managerial, instituțional și sistemic. 
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          STRATEGII NAȚIONALE 
          Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România 

          Strategia educaţiei şi formării profesionale din România 
          Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții 
          Strategia națională pentru învățământ terțiar 

PREMISE: Cadrul legislativ. Viziune, misiune, valori. Țintele strategice, obiective și 
priorități ale Inspectoratului Școlar Județean Sibiu pentru anul școlar 2019-2020. Analiza 
SWOT a activității I.Ș.J. Sibiu pentru anul școlar 2019 – 2020  

SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT JUDEŢEAN, din perspectiva indicatorilor de bază 

1. Reţeaua unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2019-2020 

2. Resurse umane. Efective şcolare în anul școlar 2019-2020. Rata de menținere în sistem 

3. Managementul resurselor umane. Personal didactic, personal didactic auxiliar, personal 
nedidactic 

4. Resurse materiale şi financiare. Investiții. Facilități acordate elevilor  
5. Management instituţional. Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu. Inspecția școlară  
6. Management instituţional. Unităţile şcolare din reţea  
7. Rezultate școlare. Nivelul atingerii standardelor curriculare de către elevi  

8. Dimensiuni calitative ale procesului de învăţământ. Rezultate la examenele naționale 2020. 
Rezultate la examenul de definitivat 2020. 

9. Dimensiuni calitative ale procesului de învăţământ. Situaţia disciplinară 

10. Programe şi proiecte de sprijinire a elevilor din grupuri dezavantajate şi a celor cu C.E.S  

11. Programe şi proiecte derulate în învăţământul special. Consiliere școlară. Activitatea 
CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ Sibiu 

12. Învăţământul în limba minorităţilor. Alternative educaţionale 
13. Activitatea educativă şi activităţi extracurriculare 
14. Programe naţionale şi transnaţionale vizând standardele europene  

15. Programe de formare continuă  

16. Activitatea CASEI CORPULUI DIDACTIC Sibiu; CONCLUZII 

 

 
PREMISE 

CADRUL LEGISLATIV 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

Guvernul României – Programul de guvernare în M.O., Partea I, nr. 888 / 4.XI.2019  
Iniţierea şi susţinerea de către Guvern a unor programe sociale (suplimentul gratuit de 
hrană, „Lapte, corn și fructe”, pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal şi elevii 
din clasele I-VIII; manuale gratuite pentru învăţământul obligatoriu; rechizite şcolare 
gratuite pentru elevii din clasele I-VIII cu venituri mici; burse sociale; programul „Bani de 
liceu”, aprobat prin H.G nr. 1488 / 2004; programul „Euro 200”, „Masa caldă” etc.).  
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII (denumire actuală MINISTERUL 
EDUCAȚIEI) 
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, în formă consolidată; 
Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 
/12.07.2005, privind asigurarea calității educației; 
Legea nr. 35 / 2006 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ; 
Ordine și instrucțiuni ale ministrului educației naționale.  
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DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAŢIEI 

          Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul referitor la educație. 
          Cadrul strategic național de referință ( C.S.N.R. ) 2007-2013  
          Convenţia O.N.U. privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi adoptată de Adunarea 
Generală a Naţiunilor Unite  şi semnată                         
          de România în 27.07.2007. 
          Concluziile Consiliului din 12.05.2009 privind un cadru strategic pentru cooperare europeană 
în domeniul educației și formării  profesionale („ET 2020”).  
          Fonduri europene: Acord de parteneriat 2014-2020 
          Apelul european 2018 pentru propuneri de proiecte în cadrul Programului Erasmus +  
          Apelul național la propuneri de proiecte 2018 în cadrul Programului Erasmus + 
          Plan județean de intervenție educațională, cu nr. 2429 / 22.04.2020 
          Raportul I.Ş.J. Sibiu, privind starea învăţământului în judeţul Sibiu, semestrul I, an şcolar 
2019-2020 cu nr. 673 / 31.01.2020 
 
         VIZIUNE. MISIUNE. VALORI 
 
VIZIUNEA Inspectoratului Școlar Județean Sibiu este formulată, având în vedere următoarele 
ţinte: 
- asigurarea unui management al calităţii, corect, eficient şi transparent, la toate nivelurile de 

abilitare (act decizional, conducere operaţională, monitorizare, control şi evaluare, 
gestionarea evaluărilor şi a examenelor naţionale etc.) 

- implicarea eficientă în dezvoltarea unui sistem educaţional bazat pe principiul calităţii, pe 
valori, pe competenţe şi pe responsabilități asumate, prin intermediul învățării 
personalizate; 

- iniţierea şi derularea unor programe / proiecte, menite să sprijine performanţele elevilor şi 
ale cadrelor didactice; 

gestionarea optimă a parteneriatului educaţional, a dialogului civic, într-un mediu socio-
cultural nediscriminatoriu, cooperant, deschis spre comunitatea educaţională 
 
 
M I S I U N E A Inspectoratului Școlar Județean Sibiu este determinată de necesitatea 
performării, pe criterii de calitate şi de competenţă, a unui învăţământ judeţean care să 
asigure atingerea standardelor de performanţă ale educaţiei la nivel naţional şi la nivel 
european. Finalitatea acestor politici manageriale de structuri, de procese şi de rezultate, 
trebuie să se concretizeze în asigurarea unor servicii educaţionale de calitate, pentru formarea 
unor generaţii competitive pe piaţa naţională şi europeană a muncii, a unor tineri cu abilităţi 
antreprenoriale şi competenţe de comunicare interculturală, cu o personalitate armonioasă, 
cu gândire autonomă, critică şi creativă şi cu un sistem de valori civice, morale, culturale şi 
personale autentice. 
 
 
 
 
   
 
 
  
           
 
 
            VALORI: CALITATE, COMPETENȚĂ, CORECTITUDINE, CREATIVITATE, 
ONESTITATE, PROMPTITUDINE, PERSEVERENȚĂ,  RESPONSABILITATE, 
RESPECT. 



 114 

 
 

 
          
 
 
 
 
 
          PREMISE PRIVIND CALITATEA ȘI REZULTATELE EDUCAȚIEI DIN SISTEMUL 
DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL SIBIU 
 
          Până la implementarea unei reforme profunde a sistemului de învățământ românesc, 
PRIORITATEA GENERALĂ formulată de către actuala guvernare pentru domeniul Educaţie, este 
asigurarea unui cadru normativ previzibil și stabil în sistemul de educație, prin măsuri urgente, cu 
caracter reparatoriu, în vederea creșterii calității procesului educațional, fără a genera instabilitate 
pentru elevi, profesori sau societate. 

Ca urmare, OBIECTIVELE GENERALE derivate – care au ca scop prevenirea eșecului 
școlar în sistemul de învățământ preuniversitar și a apariției unei noi „generații pierdute” – vor 
prioritiza componenta de echitate și acele abordări pedagogice centrate pe elevi, în scopul de a 
combate cele trei mari crize din educația românească (rata ridicată de părăsire timpurie a școlii; 
rezultatele slabe ale elevilor la testările naționale și internațional; rata de analfabetism, măsurată la 
vârsta de 15 ani) și vor corela programele de studii cu cerințele de pe piața muncii, se vor dezvolta 
parteneriatele cu partenerii socioeconomici cu scopul dezvoltării programelor din învățământul 
profesional dual și cel universitar, astfel încât să existe corelarea într-o măsură mai mare cu 
economia reală și cu prioritățile pe termen mediu și lung ale României. 

 Pe termen lung, după consultarea societății și a experților din domeniu, se va pune în 
practică viziunea și strategia din proiectul „ROMÂNIA EDUCATĂ”.  

Astfel, pentru învățământul preuniversitar au fost formulate PRIORITĂȚI pe termen scurt, 
ca urmare a identificării aspectelor de îmbunătățit, care au în vedere toate domeniile funcționale ale 
activității specifice, precum: curriculum, resurse umane și financiare și dezvoltare și relații 
comunitare. 
 
         CURRICULUM 

 
Adoptarea planului-cadru și realizarea programelor pentru învățământul liceal, prin 

continuarea efortului de reformă curriculară. 
Revenirea la legislația de organizare a evaluării naționale, anterior măsurilor de direcționare 

forțată în învățământul profesional a elevilor care nu obțin media 5,00 în procesul de admitere în 
învățământul liceal. 

Compatibilizarea evaluărilor naționale cu programele școlare, respectiv cu evaluările din 
timpul anilor de studiu.  

Extinderea programelor de învățământ profesional-dual prin adecvarea cadrului instituțional 
existent și prin stimularea parteneriatului cu mediul privat, pentru nivelele de calificare 3, 4, și 5. 

Promovarea măsurilor care sprijină digitalizarea sistemului de educație și focalizarea pe 
utilizarea tehnologiilor I.T pentru procesul de predare-învățare și pentru managementul educațional. 
 
         RESURSE UMANE ȘI FINANCIARE 
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Refacerea capacității administrative a M.E.C  prin evaluări ale personalului și ocuparea prin 
concurs a funcțiilor. Organizarea concursului de directori în 2020 și limitarea practicii de delegare 
în interesul învățământului. 

Debirocratizarea activității cadrelor didactice prin reducerea numărului de „hârtii” și 
promovarea calității în educație prin realizarea unui act educațional bun și centrat pe nevoile 
elevilor. 

Profesionalizarea carierei didactice prin demararea programului de masterat didactic în cele 
mai adecvate universități. 

Realizarea unei analize, împreună cu ministerele de resort, care să conducă la adaptarea 
legislației specifice și la sprijinirea autorităților locale în vederea realizării condițiilor pentru 
obținerea cu celeritate a avizelor și autorizațiilor sanitare și de securitate la incendiu pentru unitățile 
de învățământ 

Realizarea de urgență a documentelor în vederea demarării licitațiilor pentru manualele 
școlare, pentru a nu repeta greșelile trecutului, iar generația de elevi care este acum în clasa a VII-a 
să nu mai fie una de sacrificiu. 

Inițierea unor eforturi guvernamentale pentru deblocarea decontului navetei elevilor și a 
cadrelor didactice și pentru finanțarea transportului școlar intrajudețean. 

 
ȚINTE STRATEGICE ALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SIBIU,PENTRU 
ANUL ȘCOLAR 2019-2020   

CURRICULUM 
ȚINTA STRATEGICĂ 1: Asigurarea calității în sistemul de învățământ din judeţul Sibiu 
prin aplicarea politicilor educaţionale ale M.E.C.  
ȚINTA STRATEGICĂ 2: Dezvoltarea în unitățile școlare din județul Sibiu, a unui sistem 
managerial care să asigure educația deschisă, egalitatea de șanse a beneficiarilor primari-
elevi, cu țintă spre diminuarea ratei de absenteism și de părăsire timpurie a sistemului de 
educație și spre optimizarea rezultatelor la evaluarea externă, prin examene naționale.  

RESURSE UMANE ȘI FINANCIARE 
ȚINTA STRATEGICĂ 3: Dezvoltarea resursei umane prin activități de formare continuă şi 
de perfecţionare, în vederea optimizării calităţii procesului instructiv – educativ.  
ȚINTA STRATEGICĂ 4: Gestionarea eficientă a resurselor financiare la nivelul unităților 
școlare din sistemul de învățământ județean.  

DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE 
ȚINTA STRATEGICĂ 5: Adaptarea ofertei educaționale din învăţământul vocațional și 
tehnic, în vederea corelării acesteia cu cerințele pieței muncii la nivel județean și cu nevoile 
beneficiarilor sistemici.  
ȚINTA STRATEGICĂ 6: Asigurarea unui sistem educaţional stabil, echitabil, eficient şi 
relevant la nivelul judeţului, prin colaborarea cu Autoritățile locale / județene, pentru 
respectarea standardelor minimale de funcţionare şi de garantare a siguranţei în toate 
şcolile din sistemul de învățământ județean.  
ȚINTA STRATEGICĂ 7: Asigurarea parteneriatului comunitar (între unitățile școlare și 
reprezentanții administraţiei locale, ai comunității, ai agenţilor economici, ai altor instituții / 
O.N.G.urilor și a programelor educaționale de tip şcoală-familie, prin stimularea activităților 
de voluntariat) şi a parteneriatului european / internaţional (și prin colaborarea cu românii 
de pretutindeni), în sensul creșterii calității serviciilor educaționale furnizate.   
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 OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE PE DOMENII FUNCŢIONALE, ÎN ANUL 
ŞCOLAR 2019-2020 
CURRICULUM / INSPECŢIE ŞCOLARĂ 
 
OBIECTIVE 
GENERALE 

 
OBIECTIVE SPECIFICE 

O. 1. Promovarea 
calității procesului de 
predare-învăţare-
evaluare; a serviciilor 
educaţionale curriculare 
și extracurriculare, prin 
realizarea unui act 
educațional bun și 
centrat pe nevoile 
elevilor, prin extinderea 
învățării digitalizate, 
prin compatibilizarea 
evaluărilor naționale cu 
programele școlare și cu 
evaluările din timpul 
anilor de studiu, în 
vederea obținerii de 
rezultate performante la 
examenele naţionale 
2020. 
 
 

O 1.1. Asigurarea asistenţei specializate în aplicarea curriculumului 
centrat pe competenţe la toate nivelurile de şcolaritate, în furnizarea 
unui curriculum individualizat / adaptat nevoilor de instruire ale unor 
elevi / grupuri de elevi (elevii din învățământul special integrat, elevii 
cu performanţe şcolare înalte, elevii aparţinând minorităţilor naţionale, 
elevii din grupurile vulnerabile, cu risc de părăsire timpurie a 
sistemului de învăţământ etc.) / interdisciplinar. 
O 1.2. Sprijinirea şcolilor pentru extinderea activităţilor după orele de 
curs, prin asigurarea condiţiilor de învăţare şi de informare culturală, 
de recreere sau sport, sub supraveghere calificată. 
O 1.3. Monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional: 
aplicarea corectă şi inovativă a curriculumului național / a curriculei 
locale, evaluarea calităţii domeniilor şi a proceselor educaţionale, 
stimularea şi experimentarea unor practici educaţionale moderne. 
O 1.4. Utilizarea în procesul de predare-învăţare-evaluare, în 
pregătirea examenelor naţionale 2020, a resurselor educaţionale I.T. / a 
noilor media / a învățării digitalizate. 
O 1.5. Asigurarea consilierii pentru obiectivitatea evaluării interne / 
externe a calităţii curriculumului furnizat elevilor. 
O 1.6. Gestionarea în condiţii optime / corecte a examenelor naţionale 
2020, în fiecare unitate şcolară şi la nivelul sistemului de învăţământ 
judeţean. 
O 1.7. Asigurarea succesului şcolar al elevilor din clasele terminale, 
prin activităţi de pregătire specifice (tutorat) şi prin organizarea 
simulărilor pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a şi pentru 
examenul de bacalaureat 2020 (pretestări organizate la nivel local / 
judeţean / naţional, conform structurii de subiecte ofertate / actualizate 
de către C.N.E.E.). 

O. 2. Eficientizarea 
procesului instrucţional, 
pornind de la nevoile de 
dezvoltare personală și 
umană, prin promovarea 
educaţiei incluzive, a 
educației personalizate 
și interdisciplinare, prin 
direcționarea acestuia 
către competențele 
pentru viață, în vederea 
cultivării toleranței și a 
nediscriminării.  

O 2.1. Continuarea derulării programelor pentru grupurile vulnerabile: 
preşcolari / elevii cu cerinţe educaţionale speciale / cu tulburări de 
învățare (din învățământul special / special integrat, din învățământul 
de masă). 
O 2.2. Utilizarea strategiilor didactice inovative în cadrul activităţii 
instructiv-educative, prin promovarea educaţiei diferențiate / incluzive, 
conform principiului asigurării relevanţei pentru creştere / dezvoltare 
personală, socială şi profesională, precum şi creșterea ratei de 
promovare a elementelor de educație incluzivă în procesul 
instrucțional al grupurilor dezavantajate. 

 
O. 3. Reducerea ratei de 
părăsire timpurie a 
sistemului de 

 
O 3.1. Monitorizarea ratei de participare la cursuri prin colectarea 
periodică centralizată / judeţ a absenţelor de la unităţile şcolare, în 
vederea prevenirii şi a reducerii ratei de părăsire timpurie a şcolii. 
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învățământ, prin 
sporirea accesului la 
educaţia de calitate a 
preşcolarilor / a 
elevilor, prin 
combaterea efectivă a 
segregării școlare, prin 
reducerea 
absenteismului, a 
riscului de abandon 
şcolar, prin diminuarea 
fenomenului de 
violenţă, prin creşterea 
siguranţei elevilor, 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). 
 
 

O 3.2. Asigurarea derulării și a creșterii calității programelor pentru 
grupurile vulnerabile, prin combaterea efectivă a segregării școlare, 
pentru şcolarizarea copiilor / elevilor / a tinerilor la toate nivelurile de 
învățământ, pentru cei care au părăsit timpuriu şcoala (programede tip 
„A doua şansă” etc.) şi a programelor de educaţie complementară 
publice și private („Ş.D.Ş.” / „After school”, educaţie pentru sănătate; 
educaţie pentru securitate personală; educaţie ecologică; educaţie 
pentru dezvoltare comunitară şi cetăţenie democratică; educaţie inter şi 
multiculturală; educaţie civică; educaţie juridică; educaţia cultural 
artistică şi ştiinţifică; educaţie prin sport; educaţie rutieră; educaţie 
pentru dezvoltarea durabilă etc.). 
O 3.3. Promovarea principiului cetăţeniei active prin colaborarea cu 
Instituţia Prefectului-Județul Sibiu, Consiliul Judeţean, Primăria 
Municipiului Sibiu, Consiliile locale, Poliţia, Jandarmeria, O.N.G.-
urile, în vederea asigurării unui mediu şcolar sigur, pentru prevenirea 
fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ din judeţul Sibiu.  
O 3.4 Monitorizarea periodică a situaţiei disciplinare, a asigurării pazei 
şi a securităţii elevilor în unităţile de învăţământ, a activităţilor 
educative realizate cu scopul de a preveni violenţa în mediul şcolar / 
absenteismul / abandonul şcolar. 

RESURSE UMANE, FINANCIARE, MATERIALE / MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 
 
 
OBIECTIVE GENERALE OBIECTIVE SPECIFICE 

O. 1. Utilizarea eficientă a resurselor 
umane, prin redefinirea statutului 
cadrului didactic în societate (cu referire 
la salarizare, la profesionalizarea carierei 
didactice / la dezvoltarea personală, 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.  

O 1.1. Monitorizarea implementării, în activitatea 
didactică și educativă, a competențelor dobândite prin 
programe de formare şi dezvoltare profesională, 
menite să creeze / dezvolte abilitățile necesare unor 
schimbări de paradigmă educaţională (competenţe de 
evaluator, de mentor, de metodist, competenţe în sfera 
elaborării de proiecte educaţionale eligibile etc.). 
O 1.2. Formarea personalului din învăţământ prin 
programe Erasmusplus / KA1 / KA2 și prin programe 
POCU. 
O 1.3. Asigurarea acoperirii normelor cu personal 
didactic calificat în învățământ. 

O. 2. 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. 

O 2.1. Fundamentarea proiectului de buget propriu 
pentru anul financiar 2020; analiza propunerilor / 
solicitărilor de fonduri ale unităţilor şcolare, pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi pentru accesarea / 
derularea unor proiecte. 
O 2.2. Monitorizarea utilizării resurselor financiare la 
nivelul unităţilor de învăţământ, în conformitate cu 
temeiul legal 
O 2.3. Monitorizarea proceselor de derulare a 
investiţiilor la nivelul unor unităţi şcolare şi a 
unităţilor conexe. 
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O. 3. Respectarea principiului 
autonomiei în educaţie, a principiului 
responsabilităţii publice, pentru 
asigurarea transparenţei decizionale, la 
nivelul I.Ş.J Sibiu şi al unităților școlare 
din judeţ, în vederea optimizării 
managementului instituţional, a ofertei 
educaționale și a deschiderii sistemului 
de educaţie către mediul cultural şi 
socio-economic. 

O 3.1. Consilierea echipelor manageriale în definirea 
politicii de resurse umane şi în vederea asigurării 
sprijinului în recrutarea / încadrarea personalului 
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.   
O 3.2. Asigurarea coerenţei manageriale prin 
diagnoză, prin proiectare managerială, prin elaborare 
de proceduri pentru implementarea programelor 
educaţionale / remediale / financiare etc., prin 
derularea de proiecte, prin activizarea eficientă a 
grupurilor de lucru etc. 
O 3.3. Optimizarea activităţilor manageriale prin 
aplicarea corectă, rapidă, a modificărilor legislative, 
promovate de către M.E.C. 
O 3.4. Evaluarea periodică a personalului de 
conducere, a personalului didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic de la nivelul inspectoratului şi de la nivelul 
unităţilor şcolare, conform procedurilor / fişelor de 
evaluare, în vederea recunoașterii măiestriei 
profesionale, a limitării practicii de delegare în 
interesul învățământului și a ocupării prin concurs a 
funcțiilor. 
 

DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE / MANAGEMENTUL PROIECTELOR 
 
 
OBIECTIVE GENERALE 

 
 
OBIECTIVE SPECIFICE 

O. 1. Corelarea ofertelor educaţionale din 
învăţământul vocaţional, tehnic / dual, cu 
cerințele de pe piața muncii, prin promovarea 
parteneriatului dintre instituţiile de 
învăţământ şi mediul privat local pentru 
nivelele de calificare 3, 4, și 5, prin 
modernizarea programelor / reţelei de 
instituţii şcolare, pornind de la nevoile 
dezvoltării personale și ale formării 
profesionale locale, în vederea extinderii 
programelor de învățământ profesional-dual. 

O 1.1. Fundamentarea corectă a planului de 
şcolarizare 2020-2021. 
O 1.2. Elaborarea / avizarea / aprobarea curriculei 
la dispoziţia şcolii (C.D.Ş / C.D.L ) 

O 1.3. Corelarea învăţământului profesional şi 
tehnic cu cerinţele agenţilor economici şi cu piaţa 
muncii şi extinderea învătâmântului dual. 

O. 2. 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 
excelenţei / calității în educaţie. 

O 2.1. Monitorizarea programelor educaționale 
remediale și a programului „Şcoală de excelenţă” 
/ discipline de studiu. 
O 2.2. Consilierea corpului de profesori-tutori 
voluntari care să pregătească elevii performanţi şi 
a profesorilor-mentori voluntari, care să 
monitorizeze dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice debutante. 

O. 3. Coordonarea de programe comunitare și 
de proiecte educaţionale menite să asigure 
competitivitatea sistemului de învăţământ 
judeţean, la nivel naţional şi internaţional, în 
instituții școlare-repere culturale și 
comportamentale în comunitate. 

O 3.1. Aplicarea – din partea unui număr sporit 
de unităţi şcolare – pentru proiecte şi programe 
de cooperare internaţională şi de integrare 
europeană.  
O 3.2. Consilierea unităţilor şcolare în vederea 
integrării copiilor etnicilor români întorşi din 
străinătate şi a realizării de programe de învăţare 
a limbii române. 
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O. 4. Asigurarea unui parteneriat instituţional 
real al I.Ş.J Sibiu cu Autoritățile locale și 
județene și cu toți actorii educaționali (elevi, 
părinți, profesori, sindicate), prin respectarea 
principiului de dialog social şi prin 
optimizarea strategiilor de comunicare cu 
mass-media şi comunitatea locală. 
 

O 4.1. Colaborarea eficientă a I.Ş.J. cu unităţile 
şcolare, cu Instituţia Prefectului-Județul Sibiu, 
Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului Sibiu, 
Consiliile locale, Poliția, Jandarmeria, serviciile 
descentralizate, instituţiile partenere, cu 
reprezentanţii sindicatelor, cu asociaţii, fundaţii, 
cu alte organizaţii, pentru dezvoltarea de proiecte 
şi programe de interes comun 
O 4.2. Cooperarea cu mass-media locală, în 
vederea unei informări eficiente şi rapide a 
cetăţenilor cu privire la sistemul de educaţie 
sibian, la activităţile şi la evenimentele 
importante ale şcolii sibiene etc. 
O 4.3. Iniţierea la nivel local, judeţean / regional 
a unor programe educative pentru a stimula 
implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin 
activităţi de voluntariat şi prin parteneriate cu 
O.N.G.-uri etc.  

 
 
 
       PRIORITĂȚI ALE INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN SIBIU PENTRU 
ANUL ȘCOLAR 2019-2020 
 
 
        1. EFICIENTIZAREA ACTULUI DE PREDARE – ÎNVĂŢARE – EVALUARE PRIN 
ABORDAREA INTEGRATĂ A CURRICULUMULUI, CU IDENTIFICAREA EXEMPLELOR 
DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN INOVAREA DIDACTICĂ (DIGITALIZAREA ÎNVĂȚĂRII, 
ÎNVĂȚARE INTEGRATĂ – INTERDISCIPLINARITATE / CROSSCURRICULARITATE) ȘI 
CU DESFĂȘURARE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE PERSONALIZATĂ (ÎNVĂȚARE 
REMEDIALĂ PENTRU EDUCABILI CU RISC DE EȘEC ȘCOLAR, CONSOLIDAREA 
ACHIZIȚIILOR PENTRU EDUCABILI CU RITM MEDIU DE CONCENTRARE, ACTIVITĂȚI 
SUPLIMENTARE DE ÎNVĂȚARE PENTRU ELEVII CAPABILI DE PERFORMANŢĂ 
ȘCOLARĂ ÎNALTĂ; PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ PENTRU EXAMENELE NAȚIONALE 
ȘI PENTRU COMPETIȚIILE ŞCOLARE). 
         2. CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA EDUCAȚIE PRIN COMBATEREA 
EFECTIVĂ A SEGREGĂRII ȘCOLARE ȘI PRIN REDUCEREA RATEI DE PĂRĂSIRE 
TIMPURIE A ȘCOLII. 
         3. PROMOVAREA DE MĂSURI CARE SĂ SPRIJINE DIGITALIZAREA SISTEMULUI 
DE EDUCAȚIE JUDEȚEAN / A MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL ȘI UTILIZAREA 
TEHNOLOGIILOR I.T. PENTRU PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE. 
         4. OPTIMIZAREA GESTIONĂRII RESURSELOR FINANCIARE. 
         5. PROMOVAREA ÎNVĂȚĂRII PE TOT PARCURSUL VIEȚII. 
         6. COORDONAREA DE PROGRAME COMUNITARE ȘI DE PROIECTE 
EDUCAȚIONALE. 
 
 
 
DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN      (ANALIZA S.W.O.T   A   I.Ş.J. SIBIU – 
AN ŞCOLAR 2019-2020 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
Toate școlile din județ au obținut autorizație sanitară de 
funcționare în anul școlar 2019-2020; 
reorganizarea periodică a reţelei şcolare din judeţ, pe 
criterii de eficienţă; 

Resurse financiare limitate, care nu permit 
unele amenajări, facilităţi etc. pentru a 
transforma şcoala într-un centru autonom 
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generalizarea în toate unităţile de învăţământ din sistemul 
judeţean preuniversitar a instrumentelor de asigurare a 
calităţii (proceduri instituționale ofertate centralizat de 
I.Ş.J Sibiu); 
gradul ridicat de profesionalizare şi de stabilitate pe post a 
personalului didactic (96,20% calificaţi, din care 71,10% 
titulari); 
derularea programelor de formare / dezvoltare 
profesională care au contribuit la asigurarea unor resurse 
umane cu pregătire managerială foarte bună (inspectori, 
directori, metodişti, cadre didactice calificate superior – 
continuarea stagiilor derulate în anii şcolari precedenţi, 
mentorat, masterat în management educaţional, doctorat 
etc.); 
rezultatele bune ale elevilor la sfârşitul anului şcolar 2019-
2020 (promovabilitate: 96,43% la sfârșitul semestrului al 
II-lea, 97,64% la sfîrșitul anului școlar 2019-2020, față de 
90,62% în 2018-2019), la examenul de ENVIII 2020 
(78,78%, față de 75,83% în 2018-2019) și la examenul de 
bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie (73, 8%, față de 
76,48% în 2018-2019; 92.03%-promoția 2019-2020, față 
de 82, 69%- promoția 2018-2019)-LOCUL AL II-LEA PE 
ȚARĂ. 
creşterea numărului de parteneriate educaţionale 
internaționale, de programe specifice şi de proiecte 
realizate la nivelul unităţilor şcolare şi al I.Ş.J. Sibiu / al 
altor instituţii școlare; finalizarea şi diseminarea 
rezultatelor proiectelor derulate (proiecte ERASMUS+: 34 
proiecte de mobilitate pentru cadre didactice (KA1), 
respectiv proiecte de parteneriat școlar (KA2) și un proiect 
de mobilitate pentru elevi, (KA1 VET – stagii de practică). 
În anul școlar 2019-2020 au avut loc în judetul Sibiu trei 
întâlniri transnaționale;  
diseminarea rezultatelor unor proiecte ale I.Ș.J. Sibiu din 
anii anteriori: un proiect Comenius centralizat ELENA; 
Leonardo – un proiect "Peer to peer tutoring, transfering 
successful methodology and learning strategy to reduce 
drop-out";  
participarea în calitate de partener la proiectul POCU 
„Dezvoltarea și implementarea de instrumente 
motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană 
incluzivă"  
existenţa unităților de învățământ cu statut de „Şcoală 
europeană” (de exemplu, Colegiul Naţional „O. Goga” 
Sibiu, a șasea oară şi Liceul Teoretic „O. Ghibu” Sibiu, a 
cincea oară); a unui centru-resursă pentru construcţii în 
Regiunea Centru (Colegiul „S.N.G.” Mediaş), a centrelor 
de formare continuă a adulţilor (unităţi de învăţământ 
profesional şi tehnic) etc.; 
fundamentarea și extinderea învățământului profesional 
dual; 
gestionarea pozitivă a şcolarizării copiilor în clasa 
pregătitoare și a programului „Școala după școală”, 
componenta educațională (22 de școli furnizoare); 

modern („școala deschisă” spre 
comunitate), mai ales în mediul rural; 
întârzierea unor lucrări de reabilitare sau de 
investiţii la unităţi de învăţământ, din cauza 
necontinuării finanţării;  
insuficienta preocupare pentru informare şi 
pentru documentare a unor manageri sau a 
unor cadre didactice, în vederea obţinerii 
unor fonduri europene nerambursabile 
pentru dezvoltare personală / instituţională;  
interesul scăzut al unor cadre didactice 
pentru cunoaşterea problematicii şi a 
documentelor de strategie educaţională 
privind asigurarea calităţii în educaţie;  
participarea cadrelor didactice la stagiile de 
formare are, în unele cazuri, un caracter 
formal, prin lipsa preocupării de 
valorificare a formării în actul de predare-
învățare-evaluare;  
eficienţa scăzută a unor activităţi de 
formare continuă la nivelul comisiilor 
metodice din unele şcoli; 
derularea unui număr relativ mic de 
proiecte vizând grupurile dezavantajate, 
deşi proiectul „Fiecare copil în grădiniţă”, 
derulat de către Asociaţia Ovidiu Ro în 
parteneriat cu M.E.C., C.J Sibiu şi I.Ş.J. 
Sibiu, a avut un real succes; 
sistarea alocaţiilor financiare pentru 
decontarea navetei cadrelor didactice în 
unele localităţi; 
insuficienta informare a unor cadre 
didactice asupra noutăţilor privind 
programele noi, structurate pe competenţe, 
proiectele de reformă, aplicarea legislaţiei 
şcolare etc., cu implicaţii directe în 
(ne)participarea la actul decizional; 
dificultatea încadrării cu personal didactic 
calificat în unele unităţi şcolare izolate din 
mediul rural; 
existenţa unor unităţi şcolare care nu 
asigură calitatea serviciilor educaţionale, 
având constant promovabilitate redusă la 
examenele naţionale; 
disfuncţionalităţi în comunicare sau 
comunicare formală, neproductivă, în 
relaţia şcoală – familie şi, în unele cazuri, 
în relaţia şcoală – autorităţi locale / I.Ș.J 
Sibiu; 
înregistrarea unui număr mare de absenţe 
nemotivate la nivelul de școlaritate liceal, 
în primul semestru al anului școlar analizat; 
numărul relativ mic de unităţi şcolare 
particulare (29 de unităţi de învăţământ); 
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existenţa ofertei de calificare bazate pe documente de 
planificare strategică pe termen lung, corelate la toate 
nivelurile decizionale: al unităţii şcolare, la nivel local şi 
regional (C.L.D.P.S); 
multitudinea și diversitatea proiectelor și a programelor 
educative; 
utilizarea curentă în procesul de învăţământ, în majoritatea 
şcolilor, a resurselor I.T., a aparaturii şi a materialor 
pentru laboratoare, săli de sport şi biblioteci; existenţa 
Centrelor de Documentare şi de Informare; 
colaborare eficientă a I.Ş.J. Sibiu cu unităţile şcolare, cu 
unităţile conexe (C.C.D, C.J.R.A.E), cu reprezentanţii 
Autorităților locale / județene şi cu partenerii sociali; 
respectarea legislaţiei şi a transparenţei în actele 
decizionale;  
alocarea unui număr mai mare de inspecții tematice și de 
specialitate, în vederea monitorizării, de către I.Ș.J. Sibiu, 
a unităților școlare din sistem; 
existența platformelor de monitorizare a inspecțiilor 
școlare. 
activitatea de formare din cadrul C.C.D Sibiu 
consilierea cadrelor didactice cu privire la desfășurarea 
activităților didactice în mediul online, prin organizarea de 
videoconferințe la nivelul disciplinelor de predare, cât și în 
ceea ce privește managementul institutional. 
monitorizarea riguroasă a respectării, în unitățile școlare 
din  județ, a măsurilor de prevenție a îmbolnăvirilor cu 
SARS-CoV-2. 

creşterea numărului de conflicte dintre 
părinţi-elevi-cadre didactice;  
dezinteresul, din partea elevilor din clasele 
terminale de liceu din învățământul 
profesional și tehnic, pentru participarea la 
examenul de bacalaureat;  
formalismul unor monitorizări în cadrul 
inspecției școlare; 
calitatea unor procese-verbale, rapoarte, 
realizate ca urmare a activității de inspecție 
școlară (inspecții generale, tematice, de 
specialitate);  
activități didactice în mediul online, greu 
de monitorizat în luna martie și până în 22 
aprilie, când s-a elaborat, la nivel național / 
județean, Planul de intervenție 
educațională; 
evaluarea activității elevilor după 10 martie 
2020 (lipsa acordului părinților unor elevi): 
echivalarea inspecțiilor de specialitate 
pentru obținerea gradelor didactice 
(definitivat și gradul didactic II). 

 
OPORTUNITĂȚI  
Reconfigurarea curriculei / discipline, prin aplicarea 
noilor programe la clasele a V-a, a VI-a și a VII-a, prin 
centrarea acesteia asupra procesului de formare şi 
dezvoltare de competenţe specifice / niveluri de 
școlarizare și asupra crosscurricularității; 
reconfigurarea planurilor-cadru, în context pandemic, 
pentru clasele de început de ciclu școlar;  
unități școlare liceale care aplică programul ROSE, pentru 
creșterea promovabilității la examenul de bacacalaureat; 
oportunităţi de finanţare pentru educaţie şi pentru formare 
profesională prin programul POCU 2014 – 2020;  
oportunităţi de finanţare extrabugetară, identificate de 
unităţile şcolare, prin contracte de sponsorizare şi 
parteneriate specifice; 
existenţa unei oferte M.E.C. de formare şi dezvoltare în 
carieră pentru personalul de conducere, de îndrumare şi 
control, pentru metodiști, cadre didactice şi personal 
didactic auxiliar (programe regionale, naţionale şi 
internaţionale); 
promovarea unei politici de sprijinire, prin programe 
guvernamentale, a elevilor provenind din medii sociale 
defavorizate; 
posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale şi realizarea 
unor programe de dezvoltare instituţională prin 
intermediul proiectelor europene; 

 
AMENINȚĂRI 
Reconfigurarea planurilor-cadru, în 
context pandemic, pentru clasele de 
început de ciclu școlar (nivel gimnazial și 
liceal) poate conduce la diminuarea 
numărului de norme didactice; 
învățământul profesional și tehnic se 
confruntă cu solicitări urgente dinspre 
piața muncii, aceasta fiind într-o continuă 
schimbare;  
nivelul scăzut al resurselor bugetare, mai 
ales în mediul rural / neaccesarea de 
fonduri europene pentru reabilitarea 
unităţilor şcolare, la nivelul unor C.L.;  
diminuarea resurselor financiare ale unor 
familii cu situaţie socioeconomică dificilă;  
slaba motivaţie financiară a personalului şi 
migrarea cadrelor didactice tinere spre 
mediul urban / domenii profesionale mai 
bine plătite;  
absenţa unui sprijin al comunităţii pentru 
asigurarea condiţiilor sociale necesare 
stabilităţii cadrelor didactice în mediul 
rural; 
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regândirea relaţiei şcoală – familie – comunitate şi 
implicarea tot mai accentuată a comunităţii în viaţa şcolii;   
creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei 
private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi 
susţinerea actului educaţional (învățământul profesional 
dual); existenţa, la nivelul Consiliilor Locale, a unor 
programe de colaborare şi de parteneriat, care conferă 
posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a 
elevilor, în cadrul învăţământului liceal tehnologic şi 
postliceal, în meserii cerute de piaţa muncii; 
existenţa programelor comunitare, regionale, europene şi 
a centrelor culturale străine, existenţa programelor de 
parteneriat european, de tip Erasmus+ / KA1 / KA2 și 
POCU; 
buna colaborare între lnstituţia Prefectului-Județul Sibiu, 
Consiliul Judeţean, Primăria Municipiului Sibiu, 
Consiliile locale şi inspectoratul școlar; 
acordarea de manuale gratuite elevilor din clasele 
superioare de liceu; 
manualele virtuale. 

implicarea limitată a unor beneficiari 
educaţionali – familie, comunitate – în 
derularea unui act educativ de calitate; 
insuficienta implicare a unor comunităţi, 
C.L., agenţi economici, O.N.G.-uri în 
asigurarea unei baze materiale propice 
unui învăţământ de calitate; 
introducerea curriculumului şcolar bazat 
pe competenţe ridică încă problema 
organizării unor stagii de abilitare 
curriculară pentru toţi profesorii din 
sistem;    
declinul demografic al populaţiei şcolare, 
în special în mediul rural; 
pierderea unor spaţii de învăţământ 
revendicate; 
identificarea de vulnerabilități în 
exercitarea activității de inspecție școlară, 
având în vedere desfășurarea examenelor 
naționale, elevi și profesori, a activităților 
specifice derulate conform calendarelor / 
solicitărilor Ministerului Educației Și 
Cercetării. 

 
 
 
 
1.REȚEAUA ȘCOLARĂ DIN JUDEȚUL SIBIU în anul școlar 2019-2020 
 Indicator specific: gradul de optimizare a rețelei școlare din perspectiva costurilor educației și a 
descentralizării modului de administrare și finanțare 
 
 
 
                                                          
                                                   REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT 

UNITĂȚI 
ȘCOLARE 

DIN 
ÎNVĂȚĂMÂ
NTUL DE 

MASĂ 
(PJURI) 

UNITĂȚI 
ȘCOLARE 
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ÎNVĂȚĂMÂ
NTUL DE 

MASĂ 
(STRUCTU

RI) 

UNITĂȚI 
ȘCOLARE 

DIN 
ÎNVĂȚĂMÂ

NTUL 
SPECIAL 
(PJURI) 

UNITĂȚI 
ȘCOLARE 

DIN 
ÎNVĂȚĂMÂ

NTUL 
SPECIAL 

(STRUCTU
RI) 

PALAT
E ALE 
COPII
LOR 

(PJUR
I) 

CLUBURI 
ALE 

COPIILO
R 

(STRUCT
URI) 

CLUBU
RI 

SPORT
IVE 

ȘCOLA
RE 

(PJUR
I) 

142 165 5 3 1 6 3 
307 8 7 3 

TOTAL 325 
                                                    REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PARTICULAR 
 
 
 

GRĂDINIȚE 
ȘCOLI 

PRIMARE 
ŞCOLI 

GIMNAZIALE LICEU 
TEHNOLOGIC 

ȘCOLI 
POSTLICEALE 
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20 1 1 0 7 
TOTAL 29 

 

 
 
 
Efective şcolare la începutul anului școlar 2019-2020 
 
Rata de menținere în sistem (2017-2018; 2018-2019; 2019-2020) 
NR.  
CRT. 

NIVELUL DE 
ŞCOLARIZARE 

ELEVI 
ÎNSCRISI LA 
ÎNCEPUTUL 
ANULUI 
ŞCOLAR 2019-
2020 

NUMĂR DE ELEVI 
NEȘCOLARIZAȚI LA 
SFÂRȘITUL 
SEMESTRULUI I, AN 
ŞCOLAR 2019-2020 

PROCENT DE 
NEȘCOLARIZAȚI 

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR DE 
MASĂ  20098 4 / 30* / 45** 0,01% 

2. ÎNVĂŢĂMÂNT 
GIMNAZIAL DE MASĂ  15068 14 / 25 / 76 0,09% 

3. 
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI  
(CLASELE IX-X) ȘI 
PROFESIONAL 

7228 30 / 21 / 27 0,41% 

Total 42394 48 / 76 / 148 0,11% 
NOTĂ: * 2018-2019;** 2017-2018 
 
 

    DESCRIEREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR: FENOMENUL DE 
NEȘCOLARIZARE 

Fenomenul de neșcolarizare a scăzut cu 32 % față de anul școlar trecut și cu 64,9% față de anul 
școlar 2017-2018, ceea ce demonstrează eficacitatea măsurilor aplicate consecvent la nivelul 
sistemului de învățământ județean, pentru combaterea absenteismului și a părăsirii timpurii a școlii. 
Din datele colectate la nivel județean reiese că neșcolarizarea în învățământul primar și gimnazial 
este prezentă mai ales în unele unităţi şcolare din mediul rural. La nivel liceal (în clasele a IX-a și a 
X-a, învățământ obligatoriu) elevii neșcolarizați provin, cu precădere, din mediul rural, numărul de 
elevi neșcolarizați fiind de 30, față de 21 în anul școlar precedent. Astfel, în județul Sibiu motivele 
neșcolarizării sau ale abandonului școlar rămân: situația materială precară a unor familii din mediul 
rural, plecarea unor elevilor, cu familia, în străinătate, elevi cu C.E.S (cerințe educative speciale), 
unii elevi care părăsesc timpuriu școala (de exemplu, în zona rurală, în localitățile cu populaţie 
majoritară romă) etc.  
 

ACȚIUNI DE PREVENȚIE A NEȘCOLARIZĂRII/ABANDONULUI ȘCOLAR 
La nivel județean s-au implementat acțiuni eficace de intervenţie educaţională / socială, pentru 
sprijinirea elevilor cu risc de părăsire a școlii. Dintre acestea menționăm: programe care vizează 
eliminarea analfabetismului şi eradicarea abandonului şcolar (proiectul I.Ş.J. Sibiu „Strategia 
judeţeană de îmbunătăţire a învăţământului destinat romilor”, materializat prin realizarea anuală a 
recensământului copiilor romi de vârstă preşcolară); funcționarea reţelei de mediatori şcolari 
angajaţi în cadrul C.J.R.A.E. Sibiu; reactualizarea documentelor manageriale prin elaborarea sau 
completarea (pe domeniile curriculum, dezvoltarea resurselor umane, baza materială şi relaţia 
şcoală-comunitate) de către fiecare unitate şcolară, a unor Planuri de intervenție cu măsuri de 

2. Resurse umane. Efective şcolare în anul școlar 2019-2020. 
Rata de menținere în sistem  
Indicator specific: fenomenul de neșcolarizare  
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îmbunătăţire a performanţelor şcolare şi de reducere a abandonului şcolar la elevii romi; alcătuirea 
claselor mixte; mediatizarea, în unităţile şcolare cu elevi romi, a prevederilor referitoare la 
admiterea la liceu pe locuri rezervate pentru elevii romi (2019-2020: 10 elevi, 2018-2019: 15 elevi, 
8 elevi în 2017-2018, admiși în licee pe locuri rezervate); optimizarea ofertei educaţionale, în 
vederea recuperării şcolare a celor care nu au frecventat sau care au abandonat învăţământul 
obligatoriu (Programul „A doua şansă”, şcolarizarea prin alternativa educaţională Waldorf) etc. 
   
  Efective școlare la începutul anului școlar 2019-2020. Rata de menținere în sistem  
  Evoluția efectivelor școlare în anii școlari 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020 
  TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT PREPRIMAR: 12081 / 12572 / 12031  
  TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: 20098 / 20549 / 20717  
  TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL: 15068 / 14835 / 14696  
  TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL: 11016 / 10874 / 10745  
  TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL: 2203 / 1952 / 1938  
  TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL FINANŢAT DE LA BUGET: 383 / 330 / 341  
  TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ CU FINANŢARE DE LA BUGET: 60849 / 61112 / 60468 
  TOTAL ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL CU TAXĂ: 97 / 93 / 109 
  ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ( PREPRIMAR, PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL ŞI STAGII DE 
PREGĂTIRE): 870 / 882 / 884 
  TOTAL ELEVI CU FINANŢARE DE LA BUGET ŞI CU TAXĂ: 61816 / 62080 / 62361 
 
 

DESCRIEREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 
Gradul de participare la educaţie a înregistrat procente mai ridicate faţă de anul şcolar precedent, şi 
decât media pe ţară, totuși, la majoritatea nivelurilor de şcolaritate fenomenul absenteismului 
rămâne o problemă nerezolvată pentru multe dintre unităţile şcolare, atât în mediul urban, cât şi în 
cel rural.  
Elevii de la liceu care au acumulat 10 absențe nemotivate și erau beneficiari ai programului național 
de burse „Bani de liceu”, au pierdut această bursă în următoarea lună. Elevii din învățământul 
profesional beneficiază de o bursă în valoare de 200 lei / lună. De asemenea, din cauza absențelor 
elevii din învățământul profesional care au acumulat 10 absențe nemotivate au pierdut această bursa 
în valoare de 200 lei / lună în următoarea lună. 
Proporţiile acestui fenomen sunt reflectate în sancţiunile aplicate pentru absenţele nemotivate, în 
conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar. Astfel 1172 de elevi au avut nota scăzută la purtare sub 7,00. Peste 120 de elevi au 
fost exmatriculați.  
 

 
PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABANDONULUI ȘI A ABSENTEISMULUI PRIN 

ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE EDUCATIVE, DERULATE ÎN UNITĂȚILE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI LA NIVEL JUDEȚEAN 

- Printre măsurile aplicate consecvent pentru combaterea absenteismului / a părăsirii timpurii a 
școlii, amintim: 
- Organizarea de către Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și de Jandarmeria Sibiu a unor 

activități menite să descurajeze absenteismul, precum: legitimarea elevilor depistați în mediul 
stradal, în timpul orelor de curs și comunicarea stării de fapt către conducerea școlilor; efectuarea 
de controale privind respectarea interzicerii comercializării de produse cu un conținut de alcool / de 
tutun, către minori.  
- Au fost inițiate și desfășurate în școli proiecte/activități de prevenire a abandonului și reducerea 

absenteismului: „Școala - locul unde mă simt bine”-  Liceul Teoretic „C. Noica” Sibiu; „Hai la 
școală!” - Colegiul Agricol „D.P: Barcianu” Sibiu; „Vreau să vin la școală!”- Liceul Tehnologic 
„Independența” Sibiu; 
- „Îmi place școala” - Liceul de Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu; „Școala-șansa mea de 

viitor!” - Şcoala Gimnazială ,,Radu Selejan “ Sibiu; „Educația – o șansă în viață” – Colegiul Tehnic 
„Cibinium” Sibiu. 
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- Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, dar şi Casa Corpului Didactic Sibiu derulează în perioada 
2018-2020 proiecte eligibile pe componenta Programul Operațional capital Uman (POCU), care 
finanțează acțiuni pentru prevenirea și diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. 
Proiectele demarate la începutul anului şcolar 2018 – 2019, continuă în şcoli din mediul rural sau 
urban, în care rezultatele la învăţătură sunt sub media naţională, iar rata părăsirii timpurii a şcolii 
este ridicată din cauza condiţiilor socio – economice precare şi a nivelului scăzut de educaţie. Aceste 
proiecte sunt: Proiectul POCU 73 / 6 / 6 / 105299 - Profesori motivați în școli defavorizate - 
Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala 
sibiană incluzivă, care urmăreşte furnizarea unui program de formare pentru dezvoltarea 
competențelor didactice pentru 358 cadre didactice și pentru personal de sprijin, precum și 
organizarea de schimburi de bune practici și crearea unei rețele de profesori și personal de sprijin la 
nivelul celor unor școli-țintă (C.S.E.I. 1 Sibiu, C.S.E.I. Turnu Rosu, C.S.E.I. Dumbrăveni, Școala 
Brădeni, Liceul Tehnologic Iacobeni, Școala Biertan, C.S.E.I. Mediaș, C.S.E.I. Alba). De 
asemenea, proiectul urmărește: furnizarea de măsuri de stimulare a resurselor umane calificate, care 
să lucreze în școli cu acordarea de stimulente pentru performanță şi cu organizarea de competiții cu 
premii; dezvoltarea capacității instituționale, a echipelor manageriale din școli-țintă, în vederea 
asigurării sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în educație; Proiectul POCU ID 106523 
- Fii Practic – mergi la școală! – care urmărește să asigure accesul la educație și implementarea 
unor instrumente și servicii eficiente pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu în 
rândul copiilor dezavantajați, în special a celor cu C.E.S din cadrul Școlii Gimnaziale Roșia, a 
structurilor Nou și Școala Waldorf, în contextul unei abordări integrate a comunităților. Acțiunile 
vor fi sprijinite prin implicarea adulților, ca beneficiari ai programelor de educație de tip ADS și de 
consiliere parentală; Proiectul POCU ID 107810 - EDuCat – Educație Durabilă, de Calitate pentru 
toți – cu scopul de a asigura accesul la educație și implementarea unor instrumente și servicii 
eficiente pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu în rândul copiilor dezavantajati, 
în special al celor cu CES, din cadrul Școlilor Gimnaziale Alțîna, Nocrich, Vurpăr, în contextul unei 
abordări integrate a comunităților respective care vor fi sprijinite prin implicarea adulților ca 
beneficiari ai programelor de educație de tip ADS și de consiliere parentală; Proiectul POCU ID 
105682 - Competență, inovare și profesionalism în educație - îmbunătățirea competențelor 
personalului didactic din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar și gimnazial) și a 
managerilor de școli, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate spre 
nevoile copiilor / elevilor și ale unei şcoli incluzive, pentru un număr de minim 300 persoane din 
cele zece grădinițe / școli defavorizate ale proiectului, aferente regiunilor Sud Muntenia, Centru și 
Nord Est, prin formare profesională continuă și prin activități inovatoare de mentorat didactic și de 
stimulare / motivare a cadrelor didactice calificate, de a rămâne în școlile țintă defavorizate din 
cadrul proiectului; Proiectul POCU ID 106522 - EDICA - Educație - Dezvoltare Instituțională - 
Capacitate Administrativă - sprijinirea școlilor țintă prin implementarea corelată a unui mix de 
intervenții în zonele capacității administrative și instituționale a acestora, pe fondul dezvoltării unui 
context de colaborare a actorilor relevanți într-o structură consistentă de networking; Proiectul 
POCU / 138 / 4 / 1 - Dezvoltarea integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea Sibiului 
(2018-2021.)  
- Totodată se derulează proiecte ERASMUS în unităţi de învăţământ din judeţul Sibiu, care au avut ca 

obiective prevenirea părăsirii timpurii a școlii, cu perioadă de implementare, 2018-2020: Şcoala 
Gimnazială Avrig (nr. 2018-1-Ro01-KA101-047590) - Practici europene in vederea, reducerii 
abandonului şi integrării elevilor cu cerinţe educaţionale speciale; C.S.E.I. Turnu Roșu ( nr. 2018-
1-TR01-KA229-059802)- ,,Inclusive Strategies”; Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu (nr. 2018-1-
FR01-KA229-048363_4) „Handicap, inclusion et tutorat : la mobilité dans 4 pays pour réussir”; 
Școala Gimnaziala „Badea Cîrtan” Cîrtişoara (nr. 2018-1-TR01-KA229-059690_5) – „The More 
Motivation The Less”; Școala Gimnazială Cîrța – „Rezultate mai bune pentru fiecare, un viitor mai 
bun pentru toți”. 

 
 
3. Managementul resurselor umane. Personal didactic, 
personal nedidactic în anul 2020 
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Indicatori specifici: gradul de ocupare a posturilor didactice, auxiliare şi nedidactice; gradul de calificare a 
personalului didactic; stabilitatea pe post a personalului didactic, pe medii de rezidenţă; mobilitatea 
personalului didactic 
 
 
POSTURI, ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT JUDEȚEAN, PENTRU ANUL 

ȘCOLAR 2019-2020 

 
 
 

 TOTAL 
POSTURI  

POSTURI ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020, NORMATE CONFORM 
CLASELOR / GRUPELOR REALIZATE ȘI APROBATE ÎN PLANUL DE 

ȘCOLARIZARE 

POSTURI 
DIDACTICE 

POSTURI 
DIDACTICE 
AUXILIARE 

POSTURI 
NEDIDACTICE TOTAL din care, 

VACANTE 

TOTAL 
CADRE 

DIDACTICE 
4803,95 502,85 1107,15 6413,95 65,10 

 
     4.Resurse materiale şi financiare în anul 2020. Investiții și 
facilități acordate elevilor 
          Indicatori specifici: Investiţii. Facilități acordate elevilor 
 
INVESTIȚII 
Prin H.G. 363 / 2019 au fost alocate sumele necesare, în cuantum total de 236.000 de lei, pentru 
rezolvarea problemei grupurilor sanitare aflate în afara spațiilor destinate cursurilor, la: Şcoala 
Gimnazială „Ion Albescu” Boița – 106.000 de lei; Şcoala Primară Netuș, comuna Iacobeni – 
74.000 de lei; Şcoala Gimnazială Noiștat, comuna Iacobeni – 56.000 lei.  
Lucrările s-au finalizat și recepționat până la sfârșitul anului fiscal 2019, modul de utilizare a 
fondurilor alocate, în cuantum total de 186.000 lei, fiind: Şcoala Gimnazială „Ion Albescu” Boița – 
58.000 lei; Şcoala Primară Netuș, comuna Iacobeni – 73.000 lei; Şcoala Gimnazială Noiștat, 
comuna Iacobeni – 55.000 lei. 
STRATEGII DE DEZVOLTARE ALE INFRASTRUCTURII 
În vederea eficientizării cheltuielilor privind utilităţile Ministerul Educației și Cercetării a 
recomandat unităților de învățământ să obțină „Certficatele Energetice” ale clădirilor și, acolo unde 
este necesar, cu sprijinul autorităților locale, să inițieze programe privind anveloparea termică a 
clădirilor, prin analiza indicatorilor termici şi să obțină finanţarea unor lucrări de izolare termică a 
construcţiilor şi de înlocuire a tâmplăriei exterioare cu tâmplărie cu geam termopan, pentru 
eliminarea pierderilor energetice ale clădirilor. 
FACILITĂTILE ACORDATE ELEVILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 
Facilităţile acordate elevilor, în semestrul I al anului şcolar 2019–2020, au fost: alocaţiile de stat, de 
care au beneficiat toţi elevii care urmează cursurile de zi, inclusiv elevii care au împlinit 18 ani şi 
care continuă studiile liceale / profesionale la învăţământul de zi, în condiţiile prevăzute de lege; 
suplimentul de hrană acordat prin programe naționale de stimulente educaționale, „Programul 
pentru școli”, „Lapte, corn și mere", de care au beneficiat, în fiecare lună, prescolarii / elevii din 
învăţământul primar şi din cel gimnazial.  
Facilităţile acordate elevilor, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2019–2020, au fost: alocaţiile de 
stat, de care au beneficiat toţi elevii care urmează cursurile de zi, inclusiv cei 965 de elevi care au 
împlinit 18 ani şi care continuă studiile liceale / profesionale la învăţământul de zi, în condiţiile 
prevăzute de lege (din care 934 elevi cu domiciliul în judeţul Sibiu şi 31 elevi cu domiciliul în alt 
judeţ); suplimentul de hrană acordat prin programe naționale de stimulente educaționale, 
„Programul pentru școli”, „Lapte, corn și mere", de care au beneficiat, în fiecare lună, prescolarii / 
elevii din învăţământul primar şi din cel gimnazial (număr maxim de beneficiari: 40.272 preşcolari/ 
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elevi). Numărul total de porții alocate prin intermediul acestui program, pe parcursul semestrului al 
II-lea este: 658.763 porţii lapte; 348.699 porţii iaurt; 581.495 porţii fructe. 
Totodată s-a derulat şi programul „Bani de liceu” de care au beneficiat 159 de elevi, cărora li s-a 
alocat suma de 141.313 de lei. De programul Burse profesionale au beneficiat 2186 elevi din 
învăţământul profesional de 2 ani, cărora li s-a alocat suma de 1.791.853 de lei, iar de programul 
Burse pentru elevi străini au beneficiat 19 elevi cărora li s-a alocat suma de 24.068 de lei.    
De asemenea, s-a realizat plata transportului pentru 2219 de elevi care au beneficiat, pe parcursul 
semestrului I al anului şcolar 2019-2020, de 516.067 de lei.  

 
 

RECHIZITE ȘCOLARE 
     Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu i-au fost repartizate, în anul 2020, sumele 
necesare, în valoare de 120.105 lei (inclusiv TVA), pentru achiziţionare de rechizite 
şcolare pentru unităţile de învăţământ din învăţământul preuniversitar de stat din judeţul 
Sibiu, în anul școlar 2020-2021, pentru un număr total de beneficiari de 5.136 elevi, un 
număr de 624 de pachete rămânând în stoc, rezultând astfel un număr de 4.512 de 
pachete, repartizate după cum urmează: 

r 573 pachete tip 0 (clasa pregătitoare) 
r 642 pachete tip 1 (clasa I) 
r 1.836 pachete tip 2 (clasele II-IV) 
r 1.286 pachete tip 3 (clasele V-VII) 
r 175 pachete tip 4 (clasa VIII) 

 
 
 
 
5. Management instituţional. Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Sibiu. Inspecția școlară   
Indicator specific: inspecția școlară 
 

 
 

DESCRIEREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 
INSPECŢII ŞCOLARE GENERALE (6) și INSPECȚII TEMATICE (253) 
ü În anul școlar 2019-2020 au fost efectuate șase inspecţii şcolare generale, în următoarele unități 

de învățământ: Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu, Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 
Sibiu, Colegiul Tehnic Energetic Sibiu, Liceul Teoretic „A. Sever” Mediaș, Școala Gimnazială 
„H. Oberth” Mediaș, Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” Mediaș. Controlul 
general a vizat întreaga activitate managerială şi educaţională, prin inspecţii la clasă şi activităţi 
de analiză şi consiliere de specialitate, prin dialog cu profesorii, cu managerii școlari, cu 
reprezentanţii autorităţilor locale, cu elevi şi cu părinţi și prin aplicare de chestionare specifice 
fiecărui domeniu inspectat, conform O.M.E.C.T.S nr. 5547 / 2011, Regulamentul de organizare 
şi desfăşurare a inspecţiei şcolare şi Metodologia de aplicare a regulamentului inspecţiei 
şcolare. 

ü Fiecare unitate şcolară inspectată a elaborat un plan de îmbunătăţire a calităţii activității 
instrucționale, ca urmare a Raportului general prin care s-a finalizat fiecare inspecţie generală 
anterior menționată.  

ü De asemenea, s-au efectuat un număr de 253 inspecții tematice care au vizat, printre altele, 
monitorizarea asigurării condițiilor necesare pentru desfășurarea anului școlar 2019-2020. 

 
INSPECŢIILE DE SPECIALITATE au fost centrate în anul şcolar  2019-2020, pe următoarele 
priorități:  
1. Eficientizarea actului de predare – învăţare – evaluare prin abordarea integrată a curriculumului, 

cu identificarea exemplelor de bună practică în inovarea didactică (digitalizarea învățării, învățare 



 128 

integrată – interdisciplinaritate / crosscurricularitate) și cu desfășurare de activități de învățare 
personalizată (învățare remedială pentru educabili cu risc de eșec școlar, consolidarea achizițiilor 
pentru educabili cu ritm mediu de concentrare, activități suplimentare de învățare pentru elevii 
capabili de performanţă școlară înaltă; pregătire suplimentară pentru examenele naționale și 
pentru competițiile şcolare). 

2. Creșterea gradului de participare la educație prin combaterea efectivă a segregării școlare și prin 
reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii. 

3. Promovarea de măsuri care să sprijine digitalizarea sistemului de educație județean / a 
managementului educațional și utilizarea tehnologiilor i.t. pentru procesul de predare-învățare. 

4. Promovarea învățării pe tot parcursul vieții. 
5. Coordonarea de programe comunitare și de proiecte educaționale. 
 
 
 
6. Management instituţional. Unităţile şcolare din reţea 
Indicator specific: analiza calităţii managementului promovat în unităţile şcolare din sistem 
 
 
 

PUNCTE TARI 
 

r Pregătirea adecvată a directorilor din punct de vedere managerial, ceea ce evidențiază 
existența calităților necesare pentru gestionarea eficientă, în parametrii calității, a 
unităților școlare din sistemul de învățământ județean.  

r Interesul crescut al unor directori pentru modernizarea şi pentru eficientizarea activităţii 
instructiv-educative din unitățile de învățământ, pentru propria dezvoltare profesională. 

r  Realizarea unui numărul mare de parteneriate locale, naţionale, europene, de programe 
specifice şi de proiecte încheiate la nivelul unităţilor şcolare şi al Inspectoratului Școlar 
Județean Sibiu. 

r Experienţa managerială a unui număr însemnat de directori / directori adjuncţi. 
r Întocmirea documentelor manageriale prin respectarea structurii și standardelor calității. 
r Dotarea unităţilor şcolare cu echipament informatic, cu fond de carte şcolară, cu 

aparatură şi cu materiale pentru laboratoare, săli de sport, cabinete de logopedie şi de 
consiliere psihopedagogică. 

 
 

PUNCTE SLABE 
r Punctele slabe – identificate pe parcursul inspecțiilor de managementul instituțional – au 

fost: lipsa experienţei manageriale la unii directori nou-numiţi în funcţie sau formalismul 
unor manageri în abordarea situaţiilor ivite la nivelul unității de învățământ pe care o 
conduc; comunicarea / relaționarea ineficientă a unor manageri școlari cu 
reprezentanții beneficiarilor direcți, cu reprezentanții comunității / administrației locale, 
cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu; nerespectarea termenelor de realizare a unor 
activități specifice etc. 

 
 
  7. Rezultate școlare. Nivelul atingerii standardelor curriculare 
de către elevi  
    Indicator specific: rezultatele obţinute de către elevi la sfârşitul semestrului I, anul şcolar 2019-2020 
 
 
 
 
DESCRIEREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 
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Rata de promovabilitate generală, înregistrată la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2019-2020 a 
fost de 88,52%, faţă de 86,25%, în perioada similară a anului şcolar trecut. Analiza comparativă atestă 
o rată mai accentuată a succesului şcolar, înregistrată de elevii înscrişi la învăţământul primar şi la 
cel special, fapt ce denotă o schimbare de atitudine din partea acestora, prin creșterea motivației 
învățării.  
La învăţământul primar au fost declaraţi promovaţi 95,22%, față de 96,00% în anul școlar trecut. Un 
număr de aproximativ 50 de unităţi şcolare au înregistrat promovabilitate între 90% și 100%.  
La nivel gimnazial, procentul de promovabilitate a fost de 85,34% față de 82,14%, în anul școlar 
2018-2019. Din totalul de 14.783 de elevi, 968 au obținut medii între 5,00 -5,99, iar 5880 de elevi au 
obținut medii între 9,00-10,00. 
La nivel liceal, cursuri de zi, rata de performanţă a fost de 84,38% (față de 87,05% în anul școlar 
2018-2019. O rată înaltă a perfomanţei, promovabilitate peste 90%, au înregistrat 8 unități școlare de 
nivel liceal.    
Cazurile de eşec şcolar (corigență la sfârșitul semestrului I) reprezintă 8,05% și constituie o problemă, 
ce impune participarea acestui grup-țintă la programe de remediere / de recuperare şcolară. 
Considerăm că procentele de promovabilitate înregistrate în majoritatea unităţilor şcolare din sistemul 
de învăţământ sibian, atestă caracterul consecvent şi coerent al procesului instructiv-educativ, dar şi 
diferenţierea mai accentuată a parcursurilor de învăţare, prin numărul sporit de elevi care studiază 
după programe adaptate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rata de performanţă şcolară în semestrul I, 2012-2013: 81,35% 
Rata de performanţă şcolară în semestrul I, 2013-2014: 79,97% 
Rata de performanţă şcolară în semestrul I, 2014-2015: 81,27% 
Rata de performanţă şcolară în semestrul I, 2015-2016: 88,07% 
Rata de performanţă şcolară în semestrul I, 2016-2017: 88,02% 
Rata de performanţă şcolară în semestrul I, 2017-2018: 85,04% 
Rata de performanţă şcolară în semestrul I, 2018-2019: 86,25% 
RATA DE PERFORMANŢĂ ŞCOLARĂ ÎN SEMESTRUL I, 2019-2020: 88,52% 

 
 
DESCRIEREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 
Rata de promovabilitate generală, înregistrată la sfârşitul semestrului al II al anului şcolar 2019-2020 
a fost de 96,43%, faţă de 90,62%, în perioada similară a anului şcolar trecut. Analiza comparativă 
atestă o rată mai accentuată a succesului şcolar, înregistrată de elevii înscrişi la învăţământul primar 
şi la cel special, fapt ce denotă o schimbare de atitudine din partea acestora, prin creșterea motivației 
învățării.  
La învăţământul primar au fost declaraţi promovaţi 97,78% față de 96,17% în anul școlar trecut.  
La nivel gimnazial procentul de promovabilitate a fost de 94,58%, față de 85,94% în anul școlar 2018-
2019. Din totalul de 14940 de elevi,  1554 au obținut medii între 5,00 -5,99 și, la „polul” opus, 6610 
de elevi (față de 5600 în 2018-2019 și fașă de 5030 în 2017-2018) au obținut medii între 9,00-10,00. 

 

2018-…2019-2020
88,52%

Procent de promovabilitate
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La nivel liceal, cursuri de zi, rata de performanţă a a fost de 98,51%, la clasele IX-X și de 97,79%, la 
clasele XI-XII. O rată înaltă a perfomanţei, promovabilitate peste 90%, au înregistrat 87,09 dintre 
unitățile școlare (dintre care 4 unități de învățământ cu promovabilitate de 100%).    
Cazurile de eşec şcolar (corigență la sfârșitul semestrului) reprezintă 1,31% și constituie o problemă, 
ce impune participarea acestui grup-țintă la programe de remediere / de recuperare şcolară. 
Considerăm că procentele de promovabilitate înregistrate în majoritatea unităţilor şcolare din sistemul 
de învăţământ sibian, atestă caracterul consecvent şi coerent al procesului instructiv-educativ, dar şi 
diferenţierea mai accentuată a parcursurilor de învăţare, prin numărul sporit de elevi care studiază 
după programe adaptate.  

 
 

 
 
 
 
 
8. Dimensiuni calitative ale procesului de învăţământ. Rezultate 
la examenele naționale 2020.  
Indicator specific:  rezultatele obținute de către elevi la examenele naționale 2020 
 
 
EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A 
 
La EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL 
ȘCOLAR 2019-2020, în județul Sibiu au fost înscriși 3537 de candidați, față de 3001 elevi în anul 
școlar precedent, dintre care au participat efectiv 3223 de candidați (91,12%), față de 2772 în anul 
școlar 2018-2019, neprezentați fiind 314 candidați, față de 228 în anul școlar precedent.  
 
 
 
ANALIZA REZULTATELOR FINALE, 
DUPĂ CONTESTAȚII, 
PE DISCIPLINE DE EXAMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-2019…2019-2020
97,64%

Procent de promovabilitate
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PROCENT DE PROMOVABILITATE LA 
ENVIII 2020 / DISCIPLINE DISCIPLINA   

86,00%  LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂNĂ 

98,00%  LIMBA MATERNĂ 

73,00% MATEMATICĂ 
 
 
 
EXAMENUL DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2020, sesiunile iunie-iulie și august-
septembrie  
 
 
La probele scrise ale examenului de bacalaureat național 2020, sesiunea iunie-iulie, în județul Sibiu 
au fost înscriși 2705 candidați, față de 2428 de candidați în anul școlar precedent, dintre care au 
participat efectiv un număr de 2557 (94,53%), față de 2321 de candidați, la examenul de bacalaureat 
2019. Un număr de 148 (%,47%) de candidați nu s-au prezentat la examen, iar 4 (0,16%) candidați 
au fost eliminați din examen. Un număr de 7 (0,38%) candidați au obținut media 10.   
 
La probele scrise ale examenului de bacalaureat național 2020, sesiunea august-septembrie, în 
județul Sibiu au fost înscriși 702 candidați, dintre care au participat efectiv un număr de 540 
(76,92%) de candidați. Un număr de 162 de candidați (23,07%) nu s-au prezentat la examen.   
 
PROCENTUL DE PROMOVABILITATE la examenul de bacalaureat 2020, sesiune iunie-iulie, 
JUDEȚUL SIBIU: 73,80% 
Locul al II-lea pe țară  
 
RATA DE PROMOVABILITATE PE ȚARĂ: 64,50% 
PROMOȚIA 2019-2020: PROCENTUL DE PROMOVABILITATE: 92,03%, față de 82,69%, 
PROMOȚIA 2018-2019 
 
EXAMENUL DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2020, REZULTATELE FINALE 
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EXAMENE DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE, A ABSOLVENȚILOR 
LICEULUI TEHNOLOGIC, A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI DUAL, A 
ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI POSTLICEAL, ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 
 
 

NR. 
CR
T. 

EXAMENU
L DE 
CERTIFICA
RE 

NUMĂR 
DE 
CANDIDA
ȚI 
ÎNSCRIȘI 

NUMĂR 
DE 
CANDIDA
ȚI 
PREZENȚ
I 

NUMĂR 
DE 
CANDIDA
ȚI 
PROMOV
AȚI 

NUMĂR 
DE 
CANDIDA
ȚI 
RESPINȘI 

PROMOVABILIT
ATE 

1. 

Examen de 
certificare – 
liceu 
tehnologic 

927 915 910 5 99,45% 

2. 

Examen de 
certificare – 
învățământ 
profesional 
și dual 

591 591 591 0 100% 

3. 

Examen de 
certificare – 
învățământ 
postliceal, 
sesiunea 
iulie 2020 

106 106 106 0 100% 

4. 

Examen de 
certificare – 
învățământ 
postliceal, 
sesiunea 
august 2020 

292 292 292 0 100% 

TOTAL 1916 1904 1899 5 99,8% 
 
 
9. Dimensiuni calitative ale procesului de învăţământ. Situaţia 
disciplinară 
Indicator specific:  Situaţia disciplinară reflectată în nota la purtare şi sancţiuni aplicate la 
sfârşitul anului școlar 2019-2020 
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Descrierea şi interpretarea datelor 
Sancţiuni 

r În semestrul I al anului şcolar 2019-2020 au fost aplicate sancţiuni disciplinare, după cum urmează: la nivel 
gimnazial-un eliminat; la nivel liceal-8 eliminați, dintre care 6 pentru absenţele nemotivate; la nivel postliceal, 
învățământ particular-7 eliminați.  

r În ceea ce priveşte elevii exmatriculaţi, nu s-au înregistrat cazuri de exmatriculări în semestrul I al anului 
școlar în curs. 

r În semestrul al II-lea al anului şcolar 2019-2020 au fost eliminați, la nivel gimnazial,2 elevi; la nivel liceal-10 
elevi, dintre care unul pentru absențe nemotivate; la nivel postliceal, învățământ particular-7 eliminați.  

r Nu s-au înregistrat cazuri de exmatriculări în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020. 
r Se remarcă astfel o ameliorare a situaţiei disciplinare la nivelul sistemului de învăţământ judeţean, datorită 

orelor de consiliere şi programelor remediale aplicate în mod consecvent în fiecare unitate şcolară. 
 
 
 
10. Programe şi proiecte de sprijinire a elevilor din grupuri 
dezavantajate şi a celor cu C.E.S   
Indicator specific: eficienţa programelor menite să sprijine elevii proveniţi din grupuri dezavantajate 
 
 

74; 79%

10; 11%
7; 7%3; 3%

Situația disciplinară-semestrul I

Note scăzute la purtare F.B
/ între 9,00 şi 7,00 290
1352 301 614 37 13 567 5
124 43

Note scăzute la purtare B.
/ sub 7,00 Total 149 418
154 93 23 24 326 3 42 2

Note scăzute la purtare B.
/ sub 7,00 pentru absenţe
146 321 146 84 10 24 302
3 39 2

74; 79%

10; 11%
7; 7%3; 3%

Situația disciplinară-semestrul al II-
lea

Note scăzute la purtare F.B
/ între 9,00 şi 7,00 252 975
292 360 58 72 491 5 124
29

Note scăzute la purtare B. /
sub 7,00 Total 134 177 57
32 13 1 157 3 42 3
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PROIECTE ŞI PROGRAME ŞI DE SPRIJINIRE A ELEVILOR DIN 
GRUPURI DEZAVANTAJATE  

- În semestrul I al anului școlar 2019-2020, la nivelul I.Ș.J. Sibiu s-au aplicat planurile de măsuri 
cuprinse în „Strategia județeană a I.Ș.J. Sibiu – învățământ pentru romi” și în „Planul judeţean 
de măsuri pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, pentru perioada 
2015-2020”, al Instituției Prefectului – Județul Sibiu, elaborate în conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 18 / 2015, domeniul sectorial „Educație”. Acțiunile din planurile de măsuri menționate 
au fost proiectate avându-se în vedere nealocarea, de către Ministerul Educației și Cercetării, a 
resurselor financiare prevăzute în „Strategia Guvernului României pentru incluziunea cetăţenilor 
români aparţinând minorităţii rome, pentru perioada 2015-2020”, capitolul 2, subcapitolul 1.A, 
„Educaţie”, aprobată prin H.G. nr. 18 / 2015. Pentru cei aproximativ 5000 de copii / elevi romi 
din județul Sibiu, care învăță în peste 40 de unități / structuri școlare, se derulează, conform 
țintelor strategice proiectate, activități specifice, dintre care amintim: 

¼ STIMULAREA PARTICIPĂRII LA EDUCAŢIE A COPIILOR ŞI A TINERILOR ROMI, 
ÎN SPECIAL A CELOR PROVENIŢI DIN MEDIILE SOCIO-FAMILIALE CELE MAI 
DEFAVORIZATE, prin elaborarea unor planuri de stimulare a participării şcolare şi reducere a 
abandonului şcolar în rândul populaţiei de romi (realizarea activităţilor cuprinse în planurile de 
stimulare a participării şcolare şi de reducere a abandonului şcolar în rândul populaţiei rome, în 
peste 40 de şcoli); prin realizarea la nivelul unităţilor şcolare, a proiectelor şi planurilor anuale de 
pregătire suplimentară a elevilor romi pentru reducerea eşecului şcolar şi promovarea examenelor 
de absolvire; prin monitorizarea elevilor romi admiși în clasa a IX-a, pe locuri speciale pentru 
romi (10 elevi romi admiși în clasa a IX-a, pe locuri speciale, pentru anul şcolar 2019-2020); prin 
organizarea şi funcţionarea unor clase de recuperare şcolară (de tip „A doua şansă”, frecvenţă 
redusă / clase de recuperare şcolară); prin organizarea unor acţiuni de informare şi conştientizare 
a  părinţilor, privind importanţa educaţiei în dezvoltarea şi inserţia socială a fiecărui individ; prin 
organizarea de activităţi şcolare / extraşcolare care să promoveze specificul cultural al etniei rome 
şi interculturalitatea. 
 

¼ FORMAREA COLECTIVELOR / CLASELOR DE ELEVI AVÂND CA PRINCIPIU 
INTERZICEREA SEGREGĂRII ȘCOLARE, prin: monitorizarea alcătuirii claselor cu o 
componenţă etnică mixtă; reactualizarea planurilor de măsuri / a planurilor operaţionale ale 
„Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei a faptelor de corupţie şi discriminării în 
mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii”, cu elementele specifice prevăzute în ordinul-
cadru privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar și a planului 
de acțiune pentru desegregare școlară, aprobate prin O.M.E.N.C.Ș  cu nr. 6134 / 21.12.2016, 
respectiv O.M.E.N.C.Ș nr. 6158 / 22.12.2016 (planuri de dezvoltare instituţională care includ 
elemente de educaţie incluzivă / interculturală și elemente de interzicere a segregării școlare); 
realizarea unor oferte educaţionale atractive în unităţile şcolare cu număr mare de elevi romi 
(discipline opţionale cu elemente de interculturalitate incluse în C.D.Ş. şi propunerea studiului 
istoriei şi tradiţiilor romilor). 

 
¼ CREŞTEREA CALITĂŢII RESURSELOR UMANE ALE SISTEMULUI DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN SCOPUL REALIZĂRII ȘCOLII INCLUZIVE-ȘCOALA PENTRU 
TOȚI, prin consilierea cadrelor didactice din școlile cu elevi romi, cu privire la participarea la 
programe de formare continuă în domeniul educaţiei interculturale / incluzive (cadrele didactice 
consiliate s-au înscris la cursuri de formare continuă); prin consilierea managerilor şcolari pe 
probleme specifice învățământului pentru romi; prin funcţionarea / dezvoltarea în C.J.R.A.E. / 
şcolile cu elevi romi a reţelei mediatorilor şcolari, care să faciliteze relaţia şcoală – comunitate, 
în probleme legate de abandon, neşcolarizare şi risc de eşec şcolar (10 mediatori şcolari care îşi 
desfăşoară activitatea, conform atribuţiilor specifice). 

 
¼ ÎMBUNĂTĂŢIREA DOTĂRII CU MATERIALE EDUCAŢIONALE ŞI A 

INFRASTRUCTURII ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU COPII ŞI 
ELEVI ROMI, prin continuarea programului privind acordarea de rechizite gratuite pentru copiii 
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provenind din familii cu venit insuficient şi acordarea de sprijin material (rechizite şi sprijin 
material pentru elevi, din fonduri alocate de către M.E.C.; Program „Euro 200”; Program „Bani 
de liceu”); prin reabilitarea sau construirea de noi spaţii de învăţământ în localităţile cu populaţie 
de etnie romă (spaţii de învăţământ reabilitate sau nou construite, de exemplu, Şcoala Gimnazială 
Brădeni); prin continuarea programelor de dotare a şcolilor multietnice cu materiale educaţionale, 
alocate în peste 40 de unităţi şcolare cu elevi romi. 

 
FACILITAREA ȘI STIMULAREA PARTICIPĂRII LA EDUCAȚIA TIMPURIE A 
EDUCABILILOR PROVENIȚI DIN GRUPURI DEZAVANTAJATE: actualizarea bazei de 
date la nivelul județului, privind participarea la educație timpurie a copiilor romi / din familii 
aflate în situații de risc sau excludere socială; actualizarea bazei de date la nivelul județului, 
privind participarea la educație a copiilor cu cerințe educative speciale. 
SPRIJINIREA FAMILIILOR CU UN NIVEL EDUCOGEN REDUS PENTRU 
DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR PARENTALE: implementarea unor proiecte pilot locale de 
tip „Şcoala părinților ”, incluse în Strategia Naţională Antidrog; funcționarea optimă a 
compartimentul de consiliere parentală din cadrul C.J.R.A.E Sibiu, pentru a asigura comunicarea şi 
colaborarea între şcoală, familie şi specialişti, în vederea diagnosticării şi reabilitării pe tot parcursul 
şcolarizării, a elevilor cu tulburări specifice de învăţare; implementarea cursurilor de educaţie 
parentală şi de acces la materiale educative pentru grupurile vulnerabile prin dezvoltarea ofertei de 
servicii de consiliere pentru părinţii din grupurile vulnerabile şi din comunităţi defavorizate. 
ASIGURAREA ACCESULUI COPIILOR LA EDUCAȚIE ÎN CONDIȚII EGALE ȘI 
NEDISCRIMINATORII: realizarea unui parteneriat între I.Ș.J Sibiu-D.G.A.S.P.C., în scopul 
afirmării și asumării unui angajament real de susținere a accesului la educație în condiții de 
egalitate, a copiilor proveniți din grupuri vulnerabile și / sau beneficiari ai sistemului de protecție. 
ASIGURAREA ACCESULUI TUTUROR ELEVILOR LA EDUCAŢIE PRIMARĂ ŞI 
SECUNDARĂ INFERIOARĂ DE CALITATE: derularea programelor remediale pentru elevii 
cu dificultăți de învățare; derularea programelor de sprijin pentru elevii cu cerințe educaționale 
speciale; furnizare de programe de tip „Şcoală după şcoală” şi „A doua şansă”; reducerea 
inegalităților între elevi, prin parcurgerea programului de tip ,,Școala dupa Școală”; monitorizarea 
frecventării cursurilor de către toți elevii, pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii; 
investigarea cauzelor privind abandonul școlar 
PROMOVAREA UNOR PROGRAME CONCRETE DE INCLUZIUNE CU FINANȚARE 
EUROPEANĂ, PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (P.O.C.U) – 
„ȘCOALĂ PENTRU TOȚI!” ȘI ,,PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE”, 
PROIECTE CARE SPRIJINĂ ,,STRATEGIA NAŢIONALĂ PRIVIND REDUCEREA 
PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII" ŞI AU CA SCOP REDUCEREA ABANDONULUI ŞI 
PROMOVAREA ACCESULUI EGAL LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR, PRIMAR ŞI 
SECUNDAR DE CALITATE: derularea proiectului „Dezvoltarea și implementarea de 
instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, POCU / 73 / 6 / 
6 / 105299, cofinanțat din Fondul Social European, prin P.O.C.U 2014-2020. 
ACCESUL LA EDUCAȚIE ȘI IMPLEMENTAREA UNOR INSTRUMENTE ȘI SERVICII 
EFICIENTE PENTRU REDUCEREA ȘI PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR 
TIMPURIU ÎN RANDUL COPIILOR DEZAVANTAJAȚI, ÎN SPECIAL A CELOR CU 
C.E.S.: derularea proiectului ,,Fii practic-mergi la școală!", implementat prin P.O.C.U 2014-2020, 
I.D: 106523, la Școala Gimnazială Roșia, structura Nou, structura Waldorf Roșia, în contextul unei 
abordări integrate a comunităților; prin implicarea adulților ca beneficiari ai programelor de 
educație tip A.D.S. și prin consiliere parentală. 
ACCESUL LA EDUCAȚIE ȘI IMPLEMENTAREA UNOR INSTRUMENTE PENTRU 
REDUCEREA ȘI PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR TIMPURIU ÎN RÂNDUL 
COPIILOR: derularea proiectului ,,EDuCaT- Educatie Durabila, de Calitate“, cofinanțat din 
Fondul Social European, P.O.C.U 2014-2020, l.D 10781A, beneficiar Casa Corpului Didactic 
Sibiu. Scopul proiectului: abordări integrate a comunităților care vor fi sprijinite prin implicarea 
adulților ca beneficiari ai programelor de educație tip A.D.S. și de consiliere parentală. 
CREŞTEREA EFICACITĂŢII PROGRAMELOR SOCIALE DIN SISTEMUL 
EDUCAȚIONAL: organizarea unor întâlniri în conlucrare directă cu S.P.A.S din cadrul U.A.T, cu 
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D.G.A.S.P.C. Sibiu, pentru identificarea grupurilor vulnerabile / a soluțiilor legale pentru accesul 
la sănătate și la educație, a copiilor / elevilor / tinerilor din zonele nerestructurate economic, 
supuse riscului social. 
CREŞTEREA ACCESULUI COPIILOR CU C.E.S. LA EDUCAŢIE DE CALITATE: 
evaluarea copiilor cu C.E.S., în vederea eliberării certificatelor de orientare școlară și 
profesională a copiilor / elevilor / tinerilor; consilierea familiilor elevilor cu C.E.S. 
IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR SOCIALE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIONAL: 
derularea Programului naţional de protecţie socială ,,Bani de liceu", prin care se acordă un sprijin 
financiar pentru elevii din licee, (H.G. nr. 712 / 2018, pentru modificarea art. 2 din H.G. nr. 1.488 / 
2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor 
începând cu anul școlar 2018-2019); fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, 
în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei / lunar. Pe lângă 
indexarea aceste sume (de la 180 lei / lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de 
acordare a bursei, de la 150 de lei, la 500 de lei / membru de familie; derularea Programului 
,,Euro 200", în baza Legii nr. 269 / 2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de 
computere prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de 
competenţe în utilizarea mijloacelor IT & C; asigurarea suportului educativ prin programul 
,,Rechizite școlare”, conform O.U.G. 33 / 2001, pentru copii proveniți din familii cu venituri mici; 
derularea Programului național „Lapte și corn”, în acord cu hotărârea care stabileşte bugetul de 
implementare a Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023; derularea proiectului 
„Masa caldă” în unele școli din județ; demersuri pentru asigurarea drepturilor elevilor cu cerințe 
educative speciale și / sau handicap potrivit Ordinului nr. 1985 / 1305 / 5805 / 2016 din 4 octombrie 
2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea 
încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor 
cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 
dizabilităţi şi / sau cerinţe educaţionale special 
IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR COMUNITARE: derularea programelor de 
sprijinire a beneficiarilor din grupuri vulnerabile, în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune 
Comunitară, în acord cu O.M.E.C.T.S. nr. 3477 / 08.03.2012 privind Strategia Naţională de 
Acţiune. Comunitară care legiferează S.N.A.C. în România. 

 
 
11. Programe şi proiecte derulate în învăţământul special 
Indicator specific: eficienţa programelor derulate în învăţământul special 
 
 
r În învăţământul special şi special integrat s-au derulat programele care au vizat creşterea 

calităţii procesului educaţional şi a serviciilor specializate, cu scopul îmbunătăţirii activităţilor de 
învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor / elevilor / tinerilor cu 
cerinţe educaționale speciale, din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.  

r Au fost identificate nevoile de formare continuă a echipelor pedagogice din sistem şi au fost 
incluse activităţi de formare continuă, iniţiate în domeniile identificate de C.J.R.A.E, I.Ş.J. Sibiu, 
C.C.D. Sibiu. 

r Au fost diseminate exemplele de bună practică în domeniul educaţiei speciale cu scopul informării 
şi consilierii cadrelor didactice, în vederea schimbării mentalităţii şi a îmbunătăţirii activităţii 
didactico-educative.  

r De asemenea, a crescut şi numărul unităţilor de învăţământ care au dezvoltat programe 
comunitare, în cadrul Strategiei de acţiune comunitară, cu scopul încurajării voluntariatului şi 
pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare optimă a personalităţii elevilor / tinerilor cu dizabilităţi, 
în vederea integrării acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională.   

r Au fost asigurate servicii de sprijin, prin intermediul profesorilor de sprijin, pentru elevii cu nevoi 
educative speciale, integraţi în învăţământul de masă.  

r S-au depus eforturi pentru depistarea precoce şi intervenţia timpurie în cazul copiilor cu cerinţe 
educative speciale şi pentru dezvoltarea de servicii de consiliere psihopedagogică şi de orientare 
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şcolară şi profesională. Aceasta se realizează prin centrele şi cabinetele de asistenţă 
psihopedagogică şi de terapie a tulburărilor de limbaj şi prin cabinetele logopedice interşcolare.  

r De asemenea, s-au dezvoltat servicii de mediere şcolară prin intermediul a 10 mediatori şcolari, 
cu scopul îmbunătăţirii participării şcolare a copiilor / elevilor  tinerilor proveniţi din medii sociale 
dezavantajate.  

r În unitățile de învățământ special implicate în proiectul POCU ,,Dezvoltarea și implementarea 
de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, se 
implementează experiențele dobândite cu prilejul activităților de formare organizate de U.L.B. 
Sibiu și de I.Ș.J. Sibiu. 
 

 
     12. Învăţământul în limba minorităţilor. Alternative 
educaţionale   
           Indicator specific: eficienţa procesului instructiv reflectată în rata performanţei şcolare 
 
 
 
 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBA MINORITĂŢILOR. ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE 
 

r Învăţământul în limba minorităţilor germană și maghiară ilustrează într-o formulă 
educaţională cu rezultate şcolare şi extraşcolare de calitate, pluralismul şi multiculturalitatea 
în contextul învăţământului sibian.  

r Învăţământul în limba germană cuprinde la nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal, un 
număr total de 6525 de elevi. Învăţământul în limba maghiară cuprinde 248 de copii / elevi la 
nivelurile preprimar, primar, gimnazial, liceal (Școala Gimnazială „Bathory Istvan” Mediaș, 
Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș). 

r În anul școlar 2019-2020, în învățământul în limbile minorităților naționale sunt încadrați 294 
de profesori. 

r Elaborarea, în cadrul Grupului de lucru, a unor planificări anuale şi pe unităţi tematice model, 
în conformitate cu noile programe şcolare – C.F.C.L.G. Mediaş  

r Demararea proiectului de lectură „Leseprojekt” pentru clasele a III-a din Sibiu 
r Organizarea Olimpiadelor de limba germană maternă şi modernă și de limba maghiară 

maternă „Mikes Kelemen”, la nivel local  
r Participarea la Ziua Dascălului Transilvănean – Sibiu 
r Învăţământul alternativ s-a concretizat prin trei forme educaţionale alternative: Step by Step 

(Școala Gimnazială nr. 4 Mediaș), Waldorf (în cadrul Școlii Gimnaziale Roșia) şi Montessori 
(învățământ particular). 

 
 
 

     13. Activitatea educativă şi activităţi extracurriculare  
        Indicator specif ic:  funcţia modelatoare a activităţilor educative, extracurriculare şi a activităţilor de 
performanţă 
 
 
         În semestrul I al anului școlar 2019-2020 s-a actualizat Procedura privind selecţia concursurilor 
/ proiectelor pentru Calendarul Competițiilor Școlare și al Activităţilor Educative Județene și pentru 
Calendarul Activității Educative Regionale și Interjudețene al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu  
Au fost evaluate și avizate proiectele educative propuse de unitățile de învățământ pentru: 

ü Calendarul Naţional al Activităţilor Educative Extraşcolare – 9 proiecte educative, din care 
6 proiecte aprobate, 4 proiecte cu finanțare M.E.C  

ü Calendarul Regional și Interjudețean al Activităţilor Educative Extraşcolare – 59 de proiecte 
educative 

ü Calendarul Județean al Competițiilor Școlare și al Activităţilor Educative Extraşcolare: 26 
de proiecte cuprinse în Calendarul Județean al Competițiilor Școlare și 58 de proiecte 
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cuprinse în Calendarul Județean al Activităţilor Educative Extraşcolare și 10 proiecte ale 
Palatelor și Cluburilor Copiilor, depuse pentru C.A.E.J. 

ü CONSILIUL JUDEȚEAN AL ELEVILOR 
ü În perioada octombrie – noiembrie s-au desfășurat alegeri pentru Consiliul Şcolar al Elevilor 

şi pentru Consiliul Judeţean al Elevilor. Elevii din Biroul executiv al C.J.E. au participat la 
conferințe naționale. 

ü Președinte al Consiliului Județean al Elevilor este Șerban Suciu – Colegiul Național 
„Octavian Goga” Sibiu. 

ü Biroul executiv cuprinde vicepreședinți, secretar și directori de departamente, elevi de la 
diverse licee din Sibiu. 

ü Activitatea C.J.E. Sibiu este coordonată de doamna profesor consilier și metodist, Paula 
Ciucur, de la Colegiul Naţional „O. Goga” Sibiu.  

ü CONSILIUL JUDEŢEAN AL ELEVILOR Sibiu este alcătuit – conform art. 23 din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor, aprobat prin 
O.M.E.C.S. nr. 3838 / 23.05.2016 – din Adunarea Generală, compusă din preşedinţii 
Consiliilor şcolare ale elevilor şi condus de către Biroul Executiv şi de directorii 
departamentelor de nivel judeţean. 

 
ü Programul „Școala Altfel” 

ü În primul semestru al anului școlar 2019-2020 în 4 unități de învățământ s-a desfășurat 
programul „Școala Altfel”, un program dedicat activităților extracurriculare și extrașcolare. În 
această săptămână cadrele didactice oferă elevilor cele mai interesante experiențe de învățare 
neconvențională. Activitățile propuse sunt lecții și vizite în muzee și în instituții publice, 
ateliere de ecologie, spectacole sau concursuri.  

 
PREVENIREA VIOLENȚEI ȘCOLARE, ABANDONULUI ȘI A ABSENTEISMULUI 

ȘCOLAR 
Au fost inițiate și desfășurate în școli proiecte / activități de prevenire a abandonului și de reducere a 
absenteismului: „Școala – locul unde mă simt bine”- Liceul Teoretic „C. Noica” Sibiu; „Hai la 
școală!” – Colegiul Agricol „D.P: Barcianu” Sibiu; „Vreau să vin la școală!” – Liceul Tehnologic 
„Independența” Sibiu; „Îmi place școala” – Liceul de Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu; 
„Școala – șansa mea de viitor!” – Şcoala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu; „Educația – o șansă în 
viață” – Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu. 
      Totodată s-au desfășurat proiecte ERASMUS care au avut ca obiective prevenirea părăsirii 
timpurii a școlii, cu perioada de implementare 2018-2020: Şcoala Gimnazială Avrig (nr. 2018-1-
Ro01-KA101-047590) – „Practici europene în vederea, reducerii abandonului şi integrării elevilor 
cu cerinţe educaţionale speciale”. 
C.S.E.I. Turnu Roșu (nr. 2018-1-TR01-KA229-059802) – ,,INCLUSIVE STRATEGIES” 
Colegiul Tehnic „Cibinium” Sibiu (nr. 2018-1-FR01-KA229-048363_4) „HANDICAP, 
INCLUSION et TUTORAT: la mobilité dans 4 pays pour réussir”. 
     Școala Gimnaziala „Badea Cîrtan” Cîrtişoara (nr. 2018-1-TR01-KA229-059690_5) – „THE 
MORE MOTIVATION THE LESS” 
Școala Gimnazială Cîrța – „Rezultate mai bune pentru fiecare, un viitor mai bun pentru toti 

 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ AN ȘCOLAR 2019-2020 (S.W.O.T) 
 

PUNCTE FORTE 
- Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul educaţiei. 
- Existenţa documentelor de proiectare ale coordonatorului de proiecte și programe educative 

școlare.  
- Aprobarea calendarului activității educative în consiliul de administrație al unității de învățământ. 
- Stabilirea perioadei „Școala Altfel” în consiliul de administrație al unității de învățământ. 
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- Creșterea numărului de concursuri și proiecte extrașcolare organizate în unități școlare și Palatul 
Copiilor Sibiu. 
                                                                               PUNCTE SLABE 

- În anumite unități de învățământ planificările calendaristice la orientare și consiliere și calendarul 
activității educative / clasă nu sunt avizate de către directorul unității și de către coordonatorului 
de proiecte și programe educative școlare. 

- Caracterul formal al documentelor elaborate, lipsa diagnozei, a planurilor operaţionale, a 
implicării resurselor umane, materiale şi informaţionale. 

- Cataloage necompletate în conformitate cu prevederile legale. 
         PROPUNERI DE MĂSURI CORECTIVE 

- Particularizarea planificărilor în funcție de nevoile clasei, de mediu de proveniență al educabililor, 
de problematica și de prioritățile comunitare.  

- Evitarea proiectării didactice formale „pe hârtie”; respectarea aplicării planificărilor pe parcursul 
derulării activităților. 

- Proiectarea activităților extrașcolare, astfel încât să contribuie la: creșterea frecvenței și motivației 
școlare, stimularea învățării și dezvoltarea personală a elevilor. 

 
 

PARTENERIATE ALE I.S.J. SIBIU 
 

- Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu, Inspectoratul de Jandarmerie al Județului Sibiu, 
Instituția Prefectului-Județul Sibiu 

- Obiectiv: Plan teritorial de acțiune  
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu 
- Obiectiv: Plan comun de activități în domeniul situațiilor de urgență, planificarea exercițiilor de 

alarmare în unitățile de învățământ 
- Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu  
- Obiectiv: Activități de consiliere și orientare a elevilor de liceu, cu precădere a celor din medii 

defavorizate și cursuri gratuite pentru elevii claselor a XII, evenimente științifice organizate în 
comun  

- Complexul Național Muzeal ASTRA  
- Obiectiv: organizarea Olimpiadei Naționale Mesteșuguri Artistice Tradiționale  
- ASTRA FILM  
- Obiectiv: implementarea programului ASTRA FILM Junior; 
- Biblioteca Județeană ASTRA 
- Obiectiv: Relații de colaborare în vederea derulării decativități și proiecte comune  
- Fundația Polisano Sibiu 
- Obiectiv: implementarea programului „Privește-ți viitorul cu ochi buni” și „Caravana Inimi 

sănătoase”  
- AIESEC Sibiu 
- Obiectiv: implementarea de proiectelor Discover și Shape  
- Asociația ESTE FILM 
- Obiectiv: ESTE FILM Festival  
- Casa Corpului Didactic Sibiu 
- Obiectiv: relații de colaborare în vederea derulării de activități și proiecte comune 
- Asociația Română pentru reciclare RoRec 
- Obiectiv: Programu Național de Educație de Mediu „Patrula de reciclare”  
- Agenția Națională Antidrog  
- Obiectiv: implementarea de proiecte de prevenire antidrog  
 
      14. Programe naţionale şi transnaţionale vizând standardele europene 
     Indicator specific: programe comunitare  
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PROGRAME NAŢIONALE ŞI TRANSNAŢIONALE VIZÂND RIDICAREA 

ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA STANDARDE EUROPENE  
Proiecte europene din programul LLP (de învăţare pe tot parcursul vieţii) în derulare, în care 

I.Ș.J. Sibiu este partener 
PROIECTUL „Profesori motivați în școli defavorizate” – Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 
10(i); obiective specifice 6.2, 6.3 și 6.6, în cadrul programului POCU 2014-2020, în parteneriat cu 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu  
PROIECTUL strategic Erasmusplus „Supporting Opportunity in Schools: Promoting 
Educational Equity” (în parteneriat cu Spania, Italia, U.K) 
PROIECTUL „Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare 
pentru școala sibiană incluzivă”. Cod SMIS proiect: 105299, proiect cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: „Educație și 
competențe” POCU / 73 / 6 / 6 / 105299. Beneficiar: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. 
Partener: Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. 

Proiecte ERASMUSPLUS 
Județul Sibiu implementează un număr de 42 proiecte de de mobilitate pentru cadre didactice 
(KA1), respectiv proiecte de parteneriat școlar (KA2) și un proiect de mobilitate pentru elevi 
(KA1 VET – stagii de practică). 
 

 
                                                                 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu şi Casa Corpului Didactic Sibiu au în derulare, în perioada 
2018-2020, proiecte eligibile pe componenta Programul Operațional capital Uman (POCU) care 
finanțează acțiuni pentru prevenirea și diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii. 
Proiectele demarate la începutul anului şcolar 2018 – 2019, continuă și în acest an școlar, în şcoli 
din mediul rural sau urban, în care rezultatele la învăţătură sunt sub media naţională, iar rata 
părăsirii timpurii a şcolii este ridicată, datorită condiţiilor socio – economice precare şi a nivelului 
scăzut de educaţie.  
Proiect POCU 73/6/6/105299 - Profesori motivați în școli defavorizate - Dezvoltarea și 
implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă 
care urmăreşte furnizarea unui program de formare pentru dezvoltarea competențelor didactice 
pentru 358 cadre didactice si personal de sprijin și organizarea de schimburi de bune practici și 
crearea unei rețele de profesori și personal de sprijin, la nivelul celor unor școli țintă (C.S.E.I. 1 
Sibiu, C.S.E.I. Turnu Rosu, C.S.E.I. Dumbraveni, Scoala Bradeni, Liceul Tehnologic Iacobeni, 
Scoala Biertan, C.S.E.I. Mediaș, C.S.E.I. Alba); furnizarea de măsuri de stimulare a resurselor 
umane calificate care să lucreze în scoli prin acordarea de stimulente pentru performanță şi să 
organizezede competiții cu premii; dezvoltarea capacității instituționale a echipelor manageriale din 
școlile- țintă, în vederea asigurării sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în educație. 
Proiect POCU ID 106523 - Fii Practic – mergi la școală! -accesul la educație și implementarea 
unor instrumente și servicii eficiente pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu în 
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rândul copiilor dezavantajați, în special a celor cu CES din cadrul Școlii Gimnaziale Roșia, Școlii 
Gimnaziale Nou, Școlii Gimnaziale Waldorf, în contextul unei abordări integrate a comunităților. 
Acestea vor fi sprijinite prin implicarea adulților ca beneficiari ai programelor de educație de tip 
ADS și de consiliere parentală.  
Proiect POCU ID 107810 - EDuCat – Educație Durabilă, de Calitate pentru toți - accesul la 
educație și implementarea unor instrumente și servicii eficiente pentru reducerea și prevenirea 
abandonului școlar timpuriu în rândul copiilor dezavantajati, în special al celor cu CES, din cadrul 
Școlii Gimnaziale Alțîna, Nocrich, Vurpăr, în contextul unei abordări integrate a comunităților 
respective care vor fi sprijinite prin implicarea adulților ca beneficiari ai programelor de educație de 
tip ADS și de consiliere parentală. 
Proiect POCU ID 105682 - Competență, inovare și profesionalism în educație - îmbunătățirea 
competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar și gimnazial) 
și a managerilor de școli, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate spre 
nevoile copiilor / elevilor și ale unei şcoli incluzive, pentru un număr de minim 300 persoane din 
cele zece grădinițe / școli defavorizate ale proiectului, aferente regiunilor Sud Muntenia, Centru și 
Nord Est, prin formare profesională continuă și prin activități inovatoare de mentorat didactic și de 
stimulare / motivare a cadrelor didactice calificate de a rămâne în școlile-țintă defavorizate 
implicate în proiect. 
Proiect POCU ID 106522 - EDICA - Educație - Dezvoltare Instituțională - Capacitate 
Administrativă - sprijinirea școlilor-țintă prin implementarea corelată a unui mix de intervenții în 
zonele capacității administrative și întăririi instituționale a acestora, pe fondul dezvoltării unui 
context de colaborare a actorilor relevanți, într-o structură consistentă de networking. 
Proiect POCU /138/4/1 - Dezvoltarea integrată în comunitatea marginalizată din Miercurea 
Sibiului (2018-2021.)  
Totodată au aplicat pentru proiecte ERASMUS unităţi de învăţământ din judeţul Sibiu, proiecte 
care au avut ca obiective prevenirea părăsirii timpurii a școlii, cu perioada de implementare 2018-
2020:  
Şcoala Gimnazială Avrig (nr. 2018-1-Ro01-KA101-047590) – „Practici europene in vederea, 
reducerii abandonului şi integrării elevilor cu cerinţe educaţionale speciale”. 
C.S.E.I Turnu Roșu ( nr. 2018-1-TR01-KA229-059802)- ,,INCLUSIVE STRATEGIES” 
Colegiul Tehnic Cibinium (nr. 2018-1-FR01-KA229-048363_4) „HANDICAP, INCLUSION et 
TUTORAT: la mobilité dans 4 pays pour réussir”. 
Școala Gimnaziala „Badea Cirtan” Cîrtişoara (nr. 2018-1-TR01-KA229-059690_5) – „THE 
MORE MOTIVATION THE LESS”. 
Școala Gimnazială Cîrțav- „Rezultate mai bune pentru fiecare, un viitor mai bun pentru toți” . 
 
 
15. Programe de formare continuă. 
 Indicator specif ic:  impactul şi rezultatele programelor de formare continuă, cu implicarea Casei Corpului Didactic 
Sibiu (C.C.D.)  
 
 
PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ DIN OFERTA DE PROGRAME A C.C.D. SIBIU, 
AVIZATE DE CĂTRE M.E.C. 
DENUMIREA PROGRAMULUI DE FORMARE DURATA / 

ORE DE 
CURS 

NUMĂR DE 
CURSANŢI 

Abordarea interdisciplinară a conținuturilor curriculare în 
învățământul preuniversitar  

60 68 

Diminuarea riscului de absenteism si de părăsire timpurie a școlii  60 67 

Prevenirea tulburărilor de limbaj la preşcolari şi şcolarii mici 41 48 
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Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la practică 50 20 

Managementul clasei de elevi – strategii eficiente 54 24 

Școala incluzivă, școală pentru toți 60 23 

Managementul proiectelor educationale 80 48 

Abilitarea corpului de profesori metodisti pentru invatamantul 
preuniversitar 

40 25 

Managementul comunicării școală – familie 60 47 

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice care predau la clasa 
pregătitoare 

16 47 

 
 
16. Activitatea CASEI CORPULUI DIDACTIC SIBIU. CONCLUZII 
 Indicator specif ic:  activități derulate de Casa Corpului Didactic Sibiu  
 
 
 

EDICA – 
Educaţie- 
Dezvoltare 
Instituţională- 
Capacitate 
Administrativă 
– ID 106522 

Casa Corpului 
Didactic Sibiu 

Şcoala Gimnazială Brateiu, Şcoala Gimnazială 
Bazna, Şcoala Gimnazială Alţîna, Şcoala Gimnazială 
Chirpăr, Şcoala Gimnazială Hoghilag, Şcoala 
Gimnazială Laslea, Şcoala Gimnazială Mihăileni, 
Şcoala Gimnazială Nocrich, Şcoala Gimnazială 
Roşia, Şcoala Gimnazială Poiana Turda, Şcoala 
Gimnazială Nicolae Iorga Cluj-Napoca, Şcoala 
Gimnazială Traian Dârjan Cluj-Napoca, Liceul 
Teoretic Special SAMUS Cluj-Napoca, Şcoala 
Specială Dej 

- 9 stagii de 
formare 
finalizate 

- 5 stagii de 
formare în 
derulare  

- 198 cadre 
didactice 
certificate: 

- 137 din 
judetul 
Sibiu 

- 61 din 
judetul Cluj) 

CURRICULUM 
RELEVANT, 
EDUCAȚIE 
DESCHISĂ 
pentru toți – 
CRED, ID 
118327 

Ministerul Educației 
și Cercetării 

Casa Corpului Didactic Brașov - 5 stagii de 
formare 
finalizate: 

- Învățământ 
primar – 3 
grupe (72 
cursanți) 

- Limba și 
literatura 
română – 1 
grupă (21 
cursanți) 

- Limba 
franceză – 1 
grupă (14 
cursanți) 
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Fii practic – 
mergi la 
şcoală! – ID 
106523 

Casa Corpului 
Didactic Sibiu 

Şcoala Gimnazială Roşia Programe derulate:  
- Grădinița 

prietenoasă: 
156 de copii 
de varsta 
prescolara 

- Şcoala după 
şcoală: 211 
de elevi 

- A Doua 
Șansă: 30 
de cursanti 

EDuCaT- 
Educaţie 
Durabilă, de 
Calitate pentru 
Toţi – ID 
107810 

Casa Corpului 
Didactic Sibiu 

Şcoala Gimnazială Alţîna, Şcoala Gimnazială 
Nocrich 

Programe derulate:  
- Grădinița 

prietenoasă: 
101 de copii 
de varsta 
prescolara 

- Şcoala după 
şcoală: 162 
de elevi 

- A Doua 
Șansă: 20 
de cursanti  

Competenţă, 
inovare şi 
profesionalism 
în educaţie – 
ID 105682 

Asociaţia Roma 
Education Fund 

România 

Casa Corpului Didactic București Derularea de stagii de 
formare în cadrul 
proiectului: Managementul 
proiectelor educaționale, 
Managementul comunicării 
școală-familie 

 
- Programe acreditate în colaborare cu alți furnizori de formare: Managementul incluziunii școlare, 

Strategii inovative de predare a disciplinei opționale Dezbatere, oratorie și retorică, Ora de net – 
Folosirea sigură și creativă a internetului, Google Educator 

- Participarea profesorilor metodişti la 8 inspecții tematice privind monitorizarea impactului 
programelor de formare continuă, consilierea în managementul formării continue  

- Aplicarea prevederilor Procedurii nr. 38591 / 3.10.2019, privind echivalarea și acordarea unui număr 
de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale. 

- Festivalul-concurs CDIdei in cărţi, ediţia a VI-a - proiect educațional înscris în CAEN 2020, 
suspendat în luna aprilie 2020 

- Organizarea de activități în parteneriat cu instituții de învățământ din județul Sibiu:  
o Simpozionul Național „Managementul educațional - teorii și practici actuale” 
o Expoziţii tematice, omagiale –  Primăvara, Barocul (în cadrul proiectului „Farmecul 

creației”), Unirea Principatelor Române, I.L.Caragiale, Jules Verne 
o Conferințe gratuite de bune practici pentru părinți  
o Sesiunea interjudețeană de comunicări științifice – „Tulburările de citit – scris din 

perspectiva terapiei logopedice” 
o Simpozionul Regional „Colaborare in domeniul serviciilor la nivel european" 
o Activitate interactivă - concurs online „Copiii au talent” 

 
 
CONCLUZII: 
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r În anul şcolar 2019-2020, resursele sistemice din învăţământul preuniversitar sibian au 
fost utilizate în mod eficient. Printr-un management școlar modern s-a furnizat o educație 
de calitate.  

r Pe întreaga perioadă de suspendare a cursurilor, începând cu data de 11 martie 2020, 
colectivul I.Ș.J. Sibiu a furnizat consiliere pentru cadrele didactice și pentru managerii 
școlari, în vederea optimei gestionări a procesului instructiv în mediul online, din județul 
nostru. 

r În conformitate cu analiza diagnostică, se poate afirma că în majoritatea şcolilor din judeţ 
s-a asigurat instruirea de bază a elevilor, acest fapt fiind atestat prin procentul de 
promovabilitate înregistrat la sfârşitul semestrului al II-lea (media pe judeţ: 97,64%, față 
de 90,62% în 2018-2019 și față de 95,27% în anul școlar 2017-2018).  

r Curriculumul pe care se structurează procesul instrucțional în şcolile din județ – fiind în 
același timp eficient și în acord cu cel național – asigură, prin oferta locală, adecvarea la 
specificul multicultural şi la cel socioeconomic al judeţului Sibiu. 

r În acest sens, considerăm că, până la finele anului şcolar 2019-2020, în sistemul judeţean 
de învăţământ există resurse pentru ameliorarea unor indicatori specifici, cum ar fi: 
promovarea coerentă a managementului calităţii; aplicarea curriculumului structurat pe 
competenţe, pe învățarea personalizată, interactivă și digitizată; realizarea de programe 
educaţionale complexe, ameliorarea ratei de absenteism, desfășurarea de activităţi de 
evaluare cu ţintă spre creşterea ratei de progres şcolar, ameliorarea rezultatelor la 
examenele naționale pentru elevi. 
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         C.CULTURĂ 

          DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ 
 

          Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sibiu este un serviciu public deconcentrat al Ministerului 
Culturii, cu personalitate juridică. Instituția îndeplineşte la nivelul judeţului atribuţiile M.C. în 
domeniul culturii, al protejării patrimoniului cultural naţional şi al valorificării şi dezvoltării 
elementelor ce definesc identitatea culturală a colectivităţii locale. Direcţia este organizată şi 
funcţionează potrivit art. 17 şi 18 din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010, privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificări ulterioare, respectiv Ordinul Ministrului Culturii nr. 
2080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcțiilor Județene 
pentru Cultură și Patrimoniu Național, respectiv a municipiului București. 

          Atribuţiile şi competenţele Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sibiu sunt: 

- protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional; 
- colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale pentru dezvoltarea 

bazei materiale, diversificarea, modernizarea şi optimizarea serviciilor culturale necesare 
comunităţii locale, pentru protecţia şi promovarea culturii, protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural naţional; 

- colaborarea cu instituţiile muzeale şi cu alte persoane juridice în desfăşurarea 
unor activităţi de cercetare, evidenţă, conservare, restaurare şi punere în valoare a 
patrimoniului cultural naţional; 

- avizarea, numirea sau eliberarea conducătorilor instituţiilor publice cultural-
artistice de importanţă locală; 

- participarea, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni 
de control vizând respectarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 

- solicitarea, primirea şi diseminarea, în condiţiile legii, a datelor şi informaţiilor 
necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin în nume propriu sau în numele şi pentru 
Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la 
persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării 
publice; 

- sprijinirea şi monitorizarea, în condiţiile legii, a activităţii organizaţiilor 
neguvernamentale şi a altor persoane juridice de drept privat cu activitate culturală sau 
artistică şi transmiterea spre Ministerul Culturii a constatările sale; 

- controlarea respectării îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la 
Fondul Cultural Naţional în condiţiile şi la termenele stabilite prin reglementările legale în 
vigoare; 

- sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale pentru rezolvarea 
problemelor specifice care apar în raporturile lor cu cultele, asociaţiile şi fundaţiile religioase; 
acordarea asistenţei pentru culte, la solicitarea acestora, în soluţionarea problemelor pe care 
acestea le supun spre analiză autorităţilor administraţiei publice locale; 

-  îndeplinirea oricăror atribuţii stabilite de Ministrul Culturii, potrivit legii. 

   Obiectivele prioritare ale DJC Sibiu în anul 2020 
 

1. Realizarea prerogativelor specifice în domeniului culturii, respectiv implementarea 
strategiei Programului de Guvernare şi politicilor elaborate de Ministerul Culturii la nivelul 
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judeţului Sibiu; 
1. Aplicarea legislaţiei în vigoare în activitatea specifică, evaluarea legislaţiei şi 

înaintarea de propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia. 
2. Asigurarea condițiilor sanitare și a organizării muncii. 
3. Soluționarea favorabilă DJC Sibiu sau diminuarea numărului de procese aflate pe rol 

sau în faza de anchetă, în care este parte. 
4. Îmbunătăţirea capacităţii administrative prin extinderea arhivei proprii, inclusiv 

digitală, în structura DJC Sibiu. 
5. Organizarea incipientă a modalităților de lucru online interne și cu publicul. 
6. Păstrarea nivelului încasărilor extrabugetare, din activitatea de avizare, în condițiile 

crizei economice. 
7. Promovarea unei Agende culturale proprii, diversificate, raportată la atribuţiile legale: 

informarea în masă a publicului proprietar sau administrator de monumente istorice sau aflate în 
zonele de protecție, editarea şi tipărirea de materiale informative, organizarea de întâlniri publice 
pe teme de arhitectură, urbanism, istorie, restaurarea şi valorificarea monumentelor istorice. 

I. MONUMENTE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE: 

În Lista Monumentelor Istorice este înregistrat un total general de 1062 monumente, 
din care:  total general = 1062 din care:  1053 = poziții în LMI 2015, la care se adaugă 7 imobile 
clasate în 2017 și alte două clasate în 2019 pe baza demersurilor anterioare 

Monumente din grupa A (valoare naţională şi universală): 377 
Monumente din grupa B (valoare locală): 685, din care: 
I – arheologie: 163 poziții în LMI 2015 
II – arhitectură: 849 poziții în LMI 2015 și clasări recente 
III - monumente for public: 13 poziții în LMI  2015 
IV - monumente funerare/memoriale: 37 poziții în LMI  2015 
 
Monumente istorice dispărute/distruse care figurează încă în LMI 2015 (situația la zi): nu s-

au făcut propuneri de declasare, deoarece parcelele pe care au fost anumite clădiri monument încă 
există şi sunt parte componentă din monument. Toate aceste situaţii ar trebui reglementate prin P.U.G.-
urile fiecărui oraş sau comună.  
          Documentatii transmise la INP în vederea actualizării/corectării datelor din inventarul 
monumentelor istorice / LMI. Au avut loc 2 întâlniri cu reprezentantul INP în vederea actualizării 
LMI. Documentația însumează propuneri de modificare și/sau completare a datelor pentru 45 de 
monumente, cele mai multe fiind din categoria siturilor arheologice. 

 
În conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, şi 

în baza Legii 17/2014, cu modificările și completările ulterioare, s-au realizat următoarele obiective: 

1. Avizarea şi emiterea de răspunsuri specifice 

Au fost organizate 12 şedinţe lunare, organizate atât în mediul fizic, cât și în cel virtual, 
ale Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 9, pentru judeţele Sibiu, Alba şi Mureş. În urma 
analizării documentaţiilor depuse în vederea avizării, obţinerii acordului specific, obţinerii de 
informaţii publice, clasării, obţinerii certificatului de export, răspunsuri la sesizări, Direcția Județeană 
pentru Cultură Sibiu a prelucrat toate documentele înaintate spre analiză și avizare. 
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Avizele acordate în baza Legii 422/2001 în anul 2020 pentru intervenții la monumente 
istorice/în zona de protecție a monumentelor istorice/în zone protejate, au fost în număr de 401, atât 
în urma analizării în cadrul ședințelor CZMI nr. 9 cât și fără consultarea CZMI (intervenții 
nominalizate în ORDIN nr. 2807/2018 din 24 octombrie 2018): 

- întocmirea unui număr de 357 avize, în urma analizării în cadrul ședințelor CZMI nr. 9 
și conform OMC 2807/2018; 

 - 22 de avize, toate emise pentru documentații de tip PUG, PUZ și PUD, cu regulamentele 
de urmanism/reglementările aferente, referitoare la monumente istorice/zone de 
protecție/zone construite protejate pentru monumente clasa B în anul 2020. In ce priveste 
Studiile istorice, Memoriile și Regulamentele, pentru toate s-au solicitat completări și 
corecturi. Avizarea documentatiilor de urbanism se face conform Legii 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, republicată, Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de 
urbanism din 26.02.2016. 

– 24 de avize acordate pentru documentatii tehnice referitoare la monumente istorice – 
categoria B, zone de protectie si zone construite protejate – monumente categoria B 

– 4 avize acordate pentru documentatii privind lucrarile de intretinere si reparatii curente 
– monumente categoria A și 2 acorduri scrise/comunicări emise/redactate  în condiţiile 
prevăzute de art. 11 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, în conformitate  cu OMC nr. 3037 din 20 iulie 2020 pentru aprobarea 
procedurii privind notificarea prealabilă şi emiterea acordului scris.  

– 31 avize specifice și 68 de negații, acordate în baza Legii 17/2014 (Legea nr. 17/2014 
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în 
extravilan) în anul 2020. După cum se poate observa, cea mai consistentă parte a muncii 
noastre este ocupată de negații. Cauza este una simplă și rezidă din lipsa studiilor de delimitare 
a siturilor arheologice a PUG-urilor, astfel că primăriile, fie trimit oamenii la noi, chiar dacă 
nu este cazul, ori, în cele mai multe cazuri, ignoră total prevederile Legii 17/2014 și nu solicită 
avizul specific prevăzut de lege. Cum această componentă ocupă o mare parte din munca 
noastră (dosarele pentru care sunt emise negații sunt verificate pe fond, pornind de la 
amplasarea terenului, iar în lipsa unei baze de date, verificăm repertoriile arheologice și 
bibliografia de specialitate avută la îndemână), considerăm că Raportul trebuie să cuprindă și 
să cuantifice și această muncă depusă. 
 

– 20 de răspunsuri la sesizări/petiții în baza OG 27/2002, la care s-a răspuns prin MC, 
respectiv Biroul de Dialog Social, la solicitarea Instituției Prefectului Județului Sibiu sau la 
cererea persoanelor interesate din raza de competență; 
 

– 4 solicitări de informare publică, soluționate în baza Legii 544/2001. 

Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu a acordat consultanță, atât prin audințe la director, 
cât și prin consilierii de specialitate, pentru un număr de 23 de monumente istorice. De asemenea, 
DJC Sibiu a oferit consultanţă, prin aparatul propriu, la solicitarea beneficiarilor şi în cadrul 
întâlnirilor comune organizate de DJC Sibiu, în cadrul Instituţiei Prefectului, Primăriei Municipiului 
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Sibiu şi Consiliului Judeţean Sibiu. În vederea elaborării în termen şi complet a P.U.G.-urilor 
unităților administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu, Direcţia a răspuns la toate solicitările din partea 
autorităţilor locale şi a proiectanţilor. De asmenea, a răspuns, în scris solicitărilor persoanelor fizice 
sau juridice care deţin în proprietate clădiri monument istoric, emiţând  adeverinţe de informare. 

           2. Întocmirea Obligațiilor privind folosința monumentului istoric 

Obligația privind folosința monumentului istoric este un document obligatoriu, cu caracter 
permanent, prin care sunt precizate condițiile și regulile de utilizare sau de exploatare și de întreținere 
a unui monument istoric. Acest document face parte integrantă din cartea tehnică a construcției și 
însoțește actele de proprietate, concesiune sau închiriere, pe tot parcursul existenței imobilului în 
cauză. Obligația privind folosința monumentului istoric se înscrie în cartea funciară de către 
proprietar, respectiv titularul dreptului de administrare, ca servitute în folosul imobilului.  

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de 
întocmire a Obligației privind folosința monumentului istoric și conținutul acesteia, precum și cu 
prevederile art. 16, alin. 1 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, s-au 
întocmit şi s-au comunicat la cererea proprietarilor de monumente istorice 17 obligații privind 
folosința monumentului istoric. 

           3. Inspecție şi control 

Pe baza prevederilor art. 24, alin. 1 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu şi-a exercitat atribuţiile de control la obiectivele 
monumente   istorice; s-au efectuat lunar inspecții şi controale la lucrările de intervenții efectuate 
asupra monumentelor istorice, în urma cărora s-au întocmit procese verbale în care s-a consemnat 
starea de conservare a clădirilor şi intervenţiile efectuate la obiectivele respective. Inspecții efectuate 
la monumente istorice/în zone de protecție/în zone construite protejate pentru a verifica  starea de 
conservare în 2020, colaborări intrainstituționale cu Primăria Sibiu,  cu primăriile din județ, cu Poliția 
locală și județeană, cu Ordinul Arhitecților etc., au fost în număr de 23 verificări.  

            Inspecţiile şi controalele au fost efectuate împreună cu ofiţerul de specialitate din cadrul 
Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu. Nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale. Au fost sistate 
lucrările pentru 15 imobile și au fost întocmite 20 note de constatare. 
           În privința litigiilor născute din aplicarea legislatiei privind protejarea si punerea in valoare a 
monumentelor istorice se constată o continuare a scăderii numărului proceselor în care DJC Sibiu 
este parte, în prezent existând numai un număr de 4 litigii aflate pe rol. 

           4. Exprimare drept de preempţiune 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. 4-8 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice (respectiv pe baza Hotarârii de guvern nr. 1430/2003 privind aprobarea Normelor 
metodologice privind situatiile in care Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile 
administratiei locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra 
monumentelor istorice) Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu a emis, la cererea persoanelor fizice 
sau a persoanelor juridice de drept privat care deţin în proprietate clădiri monumente istorice, 22 de 
drepturi de preempțiune, ca răspuns la solicitări/ documentații înregistrate, prin care s-a exprimat 
dreptul de preempţiune al statului, în numele Ministrului Culturii, cu prilejul transferului de 
proprietate între persoane fizice sau juridice. 
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             5. Activitatea de clasare a unor imobile din județul Sibiu ca monumente istorice 

A fost începută procedura de clasare pentru trei imobile: Sibiu,str. Hochmeister, nr. 4B şi nr. 11; 
Sadu, str. Ioan Piuariu Molnar, nr. 4. 
               Inventarierea si clasarea/declasarea monumentelor istorice se face conform Legii 422/2001 
privind protejarea monumentelor istorice, republicata, art. 8, 12-22; Ordinului  nr. 2260 din 
18/04/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor 
istorice; Ordinului nr. 2684 din 18/06/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligatiei 
privind folosinta monumentului istoric si a continutului acesteia. 

        6. Gestionarea sitului arheologic 

          În temeiul Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării 
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu 
destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în intervalul ianuarie-septembrie 2019, 
Direcţia Județeană pentru Cultură Sibiu a emis acte cu caracter administrativ emise in temeiul  art. 5, 
alin. 3, 5, art. 6, alin. 5 din L. 43 / 2001 (OG 43/2000 republicată???); OMC 2518/2007 de aprobare 
a Metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcina arheologica, art. 19-24; art. 5 din 
Ordinul ANRS nr. 125/2011; art. 11 din Legea minelor nr. 85 din 18 martie 2003, respectiv 6 
certificate de descărcare de sarcina arheologica, niciun aviz favorabil, 35 de referate de 
specialitate pentru avizare documentații în CNA, 33 de comunicări privind statul unor terenuri 
(în baza Legii minelor nr. 85/2003 și a Ordinului nr. 125/2011 al Președintelui ANRM), 160 de 
puncte de vedere emise la solicitarea APM Sibiu în baza Legii 292/2018. Dintre acestea: 58 cu 
condiții, iar 102 fără condiții. Condițiile se referă la necesitatea avizării unor proiecte de către DJC, 
în baza prevederilor art. 24, alin. (1) din Legea 422/2001 sau ale art. 5, alin. (15) din OG 43/2000 
republicată, din certificatele lor de urbanism lipsind această obligație, în toate cele 58 de cazuri. 

             Din păcate, nici MC nici CNA nu au ținut cont de observațiile noastre, nici măcar în cazurile 
flagrante, cu lipsuri grave la raport, cu diagnostice făcute pe autorizație de preventivă sau chiar cu 
materiale descoperite în săpătura în care executanții au raportat lipsa vestigiilor (vezi cazul Șelimbăr, 
str. M. Viteazul nr. 191), toate fiind aprobate în forma propusă de elaboratori, de unde transpare 
caracterul formal al procedurii.  

  În ceea ce privește controlul respectării autorizațiilor de cercetare/săpătura arheologică, a 
Regulamentului săpăturilor arheologice din Romania si a Standardelor si procedurilor arheologice in 
unitatea administrativ-teritoriala de competenta, au fost efectuate 16 acțiuni de control în anul 
2020. Din totalul de 84 de autorizații, doar 16 șantiere (13,44%) au fost verificate prin control 
efectiv, în teren. Situația se datorează lipsei de cooperare a executanților de specialitate, singurele 
controale fiind făcute pe baza bunelor relații dintre instituția noastră și Muzeul Astra. La acestea se 
mai adaugă lipsa obligației legale a beneficiarilor autorizațiilor de cercetare de a se supune controlului 
și de a notifica instituția noastră asupra datei începerii lucrărilor, după modelul obligației prevăzut de 
art. 7, alin. 8 din Legea 50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare („Investitorul 
are obligația să înștiințeze autoritatea emitentă a autorizației de construire, precum și inspectoratul 
teritorial în construcții asupra datei de începere a lucrărilor autorizate”), măsură dublată evident de 
sancțiuni pentru cei care nu o respectă. În schimb, în mod paradoxal, legiuitorul a instituit obligația 
controlului, exclusiv în sarcina Direcțiilor, sub sancțiune contravențională, fără corespondent de 
sancțiuni pentru cei care refuză controlul. Drept urmare, dincolo de absurdul situației, nemaiîntâlnită 
la nici un organ de control al statului, este evident că această atribuție nu poate fi aplicată în forma 
actuală, fiind doar o chestiune formală, perpetuată de peste 20 de ani de la apariția OG 43/2000. 
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În ceea ce privește verificarea și gestiunea situațiilor în care au apărut zone cu potenţial 
arheologic evidenţiat întâmplător, pe parcursul anului 2020, la DJC Sibiu au fost înregistrate șapte 
cazuri de descoperiri arheologice „întâmplătoare”, în fapt, descoperiri cu detectorul de metale. 
În primele cinci cazuri am elaborat referate către conducerea Direcției, solicitând control în teren însă, 
toate au rămas fără răspuns. În fapt, nicăieri în legislație nu există precizată în clar, obligația verificării 
în teren. Mai mult, nicăieri nu se precizează obligația descoperitorului de a preciza locul exact al 
descoperii. Toate aceste probleme sunt vechi și arhicunoscute, necesitând corecturi la legislație și 
suplimentare de personal „de specialitate”  la Direcții. 

II. PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL MOBIL ȘI IMATERIAL 

      În cursul anului 2020, Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu a efectuat controale la 
agenții economici (consignații/galerii) autorizați de Ministerul Culturii să efectueze comerț cu bunuri 
culturale mobile. Cu ocazia controalelor a fost verificată respectarea regimului legal de circulație 
al  obiectelor de artă, a fost verificat Registrul galeriei, urmărindu-se respectarea de către agenții 
economici a prevederilor Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, 
cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului culturii nr. 2035/2008 privind 
aprobarea Normelor metodologice de clasare a bunurilor culturale mobile, ale OMC nr. 2035/2000 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor 
culturale, ș.a. Nu au existat în anul 2020 contraventii constatate si sanctiuni aplicate in domeniul 
muzeelor, colectiilor si laboratoarelor de conservare si restaurare. Explicația rezidă în lipsa de 
personal și în lacunele legislative, cum este cazul desființării unor colecții (paradoxal, înființarea unei 
colecții/muzeu fără forme legale, intră în sfera contravențiilor, dar desființarea nu este reglementată, 
ca de altfel, nici refuzul autorităților de a răspunde solicitărilor noastre). 

În ceea ce privește monitorizarea stării de conservare si de securitate a bunurilor culturale 
mobile clasate, nu au fost efectuate acțiuni de monitorizare. Dată fiind situația pandemică și 
obligația limitării mișcării, nu s-au realizat astfel de controale. În plus, în lipsa unor cursuri regulate 
(personal nu știu să se fi organizat) care să instruiască agenții constatatori asupra parametrilor 
considerați nocivi din punct de vedere al stării de conservare, controlul rămâne unul pur formal. 

Bunuri culturale mobile clasate (situația la zi) pe categorii: public/privat la nivelul județului: 
număr bunuri clasate în 2020 = 0, număr total de bunuri clasate = 7049. Au fost emise 2 certificate 
de export temporar. 

A fost reluată activitatea de monitorizare şi identificare a noilor agenţi economici care 
desfăşoară activităţi comerciale cu bunuri culturale şi obiecte de artă.  

Au fost efectuate verificări privind respectarea condițiilor de acreditare a muzeelor şi a 
colecțiilor publice aflate în subordinea autorităților administrației publice locale/a muzeelor şi a 
colecțiilor publice de drept privat, respectiv a condițiilor de autorizare a laboratoarelor și atelierelor 
de conservare și restaurare în 2020. În ceea ce privește verificarea periodică a respectării condițiilor 
de autorizare a laboratoarelor si atelierelor de conservare si restaurare, nu au fost efectuate verificări 
în decursul anului 2020. Dată fiind situația pandemică și obligația limitării mișcării, nu s-au 
realizat astfel de controale. În plus, în lipsa unor instruiri a agenților constatatori asupra parametrilor 
considerați normali pentru aceste laboratoare, controlul rămâne unul pur formal.   

D. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET SIBIU 
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În concordanță cu obiectivele cuprinse în Programul de Guvernare, Direcția Județeană pentru Sport 
și Tineret Sibiu și-a propus în anul 2020, realizarea unor activități care să ducă la îndeplinirea acestor 
obiective, atât în domeniul sportului cât și în cel al tineretului. 
 
 
DOMENIUL SPORT 
 
 
Programele naționale ale Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul Sport în anul 2020, 
implementate de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu, au fost: 

 
P.1  Promovarea Sportului de Performanță 
P.2  Sportul pentru Toți 

 
 
Unul din obiectivele urmărite în cadrul acestor programe a fost  Consilierea de specialitate și avizarea 
constituirii asociațiilor sportive fără personalitate juridica având ca scop clar încurajarea și 
consilierea de specialitate pentru constituirea Asociațiilor sportive fără personalitate juridică în 
vederea creșterii numărului practicanților, cu precădere în rândul copiilor și tinerilor, în scopul 
integrării, participării și coeziunii sociale, a formării și dezvoltării ca cetățeni activi, educați și 
responsabili, precum și pentru întărirea sentimentului de apartenență și mândrie națională. 
DJST Sibiu a oferit consiliere de specialitate în vederea constituirii asociațiilor sportive fără 
personalitate juridică din unitățile școlare printr-o strânsă relație de colaborare cu Inspectoratul Școlar 
Județean Sibiu și administrațiile locale. In anul 2020 s-a constituit un număr de 8 asociații sportive.  
 
Reluarea legăturii dintre sportul de masă și cel de performanță prin crearea posibilităților de 
depistare, selecție a noilor talente cu reale posibilități de practicare a sportului la nivelul structurilor 
sportive care activează pe raza județului.  
DJST Sibiu organizează acțiuni de selecție la nivelul județului în colaborare cu ISJ Sibiu și 
Asociațiile județene pe ramura de sport. 
 
DJST Sibiu și-a propus susținerea cu prioritate a activităților  sportive de performanță din județul 
Sibiu la nivelul copiilor prin organizarea acțiunilor de selecție, acțiuni incluse în calendarul sportiv 
județean. Din acțiunile propuse, datorită contextului epidemiologic, în 2020 DJST Sibiu a organizat 
doar 1 acțiune de selecție din cele planificat la ramurile de sport atletism  și fotbal la care au fost 
selecționați un număr de 20 copii. Obiectiv realizat partial. 
După apariția Ordonanței Militare nr.1/2020 și a Ordinelor comune ale  MTS și MS,  DJST Sibiu  nu 
a mai putut finanța și organiza împreună cu colaboratorii săi activități sportive de selecție. 

 
În anul 2020, Ministerul Tineretului și Sportului, prin D.J.S.T Sibiu a acordat un ajutor financiar sub 
formă de voucher în valoare de 300 lei, pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea 
sportului de performanță, aflați la prima legitimație sportivă. Au fost acordate un număr de 637 de 
vouchere în valoare totală de 191.100 lei 
 
Organizarea de acţiuni în cadrul programului „Dezvoltarea Sportului de performanţă” , program 
cuprins în Calendarul Judeţean al Direcţiei pentru Sport şi Tineret Sibiu. Au fost programate un număr 
de 54 acţiuni pentru a fi desfăşurate în parteneriat cu Asociaţiile Judeţene pe ramură de Sport şi 
Cluburile Sportive de pe raza judeţului Sibiu. D.J.S.T. Sibiu și-a propus susţinerea cu prioritate a 
activităţii  sportive de performanţă din judeţul Sibiu la nivelul copiilor şi juniorilor. 
În total numărul acțiunilor realizate pînă la decretarea stării de urgența a fost de doar 5 activități la 
ramurile sportive atletism, schi, fotbal si handbal, din care au fost finanțate, 2 cu suma de 2000 lei.  
Dupa aparitia Ordonantei Militare nr.1/2020 când toate activitățile sportive au fost suspendate și a 
Ordinelor comune ale  MTS și MS,  DJST Sibiu  impreuna cu colaboratorii săi  nu a mai finanta și 
organiza activități sportive în programului „Dezvoltarea Sportului de performanţă”, redirecționînd 
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sumele prevăzute pentru activitățile sportive, către sprijinul acordat sportivilor de performanță de pe 
raza județului Sibiu prin acordarea de alimentaţii de efort şi asigurarea medicaţiei necesare acestora 
în vederea atingerii obiectivelor stabilite.  
Au fost acordate alimentații de efort unui număr de 40 de sportivi în valoare totală de 15.000 lei, iar 
susținătoare de efort la un număr de 25 de sportivi în valoare totală de 5000 lei. 
Tot în cadrul acestui obiectiv DJST Sibiu a acordat sprijin și consiliere de specialitate în vederea 
constituirii structurilor sportive de drept privat cu personalitate juridică unui număr de 12 de  structuri 
sportive. 
  
 
DOMENIUL TINERETULUI 
 
Programele Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul Tineretului în anul 2020 implementate 
de Directia Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu au fost: 
 
 P1 - Programul de centre de tineret în cadrul căruia au fost finanțate proiecte de tineret 
proprii şi/sau în parteneriat ale Direcţiilor Judeţene pentru Sport; 

P2 - Programul de susținere a acțiunilor de tineret în cadrul căruia au fost finanțate: 
§ proiecte de tineret proprii și/sau în parteneriat ale DJST Sibiu; 
§ proiecte ale ONGT - organizatii neguvernamentale de tineret selectate la 

concursurile locale,  concursuri care s-au desfăşurat conform unei metodologii 
aprobată anual. 

 
Principalul obiectiv avut în vedere în anul 2020 a fost „Dezvoltarea și diversificarea de acțiuni de 
tineret în cadrul Programului național de susținere a acțiunilor de tineret  P2 al Ministerului 
Tineretului și Sportului, cu scopul de realizare a măsurilor de susținere în domeniul tineretului”. 
Acest obiectiv a fost atins prin implementarea de proiecte proprii și în parteneriat ale DJST Sibiu cât 
si prin proiectele organizațiilor neguvernamentale de tineret care au primit finanțare în urma derulării 
Concursului Local de Proiecte de Tineret 2020, concurs care s-a derulat după o metodologie de 
finanțare specifică. 
 

a) Proiecte CLP aprobate / derulate în 2020 în cadrul P2 
Denumire proiect Tip proiect* Participanți Beneficiari 

Academia de Voluntari atelier de lucru  18 300 
Teatrul ca un Joc- caiet de experimente 
teatrale 

Alt tip de activitate - carte 
experimente teatrale 

20 300 

Jocul ca Teatrul Alt tip de activitate -
tabără 

36 30 

Fii T.A.Re dacă ești din Sibiu! (Tineri 
Antreprenori Responsabili din Sibiu) 

Curs 23 1000 

TOTAL 2020 
Nr. proiecte- 3 proiecte 

 97 1630 

 
b) Proiecte proprii / în parteneriat ale DJST Sibiu aprobare / derulate în 2020 

Denumire proiect Tip proiect* Participanți Beneficiari 

Gala Tineretului Sibian 2020 eveniment de tineret 30 250 

VOCEA TINERILOR  cursuri de formare, 
întălniri, dezbateri 

50 2000 

AICI RO- Moldova (Animație, Inter-
culturalitate, Comunicare, Împreuna) 

schimb internațional de 
tineret RO- MD 

30 120 

TOTAL 2020 
Nr. proiecte- 3 proiecte 

 110 2370 
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Execuția bugetară pentru proiectele proprii și pentru cele finanțate la Concursul local de proiecte de 
tineret în anul 2020: 

Anul 
Buget 
total 

alocat P2 

Buget 
alocat 
CLPT 

Buget 
angajat 
CLPT 

Buget 
decontat 
CLPT 

Buget alocat 
proiecte 
proprii 

Buget angajat 
proiecte 
proprii 

Buget decontat 
proiecte 
proprii 

2020 90855 59056 59056 59050 31799 31799 31783.94 
 
 
 
 
Al doilea obiectiv avut în vedere în anul 2020 a fost „Crearea infrastructurii specifice serviciilor și 
programelor pentru tineret în cadrul Programului național de centre de tineret P1 al 
Ministerului Tineretului și Sportului cu scopul de dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii 
și programe pentru tineret”. 
Acest obiectiv a fost  atins prin implementarea de proiecte proprii si in parteneriat ale DJST Sibiu, 
proiecte care s-au încadrat in următoarele servicii/ activități oferite tinerilor în cadrul centrelor de 
tineret. 
Informare și documentare în diferite domenii de activitate (educație, piața muncii, asociativitate, 
sănătate, ecologie, cultură și timp liber, turism pentru tineret, activitate comunitară, viaţă practică. 
DJST Sibiu are în subordine doua centre de tineret funcționale care sunt parte din rețeaua națională 
de centre de tineret a MTS, centre care sunt finanțate în cadrul P1 - Program de centre de tineret al 
MTS - Centrul de Tineret Sibiu și Centrul de Tineret Rășinari. 
 
CENTRUL DE TINERET SIBIU  
AICI- Animație, Interculturalitate, Comunicare, Împreună 
Activitățile / serviciile dezvoltate în anul 2020 în Centrul de tineret Sibiu au fost: 
 
Dezvoltarea modulului de informare și documentare a CT Sibiu AICI - proiect permanent 

Completarea bazei de date cu informații noi pe domenii/clase informare;          
Dezvoltarea rețelei de informare existente-completare site, actualizare blog, întreținerea 

funcționarii listei de discuții, crearea unei biblioteci electronice și a ziarului CT Sibiu  
 

Zilele centrului de tineret, ediția a- VIII-a 
Prezentarea realizărilor centrului de tineret și atragerea tinerilor din Sibiu în activități de 

tineret desfășurate în centru de tineret. 
Pe parcursul unei săptămâni au fost prezentate producții realizate în cadrul centrului de 

tineret de către tineri-spectacole, expoziții, ateliere de lucru. 
Participarea tinerilor la activitățile centrului se face atât direct cât și indirect în calitate de 

inițiatori și participanți direcții și beneficiari indirecți. Numărul de peste 100 de participanți direcți 
la activitățile centrului / lună  (consemnați în fișele de participare) a creat o masă critică tinerii 
recomandănd unora altora activitățile centrului, invitănd prieteni, etc. Am constatat că în general 
tinerii vin în perechi sau in grupuri mici, 2-3-4 chiar 5 tineri. Ca atare informarea se face prin blog, 
pagina facebook, direct la centru pentru tinerii care solicită acest lucru dar si indirect, de la tânăr la 
tânăr în afara centrului multiplicând informarea și informația. 

În cadrul activităților de tip conferințe, schimburi de tineret dar si spectacole, expoziții 
exista întotdeauna un episod de informare cu privire la serviciile și activitățile grupului, exista și o 
informare prin fluturași, pliante dar acestea se concentrează mai ales pe proiecte externe grupului 
realizate de organizații partenere sau cu care colaborăm. Promovăm de asemenea activitățile 
centrelor de tineret din țară și a proiectelor realizate de acestea și de celelalte DJST–uri din țară, 
tabere, cursuri etc, încurajam și ajutăm tinerii din Sibiu să participe la acestea.  
 
Dezvoltarea modulului de consultanță a CT Sibiu AICI- proiect permanent 
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În cadrul centrului de tineret se acordă consultanță privind management de proiect, 
asociativitate - înființare de organizații, scriere cereri de finanțare, finanțatori și obținere de 
fonduri, coordonare voluntari centru și voluntari implicați in proiecte (permanent inclusiv online), 
relații interpersonale, 1 zi / săptămână, la cerere. 

S-a acordat consultanță pentru proiectele depuse de ONG - eri la concursurile de proiecte pe 
agendele de tineret și culturale la CJ Sibiu cât și la Primăria municipiului Sibiu. 

Pentru funcționarea Consiliului Consultativ pe domeniul de tineret al Consiliului Județean 
Sibiu s-au organizat întălnirile cu organizațiile, s-a relaționat cu CJ Sibiu. În același timp s-a acționat 
și s-a acordat consultanță pentru realizarea chestionării persoanelor resursă, a voluntarilor, a ONGT - 
urilor privind nevoile tinerilor în vederea întocmirii strategiei de tineret a CJ Sibiu privind domeniul 
Tineret. 

Prin acordarea serviciului de consultanță în centrul de tineret a crescut calitatea proiectelor, 
numărul de proiecte finanțate în primul rănd de autoritățile locale. Toate aceste aspecte au dus la 
creșterea numărului de tineri implicați.  
 
 Drama school 2020 

Oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber tinerilor in cadrul unei activități de 
educație  non-formale. 

În cadrul cursului de dramă 20 tineri / an si-au dezvoltat  abilitățile de comunicare 
interpersonală / în public.  20 de tineri si-au dezvoltat imaginația prin folosirea jocului ca metoda de 
învățare în situații scenice care se succed cu rapiditate. Se stimulează găsirea unor soluții de 
rezolvare a unor probleme în situații limită. Metode de lucru folosite dicție, comunicare non-
verbala, tehnici de poziție a corpului, antrenamentul expresiei corporale. 

Nu se urmărește ca la finalizarea modulelor de teatru cei ce urmează cursurile să ajungă 
actori sau să se îndrepte către o facultate de profil. Mai degrabă se dorește ca tinerii ce ajung la 
aceste cursuri să poată susține un examen oral fără emoții, un discurs în fața unor mulțimi de 
oameni sau pur și simplu o mai bună comunicare cu ceilalți. 

În activități de tineret, centrul de tineret este un suport pentru tineri și asociații. 
Centrul de tineret Sibiu-AICI  Animație, Interculturalitate, Comunicare, Împreună  

a sărbătorit în noiembrie 2020 - 9 ani de activitate în sediul din strada N. Teclu,  nr. 41, într-un spațiu 
pus la dispoziție cu generozitate de Primăria municipiului Sibiu cu aprobarea Consiliului Local, 
gratuit.  

In acest timp (9 ani) peste 50 000 de tineri au beneficiat de activitățile permanente,  de 
proiectele inițiate de centrul de tineret sau de proiectele inițiate de asociații de tineret și desfășurate 
in centrul de tineret. Cei mai mulți dintre aceștia au participat la mai mult de doua activități. 
În acest moment activitățile permanente sunt cele de informare / documentare, consultanță și educație 
non-formală. 

Tot la activități permanente ar putea fi incluse și activitățile culturale – spectacole de teatru și 
muzică, expoziții, lansări de carte, conferințe. 

În cadrul centrului se derulează constant cursuri de formare de interes pentru tineri, cursuri de 
managementul proiectului, cursuri de scriere de proiecte, cursuri de voluntariat și managementul 
voluntarilor, comunicare dar și ateliere hand-made, ateliere de mișcare și vorbire.  

În cadrul centrului funcționează cercul de presă pentru tineri, cercul de scriere de proiecte, 
cercul foto-voice, de exprimare prin intermediul imaginii. 

În fiecare an am primit vizite de la centrele de tineret din rețeaua națională a centrelor de 
tineret a MTS deoarece centrul de tinere Sibiu este un exemplu de bună practică atât din punct de 
vederea a funcționalității cât și a activităților și serviciilor oferite. 

Pentru perioada următoare ne propunem dezvoltarea activităților în dorința de a acoperi noile 
tinerilor. 

Aceste nevoi au fost evidențiate de către sondajul sociologic realizat sub coordonarea centrului 
de tineret inițiat în anul 2015, actualizat permanent care la momentul actual are 10000 de respondenți.  

Aceste nevoi sunt: antreprenoriatul, managementul proiectelor individuale sau ale grupurilor 
informale, mobilitatea, educația complementară pentru dezvoltarea personală. 

În acest context, este necesară extinderea cu un spațiu educațional multifuncțional care s-ar 
putea amenaja în podul clădirii. 
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În acest moment, podul este nefolosit și nepregătit pentru funcționare dar poate fi amenajat 

prin voluntariat, sponsorizare și finanțare directă. 
Pe de altă parte, existența acestui spațiu multifuncțional ar putea califica Centrul de Tineret 

Sibiu pentru obținerea acreditării de Centru european pentru tineret, acreditare care este atestată de 
Consiliul Europei. 
 
Activitate 2020 
 
Tip 
activitate/ 
serviciu 

Nr. total  
activități/ 
servicii 

Nr. 
activități 
/servicii 
permanente 

Nr. 
activități/ 
servicii 
punctuale 

Nr. 
participanți 
direcți 

Nr. 
beneficiari 

Buget 
alocat  
de 
MTS 

Alte 
fonduri 
atrase 

 Informare și 
documentare 

2 1 1 70 800 12925  

Consiliere și 
consultanță 

1 1 0 10 100 1980  

Educație 
non-formală 

1 0 1 20 80 1800 43388 

 
Buget 2020 
 
Bugetul pentru susținerea activității centrului de tineret alocat de MTS în anul 2019/ 2020 pe 
categorii de cheltuieli:  
 

Anul Buget alocat de MTS* Buget executat de DJST 
2020 
 

4500 4500 

 
 Buget pentru desfășurarea de activități de și pentru tineret alocat de MTS  în anul 2020: 
 

Buget alocat de MTS* Buget alocat de MTS* Buget executat de DJST 
2020 16705 16696,34 

 
 
 
CENTRU DE TINERET RĂŞINARI 
 

Centrul de tineret Rășinari, județul Sibiu, este primul centru de tineret care s-a înființat în 
mediul rural, a luat ființă în anul 2003 și nu a avut funcționarea și activitatea întreruptă. Acest centru 
funcționează în cadrul Căminului Cultural Rășinari cu sprijinul Primăriei comuna Rășinari. 
Deservește prin serviciile oferite toată zona Mărginimii Sibiului. 

In acest timp peste 30 000 de tineri (elevi și studenți) au beneficiat de activitățile permanente,  
de proiectele inițiate de centrul de tineret sau de proiectele inițiate de asociații de tineret și desfășurate 
în centrul de tineret. 

Tinerii au fost implicați în activități de organizare, derulare a proiectelor și nu în ultimul rând 
sunt încurajați să se exprime, să fie creativi, să-și prezinte ideile. Sunt susținuți să aibă inițiative și să 
pună în practică ideile. Astfel tinerii artiști locali au avut reprezentații cultural artistice. 

Primăria comunei Rășinari susține activitatea de tineret implementând de asemenea 
Agendele Culturală și Sportivă. 

Voluntarii tineri sunt solicitați la toate proiectele comunității, fiind o componentă de 
susținere foarte mare pentru toate proiectele din comunitate, de orice domeniu.  

Autoritățile locale au pus la dispoziție prin Hotărâri de consiliu local spații pentru 
funcționarea centrelor de tineret Sibiu și Rășinari cu titlu gratuit. 
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A crescut consumul cultural în rândul tinerilor fapt dovedit prin participarea lor la 
reprezentațiile culturale care au loc în centrele de tineret. 
 
Activitățile / serviciile dezvoltate în 2020 în Centrul de tineret Rășinari sunt: 
 
Dezvoltarea modulului de informare si documentare a CT Rășinari- proiect permanent 

Completarea bazei de date cu informații noi pe domenii/clase informare          
Dezvoltarea rețelei de informare existente-completare și actualizare pagină de facebook, 

întreținerea funcționării listei de discuții  
 
Dezvoltarea modulului de consultanta a CT Rășinari- proiect permanent 

Care o zi pe săptămână oferă sesiuni de consultanță în domenii de interes pentru tineri și 
organizații de și pentru tineret din mediul rural. Consultanța privind management de proiect, 
asociativitate, scriere cereri de finanțare, finanțatori si obținere de fonduri, coordonare voluntari 
centru si  voluntari implicați in proiecte (permanent inclusiv online), relații interpersonale. 
 
Reprezentații de artele spectacolului( teatru, muzica, dans)- proiect de educație non formală 

S-au organizat în acești doi ani 12 spectacole din care 3 spectacole în on-line. Obiectivul 
proiectului a fost atragerea nemijlocita a unui număr de 400 tineri la actul artistic, acest obiectiv a 
fost depășit deoarece la spectacolele on-line a fost un număr de peste 100 vizualizări/ spectacol. 
 
Zilele Sportive Rășinari  2020 - proiect de educație non formală 

In cadrul proiectului s-au organizat  următoarele activități competiții de fotbal, șah, tenis de 
masă, cros pentru 300 de participanți din mediul rural 

Scopul proiectului a fost menținerea stării de sănătate a tinerilor prin implicarea lor în 
activități sportive de masă. 
 
Ateliere hand made 

In cadrul proiectului s-au organizat 2 ateliere hand made de creație florală/ a câte 2 grupe 
fiecare pentru tineri 
 
Ziua Tineretului- proiect derulat în fiecare an, cofinanțat de Primăria com Rășinari și de CJ Sibiu 
pe Agendele de tineret și culturală prin As. partenere ale CT Rășinari.  
Menționăm ca acest proiect a obținut locul II la Gala Națională a Tineretului- Iași 2019 pentru 
categoria Cel mai bun proiect de tineret.. 

Scopul proiectului a fost crearea unui model de inițiativă pentru comunitate prin organizarea 
acestei manifestări în mediul rural- eveniment de tineret care a marcat Ziua Tineretului. 

Am urmărit creșterea gradului de participare a tinerilor din mediul rural în viața  comunității 
și să oferim tinerilor participanți 500 de tineri, un cadru organizat de exprimare, implicare și de 
promovare a artiștilor tineri și a voluntarilor. 
 
Activitate 2020 
Tip 
activitate/ 
serviciu 

Nr. total  
activități/ 
sevicii 

Nr. 
activități/ 
sevicii 
permanente 

Nr. 
activități/ 
sevicii 
punctuale 

Nr. 
participanţi 
direcți 

Nr. 
beneficiari 

Buget 
alocat  
de 
MTS 

Alte 
fonduri 
atrase 

 Informare și 
documentare 

1 1  15 900 4900  

Consiliere și 
consultanță 

1 1  10 240 3240  

Educație 
non-formală 

3  3 180 600 12258 23000 

 
Buget 2020 
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Bugetul pentru susținerea activității centrului de tineret alocat de MTS în anul 2019/ 2020 pe 
categorii de cheltuieli:  

Anul Buget alocat de MTS* Buget executat de DJST 
2019 
 

4000 4000 

2020 
 

4000 4000 

 
 Buget pentru desfășurarea de activități de și pentru tineret alocat de MTS  în anul 2020 

Buget alocat de MTS* Buget alocat de MTS* Buget executat de DJST 
2020 20398 

(10398 buget criterii+ 10000 
premiere gala națională) 

20405,08 

 
Comunicarea DJST Sibiu în domeniul tineretului se face pe următoarele rețele: 
http://www.tineretsibiu.ro/ 
https://www.facebook.com/djstsibiu/ 
https://www.facebook.com/AICICentruldetineretSibiu/ 
https://tineretsibiu.wordpress.com/  
https://www.facebook.com/CentrudeTineretRasinari/ 
 
 

Un alt obiectiv în domeniul tineretului a fost „Programul national de tabere tematice si 
nationale pentru tineri”. 

În anul 2020, nu s-au aprobat programele naționale P2 pentru organizarea de tabere 
naționale si tematice. Din luna martie, activitățile in centrele de agrement au fost suspendate 
conform Ordonanței Militare nr.1/2020, iar prin adresa MTS nr. 468 / 01.07.2020 ne-a fost 
comunicat faptul că în acest an nu se vor organiza / finanța astfel de tabere.  
 

Un alt obicetiv propus în anul 2020 a fost „Programe de sprijinire a tinerilor care provin din 
anumite zone defavorizate: organizarea de tabere sociale”, prin care ne propuneam  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.  
 

Datorită faptului că în anul 2020, nu s-au aprobat programele naționale P2 pentru organizarea 
de tabere sociale si pentru persoane cu dizabilități, din luna martie, activitățile in centrele de agrement 
au fost suspendate conform Ordonanței Militare nr.1/2020, iar prin adresa MTS nr. 468 / 01.07.2020 
ne-a fost comunicat faptul că în acest an nu se vor organiza / finanța astfel de tabere.  

S-au întreținut spatiile centrelor de agrement aparținând DJST Sibiu fără accesul publicului. 
Am continuat pe tot parcursul anului activitatea de informare pe pagina de internet a instituției, pe 
facebook si comunicări pe mail. 
 
 Ținând cont de cele de mai sus, dar și de situația pandemică din țara noastră, nu am reușit să 
realizăm nici unul din cele două obiective propuse (tabere naționale/tematice, dar nici tabere pentru 
persoane cu handicap/sociale). 
 
 Deși am fost în pandemie, totuși în centrele de agrement din județul nostru am reușit să 
organizăm tabere de schi în perioada vacanței de iarnă (ian.2020), precum și proiecte de tineret (sf. 
lunii august-începutul lunii septembrie), precum și cazări ocazionale pentru grupuri de tineri aflați 
în tranzit prin județul Sibiu; având totuși în anul 2020 un număr de 1160 persoane cazate care au 
însumat un număr 2796 înnoptări. 
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2.2 COMBATEREA SĂRĂCIEI ŞI A ŞOMAJULUI 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU 

  
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu este instituţie publică deconcentrată, aflată în 

subordinea Inspecţiei Muncii, prin care se exercită pe teritoriul judeţului Sibiu, atribuţii de autoritate 
de stat în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei. Scopul 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu este urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale şi respectarea 
legislaţiei muncii de către angajatorii din sectorul public, mixt, privat precum şi alte categorii de 
angajatori. 

Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu sunt reglementate de 
Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Inspecţiei Muncii, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488/2017. 

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu s-a desfăşurat în baza Programului 
Cadru de Acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu pe anul 2020, precum şi a Planului 
Cadru de Acţiuni pentru îndeplinirea Obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, la nivelul 
judeţului Sibiu în anul 2020, elaborat de Instituţia Prefectului Judeţul Sibiu. Ca instituţie aflată în 
slujba cetăţeanului, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu asigură permanent accesul liber şi 
neîngrădit la informaţiile de interes public prin activitatea de comunicare şi relaţii cu publicul şi prin 
pagina sa de internet. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciului public este menită să 
asigure transparenţa instituţională prin crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între 
cetăţeni şi funcţionarii publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe 
de altă parte. 

 
 

ACTIVITATEA DE CONTROL ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ 

                                           

     I.     Situaţia controalelor: 

Nr. controale efectuate:               1.551 . 

Nr. total măsuri dispuse:                     1.311 (0,84 măsuri/control) . 

Nr. total sancţiuni aplicate:                          542 (0,34 sancţiuni/control) . 

      Din care:  

                 - nr. amenzi aplicate:                     144 (1 amendă la 9,28 controale) ; 

                 - nr. avertismente:                         399 (0,25 avertismente/control) . 

 

 Valoare  amenzi aplicate:                    2.747.400 lei . 

 Valoare  amenzi încasate:                       331.650 lei . 

 Nr. amenzi încasate:                                       54 (9,28 %) . 

 

II. Controale privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată : 
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- nr. controale:                                                  1330 (85 % din nr. total de controale) ; 

- nr. persoane care prestau muncă nedeclarată:        151 ; 

- nr. total de firme depistate ca utilizează muncă nedeclarată: 79 ; 

- nr. amenzi aplicate pentru munca nedeclarată:             67 (2.460.000 lei) ; 

- nr. avertismente aplicate pentru munca nedeclarată:     20 avertismente ; 

- nr. infracţiuni:                                                          0. 

 

III. SITUAŢIA SESIZĂRILOR PE ANUL 2020 

 

 

 

IV.CAMPANII Naţionale 

Număr campanii naționale = 12 ;  

Număr controale efectuate = 537 ;  

Număr persoane care prestau muncă nedeclarată = 34 ; 

Număr sancțiuni aplicate în campaniile naționale = 137, din care: 

- Amenzi = 19, în valoare totală de 275.000 lei ; 

- Avertismente = 118 . 

   

V. Acţiuni de conştientizare a angajatorilor cu privire la necesitatea stabilirii de programe 

individualizate de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID – 19 pe 

durata stării de alertă  

 

Acţiunile s-au desfăşurat în perioada 26.05.2020 – 17.06.2020, astfel: 

În cadrul  acestei acţiuni au fost efectuate : 

- 35 de controale efectuate ;  

- 19 unităţi controlate ; 

-   2 angajatori sancţionaţi ; 

-   3 sancţiuni contravenţionale cu avertismente ; 

-   8 măsuri de remediere a deficienţelor constatate. 

 

Numărul total de petiţii înregistrate în 2020:                

887, din care: 

- exclusiv în domeniul relaţiilor de muncă: 811 ;                                                          

- comune RM si SSM: 51  ;                                                                                              

- redirecționate: 76   ;                                                                                            

- exclusiv în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 24 ;                                    

- sesizări soluţionate: 853 . 
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VI. Activități de control cu alte instituții: 

-  91 controale cu lucrători din cadrul I.P.J. Sibiu, Biroul pentru Imigrări Sibiu, Inspectoratul 

de Jandarmi Județean Sibiu, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu ; 

- 51 de sancțiuni contravenționale, respectiv 16 amenzi  în valoare de 269.000 lei precum și 

35 avertismente.  

 

VII. Controale privind respectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: 

În cursul anului 2020, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relații de Muncă au 

efectuat un număr de 547 controale. 

 

Informaţii statistice privind activitatea compartimentului Contracte Colective de Muncă şi 
Monitorizare Relaţii de Muncă în anul 2020 

 
1. Evidența muncii prestate în baza contractelor individuale de muncă prin registrul general 
de evidență a salariaților (REVISAL): 

 
Situaţia angajatorilor activi din județul Sibiu: 

5 ianuarie 2020 5 ianuarie 2021 
angajatori activi  

 20.836    
din care 

angajatori activi  
22.114 
din care 

cu salariaţi       fără salariați  cu salariaţi       fără salariați  
12.711 8.125 13.073 9.041 

 
Contracte individuale de muncă transmise în REVISAL: 

 
- 1 ianuarie 2020 – 152.599 contracte/140.384 salariaţi activi/ 13.044 angajatori activi ; 
- 31 decembrie 2020 – 152.500 contracte/140.312 salariaţi activi/ 13.062 angajatori . 

Eliberare nume de utilizator și parolă pentru transmiterea on-line a registrului general de 
evidență a salariaților în format electronic (conform H.G. 905/2017): 
 

- 1521 parole și nume de utilizator eliberate ; 
- 1466 registre electronice preluate la sediul I.T.M. Sibiu. 

 
2. Contracte de prestări servicii de completare şi transmitere Revisal (conform H.G. nr. 
905/2017): 

- nr. notificări încheiere  contract cu prestatori de servicii – 955 ; 
- nr. notificări încetare contract – 156 . 

 
3. Zilieri 
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Situația activității desfășurate în baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu 
caracter ocazional desfășurate de zilieri: 

Perioada mai 2011 – 31 decembrie 2020:  

- beneficiari care au înfiinţat registrul de evidenţă a zilierilor  - 506 ; 
- angajatori care au înregistrat zilieri - 402 ; 
- poziţii de zilieri înregistrate   - 704.400 . 

Registrul electronic de evidenţă a zilierilor  25 iulie 2020 – 31 decembrie 2020: 
- credențiale eliberate de I.T.M. SIBIU pentru înființarea registrului electronic de evidență a 

zilierilor – 62 ; 
- beneficiari care au înființat registrul electronic de evidență a zilierilor – 95 . 

4. Înregistrarea contractelor colective de muncă și concilierea conflictelor de muncă 
declanșate la nivelul unităților: 
 
Număr contracte colective de muncă înregistrate în 2020  - 146 ; 
Număr acte adiţionale :                     -  74  .  
Din care : 
                                                         -  40 acte adiţionale de prelungire ; 
                                                         -  34 acte adiționale de modificare . 
Contracte colective de muncă în vigoare la data de 31.12.2020 – 535 ; 
Angajatori cu minim 21 de salariaţi la nivelul judeţului Sibiu – 977 ; 
 
În anul 2020 nu au fost înregistrate conflicte colective de muncă.  
 
5. Număr dovezi depunere dosar reprezentativitate sindicate  - 10 ; 
    Certificare număr salariaţi reprezentativitate patronate  - 1.117 unități. 
 
6. Contracte de ucenicie înregistrate : 2 . 
 
7. Contracte de stagiu înregistrate :   1 . 
 
8. Acte normative speciale privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, 
încadrarea în muncă și detașarea cetățenilor străini și a celor aparținând Uniunii Europene și 
Spațiului Economic European pe teritoriul României, precum și a detașării salariaților în cadrul 
prestărilor de servicii transnaționale: 
- Lucrători detașați – 225 . 
 
9. Concedieri colective (art. 69 - 72 din Legea 53/2003 – Codul muncii)  
- notificări privind intenţia de concediere colectivă – 33 ; 
- concedieri colective efectuate – 20, salariaţi afectaţi – 2.182 ; 
 
10. Legea nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate: 

- număr agenți de plasare forță de muncă nou înregistrați în 2020 – 4 ; 

- număr total agenți de plasare forță de muncă, activi, înregistrați la I.T.M. SIBIU – 24 . 

 

11.  Evidența angajatorilor care utilizează frecvent munca de noapte: 
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- 7 avize solicitate ; 
- 6 şase avize eliberate . 

12. Gestionarea carnetelor de muncă: 

- la data de 31.12.2010 – nr. carnete de muncă la I.T.M. Sibiu  - 59.718; 

- la data de 31.12.2020 – nr. carnete de muncă la I.T.M. Sibiu  - 13.097; 

Carnete de muncă eliberate în anul 2020 – 102 . 

13. Prestarea de servicii și furnizarea de date și informații: 

- 445 certificate/rapoarte/adeverinţe REVISAL din care:  

                 -  277 persoane fizice și juridice; 

                 -    66 executori judecătorești; 

                 -    52 certificate privind numărul de salariaţi din societate . 

-  adeverinţe vechime în muncă – 159; 

-  răspunsuri la adrese şi sesizări  - 1.034 . 

14. Procesare documente transmise de către AJOFM Sibiu, potrivit Ordinului M.M.P.S. 
nr.776/07.04.2020: 

- nr. persoane verificate – 61.004 / 327 de angajatori din listele transmise de A.J.O.F.M. Sibiu . 
15. Verificarea în baza de date a Inspecției Muncii a persoanelor apte de muncă beneficiare de 
venit minim garantat, din listele transmise de A.J.P.I.S. Sibiu:  
- număr persoane verificate - 22.980 . 

16. Furnizarea listelor cu zilierii înregistraţi de către beneficiarii nominalizaţi în solicitările 
transmise de către A.J.P.I.S. în baza H.G. nr. 719/2020: 

- nr. beneficiari 41/ nr. zilieri 604. 

 

 

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ  

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu funcționează în subordinea Agenției 
Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, 
finanțată de la bugetul de stat, începând cu 1 noiembrie 2008. 

Misiunea agenției județene, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța de Urgență 
nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială 
este de: 

- administrare și gestionare într-un sistem unitar de plată a beneficiilor/prestațiilor de asistență 
socială , prestațiilor sociale și a altor programe privind servicii sociale susținute de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale; 

- realizarea de activități de evaluare și monitorizare a serviciilor sociale, precum și controlul 
măsurilor de protecție socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare 
ori permanente ale unor situații care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a 
persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților, realizate de autoritățile administrației publice 
centrale și locale și de alte persoane fizice și juridice; 
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- realizarea activităților de control și investigare socială privind modul de îndeplinire a 
prevederilor legale privind încadrarea în grad și tip de handicap, în grad de invaliditate sau de 
dependență. 

 

Activitățile desfășurate de către AJPIS Sibiu în vederea  asigurării echilibrului economico – financiar 
al persoanelor/ familiilor/ serviciilor sociale prin gestionarea și plata beneficiilor / prestațiilor de 
asistență socială/prestațiilor sociale /programelor de servicii sociale:  

- organizarea și asigurarea serviciilor de evidență, stabilire, modificare, suspendare, reluare, 
încetare a drepturilor, pentru utilizarea eficientă a creditelor bugetare pentru plata 
beneficiilor/prestațiilor de asistență socială precum și a indemnizațiilor lunare asigurate de la 
bugetul de stat pentru anumite categorii profesionale care au întrerupt sau redus activitatea în 
contextul instituirii situației de urgență generată de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 
și ulterior acesteia; 

- fundamentarea necesarului de credite bugetare pe subcapitole de cheltuieli pentru plata 
beneficiilor/prestațiilor de asistență socială, indemnizațiilor lunare pentru categoriile 
profesionale pentru care, prin lege au fost stabilite măsuri de protecție socială suplimentară , 
a programelor de servicii sociale; 

- optimizarea modului de utilizare a fondurilor alocate pentru plăți – beneficii /prestații sociale  
și a programelor de servicii sociale și indemnizații lunare; 

- creșterea eficienței privind acordarea beneficiilor/prestațiilor de asistență socială  printr-o 
bună gestionare a sistemului informatic; 

- exercitarea controlului aplicării unitare a prevederilor Regulamentelor Europene, al modului 
de asigurare, administrare și gestionare a beneficiilor familiale acordate conform regulilor de 
coordonare. 

Indicatori de performanță: 

Indicatori cantitativi 

- din numărul total de 16.123 dosare primite de la UAT-uri, cazuri noi, au fost restituite 78 
dosare care nu au putut fi operate în programul informatic SAFIR, gradul de realizare fiind în 
procent de 100%; 

- dosarele de stabilire/reluare/suspendare/modificare/încetare a drepturilor privind beneficiile 
de asistența socială trimise de UAT-uri au fost operate în programul informatic SAFIR, în 
numar total de 39.901, gradul de realizare fiind în procent de 100%; 

- deciziile privind acordarea /reluarea/suspendarea/modificarea/încetarea drepturilor privind 
prestațiile sociale trimise de DGASPC SIBIU au fost, în numar total de 5.580, gradul de 
realizare fiind în procent de 100%; 

- s-a aplicat un numar de 33.544 vize de control financiar preventiv propriu, neexistând situații 
de refuz de viză, gradul de realizare fiind în procent de 100%;   

- s-a aplicat un numar de 28.986 vize de legalitate pentru acordarea drepturilor de beneficii de 
asistență socială,fără să se constate erori, gradul de realizare fiind în procent de 100%; 

- s-au acordat 22 ajutoare de urgență, dintr-un numar de 28 solicitari inițiale, gradul de realizare 
fiind in procent de 100%; 
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- s-a verificat un număr de 216 dosare conținând documente privind acordarea de subvenții de 
la bugetul de stat, comunicate de către furnizorii care acordă servicii sociale în județul Sibiu, 
gradul de realizare fiind în procent de 100% ; 

- nu s-au înregistrat erori în fișierele transmise de IT, gradul de realizare fiind în procent de 
100%;  

- necesarul de fonduri bugetare solicitate în sumă de 460.935.327 lei/ cuantumul plăților 
efectuate în sumă de 460.455.983  lei, gradul de realizare fiind in procent de 99,90%;   

- plățile efectuate în sumă de 460.455.983  lei s-au încadrat în bugetul alocat instituției în sumă 
de 463.719.560 lei, gradul de realizare fiind în procent de 99,30%; 

- a fost extras din programul informatic SAFIR un număr de 132 raportari lunare privind date 
necesare întocmirii situațiilor financiare lunare/trimestriale/anuale la termenele stabilite, 
gradul de realizare fiind în procent de 100%; 

- au fost verificate 6 tipuri de  beneficii de asistență socială prin intermediul a 5 tipuri de 
suspiciuni, gradul de realizare fiind în procent de 100%; 

- au fost întocmite 555 formulare europene/adeverințe 478, gradul de realizare fiind în procent 
de 100%; 

- au fost constatate  10 cazuri de plăți necuvenite cu titlu de alocații europene, cu  valoarea de 
19.512 lei, pentru care s-au emis decizii de recuperare a sumelor necuvenite, din care s-a 
recuperat suma de 13.058 lei, gradul de realizare fiind în procent de 66,92%; 

Indicatori calitativi 

- Valoarea plăților efectuate privind beneficiile de asistență socială raportată la valoarea 
creditelor solicitate a fost realizată în procent de 99,90%,  respectiv: 460.455.983  lei 
/460.935.327 lei; 

- Valoarea estimată a prejudiciilor constatate în anul 2020 din valoarea totală a bugetul AJPIS 
Sibiu  a fost de 961.793 lei/463.719.560 lei, gradul de realizare fiind în procent de 100% din 
ținta propusă; 

- Valoarea totală a debitelor recuperate din totalul debitelor constituite și aflate în sold în anul 
2020 s-a realizat în procent de 63,38%, respectiv 938.122 lei /1.480.227 lei.  

- Procentul de realizare a debitelor recuperate este influențat de următorii factori:  

a) Termenul de 180 de zile de la emiterea deciziei în care, sumele plătite necuvenit 
acordate cu titlu de beneficii/prestații de asistență socială  se recuperează fără 
perceperea de dobânzi, penalități sau majorări de întârziere, conform OUG nr.44/2014; 

b)  Suspendarea sau neînceperea executarii silite prin înfiinţarea popririi  creanţelor 
bugetare sau neînceperea executării silite prin înființarea popririi a creanțelor bugetare 
în conformitate cu prevederile legale din perioada stării de urgență și ulterior acesteia. 

 

Activități desfășurate de catre AJPIS Sibiu în vederea monitorizării modului de acordare/recuperare 
a sumelor pentru plata beneficiilor/prestațiilor de asistență socială și a programelor de servicii sociale 
în vederea combaterii erorii, fraudei și corupției: 

- Identificarea situațiilor în care s-au efectuat plăți necuvenite solicitanților; 

- Solicitarea de date cu referire la situația economico-socială a  beneficiarilor de asistență 
socială și a membrilor familiilor  acestora, de la instituții care dețin aceste informații, 
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transmise în baza Protocoalelor de colaborare  cu agenția teritorială sau Agenția Națională 
pentru Plăți și Inspecție Socială; 

- Stabilirea prejudiciului datorat efectuării plăților necuvenite; 

- Recuperarea debitelor încasate necuvenit. 

Indicatori de performanță: 

Indicatori cantitativi:  

- A fost identificat un număr de  1.691  cazuri de plată necuvenită din total număr mediu  de 
127.049  beneficiari aflați în plată, gradul de realizare fiind in procent de 100%; 

- Valoarea totală a debitelor constatate în anul curent pentru care s-au demarat procedurile de 
recuperare, constituite prin decizii în sumă de 961.793 lei, raportată la valoarea totală a 
debitelor în anul curent pentru care s-au demarat proceduri de recuperare în sumă de 961.793 
lei, a fost realizată în procent de 100%;  

Indicatori calitativi:  

- Din valoarea totală a debitelor constituite în anul 2020 în suma de 961.793 lei, valoarea 
debitelor pentru care au fost demarate proceduri de recuperare a acestora este de 961.793 lei, 
gradul de realizare fiind de 100 %. 

- Debitele recuperate în anul curent, din cele aflate în soldul inițial în 2020 în sumă de 518.434 
lei s-au recuperat integral în cursul anului 2020.  

 

Pentru evaluarea și monitorizarea modului de aplicare și respectare a reglementărilor ce privesc modul 
de asigurare, administrare, gestionare și plată a beneficiilor/prestațiilor de asistență socială in anul 
2020, Serviciul Inspecţia Socială (SIS) a desfăşurat  activităţi care au vizat in principal următoarele: 

- Efectuarea de inspecţii inopinate in vederea reducerii erorii şi fraudei  privind stabilirea şi 
acordarea venitului minim garantat; 1 dintre inspecții a fost efectuată de echipă mixtă, la 
solicitarea Instituției Prefectului județului Sibiu. 

- Efectuarea de verificări , in vederea acordării măsurilor de sprijin(indemnizatii) specifice 
contextului situației epidemiologice determinate de răspandirea SARS-COV-2,măsuri 
stabilite prin OUG nr. 30/2020, OUG nr.132/2020. 

- Dispunerea de măsuri/recomandări pentru deficiențele identificate. 

- Stabilirea debitelor; emiterea deciziiilor pentru recuperarea debitelor. 

- Monitorizarea de birou/monitorizarea in teren a măsurilor dispuse. 

- Consilierea şi informarea Autorităților publice locale(APL). 

Rezultate obtinute urmare a misiunilor de inspectie/activităților desfășurate de Inspecția socială: 
Acordarea venitului minim garantat în condiţii de eligibilitate/ diminuarea gradului de acordare a 
beneficiului de asistenţă socială în mod neconform cu cadrul normativ. 

-  Identificarea a 2 unitati administrativ teritoriale, unde reevaluarea  situației socio-economice 
a titularilor/beneficiarilor de venit minim garantat, nu s-a efectuat in conformitate cu 
prevederile Legii nr.416/2001 R art.  art. 14¹(1) (efectuarea anchetelor sociale). 
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-  Instrumentarea tuturor cererilor de acordare indemnizatie sprijin pentru activități 
restrictionate/limitate, pentru categorii profesionale  prevazute de OUG 30/2020, OUG 
nr.132/2020 

-  Stabilirea debitelor pentru 19 persoane neeligibile pentru acordare măsuri de sprijin, in 
contextul epidemiologic; au fost stabilite si comunicate debite in valoare totala de 32854 lei.  

- Urmare a celor 3 controale efectuate la 3 APL, s-au confirmat aspectele semnalate in 2 petitii. 

Indicatori de performanţă: 

Indicatori cantitativi:  

- In ceea ce priveste activitatea de reducere a erorii şi fraudei prin efectuarea de control inopinat 
in domeniul beneficiilor sociale, au fost solutíonate toate petitiile, fiind verificate toate 
aspectele semnalate. 

- Au fost controlate 3  entităţi, fiind întreprinse un număr de  3 controale inopinate ca urmare a  
sesizărilor primite. 

- Au fost dispuse 8 masuri pentru remedierea deficientelor constatate;3 dintre măsuri au fost cu 
impact financiar. 

-  A fost aplicată o sanctiune contravenţională, avertisment scris, pentru nerespectarea 
prevederilor Legii nr. 416/2001R, privind acordarea venitului minim garantat. 

- Au fost verificate 9.421 de solicitări depuse pentru obținerea indemnizațiilor specifice 
contextului situației epidemiologice determinate de răspandirea SARS-COV-2. 

Indicatori calitativi: 

- Evaluarea, controlul si monitorizarea modului de aplicare şi respectare a reglementărilor ce 
privesc modul de acordare a beneficiilor de asistenţă socială s-a realizat în procent de 100%, 
prin verificările realizate şi îndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite pentru controalele 
inopinate. 

- Creșterea gradului de respectarea a obligaţiilor legale de către primari/persoane imputernicite 
de aceştia. 

- Creşterea gradului de informare/conştientizare a APL cu privire la rolului de principale 
autorităţi  cu atribuţii maxime la nivelul unitaţilor administrativ teritoriale in stabilirea 
dreptului la beneficii de asistenţă socială. 

- Creșterea gradului de informare a cetățenilor referitor la condițiile de eligibilitate pentru 
acordare măsuri de sprijin, in contextul epidemiologic 

- Imbunătăţirea sistemului legislativ in domeniul stabilirii/acordării beneficiilor sociale. 

 

Asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi privind accesul la mediul fizic, 
informaţional şi comunicaţional 

Activităţi desfăşurate: 

- Verificarea condiţiilor de acces a persoanelor cu handicap în instituţiile publice şi private, 
conform politicilor şi reglementărilor care susţin protecţia împotriva discriminării pe criterii 
de dizabilitate, prin controale inopinate, ca urmare a petiţiilor primite/autosesizărilor.  
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-  Monitorizarea modului de indeplinire a masurilor dispuse de inspectorii sociali in controalele 
anterioare. 

-  Controale privind accesibilizarea mediului fizic, informaţional şi comunicaţional în cadrul 
campaniei tematice: „Verificarea asigurarii respectarii accesului neîngrădit al persoanelor cu 
dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional. 

- Identificarea barierelor ce împiedică deplasarea și restricționează accesul persoanelor cu 
dizabilități la spațiul public;  

- Dispunerea de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate; 

- Acordarea de consiliere și informare a factorilor responsabili, în vederea îmbunătățirii calității 
vieții și pentru evitarea excluziunii sociale a persoanelor cu mobilitate redusă; 

- Identificarea bunelor practici ce facilitează accesul persoanelor cu dizabilități la spațiul public;  

- Aplicarea/completarea instrumentelor de lucru aferente campaniei; 

- Introducerea informațiilor obținute în urma evaluării în teren în aplicația informatică  
https://is.roda.ro/manual-inspectie-sociala.pdf, în vederea realizarii unei radiografii la nivel 
național. 

Rezultate relevante obţinute: 

- Imbunătățirea, la nivelul jud Sibiu, a confortului fizic și psihic a persoanelor cu dizabilități. 

- Cresterea gradului de acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional in conformitate 
cu normele stabilite de Legea nr. 448/2006R si  Ordinul nr. 189/2013 al ministrului dezvoltarii 
regionale si administraţiei publice, al persoanelor cu dizabilitati. 

- Constientizarea de catre institutiile publice si private, a importantei adaptarii mediului ambiant 
pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilitati. 

Indicatori de performanţă: 

Indicatori cantitativi: 

- Au fost controlate 51 de entități publice ,in cadrul campaniei tematice, selectate din 16 unități 
administrative teritoriale din județul Sibiu(17 sectii de Poliție,16 școli, 8 Primării, 5 
Judecătorii, Tribunalul Sibiu, AJOFM Sibiu, CJP Sibiu,CAS Sibiu,Sc.Tursib Sibiu). 

- A fost efectuat 1 control inopinat, ca urmare a unei sesizări;au fost dispuse 2 măsuri. 

- Au fost efectuate 4 monitorizări in teren, pentru verificarea  modului de indeplinire a măsurilor 
dispuse. 

- Au fost dispuse 3 masuri in controalele de monitorizare și aplicată 1 sancțiune 
contravențională (amendă-5000 lei). 

- Au fost aplicate/completate/ 50 de chestionare, specifice fiecărei entități. 

- Au fost verificate și incărcate, in aplicația informatică, 50 de chestionare. 

-  Pentru remedierea deficiențelor constatate au fost dispuse 305 măsuri; 265 masuri sunt în 
termen de îndeplinire ( pentru 21 măsuri,entitățile au  solicitat prelungire). 

Indicatori calitativi: 

- Indeplinirea 100% a obiectivelor și activităților stabilite pentru campania tematică, in Planul 
anual de control 2020 al Inspecției Sociale; 
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- Reducerea barierelor care împiedică deplasarea și restricționează accesul persoanelor cu 
dizabilități la spațiul public;  

- Realizarea unei radiografii la nivelul judetului Sibiu, cu privire la accesibilizarea mediului 
fizic, informațional și comunicațional (aplicația informatică https://is.roda.ro/manual-
inspectie-sociala.pdf). 

- Indeplinirea la data de 31.12.2020 a tuturor masurilor dispuse, care au avut ca termen anul 
2020. 

- Elaborarea și transmiterea către ANPIS de recomandări/propuneri legislative, pentru 
imbunătățirea accesului persoanelor cu dizabilități la mediul fizic,informațional și 
comunicațional 

 

CONCLUZII 

 

Activitatea de control desfăşurată în 2020 a vizat cu precădere realizarea obiectivelor stabilite în 
Planul de control pentru 2020 al Inspecţiei Sociale din cadrul ANPIS, aprobat de ministrul muncii şi 
protecției sociale şi a tuturor indicatorilor de performanță, cu respectarea termenelor stabilite. 
Precizăm că în cursul anului au fost planificate/derulate şi alte misiuni care nu au fost incluse în Planul 
anual de control,  acţiuni monitorizare măsuri dispuse, acţiuni monitorizare respectare standarde de 
calitate, controale inopinate. 

Activitatea SIS Sibiu, in anul 2020 in  domeniul beneficiilor și serviciilor sociale, s-a desfășurat în 
contextul impus de starea de urgență instituită la nivel național, nenumăratele situații de carantină 
zonală instituite în județ de către Comitetul pentru Situații de Urgență și de prelungire a stării de 
carantină zonală.  

Analiza statistică a activităţii de control din perioada de referinţă relevă concentrarea mare  pe 
îndeplinirea atribuţiilor specifice derivate din: 

- controlul modului de accesibilizare a mediului fizic şi informaţional pentru persoanele cu 
dizabilităţi/monitorizarea in teren a măsurilor dispuse . 

- activitatea de licenţiere/relicentiere a serviciilor sociale/monitorizare a modului de respectare 
a standardelor de calitate . 

Vizând atât dimensiunea cantitativă cât şi cea calitativă a actului de control, activitatea inspectorului 
social a fost dublată şi de cea de consultantă , urmărind cu precădere identificarea situaţiilor de 
eroare/fraudă/corupţie în acordarea beneficiilor sociale; deasemenea, o importanţă deosebită s-a 
acordat şi rolului coercitiv al activităţii de inspecţie prin sancţionarea contravenţională a neregulilor 
constatate. 

Acţiunile ulterioare se vor axa şi pe urmărirea modului de implementare a măsurilor pentru 
remedierea deficienţelor dispuse în anul 2020 care la data elaborării prezentului raport se află în curs 
de implementare cu respectarea termenelor stabilite. 
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          AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 
 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, denumită în continuare Agenția, este un 
serviciu public deconcentrat, în subordinea A.N.O.F.M., cu personalitate juridică, constituit la nivelul județului 
Sibiu.  Agenția, organizează, coordonează și realizează la nivel județean, activitatea de ocupare a forței de 
muncă și de protecție socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Agenția asigură implementarea 
la nivel județean a măsurilor de prevenire a șomajului, protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă, organizează și coordonează activitatea de ocupare și de formare profesională a forței de muncă. 
Agenția asigură implementarea proiectelor finanțate din fondurile structurale europene în care acestea are 
calitatea de beneficiar în contractele de finanțare încheiate cu autoritățiile finanțatoare. Pentru îndeplinirea 
atribuțiilor, Agenția cooperează cu autoritățile administrației publice locale, cu organizațiile guvernamentale, 
cu societatea civilă, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum și cu partenerii sociali. 
 Pentru realizarea obiectivelor prioritare în domeniul său de activitate, conducerea Agenţiei Judetene 
pentru Ocuparea Fortei de Muncă Sibiu şi-a bazat politica managerială pentru anul 2020 cu consecvenţă, în 
principal, pe următoarele direcţii de acţiune: 

Ø creșterea gradului de ocupare și a competențelor profesionale ale persoanele în căutarea unui 
loc de muncă pe piața internă a muncii, prin implementarea măsurilor prevăzute în Strategia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014 - 2020 ; 

Ø furnizarea serviciilor EURES prevăzute de legislația comunitară cu privire la compensarea 
ofertelor și a cererilor de loc de muncă în cadrul Uniunii Europene; 

Ø întărirea capacității administrative a Serviciului Public de Ocupare în vederea furnizării de 
servicii și măsuri active de ocupare personalizate, moderne și de calitate; 

Ø creșterea gradului de vizibilitate a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă prin 
servicii și măsurile acordate, precum și rezultatele obținute ca urmare a implementării acestora; 

Ø întărirea colaborării interinstituționale la nivel național și internațional. 
 
SITUAȚIA ȘOMAJULUI ÎNREGISTRAT ÎN ANUL 2020 

 

Principalii indicatori care au caracterizat forţa de muncă civilă după participarea la activitatea 
economică, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică (Balanţa Forţei de Muncă la 
1 ianuarie 2020), se prezentau, la începutul anului, astfel:  
 

populaţie stabilă a judeţului Sibiu  375992 
populaţia activă civilă  196500 
populaţia ocupata civilă  193000 

 
Cele mai mici valori ale ratei șomajului în anul de raportare au fost cele înregistrate la inceputul 
anului,  incepand cu luna iulie din cauza restrictiilor impuse pentru prevenirea Coronavirusului rata 
somajului a fost in continua crestere 
 

Cele mai mici valori ale ratei șomajului în anul de raportare au fost cele înregistrate la inceputul anului,  
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incepand cu luna iulie din cauza restrictiilor impuse pentru prevenirea Coronavirusului rata somajului a fost 
in continua crestere 

Evoluție număr total de șomeri  în anul 2020 

Din analiza evoluţiei numărului de şomeri (indemnizați și neindemnizați) înregistraţi în evidenţele agenţiei 
pentru ocuparea fortei de muncă, se constată o crestere a ratei somajului,  
Aşa cum se observă în graficul de mai sus, numărul şomerilor înregistrati în evidențele agenției județene 
pentru ocuparea forței de muncă s-a situat pe parcursul anului 2020 între 5.496 (maxim) persoane  şi 3.501 
(minim) persoane. Numărul șomerilor înregistrați în evidențe a  atins cel mai ridicat nivel în luna decembrie  
2020 (5491 persoane).  
Din totalul persoanelor aflate în evidența agenției la finele lunii decembrie 2020 și anume 5496  persoane, 
2306 de persoane ( din care 1328 femei)  au  beneficiat de indemnizație de șomaj (75%), 108 de  persoane ( 
din care 64 femei) au beneficiat de indemnizație de șomaj (50%), diferența de  3082 de persoane (din care 
1321 femei) fiind persoanele care au solicitat fie eliberarea adeverințelor în vederea obținerii venitului minim 
garantat conform Legii nr. 416/2011, fie  persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.  
Din mediul urban provin 2169 de  persoane  (din care 1200 femei), iar din  mediul rural  3327  (din care 1513 
femei)  așa cum se poate observa în diagrama de mai jos: 

Repartizarea în teritoriu la finele anului  2020 a șomerilor 
 

Mediul urban 
 număr şomeri din care femei 
Total Mediul Urban 2169 1200 
MUNICIPIUL SIBIU 870 537 
MUNICIPIUL MEDIAS 422 216 
ORAS AGNITA 70 34 
ORAS AVRIG 160 103 
ORAS CISNADIE 94 48 
ORAS COPSA MICA 73 39 
ORAS DUMBRAVENI 266 101 
ORAS MIERCUREA SIBIULUI 43 13 
ORAS OCNA SIBIULUI 39 17 
ORAS SALISTE 80 54 
ORAS TALMACIU 52 38 
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Mediul rural 
 număr şomeri din care femei 
Total Mediul Rural 3327 1513 
ALMA 55 23 

ALTINA 135 66 
APOLDU DE JOS 7 3 
ARPASU DE JOS 19 8 
ATEL 38 11 
AXENTE SEVER 48 23 
BAZNA 143 68 
BIERTAN 40 23 
BIRGHIS 28 21 
BLAJEL 75 28 
BOITA 10 3 

BRADENI 83 41 
BRATEIU 251 103 
BRUIU 18 5 
CIRTA 17 8 
CIRTISOARA 10 6 
CHIRPAR 45 19 
CRISTIAN 24 13 
DIRLOS 48 23 
GURA RIULUI 39 20 
HOGHILAG 267 87 
IACOBENI 100 44 
JINA 173 88 
LASLEA 249 99 
LOAMNES 11 5 
LUDOS 4 2 
MARPOD 6 2 
MERGHINDEAL 75 24 
MICASASA 40 14 
MIHAILENI 20 2 
MOSNA 172 80 
NOCRICH 72 36 
ORLAT 22 15 
PAUCA 20 8 
POIANA SIBIULUI 49 30 
POPLACA 14 7 
PORUMBACU DE JOS 32 13 
RACOVITA 12 7 
RASINARI 60 33 
RIU SADULUI 5 3 
ROSIA 105 68 
SADU 16 10 
SEICA MARE 82 45 
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SEICA MICA 66 29 
SELIMBAR 74 43 
SLIMNIC 39 20 
SURA MARE 53 26 
SURA MICA 49 27 
TIRNAVA 165 72 
TILISCA 17 9 
TURNU ROSU 17 4 
VALEA VIILOR 64 24 
VURPAR 44 22 

 
 

Evoluția numărului șomerilor indemnizați și neindemnizați în anul 2020 
 

  ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 
ind 964 930 1123 1498 1754 1918 2565 2707 2622 2440 2390 2414 
neind 2537 2599 2565 2589 2311 2391 2634 2734 2738 2767 2793 3082 
Total 3501 3529 3688 4087 4065 4309 5199 5441 5360 5207 5183 5496 

 
 
 
Şomerii neindemnizați sunt, de regulă, persoane care fie că au ieşit din perioada de acordare a indemnizaţiei 
de şomaj fără a se putea încadra, fie nu întrunesc condiţiile legale de acordare a indemnizaţiei de şomaj, dar 
apelează la serviciile agenţiei pentru a-şi găsi un loc de muncă. Aceştia  sunt persoane cu o pregătire scăzută, 
în majoritate provenind din mediul rural, care sunt nevoite să apeleze la autorităţile locale pentru obţinerea 
venitului minim garantat pentru a-şi asigura mijloacele de trai. 
 

Distribuția șomerilor după nivele de instruire la data de 31.12.2020  
- nivel de instruire primar, gimnazial, profesional 3940 
- nivel de instruire liceal si post-liceal 1113 
- nivel  de  instruire universitar 443 

TOTAL 5496 
 
 
Referitor la structura șomajului dupa nivelul de instruire, șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire 
primar, gimnazial și profesional au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrati în 
evidențele A.J.O.F.M. Sibiu (72%). 
Șomerii cu nivel de instruire liceal și post-liceal reprezintă 20% din totalul șomerilor înregistrați, iar 
cei cu studii universitare 8%. 
De aici rezultă profilul educaţional al clienţilor agenţiei, astfel că, în majoritate, cei care au nevoie de 
serviciile noastre sunt persoane cu un nivel mai  redus de pregătire. Persoanele cu nivel de educaţie 
şi pregătire ridicat  apelează în proporţie mai mică la agenţie, gradul şi capacitatea de ocupabilitate 
fiind mai mari în acest caz.  
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Structura șomajului pe grupe de vârstă la data de 31.12.2020 

 
 

Din punct de vedere al structurii pe grupe de vârstă a şomerilor înregistraţi, observăm că grupele de vârstă în 
care se regăsesc cei mai mulţi şomeri rămân grupele  de vârstă 40-49 de ani (27%) cu un număr de 1483  
șomeri,  şi 30-39 de ani (20%) cu 1110 șomeri.  
Prin eforturile proprii ale agenției teritoriale s-a urmărit permanent încadrarea în muncă a persoanelor aflate 
în căutarea unui loc de muncă (someri indemnizați/neindemnizați) corespunzător pregătirii lor profesionale. 

 
Angajări ianuarie – decembrie 2020 (mediul urban/rural) 

 
 

populaţie stabilă a judeţului Sibiu  375992 
populaţia activă civilă  196500 
populaţia ocupata civilă  193000 

 
 
 
În anul de referință și-au găsit un loc de muncă un număr total de 3.041 de persoane, dintre care 1.804 
( 59%) din mediu urban și 1.237 ( 41%) din mediul rural. În ceea ce privește categoriile din care fac 
parte persoanele care s-au angajat, se constată ca ponderea cea mai mare o are categoria de vârsta 
peste 45 ani cu 1506 de angajări (50%), urmată de categoria de vârstă  35-45 ani  cu 488  angajări ( 
16%), categoria de vârsta 25-35  ani cu 523 de angajări (17%),  categoria de vârsta sub 25 ani cu  
524 de angajări (17%).  
La acest capitol predomină categoria bărbaților care s-au angajat pe piața muncii într-un număr de 
1576 (52%), în timp ce un număr de 1.465 (48%) femei au reuțit să-și găsească un loc de muncă. 
 
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate la data de 31.12.2020 , stabilit prin 
profilare, se prezintă astfel: 2.597 persoane foarte greu ocupabile, 1.093 persoane greu ocupabile, 954 
persoane mediu ocupabile, iar 852 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de 
ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele 
noastre. 
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Rezultatele implementării Programului de ocupare a forței de muncă în anul 2020 
Obiectivul general al Programului județean de ocupare a forței de muncă a fost încadrarea în muncă a cel 
puțin 3.000 de persoane, din care  2500  persoane  prin activitatea de medierea. În urma serviciilor acordate 
de A.J.O.F.M. Sibiu, prin agenţiile locale şi punctele de lucru, în anul 2020, au fost încadrate în muncă, până 
la 31  
 
Măsuri de stimulare a ocupării cu finanțare din bugetul asigurărilor pentru  șomaj 
 
Informare și consiliere profesională 
Serviciile de informare și consiliere profesională au un rol esenţial în activitatea desfăşurată de serviciile 
publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în  mare măsură rezultatele aplicării celorlalte tipuri de 
servicii de stimulare a ocupării, în special formarea profesională. 
Profilarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă indică poziția deținută față de piața muncii și măsurile 
active care se pot acorda pe de o parte și evidențierea punctelor slabe în ceea ce privește riscul persoanelor de 
a deveni șomeri de lungă durată.  
Pe parcursul anului 2020, au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională şi au fost profilate 
în căutarea unui loc de muncă un număr de 8.752 persoane din care : 8.052 persoane nou înregistrate 
informate și consiliate și 700 persoane revenite din alte luni la informare şi consiliere profesională şi au fost 
încadrate în muncă un număr de 757 persoane. 
În cursul anului 2020, în cadrul activităţii de informare și consiliere profesională, s-au desfășurat un număr 
de 8.733 şedinţe individuale și un număr de 19 ședinte de consiliere de grup.  
Prin activitatea de consiliere şi mediere a muncii pentru persoanele cu dizabilităţi desfăşurată în cadrul 
centrului de consiliere şi medierea persoanelor cu dizabilităţi, A.J.O.F.M. Sibiu, a reuşit în anul 2020 să 
consilieze 24 persoane cu dizabilităţi din care 5 persoane au ocupat un loc de muncă, în meserii 
precum :decorator interioare, redactor, asistent manager, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide 
şi semisolide.  
Prin implementarea programului „De la şcoală, la viaţă profesională, spre carieră”, 
s-au desfăşurat 9 acțiuni în școlile din județul Sibiu.  
 
Formarea profesională 
 
Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desăvârsirea profilului profesional al oricărei 
persoane aflate în căutare de loc de muncă, ştiut fiind faptul că prin asigurarea creşterii şi diversificării 
competenţelor profesionale ale şomerilor se ating, concomitent, două obiective specifice: satisfacerea 
cererilor imediate pe piaţa muncii şi creşterea şanselor de ocupare în muncă a şomerilor. 
In cursul anului 2020 au fost finalizate 4 cursuri de calificare incepute in 2019, respectiv frizer- coafor , 
bucatar şi contabil (Sibiu , Mediaş)  cu 55 de absolvenţi. 
 
 

OFERTA DE CURSURI PE ANUL 2020 a fost următoarea: 

 

foarte greu ocupabile

greu ocupabile   mediu ocupabile

mediu ocupabile

 usor ocupabile

852

2.597

1.093

954
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1. AGENT DE SECURITATE - 360 ore (calificare)- invatamant general obligatoriu + cazier; 

2. ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA -720 ore (calificare) – studii minime obligatorii ; 

3. AGRICULTOR IN CULTURI VEGETALE SI CRESCATOR DE ANIMALE – 80 ore 

(initiere) – invatamant primar; 

4. BUCATAR – 720 ore (calificare) – invatamant general obligatoriu; 

5. CONTABIL - 100 ore (initiere)- 10 clase sau scoala profesionala; 

6. COMUNICARE IN LIMBA OFICIALA – 80 ore (initiere) – invatamant primar; 

7. EXPERT ACHIZITII PUBLICE – 60 ore ( perfectionare ) – studii superioare; 

8. FRIZER-COAFOR-MANICHIURA-PEDICHIURA - 720 ore (calificare) – invatamant general 

obligatoriu; 

9. INSPECTOR /REFERENT RESURSE UMANE - 160 ore (specializare) – minim studii medii cu 

diploma de bacalaureat; 

10. INSPECTOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA - 80 ore 

(specializare) – liceu tehnologic cu bac; 

11.  INSTALATOR  INSTALATII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE - 720 ore (nivel calificare 

2)- invatamant general obligatoriu sau scoala profesionala; 

12. LUCRATOR IN COMERT - 360 ore (calificare) – invatamant general obligatoriu; 

13. OPERATOR  INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE  - 240 ore (initiere) – 

minim invatamant general obligatoriu; 

14. MANAGER PROIECT – 60 ore (perfectionare) – studii superioare; 

15. EXPERT ACHIZITII PUBLICE – 60 ore ( perfectionare ) – studii superioare; 

 
 

 
Sinteza gradului de realizare a obiectivelor Programului  județean pentru ocuparea forței de muncă în   
anul 2020 

 

  

Denumire indicator Propuneri PO 
2020 

Realizat    la 31 
decembrie  

2020 
Grad de realizare % 

1 
TOTAL PERSOANE 

INCADRATE din care: 3000 3041 101% 

2 
Total persoane intrate la 
masuri active 6500 8052 124% 

3 

Nr. persoane noi cuprinse 
in servicii de mediere a 
muncii 

4500 
8052 

179% 

4 

Încadrarea prin 
acordarea serviciilor de 
mediere 

2500 
2930 

117% 

5 

Nr. persoane noi cuprinse 
in servicii de de informare 
şi consiliere profesională 

5000 
8052 

161% 

6 

Încadrarea prin 
organizarea cursurilor 
de formare profesionala 

100 
37 

37% 
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7 

Ocuparea forţei de 
muncă prin acordarea de 
alocaţii pentru şomerii 
care se încadrează 
înainte de expirarea 
şomajului 

250 

550 

220% 

8 

Încadrarea şomerilor 
peste 45 de ani sau unici 
susţinători unici ai 
familiilor monoparentale 
prin subvenţionarea 
locurilor de muncă 

455 654 144% 

9 
Încadrarea somerilor cu 
varsta de peste 45 de ani 450 648 144% 

10 

Încadrarea şomerilor 
care mai au 5 ani pana la 
pensie 

5 
11 

220% 

11 

Încadrarea somerilor care 
sunt parinti unici 
sustinatori ai familiilor 
monoparentale 

5 
6 

120% 

12 

Încadrarea prin 
stimularea mobilităţii 
forţei de muncă, din 
care: 

20 3 15% 

13 

 
pt incadrarea la o distanta 
mai mare de 15 km (prima 
de incadrare) art 74 

5 
1 

20% 

14 

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

5 
0 

0% 

15 

prima de relocare art 76ˆ2 
10 

11 
110% 

16 

Încadrarea absolvenţilor 
prin subvenţionarea 
locurilor de muncă 

100 37 37% 

17 

Încadrarea absolventilor 
care beneficiaza de 
prima de incadrare 73ˆ1 

10 
9 

90% 

18 

Încadrarea persoanelor 
cu handicap prin 
subvenţionarea locurilor 
de muncă 

5 
3 

60% 

19 

Încadrarea prin 
acordarea de servicii de 
consultanta şi asistenta 
pentru începerea unei 
activităţi independente 
sau pentru iniţierea unei 
afaceri 

5 

0 

0% 

20 

Incadrarea prin 
subvenţionarea 
angajatorilor de inserţie 
care încadrează tineri cu 
risc de marginalizare 
sociala 

5 

0 

0% 

21 

Încadrarea elevilor si 
studentilor conform 
Legii 72/2007 TOTAL, din 
care: 100 0 

0% 

22 
Elevi 

80 0 0% 



 177 

23 Studenti 20 0 0% 

24 

Numar persoane 
cuprinse la cursuri de 
formare profesionala 323 0 

0% 

25 

Numar persoane 
angajate prin contracte 
de ucenicie 40 24 

60% 

26 

Numar persoane 
beneficiare de servicii 
gratuite de evaluare si 
certificare a 
competentelor 5 0 

0% 

27 

Numar absolventi de 
invatamant superior in 
baza Legii 335/2013 5 0 

0% 

28 

Acordarea de prime de 
activare pentru somerii 
neindemnizati 73ˆ2 100 76 

76% 

29 

Acordarea de subventii 
angajatorilor care 
incadreaza in munca 
someri neindemnizati 
someri de lunga durata 5 9 

180% 

30 

Acordarea de subventii 
angajatorilor care 
incadreaza in munca 
tineri NEETS 80 151 

189% 

 

  
 
MUNCA ÎN STRĂINĂTATE 
Compartimentul  EURES  al  A.J.O.F.M. Sibiu a  înregistrat în baza  de date a A.J.O.F.M.  în perioada  
01.01.2020 –  31.12.2020 un  număr  de 5 persoane (din care 2  femei) în vederea  ocupării  locurilor  de  
muncă  din  Germania, Spania,  Danemarca.  
Solicitanţii de locuri de muncă au avut vârsta cuprinsă între 19  şi  55 de ani şi au optat pentru una  din   
meseriile :  agricultor,  cameristă, inginer mecanic, inginer metalurg. 
Ofertele locurilor de muncă vacante în rețeaua EURES s-au regăsit  lunar în presa scrisă şi presa audio şi 
video, dar şi la sediul AJOFM Sibiu în locul special amenajat compartimentului EURES.  
La nivel de an au fost 116  apariţii în media personalizate, cuprinzând oferta locurilor de muncă in reţeaua 
EURES, şi au fost realizate un număr  de 3 afişe care au fost promovate şi pe pagina de Facebook a AJOFM 
Sibiu. 
În decursul anului 2020, în lunile ianuarie și februarie, au fost informați consiliați si mediați  on site, un 
numar de 61 de persoane în căutarea unui loc de muncă în străinătate, iar in lunile următoare ale anului 2020 
au fost desfăşurate activităţi de informare, consiliere și mediere on line (mail sau telefon) pentru 83 de 
persoane în căutarea unui loc de muncă în U.E. /SEE .  
Dintre persoanele  în căutarea unui loc de muncă în străinatate înregistrate în baza de date a AJOFM Sibiu, în 
anul 2020,  in urma serviciilor de mediere a fost angajată o persoana în meseria de camerista in Germania. 
CAPITOLUL V 
 
COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ 
 
În ceea ce priveşte coordonarea sistemelor de securitate socială pentru lucrătorii migranţi şi membrii lor de 
familie, în anul 2020, Compartimentul EURES al  A.J.O.F.M. Sibiu a primit de la instituţii competente din 
alte State membre UE sau de la persoane fizice interesate un număr de 94  de cereri pentru eliberarea 
formularelor europene: PD U1 – 78 formulare U002 - 3 formulare, E 302- 13 formulare. 

Pentru menţinerea dreptului la prestaţii de şomaj pe perioada în care şomeri ai altui Stat membru îşi căută un 
loc de muncă în România, în anul 2020 s-au înregistrat , în baza formularului U 2 , un număr de 96 de 
persoane. Prestaţia de şomaj a fost platită de instituţii competente de Statele membre implicate. 
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PROIECTE ALE A.N.O.F.M  FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE 
 
AJOFM  SIBIU  a fost  implicată în anul 2020 în  următoarele proiecte derulate de ANOFM : 
 
PROIECT: UNIT 4 RMPD - Ucenicie si stagii pentru somerii non NEET DIN Regiunile mai putin 
dezvoltate 

Obiectiv         Stimularea ocuparii somerilor non-NEET înregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO), 
prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrarii prin ucenicie la locul de munca si prin 
stagii pentru absolventii de invatamant superior 

 Activitate     Incadrarea somerilor non NEET, prin incheierea de conventii de ucenicie si de stagiu 

Indicatori  la 31.12.2020 

 

TOTAL INDICATORI REALIZAT  

UCENICIE NIVEL 1   - 0 0 

UCENICIE NIVEL  2 -  18  9 

UCENICIE  NIVEL  3 - 0 0 

UCENICIE NIVEL  4 – 9  0 

 

PROIECT PROACCES  RMPD  ALTERNATIV 2014 -2020  STIMULAREA MOBILITATII SI 
SUBVENTIONAREA  LOCURILOR DE MUNCA PENTRU SOMERI SI INACTIVI  

Obiective  Stimularea ocuparii  somerilor nonNEET inregistrati la SPO prin acordarea de prime de 
mobilitate – Stimularea ocuparii somerilor nonNEET  inregistrati la SPO prin subventionarea locurilor de 
munca  

Activitate – Stimularea mobilitatii fortei de munca cf art 73.2 din Legea 76/2002 

-  Stimularea mobilitatii fortei de munca cf art 74  din Legea 76/2002 
- Stimularea mobilitatii fortei de munca cf art 75  din Legea 76/2002 
- Subventionarea locurilor de munca cf art 80  din Legea 76/2002  
- Subventionarea locurilor de munca cf art  85 din Legea 76/2002  

 
 

Nr.crt. Denumire indicator 
Indicatori 
repartizati 

Indicatori 
realizati 

1 
someri non Neets incadrati in munca in 
conditiile art.73^2 v3          167  102 

2 
someri non Neets incadrati in munca in 
conditiile art.74 v2            30  3 

3 
someri non Neets incadrati in munca in 
conditiile art.75 v2              3  0 

4 
someri non Neets incadrati in munca in 
conditiile art.80 v3            10  16 
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5 
someri non Neets incadrati in munca in 
conditiile art.80 v3 cu handicap             -    0 

6 
someri non Neets incadrati in munca in 
conditiile art.85 v3          700  700 

  TOTAL, din care:          910           821  
 

INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare.  Creșterea numărului 

tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare. 

Obiective  

Constituirea rețelei de sprijin la nivel local și a mecanismelor de lucru cu tinerii NEETs, ca bază 

pentru identificarea și monitorizarea acestora 

Identificarea a cel  puțin 200.000 tineri NEETs în vederea înregistrării și profilării a 160.000 dintre 

aceștia 

Creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul tinerilor din categoria NEETs cu privire la 

avantajele înregistrării la SPO și la opțiunile pe care le au în vederea integrării pe piața muncii, în educație, 

formare sau antreprenoriat. 

ACTIVITATI  

A1.1 Actualizarea și interogarea periodică a bazei de date Chance4NEET- Registrul Electronic al tinerilor 
NEET inactivi 

A1.2 Colectarea datelor de la nivel local 

A1.3 Corelarea celor două categorii de date: cele din Registru și cele colectate de la nivel local 

4.1Stabilirea Planului si calendarului de interventie 

A5.1 Contactarea și profilarea tinerilor 

A5.2 Înregistrarea la SPO 

A5.3 Informarea tinerilor 

A5.4 Monitorizarea tinerilor 

 

INDICATORI  

TINERI  NEET S INFORMATI               DE REALIZAT                                      REALIZAT  LA 
31.12.2020 

                                                    3478                                                    2600 

 

TINERI  NEET S INREGISTRATI                  2822                                                     2508 
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UNIT  5   RMD si RMPD – Ucenicie şi stagii pentru şomerii non-NEET din regiunile mai dezvoltate si 
mai puţin dezvoltate 

OBIECTIVE  

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea posibilităţilor de încadrare a minimum 9.617 de şomeri 
înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO) ANOFM este singura instituţie publică ce poate acorda aceste 
tipuri de sprijin financiar pentru angajatorii care încheie contracte de ucenicie şi stagiu. Prin prisma obiectivului 
general, proiectul se subscrie obiectivului POCU de asigurare a integrării durabile pe piaţa forţei de muncă a 
persoanelor în căutarea unui loc de muncă prin faptul că SPO va acorda facilităţi, sub formă de sprijin financiar, 
angajatorilor care încadrează pe baza uceniciei la locul de muncă sau a stagiului pentru absolvenţii de 
învăţământ superior şomeri, cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, proiectul se înscrie în Axa 
prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi; Prioritatea de investiţii 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru 
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă 
durată şi pentru persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin iniţiative locale de angajare şi sprijin pentru 
mobilitatea forţei de muncă; Obiectivul specific 3.1: Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu 
accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu 
nivel redus de educaţie; Obiectivul specific 3.2: Creşterea ocupării cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
roma; Obiectivul specific 3.3: Creşterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura 
de subzistenţă şi semi-subzistenţă; Obiectivul specific 3.4: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv 
prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al şomerilor şi 
persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu 
dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie; Obiectivul specific 3.5: Îmbunătăţirea nivelului de 
competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal 
al cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma; Obiectivul specific 3.6: Îmbunătăţirea nivelului de 
competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal 
al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă. Totodată, 
proiectul răspunde priorităţilor de politică publică ale MMJS, respectiv reducerea şomajului şi facilitarea 
integrării şomerilor pe piaţa muncii. Prin faptul că şomerii vor putea beneficia de aceste măsuri, proiectul 
răspunde provocărilor identificate în ceea ce priveşte integrarea durabilă a acestora pe piaţa muncii şi contribuie 
la rezolvarea ratei scăzute de ocupare. 

OBIECTIVE SPECIFICE  

Obiectiv Specific 1 – Stimularea ocupării şomerilor non-NEET înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare 
(SPO), prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă a 
9.303 de şomeri non-NEET. Acest obiectiv se realizează prin implementarea activităţii 1 care prevede: - 
implementarea măsurii de acordare de sprijin financiar angajatorilor care încheie contracte de ucenicie la locul 
de muncă cu şomeri non-NEET. 2. Obiectiv Specific 2 - Stimularea ocupării şomerilor non-NEET înregistraţi 
la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin 
stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior a 314 de şomeri nonNEET. Acest obiectiv se realizează prin 
implementarea activităţii 2 care prevede: - implementarea măsurii de acordare de sprijin financiar angajatorilor 
care încheie contracte de stagiu cu şomerii non-NEET absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ superior 

ACTIVITATI 

Rezultatele sunt definite de activitatile proiectului si conduc la realizarea celor 5 obiective specifice, astfel: In 
raport cu obiectivul 1, rezultatele de impact (RI) si rezultatele de produs (RP) sunt: 

 RI1 cresterea capacitatii de a actiona asupra grupurilor vulnerabile din zonele selectate; RP1 identificarea 
grupurilor vulnerabile din zonele selectate (Activitatea 1);  
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RI2 cresterea nivelului de informare privind calificarea profesionala, precum si competentele dobandite pe alte 
cai decat cele formale ale grupurilor vulnerabile; RP2 6 sesiuni de prezentare, cate una in fiecare locatie 
(Activitatea 1).  

In raport cu obiectivul 2, rezultatele de impact (RI) si rezultatele de produs (RP) sunt: RP3 6 spatii identificate, 
dotate si amenajate; RP4 30 de persoane angajate in cadrul celor 6 centre (5persoane/centru) (Activitatea 2).  

RP5 cate un seminar in fiecare locatie, dezbateri cu actorii relevanti; RI3 infrastructura de dezvoltare a 
competentelor pentru grupurile vulnerabile, care sa ofere servicii specifice prin cele 6 centre de incluziune 
socio-profesionala (Activitatea 2). 

 RI4 promovarea centrelor de incluziune socio-profesionala; RP6 pliante de prezentare pentru autoritati publice 
locale, organizatiii neguvernamentale locale, asociatii ale persoanelor defavorizate si persoane excluse de pe 
piata muncii, caravane mobile, mese rotunde( Activitatea 2).  

RI5 elaborarea conceptului strategic, prin stabilirea metodologiei de operare a celor 6 centre;  

RP7 1 sesiune de instruire/centru de incluziune socioprofesionala, pentru dezvoltarea competentelor 
personalului propriu (Activitatea 3); 

 RP8 3 vizite in Spania, cate 5 zile, pentru personalul centrelor de incluziune socio-profesionala si actorii 
relevanti, pentru realizarea schimbului de experienta si a transferului de bune practici (Activitatea 3).  

In raport cu obiectivul 3, rezultatele de impact (RI) si rezultatele de produs (RP) sunt: RI6 cresterea 
oportunitatilor persoanelor din grupurile vulnerabile de adaptare la piata muncii prin stabilirea unor legaturi 
bazate pe o mai buna comunicare cu angajatorii, angajatii acestora, comunitatile locale si factorii de decizie; 
RP9 pliante de prezentare si informare(Activitatea 4).  

In raport cu obiectivul 4, rezultatele de impact (RI) si rezultatele de produs (RP) sunt: RI7 cresterea gradului 
de informare; RP10 pliante informative destinate persoanelor vulnerabile; RI8 informarea grupului tinta 
privind adoptarea unui stil de viata sanatos (Activitatea 4).  

RI9 dobandirea unui grad mai mare de informare fata de disfunctiile sociale; RP11 pliante cu informatii privind 
prevenirea părăsirii timpurii a şcolii de către tineri, inclusiv pentru combaterea disfuncţiilor sociale(Activitatea 
4).  

In raport cu obiectivul 5, rezultatele de impact (RI) si rezultatele de produs (RP) sunt: RI10 cresterea 
oportunitatilor de angajare a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile; RP12 identificarea angajatorilor 
locali, in vederea incadrarii in munca a persoanelor din grupurile vulnerabile; RP13 incadrare pe piata muncii 
a minim 20% dintre beneficiarii cursurilor de formare profesionala (Activitatea 5);  

RP14 minim 900 de ore de informare si consiliere profesionalacindividuala(Activitatea5); 

RI11abilitati profesionale pentru 300 de persoane din grupul tinta intr-o meserie ceruta pe piata muncii locala 
RP15 inregistrarea pentru cursuri de formare profesionala a minim 300 de persoane din grupurile vulnerabile; 
RP16 minim Rezultate 3 5940 de ore de formare profesionala organizate pentru minim 300 de persoane din 
grupurile vulnerabile(Activitatea 6);  

RI12 motivarea persoanelor care fac parte din grupurile vulnerabile de a participa la formare profesionala prin 
acordare de subventii; RP17 minim 300 de subventii acordate persoanelor din grupul vulnerabil pe perioada 
delurarii cursurilor(Activitatea 6).  

RI13 participare crescuta a femeilor care au in ingrijire copii; RP18 sprijin financiar pentru minim 50 femei 
care au copii in crestere si participa la un curs de formare profesionala (Activitatea 6).  
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RI14 cresterea numarului de persoane cursate din grupurile vulnerabile care au in intretinere alte persoane 
RP19 sprijin financiar pentru minim 50 de persoane din grupul tinta care au in intretinere alte persoane 
(Activitatea 6);  

RI15 evaluarea impactului formarii profesionale. RP20 minim 300 chestionare de masurare a satisfactiei 
participantilor la programele de formare profesionala, numarul persoanelor ocupate pe piata muncii(Activitatea 
6). 

 

TOTAL INDICATORI REALIZAT  

UCENICIE NIVEL 1   - 15 0 

UCENICIE NIVEL  2 -  52 27 

UCENICIE  NIVEL  3 - 10 17 

UCENICIE NIVEL  4 –  6 0 

 

ACTIMOB 3 RMPD „Activare şi mobilitate tineri NEETs” 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiective proiect 

- Obiectivul general al proiectului: Creşterea oportunităţilor pentru încadrarea a 11.146 tineri NEETs şomeri 
înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO) prin stimularea mobilitaţii si subvenţionarea locurilor de 
munca. Prin prisma obiectivului general, proiectul se subscrie obiectivului POCU de asigurare a  integrării 
durabile pe piaţa forţei de muncă a tinerilor NEET prin faptul că, pe de o parte, SPO va acorda facilităţi 
angajatorilor care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, tineri NEETs, iar pe de altă parte va acorda 
acestor tineri prime cu respectarea prevederilor legale la data stabilirii drepturilor, respectiv prevederi legale 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. De asemenea, proiectul se 
înscrie în Axa Prioritară 2 Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, prioritatea de investiţii: 8.ii 
Integrarea durabilă pe piaţa forţei de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu 
urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale şi a 
tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanţiei pentru tineri, obiectivul specific: 
2.1. Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistraţi la Serviciul Public de 
Ocupare şi cu rezidenţa în regiunile eligibile. Totodată, proiectul răspunde priorităţilor de politică publică ale 
MMJS, respectiv reducerea şomajului în rândul tinerilor şi facilitarea integrării acestora pe piaţa muncii. Prin 
faptul că tinerii NEETs vor putea beneficia de aceste măsuri specifice active de ocupare, proiectul răspunde 
provocărilor identificate în ceea ce priveşte integrarea durabilă a tinerilor pe piaţa muncii şi contribuie la 
rezolvarea ratei scăzute de ocupare a tinerilor precum şi a reticenţei angajatorilor de a angaja tineri. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Obiectiv Specific 1 – Stimularea ocupării tinerilor NEET şomeri înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare 
(SPO), prin acordarea subvenţii acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a  tinerilor NEET unici 
susţinători al familiei monoparentale, tinerilor NEET şomeri de lungă durată, tinerilor NEET, tineri NEET 
persoane cu handicap, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sau absolvenţi din rândul persoanelor cu 
handicap după caz, conform art.85, 80 din Legea 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
încadrare a 9.125 persoane. Acest obiectiv se realizează prin implementarea activităţii 2 care prevede: - 
implementarea măsurii de stimulare a angajatorilor care angajează în muncă, pe durată nedeterminată, tineri 
NEET şomeri absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sau absolvenţi cu handicap; -ocuparea pentru o 
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perioadă nedeterminată a tinerilor NEET unici susţinători al familiei monoparentale, tinerilor NEET şomeri de 
de lungă durată, tinerilor NEET, tineri NEET persoane cu handicap; 

2. Obiectiv Specific 2 - Stimularea ocupării tinerilor NEET şomeri înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare 
(SPO) prin acordarea a 2.021 prime Pentru realizarea acestui obiectiv se urmăreşte, conform activităţii 1, 
acordarea de: - prime de mobilitate  tuturor tinerilor NEET şomeri care se încadrează pe o perioadă mai mare 
de 12 luni. - prime de activare tinerilor NEET înregistraţi ca şomeri neindemnizaţi, care se încadrează în muncă. 

 

  INDICATORI  

MASURI  INDICATORI  TOTALI INDICATOR LA 31.12.2020 

PRIMA ACTIVARE(ART 
73/2) 

100 21 

PRIMA INCADRARE(ART 
74) 

10 0 

PRIMA  INSTALARE (ART 
75/2 a) 

5 0 

SUBVENTIE INCADRARE 
ABSOLVENTI (ART 80/1) 

100 33 

SUBVENTIE INCADRARE 
ABSOLVENTI CU 
HANDICAP(ART 80/2) 

2 0 

SUBVENTIE INCADRARE 
SOMERI  TINERI NEET 
S(ART 85) 

250 299 

TOTAL 467 353 

 

PROACCES 2 - Stimularea mobilităţii şi subvenţionarea locurilor de muncă pentru şomeri şi inactivi 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului  

Obiective proiect Creşterea oportunităţilor pentru încadrarea a 12.000 de şomeri non-NEET, înregistraţi la 
Serviciul Public de Ocupare şi persoanelor inactive non-NEET prin stimularea mobilităţii şi subvenţionarea 
locurilor de muncă. Prin prisma obiectivului general, proiectul se subscrie obiectivului tematic al POCU de 
promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor, prin faptul că, pe 
de o parte SPO va acorda facilităţi angajatorilor care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, şomeri 
înregistraţi în evidenţele SPO, iar pe de altă parte va acorda acestor şomeri prime pentru stimularea încadrării 
în muncă. De asemenea, proiectul se înscrie în Axa Prioritară Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toţi, 
obiectivele specifice: 3.1. Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă 
durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie, 3.2. 
Creşterea ocupării cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma şi 3.3. Creşterea ocupării persoanelor din 
mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă. Totodată, proiectul răspunde 
priorităţilor de politică publică ale MMJS, respectiv reducerea şomajului şi facilitarea integrării şomerilor pe 
piaţa muncii. Prin faptul că şomerii vor putea beneficia de aceste măsuri, proiectul răspunde provocărilor 
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identificate în ceea ce priveşte integrarea durabilă a acestora pe piaţa muncii şi contribuie la rezolvarea ratei 
scăzute de ocupare. 

Obiectivele specifice ale proiectului  

1. Obiectiv Specific 1 Stimularea ocupării şomerilor non-NEET înregistraţi la Serviciul Public de 
Ocupare prin acordarea unei prime unui număr de 1.150 de persoane. Acest obiectiv se realizează prin 
implementarea activităţii 1 care prevede: Implementarea măsurii de acordare a primelor şomerilor non-
NEET care sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă. 2. Obiectiv specific 2 
Stimularea ocupării şomerilor non-NEET înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare / persoanelor 
inactive nonNEET prin subvenţionarea locurilor de muncă pentru un număr de 10.850 de persoane. 
Acest obiectiv se realizează prin implementarea activităţii 2 care prevede: implementarea măsurii de 
acordare de sprijin financiar angajatorilor care încadrează la locul de muncă şomeri peste 45 de ani, 
persoane cu handicap, unici susţinători ai familiilor monoparentale, şomeri de lungă durată, conform 
prevederilor art.85 din Legea 76/2002, respectiv încadrarea în muncă a absolvenţilor non-NEET în 
conformitate cu art.80 din Legea 76/2002. 

INDICATORI  LA 31 .12 .2020 

 INDICATORI DE REALIZAT INDICATORI REALIZATI 

PRIMA DE ACTIVARE (ART 
73) 

20 14 

SUBVENTIE INCADRARE 
SOMERI (ART 80) 

2 2 

SUBVENTIE PENTRU  
ANGAJATORII CARE 
INCADREAZA SOMERI SAU 
INACTIVI (ART 85) 

258 258 

 

FIPMPD (IN PARTENERIAT CU ANPD) – Facilitarea  insertiei pe piata muncii a persoanelor cu 
dizabilitati” 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este partener în proiectul „Facilitarea inserției pe piața 
muncii a persoanelor cu dizabilități”, al cărui beneficiar este Autoritatea Națională pentru Persoanele cu 
Dizabilități.  

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. 

Obiectivul specific este cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive , cu accent pe somerii de lunga 
durata,lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilitati, persoanelor cu nivel redus de edcuatie 

Rezultate asteptate – 7000 de someri si persoane inactive (studenti, pensionari de invaliditate cu drept de 
munca- persoane cu dizabilitati  vor beneficia de servicii de informare si consiliere in vederea angajarii din 
partea ANOFM  

Prin acest proiect, cele două instituții și-au propus să contribuie la creșterea șanselor de ocupare a persoanelor 
cu dizabilități prin asigurarea accesului acestorala mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în condiții de 
egalitate cu celelalte persoane.  

Concret, prin intermediul acestui proiect, persoanele cu dizabilități înregistrate la agențiile teritoriale pentru 
ocuparea forței de muncă pot beneficia de servicii de informare, consiliere, mediere a muncii, acordate în 
condițiile Legii nr. 76/2002, actualizată, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței 
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de muncă, dar și de vouchere pentru achiziționarea dispozitivelor asistive corespunzătoare nevoii, la 
recomandarea medicului specialist.  

De asemenea, angajatorii pot beneficia de subvenție pentru încadrarea persoanelor cu dizabilități. 

PROACCES 3 – Stimularea  mobilitatii si subventionarii locurilor  de munca pentru someri –  

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului  

Prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia 

Incadrarea sau reincadrarea  in munca a persoanelor  aflate in cautarea unui loc de munca 

Sprijinirea persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei in vederea ocuparii unui loc de 
munca 

Asigurarea  egalitatii sanselor pe piata muncii 

Stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca  

Stimularea  angajatorilor pentru incadrarea  persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca 

Imbunatatirea structurii pentru ocuparea fortei de munca  pe ramuri economice si zone geografice 

Cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile schimabrilor structurale care se produc in economia nationala  

Protectia  persoanelor  in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj  

Cresterea oportunitatilor pentru incadrarea a 14.000 de someri non NEET  inregistrati la Serviciul Public de 
Ocupare prin stimularea mobilitatii si subventionarea locurilor de munca  

Obiective specifice 

-Stimularea  ocuparii somerilor non NEET cu varsta peste 29 de ani inregistrati la Serviciul Public de Ocupare 
prin acordarea subventiilor pentru  un numar de 11.000 de persoane.  

-Stimularea ocuparii  somerilor cu varsta peste 50 de ani  inregistrati la Serviciul Public de Ocupare prin 
subventionarea locurilor de munca pentru un numar de 3.000 persoane . 

Au fost realizate activități de control masuri active - s-a urmărit respectarea de către angajatori a obligaţiilor 
legale asumate şi prevăzute prin normele legale care reglementează acordarea subvenţiilor pe piaţa forţei de 
muncă. În anul de raportare au fost desfaşurate acţiuni de control la agenţi economici,  rezultând o serie de 
deficienţe apărute ca urmare a interpretării şi aplicării defectuoase a prevederilor legale, necunoaşterea 
obligativităţii comunicării locurilor de muncă vacante precum şi ocuparea acestora şi a obligativităţii eliberării 
adeverinţei necesare certificarii stagiului de cotizare pentru persoanele care au fost disponibilizate şi care 
urmau să devină beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj. 
În cursul anului 2020 au fost efectuate 213  controale, fiind verificate 297 convenţii. Unde a fost necesar s-a 
aplicat sancţiunea contravenţională amenda pentru 1 angajator şi avertisment  pentru celelalte cazuri, totodată 
fiind constatate şi debite în valoare de 1670.31 lei. Au fost efectuate 2 controale  inopinate, în urma unor 
sesizări. 
Pe parcursul anului, angajatorii au fost consiliati cu privire la noutatile legislative,  obligaţii  şi facilităţi 
prevăzute de Legea nr.76/2002 si, in mod special, de actele normative din domeniul protectiei sociale, care au 
reglementat  masuri pentru prevenirea si combatetea  efectelor pandemiei de COVID-19. 
 
Activitatea de urmărire și executare silită a debitelor a urmărit pe tot parcursul anului 2020 maximizarea 
gradului de recuperare a debitelor constituite la bugetul asigurărilor pentru şomaj, altele decât cele provenind 
din contribuţii, atât de la debitorii persoane juridice, cât şi de la debitorii persoane fizice. În ceea ce priveşte 
numărul debitorilor persoane fizice înregistraţi în evidenţa A.J.O.F.M. Sibiu la data de 31.12.2020 se constată 
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o evoluţie crescatoare a numărului de debitori respectiv 301 faţă de 127 câţi au fost înregistraţi la 31.12.2020. 
Cuantificarea în sume a debitelor provenite de la persoane fizice este redată în graficul de mai jos :  
 

 
 
• În ceea ce priveşte numărul debitorilor persoane juridice  inregistrati în evidența A.J.O.F.M. Sibiu  
pana la data de 31.12.2020 : 

- au fost  constatate debite in sarcina unui numar  de 28 debitori. 
Cuantificarea în sume a debitelor provenite de la persoane juridice este redată în graficul de mai jos:

 
 
 

 

CONCLUZIE 
 
In urma analizei activitatii agenţiei, se poate emite concluzia generală potrivit căreia AJOFM Sibiu  
în anul 2020 şi-a desfăşurat activitatea influenţată direct de tendințele socio-economice în contextul 
situaţiei epidemiologice la nivel mondial, determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și 
măsurile impuse prin starea de urgență, respectiv starea de alertă pe teritoriul  Romaniei şi a aplicat actele 
normative din domeniul protectiei sociale, care au reglementat  măsurile  pentru prevenirea şi combatetea  
şomajului cauzate de efectele pandemiei COVID-19. 
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                                      CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII SIBIU 
 

 Casa Judeţeană de Pensii Sibiu a fost organizată şi a funcţionat în anul 2020 ca serviciu public 
deconcentrat în subordinea Casei Naţionale de Pensii  Publice - CNPP, fiind investită cu personalitate 
juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010, privind sistemul public de pensii  şi alte drepturi de 
asigurări sociale şi a H.G. nr. 118/2012 modificată şi completată, privind statutul CNPP. 

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

 
STABILIRI PRESTAŢII 

 
Activitatea serviciului stabiliri prestaţii se desfăşoară pe două componente, respectiv în cadrul 

compartimentului stabiliri prestaţii şi a compartimentului verificări prestaţii. 
 În cadrul compartimentului stabiliri prestaţii au loc operaţiunile de introducere date, 

corectarea erorilor după verificare, listarea buletinelor de calcul, a perioadelor şi a punctajului 
pentru fiecare dosar. În vederea bunei desfăşurări a activităţii, relaţia cu Comisia de Expertiză 
medicală şi recuperare a capacităţii de muncă este asigurată de o persoană din acest compartiment 
care se ocupă de emiterea deciziilor administrative pentru schimbările de grad, emiterea deciziilor de 
suspendare a pensiei pentru cei neprezentaţi la revizuirea medicală, emiterea deciziilor de sistare a 
pensiei pentru cei neîncadraţi în grad de invaliditate, transmiterea borderourilor de blocaţi către 
Serviciul Plăţi Prestaţii pentru cei neprezentaţi la revizuirea medicală evitându-se în acest fel crearea 
de debite. 

Compartimentul verificări prestaţii are ca principală activitate aceea de verificare a 
legalităţii documentelor şi a datelor introduse în programul informatic în vederea stabilirii sau a 
recalculării drepturilor de pensie pentru solicitanţii cu domiciliul în România sau în statele care nu 
aparţin UE.  Tot în cadrul acestui compartiment se verifică corectitudinea programelor informatice 
transmise de CNPP spre testare, se soluţionează petiţiile referitoare la nemulţumiri legate de 
stabilirea pensiei, se întocmesc notele de prezentare pentru contestaţiile depuse la deciziile de pensie 
emise. 

Totodată, personalul din cadrul acestor două compartimente  asigură relaţia cu beneficiarii de 
prestaţii, zilnic, în cadrul programului de ghişeu, asigură buna desfăşurare a activităţii de arhivă prin 
directa implicare în ordonarea dosarelor, solicită confirmarea stagiilor de cotizare Direcţiei evidenţă 
contribuabili, atât din cadrul Casei Judeţene de Pensii Sibiu, cât şi din alte judeţe   

Activitatea Serviciului Stabiliri Prestaţii se reflectă în evoluţia solicitărilor adresate instituţiei 
noastre de către persoanele cu domiciliul în România sau în state care nu aparţin UE, evoluţia  fiind 
următoarea: 

 
DOSARE NOI 
 
Tipuri de cereri înregistrate 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
pensie pentru limită de vârstă 1235 1488 1651 1634 1728 1926 1986 1889 2549 
pensie anticipată (anticipată 
parţială) 

884 1158 1068 1108 1467 1936 1511 
 

1348 2477 

pensie de invaliditate 633 1049 1092 894 853 868 856 741 714 
pensie de urmaş 538 638 495 502 430 448 418 409 504 
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veniţi prin transfer 262 254 220 239 285 301 344 323 268 
legi speciale (lg.341, lg.8, 
lg.189, lg.309, dl.118) 

123 153 632 499 292 100 82 129 94 

legea 578/2004 30 32 23 16 2 - - - - 
TOTAL 3705 4772 5181 4892 5057 5579 5197 4839 6606 

 
Analizând evoluţia numărului de cereri referitoare la înscrierea la pensie pe diferite categorii de pensie 
se constată că în ultimul an există o creștere a numărului de solicitări pentru înscrieri noi la pensie. 
 
RECALCULĂRI DREPTURI 
 
Tipuri de cereri 
înregistrate 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

recalculări pensie 4460 4769 5449 5265 4480 5226 5332 5607 6564 3392 
schimbări de grad 2940 1546 704 428 324 290 282 299 279 215 
TOTAL 
modificări 
drepturi 

7400 6315 6188 5693 4804 5516 5614 5906 6843 3607 

 
 Se observă o constantă a numărului de schimbări de grad în anul 2020 faţă de anii anteriori 
datorată numărului mare de schimbări de grad (cu precădere schimbări de grad din gradul II în gradul 
III şi depensionări) din anii 2011-2013 şi a prelungirii termenului de revizuire prevăzut la art.78 alin.1 
din Lg.263/2010. Totodată această scădere s-a datorat şi modificării criteriilor medicale, respectiv 
înăsprirea condiţiilor pentru încadrare în grad de invaliditate. După ce s-a parcurs această etapă 
numărul de schimbări de grad a început să scadă. 

În anul 2020, pe lângă activităţile curente desfăşurate în cadrul Serviciului Stabiliri Prestaţii, 
s-a realizat acordarea indicelui de corecție conform Deciziei Curții Constituționale nr.702/2019, fiind 
recalculate 3539 dosare. 

În cursul anului 2020 au fost emise în cadrul Serviciului Stabiliri Pensii 16286 decizii de 
pensionare, atât lucrări efectuate pe baza cererilor pensionarilor, cât şi lucrări efectuate din oficiu. 

 
 
 

 
 
 

PLĂŢI PRESTAŢII 
 

Activitatea serviciului plăţi prestaţii s-a concretizat, în anul 2020, în: 
- plata pensiilor de asigurări sociale, a indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale, a pensiilor 

rezultate din accidente de muncă şi boli profesionale; 
- plata drepturilor prin conturi deschise la instituţiile bancare cu care Casa Naţională de Pensii 

Publice are încheiate convenţii; 
- plata ajutoarelor de deces pentru pensionari/asigurați şi pentru membrii de familie aflaţi în 

întreţinerea acestora; 
- asigurarea  activităţii de relaţii cu publicul. 
 

Tip lucrare Număr decizii emise 
Decizii pentru dosare noi 6606 
Decizii recalculări (inclusiv cele efectuate din oficiu) 9680 
TOTAL 16286 
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La sfârşitul anului 2020 se aflau în evidenţa C.J.P. Sibiu un număr de 105.829 beneficiari, 
din care: 

- 98.742 pensionari în sectorul de stat; 

- 1.861 pensionari în sectorul agricol; 

- 5.196 beneficiari de legi speciale. 

 
Structura categoriilor de pensii din sectorul de stat 
 

Categorii de pensii din sectorul de stat 2017 2018 2019 2020 

Pensionari pentru limită de vârstă 76693  78233 78822 79523 

Pensionari anticipat  1172 1079 972 700 

Pensionari anticipat parţial 2486 2591 2622 2817 

Pensionari de invaliditate 12515 11500 10845 9687 

Pensionari urmaşi 5896 5852 5958 6015 

TOTAL 98762 99255 99219 98742 

 
Structura categoriilor de pensii din sectorul agricol 

 
Categorii de pensii din sectorul agricol 2017 2018 2019 2020 
Pensionari pentru limită de vârstă 2463 2192 1982 1762 
Pensionari de invaliditate 7 3 2 2 
Pensionari urmaşi 252 222 107 127 
TOTAL 2722 2417 2091 1891 

 
Structura beneficiarilor de legi speciale  

 
Număr beneficiari de legi speciale 2017 2018 2019 2020 
-beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR 23 16 12 10 
-beneficiari Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revoluţiei) 283 278 297 302 
-beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată la 
06.03.1945 

1038 935 819 735 

-beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii şi văduvele 
de război 

1261 1037 847 694 

-beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele 
persecutate din motive etnice de regimul instaurat în 
perioada 06.09.1940-06.03.1945 

1070 981 914 860 

-beneficiari Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi 
acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 
stagiul militar 

1430 1292 1168 1037 

-beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui 
ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor 

1723 1584 1443 1329 
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-beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea 
indemnizaţiei pentru membrii uniunilor de creatori 

213 216 223 229 

TOTAL 7041 6339 5723 5196 
 

 
În anul 2020, au fost prelucrate în sistem informatic mai multe tipuri de tranzacţii, astfel: 
- au fost prelucrate 27704 tranzacţii ce includ drepturi noi acordate, modificări de 

drepturi pentru pensii de asigurări sociale şi indemnizaţii, recalculări, treceri la limită de vârstă, 
modificări de adrese de plată a drepturilor, modificări de nume, schimbarea modalităţii de plată a 
drepturilor, corecţii CNP, acordare taloane CFR, plata drepturilor neîncasate, etc; 

- lunar s-a asigurat plata drepturilor în conturi deschise la bănci, ajungând în luna 
decembrie 2020 la 50019 beneficiari; 

- au fost reordonanţate pensii neachitate pentru 1025 pensionari; 

- au fost transferate în alte judeţe 170 dosare de pensie şi indemnizaţii ca urmare a 
modificării adresei de domiciliu/reședință; 

- au fost preluate în plată 154 dosare primite din alte judeţe; 

- au fost eliberate 838 adeverinţe pentru plata sumelor rămase neîncasate de către 
pensionarii decedaţi; 

- au fost înfiinţate 1250 reţineri asupra pensiilor în plată în baza titlurilor executorii 
primite de la executorii judecătoreşti sau bancari, de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
Judeţului Sibiu, de la primării, de la cooperative de credit, de la C.A.R. - pensionari, pensii de 
întreţinere, etc. În urma acestor reţineri sunt efectuate răspunsuri de confirmare, viramente lunar 
pentru sumele reţinute; 

- lunar, s-a efectuat verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a scutirii la plata 
abonamentului telefonic pentru beneficiarii de legi speciale către TELEKOM, numărul beneficiarilor 
fiind de aproximativ 800 persoane/lună; 

- s-a continuat acordarea scutirii de impozit pe pensii pentru persoanele cu handicap 
grav şi accentuat conform Legii nr. 76/2010; 

- s-a efectuat verificarea şi decontarea biletelor de călătorie folosite pe mijloacele de 
transport auto de pensionarii beneficiari de gratuităţi pe transportul auto, conform Ordinului MMSP 
nr. 97/2003. 

- au fost achitate  4832 ajutoare de deces în cazul decesului pensionarului/asiguratului 
sau a unui membru de familie al acestuia, în valoare de 25.813.858 lei. 

 
PENSII INTERNAȚIONALE 

 
Serviciul PENSII INTERNAȚIONALE din cadrul C.J.P. SIBIU pune în  aplicare la nivelul  județului 
Sibiu dispoziţiile Regulamentului Consiliului(CEE) nr.1408/71 şi 574/72, respectiv a  
Regulamentului 883/2004 şi 987/2009 privind sistemul public de asigurări sociale.  
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       În perioada 01.01.2007 - 31.12.2020 au fost înregistrate un număr de 43180 dosare  constând din 
cereri pentru stabilirea drepturilor la pensii  de invaliditate, pensii de bătrânețe,  pensii de urmaş sau 
atestarea carierei de asigurat din România. 

       Ponderea cea mai mare a acestora o reprezintă  dosarele persoanelor stabilite în Germania  şi care 
au desfasurat activităţi profesionale în România, dar şi din celelalte țări membre ale  Uniunii Europene 
şi ale Spațiului Economic European. 

       În  cursul  anului 2020 au fost înregistrate un număr de 3443 dosare, față de 2864 în anul  2019, 
comparativ pe categorii situaţia prezentându-se după cum urmează:                                         

SPECIFICAȚIE 2019 2020 

Pensii de batrâneţe       668 770 

Pensii de urmaş            300 352 

Pensii de invaliditate   126 146 

Total pensii 1094 1268 

Pensii soluţionate 2122 2212 

E205 (cereri) 1770 2175 

E205 (soluţionate) 1848 2167 

 

          Activitatea Serviciului Pensii internaționale a constat în cursul anului 2020 în soluţionarea  unui 
număr de 1150 pensii naţionale, 593 pensii comunitare, 469 decizii de respingere şi au fost întocmite 
2167 atestate privind cariera de asigurat în România. 

În vederea completării dosarelor cu documentele necesare prelucrării, au fost întocmite şi 
transmise instituțiilor similare un număr de 365 formulare E001, prin care s-au solicitat carnete de 
muncă sau adeverinţe de vechime, diplome de absolvire a facultăţii şi foi matricole, documene 
medicale recente etc. 
   Au fost întocmite şi transmise 3908 notificări a deciziilor cu privire la cererea de pensie E210, 
iar pentru cele 183 dosare depuse de solicitanţi cu domiciliul în România au fost întocmite şi transmise 
documentele şi formularele necesare şi anume: formularele E207RO, E210RO, E202RO, E203RO 
sau E204RO după caz. Dintre acestea 165 au fost solicitări de stabilire a pensiilor de  bătrânete, 6 de 
pensie de invaliditate, 12 de  pensie  de  urmaş. 

Au fost efectuate de  asemenea  1696 modificări ale drepturilor de pensie din care 17 ca  
urmare a schimbării gradului de invaliditate, 298 pentru îndelpinirea condiţiilor de trecere din pense 
anticipată (parţial anticipată) sau de invaliditate la pensie pentru limită de vârstă, 81  recalculări 
conform art.107 din Legea 263/2010, 4 modificări ale numărului de urmași, 1282 suspendări și 
încetări ale plății pensiei, 14 revizuiri conform Deciziei CCR nr. 702/2019. 

În ceea ce priveste activitatea de plăţi ale pensiilor internaționale, aceasta s-a concretizat prin 
punerea în plată a unui număr de  dosare, dintre care 682 dosare noi și 550 modificări de drepturi. 

În anul 2020 s-au întocmit şi 511 fişe pentru decontarea plăţilor restante în cazul în care plăţile 
restante s-au făcut conform art. 111 din Regulamentul  Consiliului(CEE) nr.1408/71. 

În afara activitatilor de bază care au fost prezentate sintetic au fost desfaşurate şi alte activităţi 
colaterale cum sunt: înregistrarea dosarelor şi a altor documente primite de la instituţiile de 
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instrumentare pentru completarea dosarelor, verificarea componenţei şi veridicității documentelor, 
conexarea acestora la dosare, comunicarea prin documente scrise cu instituţiile similare din diverse 
ţări ale Uniunii Europene, întocmirea documentaţiilor necesare pentru traducerea actelor medicale în 
vederea expertizării medicale în cazul pensiilor de invaliditate, solicitarea generării codului de 
asigurat din România pentru persoanele care nu deţin cod numeric personal. 
      S-a asigurat totodată consultanţa direct, telefonic sau prin alte mijloace persoanelor interesate de 
depunerea dosarelor şi componenţa acestora, în concordanţă cu Regulamentul Consiliului nr. 
883/2004 şi Regulamentul Consiliului  nr.987/2009. 
       S-a răspuns în termen la 31 scrisori şi petiţii primite de la persoane din diverse ţări ale Uniunii 
Europene, sau adresate de Casa Naţională de Pensii Publice, s-au întocmit 85 de adeverinţe privind 
cuantumul pensiei, la solicitarea instituțiilor de asigurări sociale din străinătate. 

 
Bugetul de asigurări sociale pentru accidente 

de muncă şi boli profesionale 
Veniturile bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale se 

realizează de către Agenţia Naţională a Finanţelor Publice începând cu 1 ianuarie 2004. Aceasta 
transmite lunar Casei Judeţene de Pensii, Anexa B în vederea întocmirii şi raportării execuţiei 
bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Veniturile totale realizate la bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale au fost de 2.349.493 lei, cu 20,24% mai mici decât în 2019. Scăderea veniturilor este 
datorată desființării contractelor de asigurare. 
 

Denumirea indicatorului Cod 2019 2020 Diferenţe 
+ / - 

Contribuţiile angajatorilor 20.04 2.945.586 2.344.296 -601.290 
Contribuţiile asiguraţilor 21.06 0 0 0 
Venituri nefiscale 31.03 6 5.197 5.191 

TOTAL   2.945.592 2.349.493 -596.099 
Cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor sociale pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale  
 În exerciţiul bugetar 2020 s-au efectuat cheltuieli de 1.871.565 lei, cu o creștere de 4,31 % 
faţă de 2019, pe următoarele capitole 

Denumirea indicatorului 2019 2020 Diferenţe 
+ / - 

Cheltuieli de personal 181.283 183.481 +2.198 
Cheltuieli materiale şi servicii 12.837 14.558 +1.721 
Transferuri 0 0 0 
Pensii şi ajutoare de bătrâneţe 890.979 1.056.562 +165.583 
Asistenţă socială în caz de boli şi invaliditate 616.806 596.800 -20.006 
Ajutoare pentru urmaşi 92.292 20.164 -72.128 
Recuperări de debite 0 0 0 

TOTAL  1.794.197 1.871.565 +77.368 
 

Controlul financiar preventiv propriu s-a efectuat în condiţiile legii, neexistând cazuri de 
refuz de viză. 
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Bugetul de stat 
 În exerciţiul bugetar 2020 s-au aprobat credite bugetare în valoare de 156.175.983 lei, din 
care s-au efectuat cheltuieli de 169.136.439 lei, cu o creştere de 8,53 %  faţă de 2019 pe următoarele 
capitole: 

 

Denumirea indicatorului 2019 2020 Diferenţe 
+ / - 

Pensii IOVR 37.879 27.373 -10.506 
Ajutoare de deces 0 0 0 
Veterani de război 6.324.690 6.062.744 -261.946 
Abonamente veterani 67.358 34.565 -32.793 
D.L. 118 / 1990 16.961.105 19.440.121 +2.479.016 
Abonamente D.L. 118 / 1990 245.633 148.182 -97.451 
Abonamente L. 189 / 2000 64.582 40.943 -23.639 
Legea 341 / 2004 (revolutionari) 9.516.430 9.546.625 +30.195 
Indemnizaţii conform L. 323 / 2004 0 0 0 
Legea 189 /2000 5.332.610 7.036.649 +1.704.039 
Legea 309 / 2002 1.231.170 1.154.450 -76.720 
Magistraţi 21.544.974 23.437.758 +1.892.784 
Agricultori 31.024.591 32.708.167 +1.683.576 
Legea 130 / 2015 (pers.auxiliar judecatorii) 976.651 2.129.741 +1.153.090 
Bilete călătorie D.L. 118 / 1990 8.617 4.110 -4.507 
Bilete călătorie L. 189/ 2000 14.816 4.902 -9.914 
Indemnizaţii L. 109 / 2005 26.136 34.140 +8.004 
Parlamentari L. 215 /2015 3.727 0 -3.727 
Indemnizaţii L. 578 / 2004 2.048.573 1.859.581 -188.992 
Boli profesionale L. 346 / 2002 19.700 9.200 -10.500 
Legea 8 / 2006 2.672.046 3.206.693 +534.647 
Legea 89 / 2004 0 0 0 
Pensie socială minim garantată OUG 6/2009 41.404.825 44.388.738 +2.983.913 
Legea 217 / 2008 623.651 605.721 -17.930 
Legea 567 / 2004 0 0 0 
Legea 83 / 2015 (aviatori) 1.159.428 1.150.134 -9.294 
Indemnizaţie însoţitor 13.618.212 15.185.887 +1.567.675 
Debite recuperate -120.876 -160.637 -39.761 
Taxe poştale  1.021.869 1.066.652 +44.783 
Ajutoare anuale veterani 20.400 14.000 -6.400 
Taxe poştale ajutoare anuale veterani 0 0 0 

TOTAL  155.848.797 169.136.439 13.287.642 
 

Controlul financiar preventiv propriu s-a efectuat în condiţiile legii, neexistând cazuri de 
refuz de viză. 
 

GESTIUNEA BILETELOR DE TRATAMENT 
   

În conformitate cu prevederile Legii 263/2010 privind sistemul de pensii publice şi a Legii 
anuale a Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat, în anul 2020 au fost acordate prin intermediul Casei 
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Judeţene de Pensii Sibiu, bilete de tratament balnear pensionarilor şi asiguraţilor sistemului public de 
pensii, în vederea tratamentului, a prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă. 

 În anul 2020 pentru judeţul Sibiu au fost repartizate si valorificate un număr de 943 bilete 
de tratament balnear în 19 serii. Au beneficiat de bilete de tratament un număr de 943 pensionari sau 
asiguraţi, mai putin cu 2608 pensionari sau asiguraţi faţă de anul 2019, când au fost distribuite 3551 
bilete repartizate în 18 serii. 

Cazarea şi tratamentul s-a făcut atât în capacităţile proprii de tratament balnear ale Casei 
Naţionale de Pensii Publice, că şi în unităţi turistice, pe care furnizorii de servicii de turism balnear 
le-au contractat cu CNPP.    

Situaţia biletelor repartizate în anul 2020 Casei Judeţene de Pensii Sibiu comparativ cu anii 
2019 şi 2018 este următoarea: 

 

Indicatori Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

Nr. pensionari 99.255 99.272 99.688 

Cereri înregistrate 5.356 5.033 1.393 

Nr. bilete repartizate si 
valorificate 3.743 3.551 943 

din care: 
-     cu contribuţie 
-     gratuite 

 
3.257 
486 

 
3.074 
   477 

 
760 
183 

 
Structura beneficiarilor care au primit bilete de tratament în anul 2020  a fost următoarea:  

Categorie beneficiari Modalitatea 
de acordare 

Nr. bilete 
valorificate 

Procent din 
total % 

Pensionari ai sistemului public de pensii. Cu plata 733 7,77% 

Pensionari ai sistemului public de pensii care au 
si calitatea de asigurati. Cu plata  23 2,44% 

Asiguraţi (salariaţi, asiguraţi ai sistemului public 
de prnsii, someri ) 
  

Cu plata 2 0,21% 

Personal didactic si didactic auxiliar din 
invatamant . Cu plata  3 0,32% 

Pensionari de invaliditate cu program de 
recuperare Gratuit 2 0,21% 

Beneficiar Decret –Lege 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri; 

Gratuit 2 0,21% 
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Beneficiar O.G 105/1999 aprobata cu Lege 
189/2000 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din 
motive etnice 

Gratuit 
 

11 
 

0,12% 

Veterani, văduve de război drepturi stabilite prin 
drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 Gratuit 1 0,11% 

Persoane ale caror drepturi sunt stabilite prin 
Legea nr. 448/2006 privind protectia si 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

Gratuit 
 

164 
 

17,39% 

Salariati cu loc de munca radioactiv Gratuit 2 
 0,21% 

TOTAL   din care: 
cu contribuţie 
 gratuit 

 
      943     
      761 
      182 

100% 
80,70% 
19,30% 

Repartizarea biletelor s-a făcut având în vedere ”Criteriile de acordare  a biletelor de 
tratament balnear, prin sistemul organizat de Casa Nationala de Pensii Publice ” aprobate prin 
Ordinul Comun al preşedintelui C.N.P.P şi a directorilor caselor sectoriale de pensii, Nr.347 din 
05.02.2020. 

Menţionăm că în anul 2020 nu au fost repartizate bilete de odihnă. 
          Activitatea de înregistrare a cererilor de bilete, ordinea de repartizare, distribuirea biletelor şi 
evidenţa tuturor operaţiunilor s-a realizat prin aplicaţia informatică la nivel naţional - SPA- Bilete de 
tratament. 
 

  EXPERTIZĂ MEDICALĂ 
 

Activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă s-a desfăşurat la nivelul 
celor trei cabinete medicale ale biroului de expertiză medicală, care a fost susţinută de 3 medici 
specialişti în expertiză medicală si 2-3 asistenţi medicali.  

I. Activitatea de expertiză medicală pentru încadrarea în grad  de invaliditate 
• Expertizarea medicală a cazurilor noi de invaliditate 

În anul 2020 s-au înregistrat 889 propuneri la pensie, din care:  
Ø 840 au fost încadrate în grade de invaliditate;  

Ø 49 cazuri respinse 

 
Cazuri noi de propuneri la pensie 

Expertizări 2018 2019 2020 

Total propuneri la pensie, din care: 901 911 889 
Încadraţi în grad 873 861 840 
Cazuri respinse 28 40 49 
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Stuctura cazurilor noi, în momentul expertizării 

 
Structura pe grade de invaliditate a cazurilor noi de pensionari 

Structura gradelor de 
invaliditate 

2017 2018 2019 2020 

Grad I 104  74  73  68 
Grad II 397 421 419 401 
Grad III 353 378 369 371 
Total 854 873 861 843 

Analizând cazurile noi de invaliditate pe grupe de boli, se constată că în anul 2020 
distribuţia este astfel:      

Ø locul 1 - afecţiuni tumorale  186 cazuri; 

Ø locul 2 – boli ale căilor respiratorii inferioare 103 cazuri ;  

Ø locul 3 - boli ale aparatului genito-urinar 32 cazuri ; 

 
• Expertizarea medicală a pensionarilor de invaliditate în evidenţă 

Numărul pensionarilor de invaliditate aflaţi în evidentă la sfârşitul anului 2020, este de 
10.876 din care 8453 cazuri sunt revizuibili şi 2423 cazuri sunt nerevizuibili. 

                           2019                                      2020 
 

  

Numărul total al pensionarilor de invaliditate a scăzut faţă de 2019,  cu  1071 cazuri 
datorat în principal deceselor şi indeplinirii condiţiilor de trecere la limită de vârstă. Menţionăm că 
în anul 2020 au fost efectuate 521 de consultaţii pentru încadrarea în grad şi/sau revizuirea 
persoanelor beneficiare de pensie internaţională .  

 
• Recuperarea medicală 

Numărul pacienţilor recuperaţi în ultimii 3 ani a fost după cum urmează : 
Anul 2018 2019 2020 

Ameliorări – trecuţi în 
grade inferioare 87 90 57 

Depensionări 1 20 20 
    
 
 

Provenienţa 2018 2019 2020 
din activitate  351 446 420 
din afara activităţii 550 465 469 
Total  901    911 889 

 revizuibili nerevizuibili  revizuibili nerevizuibili  

Gradul I 516    67 624 175 
Gradul II 3234   394 3705 694 
Gradul III 5547 610 4124 1554 
Total  9297 1071 8453 2423 
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• Evoluţia privind numărul cazurilor agravate  

Anul 2018 2019 2020 
Trecuti in grade 
superioare 139 148 143 

 
II. Expertiza medicală privind avizarea prelungirii concediului medical peste 90 de zile 

şi peste un an 
Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă, în scopul continuării programului de 

recuperare stabilit de medicii specialişti din unităţile sanitare, au beneficiat în 2020 de avizarea 
prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile, respectiv peste un an de zile. 

 
Evoluţia numărului de zile de prelungire concediu medical: 
Anul 2018 2019 2020 

Număr zile concedii medicale peste 90 
zile 52912 59002 44230 

Număr zile concedii medicale peste un 
an 29875 23308 2944 

  
În situaţiile temeinic motivate de posibilitatea recuperării, în scopul evitării pensiei de 

invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate s-au întocmit 79 referate către I.N.E.M.R.C.M 
Bucureşti, prin care s-a solicitat prelungirea concediului medical peste 183 de zile. 
     In anul 2020 au fost eliberate un număr de 1.772 avize de concedii medicale. 
 
 

ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 
 
   Analizând activitatea compartimentului AMBP in anul 2020 din punct de vedere al 
accidentelor de munca si bolilor profesiomnale inregistrate se poate constata mentinerea relativ 
constanta  a  numarului acestora motivata cel mai posibil de aceleasi conditii concurente si anume 
dezvoltarea activitatii economice in judet activitati ce implica forta de munca marcata de instabilitate. 
Conditiile economice difera de la an la an structura activitatilor industriale diferind usor in fiecare an 
functie de dezvoltarea unor investitii dar si de retragerea sau diminuarea activitatilor altora. Calitatea 
preocuparilor pentru securitatea muncii se mentine acceptabila dar efectele se identifica dificil din 
cauza fortei de munca implicate tot mai slab pregatite si fluctuatiei acesteia 

         S-au inregistrat mai multe cazuri de boli profesionale, toate ca urmare pandemiei si anume 17 
cazuri inregistrate ca si SARSCOV2. Nu s-au facut decontari pe boli profesionale intrucat Spitalul 
Clinic Judetean Sibiu a fost declarat spital covid si toate decontarile s-au facut in consecinta.  

        Se poate constata o crestere semnificativa a cheltuielilor prilejuite de  prestatiilor medicale 
datorita in special complexitatii mai mari a interventiilor presupuse efectuate in unitati spitalicesti 
care au tariful pe caz mediu mai mare ca urmare a indicelui de complexitate mai mare. Evident si 
cresterea salariilor in sistemul medical a grevat crestrea cheltuielilor.   

      Numarul certificatelor medicale a fost mai mare decat 2019 si cheltuielile cu incapacitatea de 
munca a crescut si datorita cresterii bazei de calcul a certificatelor medicale si a numarului de zile 
acordate dar si  datorita cresterii numarului de cazuri de accidente de munca inregistrate.  
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      In domeniul activitatii si acordarii de drepturi pentru lucratorii migranti, s-a constatat o majorare 
a cazurilor semnalate si, atât datorita cunoasterii mai amanuntite a legislatiei europene de catre 
angajatori dar si cresterii ( probabil ) per ansamblu a numarului parsonalului detasat. S-au efectuat 
decontari a sumelor solicitate de asiguratori externi pentru prestatiile de care au beneficiat persoane 
detasate in strainatate si care au fost implicate in evenimente soldate cu accidente de munca cercetate 
si inregistrate conform legislatiei. Sumele cheltuite sunt mai mici decat cele din 2019 lucru care se 
poate explica prin faptul ca documentele de plata pentru cazurile inregistrate urmeaza un parcurs greu 
si pot aparea pentru plata si dupa 2 ani de la momentul acordarii serviciilor madicale in spitale din 
strainatate. 

 Si din punct de vedere al activitatii de prevenire aceasta s-a sistat incepand cu 01.03.2020 
datorita pandemiei. 
 

Nr 
crt Indicator UM 2020 

1 Accidente de munca inregistrate cazuri 127 

1.1 Total sume platite pentru cazuri de  accidente 
de munca, din care: lei 620.327,71 

   - servicii medicale                                           lei 90.802,71 
   - indemnizatii incapacitate temporara de 

munca,  lei 509.361 

   - despagubiri decese,  lei 20.164 
   - compensatii pentru atingerea integritatii   lei 0 

2 Boli profesionale inregistrate cazuri 17 

2.1 Total sume platite pentru cazuri de  boli  
profesionale, din care :                            lei 12.646,00 

    - servicii medicale                                           lei  6.900 
    - indemnizatii incapacitate temporara de 

munca,  lei 5.746 

3 Numarul certificatelor medicale avizate  buc   487 

4 Cereri solutionate    
 - facturi de la Casa Judeteana de Sanatate  

Sibiu                                         
buc 104 

 - facturi trimise la validat la Casa Judeteana 
de Asigurari de Sanatate  Sibiu                                                                               

buc 0 

 - facturi de la Spitalul Clinic Judetean  Sibiu                         buc 3 

 - despagubire deces cazuri 1 

 - compensatii pt atingerea integritatii cazuri 0 

 - solicitari dispozitive medicale                                0 
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PROTECŢIE SOCIALĂ 

COMITETUL CONSULTATIV DE DIALOG CIVIC PENTRU PROBLEMELE 

PERSOANELOR VÂRSTNICE SIBIU 

 
 

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu s-a 
reunit în  2 ședințe în anul 2020, la care au participat toți membrii comitetului. 

În conformitate cu prevederile HG nr. 499/2004 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în 
cadrul prefecturilor, la nivelul județului Sibiu, prin Ordinul Prefectului nr. 490/2004 a fost constituit 
și funcționează Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice 
Sibiu. 

Ordinul prefectului privind componența comitetului este reactualizat ori de câte ori este nevoie 
și este transmis tuturor instituțiilor interesate. 

În cadrul celor două întruniri din lunile ianuarie și februarie 2020 în cadrul ședințelor de lucru 
ale Comitetului au fost dezbătute următoarele tematici:  

- Scurt istoric și programul de activitate pe anul 2020 al Asociației Naționale Cultul Eroilor,, 
Regina Maria” – Filiala Județeană Sibiu; 

- Raport de activitate pe anul 2019 al Asociației Forumului Solidarității Sociale a Pensionarilor 
Sibiu; 

 - solicitari indemnizatii cazuri 204 

 - rambursari de cheltuieli cazuri 0 

5 Prevenire     

5.1 Organizatii  vizitate buc 2 

5.2 Locuri de munca pt care s-au recomandat  
masuri  de prevenire buc 

14 

  (386 masuri) 

6 Activitate lucratori migranti UM  

6.1 Procesare formulare europene cazuri 
14 

- 70 formulare 

6.2 Sume platite pentru cazuri de  accidente de 
munca lei 3922.42 

7 Pensii platite din contributia la accidente de 
munca si boli profesionale   

7.1 Nr mediu beneficiari pensii de invaliditate cazuri 86 

7.2 Sume platite pentru pensii de invaliditate lei 782.325 

7.3 Nr mediu beneficiari pensii de urmasi cazuri 23 

7.4 Sume platite pentru pensii de urmasi lei 277.657 
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- Singurătatea și izolarea persoanei vârstnice. Scurtă prezentare a Centrului de Îngrijire și 
Asistență Biertan. 
Având în vedere instaurarea stării de urgență/alertă pe teritoriul României, pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu noul coronavirus SARS-COV-2, instituția noastră a suspendat pentru o perioadă 
întrunirile membrilor Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor 
Vârstnice. 

Începând cu luna octombrie 2020 lucrările CCDCPPV s-au desfășurat prin intermediul e-mail-
ului.  

Secretariatul Tehnic a solicitat membrilor CCDCPPV rapoarte și informări cu privire la 
activitatea acestora, care apoi au fost transmise prin e-mail reprezentanților Asociațiilor de pensionari 
membre în comitet. Temele transmise pe ac cale au fost următoarele: 

- Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu, decontate din Fondul Național Unic de Asigurări 
Sociale de Sănătate; 

- Modificările legislative privind sistemul public de pensii aduse Legii nr. 263/2012 și altor acte 
normative; 

- Activitatea fizică – factor important pentru sănătate; 
- Respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii de asistență socială din județul 

Sibiu; 
- Aspecte legate de normele de conviețuire socială, fapte ce intră sub incidența Legii nr. 

61/1991, republicată, respectiv regulile de bună vecinătate. 
 

 

Implementarea la nivelul județului a Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate (ajutoare alimentare, produse de igienă, tichete sociale electronice pentru sprijin 

educational și tichete sociale electronice mese calde) 

 
Conform H.G. nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 

Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, Instituția Prefectului 
Județului Sibiu a îndeplinit atribuțiile prevăzute la punctul B – 2 din Anexă la hotărârea mai sus 
amintită. Pentru tranșa 1 de pachete cu produse de igienă au fost recepționate un nr. de 26.323 de 
pachete. Pe listele inițiale au fost distribuite un nr. de 17.345 de pachete iar pe listele suplimentare un 
nr. de 6.838 de pachete. Având în vedere criza generată de COVID-19, un nr. de 2.140 pachete au 
fost distribuite unor persoane aflate în carantină și izolare, persoanelor vârstnice din cămine, copiilor 
și persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în centre rezidențiale, conform OUG nr. 
43/2020. 

În conformitate cu O.U.G nr 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea 
implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, Instituția 
Prefectului Județului Sibiu, în calitate de organizație parteneră, alături de unitățile administrativ 
teritoriale, a recepționat și distribuit  către persoanele cele mai defavorizate, așa cum au fost definite 
în art. 3, alin. 1, lit a) – c) un nr. de 26.323 pachete cu produse de igienă ( tranșa 2), 17.919 de pachete 
pe listele inițiale și 8.404 de pachete pe listele suplimentare și un nr. de 26.323 pachete cu produse 
alimentare ( tranșa 1), 17.664 de pachete pe listele inițiale și 8.659 pe listele suplimentare. 

Urmare unor modificări intervenite în urma alegerilor locale din 27.09.2020 au fost actualizate 
grupurile de lucru POAD la nivel de  UAT-uri, aceste modificări fiind transmise și Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene.  

 
Conform O.U.G  nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de 

persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport 
electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri 
de distribuire a acestora, la  nivelul județului Sibiu au fost recepționate un număr de 3.072 de card-
uri, din care 175 pentru persoane fără adăpost sau familii monoparentale fără domiciliul stabil și 2.897 
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de card-uri pentru persoanele vârstnice 75+ ani. Toate card-urile au fost predate cu proces verbal celor 
64 de UAT-uri din județul Sibiu.  
      Conform prevederilor legale, Instituția Prefectului Județului Sibiu centralizează lunar listele 
actualizate cu destinatarii finali la nivel de județ. 

 

 

ACTIVITATEA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL 
 
 

1. Prezența partenerilor sociali la ședințele Comisiei de Dialog Social Sibiu în anul 2021.  
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ACTIVITATEA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL SIBIU ÎN ANUL 2020 
Nr. 
Crt. 

Data 
ședinței 

Comisiei 
de Dialog 

Social 
Sibiu 

Ordinea de zi Probleme esențiale dezbătute 
a căror soluționare necesită 
informare la nivel  central 

Observații 

1.  
 
 
 
 

24 
februarie 

2020 

1.Prezentarea și 
semnarea minutei 
ședinței Comisiei de 
Dialog Social Sibiu 
din data de 30 
septembrie 2019 

  Tema de interes 
local 

 Minuta a fost semnată 
de toți membrii comsiei 
și înaintată 
Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale 

2. Adresa Blocului 
Național Sindical – 
Filiala Județeană 
Sibiu 
nr.4/SB/12.02.2020, 
înregistrată la 
Instituția Prefectului 
- Județul Sibiu sub nr. 
2225/12.02.2020, 
privind memoriul 
Sindicatului 
Dumbrava Transport 

Conform materialului 
prezentat,  șoferilor de pe 
autobuzele TURSIB atunci 
când sunt parte într-un 
accident rutier, în timpul 
exercitării atribuțiilor de 
serviciu, li se suspendă pe 
perioada cercetării faptei 
permisului de conducere 
Acest lucru are drept 
consecință suspendarea 
contractelor  de muncă în 

În urma discuțiilor s-a 
ajuns la o înțelegere cu 
reprezentantul 
Inspectoratului 
Județean de Poliție, în 
sensul ca în timpul 
curselor reprezentanții 
Tursib să informeze 
mai bine, prin toate 
mijloacele de 
comunicare, pasagerii 
asupra obligațiilor și 
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Public Local, 
prezintă domnul 
Georgel Petrache, 
Președinte B.N.S 
Sibiu 

Temă de interes local  

acest interval de timp și 
reducerea  veniturilor 
acestora.   

drepturilor lor în 
interiorul autobuzului. 
De asemenea, 
Inspectoratul Județean 
de Politie este dispus la 
colaborare în vederea 
găsirii unei soluții 
pentru a evita 
suspendarea 
permiselor de 
conducere. 

3.Adresa 
Sindicatului Liber 
Amortizorul Sibiu 
nr.10/17.02.2020, 
înregistrată la 
Instituția Prefectului 
– Județul Sibiu sub 
nr.2507/18.02.2020, 
prezintă domnul 
Zlătar Toma – 
Fabiu, Președinte 
Cartel ALFA Sibiu. 
Temă de interes local 

Domnul Zlătar reclama 
faptul că sindicatele nu sunt 
chemate la negocieri atunci 
când se pune problema de 
concedieri colective ci sunt 
chemați oameni direct. 

Domnul Furtună, 
Director Executiv al 
ITM Sibiu a subliminiat 
faptul că au fost făcute 
două controale la 
inteprinderea în cauză, 
toate măsurile fiind 
stabilite în urma 
proceselor - verbale de 
control și comunicate 
acesteia. Controale au 
fost efectuate în 
conformitate cu 
atribuțiile ITM.  

2  
 
 
 
 
 
 
3 aprilie 
2020 
 
 

1 Solicitarea 
Asociației de 
Dezvoltare 
Intercomunitară Apa 
Târnavei Mari, 
înregistrată la 
Instituția Prefectului 
- Județul Sibiu sub nr. 
4758/26.03.2020 
referitoare la 
”amendarea de 
urgență a proiectului 
de lege privind 
acordarea unor 
facilități pe teritoriul 
României” 
 

 Ședinta s-a desfășurat 
prin mijloace 
electornice. A fost 
transmis unn raspuns 
Asociației de 
Dezvoltare 
Intercomunitară Apa 
Târnavei Mari, în 
sensul că, proiectul de 
lege care face obiectul 
temei de discuție se 
afla, la momentul 
respectiv, în dezatere la 
Senatul României, fiind 
adoptată în data de 
31.03.2020 ”Legea 
pentru acordarea 
unor facilități fiscale  
contribuabililor 
persoane fizice și 
juridice” iar în data de 
03.04.2020 a fost 
adoptat de către cealaltă 
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camera a Parlamentului 
României, Camera 
Deputaților, sub 
denumirea ”Legea 
pentru acordarea 
unor facilități pentru 
contribuabilii 
operatori economici 
pe teritoriul 
României”. 
Această lege a fost 
contestată la Curtea 
Constituțională de către 
Grupul parlamentar 
Partidul Național 
Liberal pentru 
nerespectarea 
prevederilor 
constituționale privind 
modul de dezbatere și 
adoptare.  

 
   În anul 2020 nu au fost înregistrate proteste la nivelul județului Sibiu și nu au fost formulate 
propuneri de îmbunătățire sau de modificare a actelor normative în vigoare.  

În anul 2020 au fost înaintate instituțiilor centrale 2 adrese aferente atât ședințelor ordinare 
ale Comisiei de Dialog Social cât și solicitărilor venite din partea sindicatelor, patronatelor sau a 
celorlalți membrii ai Comisiei de Dialog Social Sibiu.   
 

          
 

2.2 APLICAREA PREVEDERILOR STRATEGIEI PRIVIND INTEGRAREA CETĂȚENILOR ROMÂNI DE 
ETNIE ROMĂ 

I. ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR DE INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI COMUNITĂȚILE DE ROMI 

 

 
2.2 APLICAREA PREVEDERILOR STRATEGIEI PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ A 
CETĂȚENILOR ROMÂNI DE ETNIE ROMĂ ȘI MECANISMUL NAȚIONAL PENTRU 

PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE ÎN ROMÂNIA 

 

II.ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR DE INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI COMUNITĂȚILE DE ROMI 

 

 
Anul 2020 a fost un an cu multiple provocări, pandemia coronavirus impunând un nou mod de lucru 
și aducând cu sine necesitatea informării asupra nevoilor urgente ivite  și a centralizării acestora. În 
contextul dat a devenit obligatorie dezvoltarea unui mod de comunicare virtual, periodic, poate chiar 
mai eficient și dinamic decât comunicare de dinaintea pandemiei. Noile tehnologii au dovedit a fi 
aliați în derularea activității, politica promovată în domeniul digitalizării devenind cu certitudine o 
normă. 
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Aceste obiective urmăresc punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 privind 
Strategia Guvernului României de incluziune socială a cetățenilor români de etnie romă, Hotărârii 
Guvernului nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii 
sociale în România, Hotărârii Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind 
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni 
pentru perioada 2015-2020, precum și ale Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 
1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual  de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului București. 
 

I.a Acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 
 
1. ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR DE INCLUZIUNE SOCIALĂ  
 
Aceste obiective urmăresc punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 privind 
Strategia Guvernului României de incluziune socială a cetățenilor români de etnie romă, Hotărârii 
Guvernului nr. 1217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii 
sociale în România, Hotărârii Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind 
incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni 
pentru perioada 2015-2020, precum și ale Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 
1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual  de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul consiliului județean. 
 
1.a Acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 
 
În vederea  atingerii obiectivelor prevăzute în Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 privind Strategia 
Guvernului României de incluziune socială a cetățenilor români de etnie rome din grupurile 
vulnerabile, activitățile asumate în anul 2020 au debutat sub un semn al încrederii, urmând 
evenimentele cauzate pandemia coronavirus, activitatea trebuind adaptată noilor condiții 

• Emiterea a două ordine de prefect privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Mixt 
pentru Romi Sibiu 

• Elaborarea Raportului de activitate 2019 și a Raportului pe semestrul întâi 2020, precum și a 
Raportului 2016-2020 

• Contribuție la lansarea volumului  BAFTA, DEVLA ȘI HARAMUL-Studii despre cultura și 
religia romilor, autor dr. Mirel Bănică 

• Transmiterea către Agenția Națională pentru Romi a trei puncte de vedere privind noua 
strategie 2021-2027 

• Patru întâlniri în spațiul virtual privind proiectul Băncii Mondiale "Dezvoltarea unui sistem 
de monitorizare/evaluare în implementarea Strategiei de incluziunea cetățenilor români de 
etnie romă" 

• Dezvoltarea modului de comunicare virtuală, periodică, atât cu Agenția Națională pentru 
Romi, cât și cu membrii grupului de lucru mixt. Cu cei din urmă, colaborarea a urmat într-un 
context complet nefavorabil, reprezentanții D.S.P. , I.J.J. Sibiu și I.P.J. Sibiu având rol activ 
în combaterea fenomenului 

• Două acțiuni la intervenția Prefectul județului Sibiu referitoare la situația persoanelor de etnie 
romă din cartierul Turnișor/municipiul Sibiu infectate cu COVID-19 

• prezentarea aparatului de lucru al Instituției Prefectului-Județul Sibiu a proiectului "Șura 
Culturală" inițiat de Parohia Ortodoxă Română din cartier Gușterița/municipiul Sibiu, care 
vine in sprijinul copiilor si tinerilor, în special al acelora din medii defavorizate, cu intenția de 
implicare activă a acelora care doresc 

• S-a documentat și transmis răspuns la două radiograme ale Ministerului Afacerilor Interne și 
trei radiograme ale Secretariatului General al Guvernului 
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• Organizarea a două întâlniri cu liderii unor organizații de romi și primarii a 12 U.A.T.-uri din 
care a rezultat că, de la declararea stării de urgență și până în prezent ei au îndeplinit toate 
atribuțiile legale, neexistând probleme în comunitățile lor 

• Participarea în proiectul „PLATFORMA NAȚIONALĂ DE BUNE PRACTICI PENTRU 
ROMI”, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727, cofinanțat de către Comisia Europeană - Direcția 
Generală Justiție și Consumatori prin Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie 2014-2020. 

• Participarea la șase ședințe pe platforma ZOOM convocate de Agenția Națională pentru Romi 
• prezentarea situației repartizării locurilor speciale pentru tineri de etnie romă în învățământul 

profesional, preuniversitar și universitar, recrutarea candidaților la concursul de admitere și 
cifrele de școlarizare aprobate pentru sesiunea 2020 destinate cetățenilor aparținând 
minorităților naționale și etniei rome la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și școlile 
de agenți de poliție, precum și la Facultatea de Jandarmi și școlile militare de subofițeri 
jandarmi, sesiunea 2020. 

 
În aplicarea prevederilor acestei strategii naționale, s-au constatat două tipuri de impedimente legate 
de colectarea datelor dezagregate etnic și de autodeclararea cetățenilor români de etnie romă. 
 
De aceea, trebuie identificată o formulă unitară atunci când se implementează proiecte destinate 
incluziunii sociale a cetățenilor români de etnie romă deoarece, legislația nu permite colectarea 
datelor dezagregate etnic, iar autodeclararea cetățenilor români de etnie romă cunoaște o fluctuație, 
de la Recensământul Populației și Locuințelor 2011, la diverse alte situații/raportări. 
 
Se reiterează și în acest raport faptul că, potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (1) al Regulamentului nr. 679 
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor) – cu aplicabilitate din data de 25.05.2018, „Se 
interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile 
politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea 
de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind 
sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice”; în 
consecință, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor nu prelucrează date cu caracter 
personal legate de originea rasială sau etnică, cu ocazia soluționării cererilor specifice înregistrate la 
nivelul ghișeelor acestor structuri de evidență a persoanelor.  
 
Un punct de vedere pentru remedierea sau evitarea acestor deficiențe, ar consta în elaborarea unei 
strategii naționale care să se adreseze tuturor cetățenilor români expuși sărăciei și excluziunii sociale, 
fără diferențiere pe criteriul apartenenței etnice, în contextul în care a fost constituit mecanismului 
național pentru promovarea incluziunii sociale în România, iar Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 
aprobă Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-
2020 incluziunea socială și reducerea sărăciei. Acesta urmărește integrarea comunităților 
marginalizate, pornind de a premisa existenței de grupuri de romi expuse riscului de sărăcie, indiferent 
de vârsta, educația și mediul de rezidență al acestora. 
 
1. b Acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor Hotărârii Guvernului nr. 1217/2006, Hotărârii 
Guvernului nr. 383/2015 și ale Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 1086/2018 
 
Trei ordine de prefect emise în anul 2020 stau la baza desfășurării activității Comisiei Județene de 
Incluziune Socială, reglementând actualizarea componenței acesteia. Obiectivele Planului Județean 
de acțiuni pentru incluziune socială 2018 – 2020 a fost elaborat și aprobat în ședința ordinară. 
Activitatea comisiei s-a desfășurat și în anul analizat în conformitate cu Regulamentul de Organizare 
și Funcționare care îi stă la bază. 
 
De relevanță pentru anul 2020 a fost elaborarea Raportului de activitate pentru anul 2019 și a 
Raportului pentru semestrul I 2020, cu aportul tuturor membrilor. Indicatorii formulați în Planul 
județean de acțiune (PJA) s-au dovedit a fi aliniați celor prevăzuți în strategia națională și adaptați 
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condițiilor specifice din județul Sibiu, gradul lor de corelare fiind ridicat, atât în ceea ce privește 
obiectivele și măsurile definite, precum și prin prisma utilizării acestor indicatori în monitorizare. 
Indicatorii de output s-au dovedit a fi cei asumați în PJA. 
Prin Hotărârea nr. 2 a Comisiei Județene de Incluziune Socială Sibiu au fost aprobate acțiunile 
realizate în anul 2020 în conformitate cu PLANULUI JUDEȚEAN DE ACȚIUNI PENTRU 
INCLUZIUNEA SOCIALĂ 2018- 2020. 
Un alt rezultat notabil a fost dezbaterea și avizarea, conform art. alin. 117(2) al Legii nr. 292/2011, a 
PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI 
FINANȚATE DIN BUGETUL CONSILIULUI JUDEȚEAN SIBIU, PENTRU ANUL 2020,  fiind emisă 
în acest sens o hotărâre a acestei comisii cu competențe în domeniu. 
 
1c. Activitatea Comisiei Județene pentru Egalitate de Șanse Sibiu 
 
Pentru desfășurarea în conformitate cu prevederile legale, a fost emis un ordin de prefect privind 
aprobarea componenței Comisiei Județene în Domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați – 
COJES. 
 
A fost elaborat Plan de acțiuni pentru implementarea în Instituția Prefectului-Județul Sibiu a 
principiilor privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și a fost transmis 
Raportul pe semestrul I al anului 2020 Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială spre 
finalizarea raportului județean. 
 
A fost inițiată elaborarea Politicii Interne în domeniul relațiilor de muncă din cadrul Instituției 
Prefectului - Județul Sibiu care vizează eliminarea toleranței la hărțuirea la locul de muncă și măsuri 
antihărțuire, document care va fi finalizat în primul semestru al anului 2021. 
 
1d. Colaborarea cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane 
 
S-a documentat și transmis un răspuns la Radiograma Ministerului Afacerilor Interne cu propunerile 
legate de Planul Național de Acțiune 2021-2022 aferent Strategie naționale împotriva traficului de 
persoane 2018-2022. In acest sens, trebuie menținută continuitatea politicilor publice de prevenire a 
traficului de persoane prin utilizarea unor noi metode și mijloace de implementare, având drept punct 
de plecare centralizarea eforturilor de prevenire ale instituțiilor publice și ale organizațiilor 
nonguvernamentale, în vederea creșterii eficienței demersului comun privind grupurile-țintă și zonele 
de risc. 
 
S-a asigurat desfășurarea ședinței anuale de la Sibiu, cu participarea membrilor echipei 
interinstituționale implicate în prevenirea traficului de persoane, punându-se accent pe  coeziunea 
socială. Victimele traficului de persoane sunt grupul vulnerabil cel mai expus și au nevoie de ajutor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 207 

2.3 PROTECŢIA MEDIULUI   
 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 

Activitatea managerială a agenţiei în anul 2020, a avut ca obiectiv asigurarea unui mediu 
sănătos pentru generaţiile prezente şi viitoare şi realizarea unor îmbunătăţiri majore şi continue ale 
calităţii aerului, solului şi apelor, în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al 
judeţului Sibiu.  

Totodată, Comisia de monitorizare constituită în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului   
Sibiu în conformitate cu Ordinul nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităților publice  a implementat, împreună cu structurile organizatorice, 
standardele de management şi control intern referitoare la: mediul de control, performanţe şi 
managementul riscurilor, planificarea, activităţi de control, informarea şi comunicarea, evaluarea 
sistemului de control intern/managerial. 
  
Planul de acţiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 

 
Planurile de acţiune pentru mediu contribuie la dezvoltarea în ansamblu a comunităţilor şi 

determină o îmbunătăţire a calităţii mediului. Elaborarea şi implementarea acestora reprezintă o 
cerinţă indispensabilă a conceptului de dezvoltare durabilă pentru fiecare comunitate. 

 
Măsurile din Planul de acţiuni pentru realizarea în judeţul Sibiu a obiectivelor cuprinse în 

Programul de Guvernare au fost corelate cu obiectivele prioritare din Programul de Guvernare 2020, 
raportarea făcându-se trimestrial.  
 
 Organizarea şi participarea la campanii de informare şi de conştientizare a publicului în 
domeniul protecţiei mediului 
 

Pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse, agenţia a continuat în 2020 campania 
de informare şi de conştientizare a publicului în domeniul calității aerului în județul Sibiu, prin 
postarea zilnică pe pagina de facebook a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, a Buletinului 
pentru informarea publicului cu privire la calitatea aerului în judeţul Sibiu. 
 Implementarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu Judeţul Sibiu  

 
Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) la nivelul judeţului Sibiu pentru perioada 2014 

– 2020, aprobat de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului prin adresa 
nr.1/26/TFP/07.01.2015, precum și de către Consiliul Județean Sibiu prin HCJ nr. 4/29.01.2015, se 
află în stadiul de implementare, monitorizare şi evaluare a acţiunilor propuse pentru atingerea ţintelor 
și obiectivelor stabilite în vederea rezolvării problemelor de mediu identificate. Astfel, stadiul de 
realizare a tuturor acţiunilor propuse în PLAM la nivelul judeţului Sibiu pentru perioada 2014 – 2020, 
la finalul semestrului I 2020 arată că din totalul de 166 acţiuni: 45,18 % au fost realizate, un procent 
de 36,14% sunt în curs de realizare, iar 18,68% sunt nerealizate. 
 
 Implementarea la nivel judeţean a planurilor şi programelor finanţate din bugetul de stat, 
fonduri comunitare, fonduri de la alte organisme internaţionale: 
 

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu s-a implicat în emiterea la timp şi cu respectarea 
cadrului legal a tuturor actelor specifice de reglementare pentru toate proiectele şi programele de 
anvergură care s-au promovat la nivel judeţean, prin diverse modalităţi de finanţare. 
 
Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu are în derulare  proiectul: 
Managementul conservativ al siturilor de importanță comunitară ROSCI0382 Râul Târnava 
Mare între Copșa și Mihalț, ROSCI0431 Pajiștile dintre Șeica Mare și Veseud și ROSCI0312 
Castanii  comestibili de la Buia  
Beneficiar  - Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu  



 208 

Sursa de finanţare: Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) – O.S. 4.1 Apel de proiecte 
pentru creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității. 
Obiectivul general (Scopul proiectului): Elaborarea planurilor de management pentru siturile 
NATURA 2000 ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ, ROSCI0431 Pajiştile 
dintre Şeica Mare şi Veseud, ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia, precum şi implementarea 
măsurilor de management conservativ în ariile vizate de proiect. 
Durata: 48 luni - 01.07.2017 - 30.06.2021. 
Valoarea proiectului: 4 681 980.25 lei 
 

DOMENIUL DEŞEURI ŞI SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE 
 

În vederea întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, în anul 2020 s-a realizat 
colectarea, verificarea, validarea la nivel judeţean, a datelor privind gestionarea deşeurilor şi 
introducerea acestora în bazele de date naţionale online, cu respectarea termenelor stabilite de către 
Agenția pentru Protecția Mediului.  

S-a realizat raportarea electronică în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) a gestionării 
diferitelor fluxuri de deșeuri. 

În 2020 s-a realizat colectarea, verificarea, validarea şi centralizarea la nivelul judeţului 
Sibiuşi transmiterea la Agenția Națională pentru Protecția Mediului a informaţiilor primite de la 
operatorii economici. 

În conformitate cu H.G. nr. 1061/2008 care stabileşte procedura de reglementare  și control 
a transportului deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, agenţii economici care 
generează, colectează, depozitează temporar deşeuri periculoase în cantităţi mai mari de o tonă/an, 
sunt obligaţi să completeze anexa I la hotărârea mai sus menţionată. Formularele pentru aprobarea 
transportului de deşeuri periculoase (anexa I) sunt transmise la agenţia judeţeană pentru protecţia 
mediului în a cărei rază teritorială se află staţia de tratare/valorificare/eliminare, colectare, depozitare 
temporară.  

În 2020, au fost înregistrate la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, în registrul de evidenţă 
a transporturilor de deşeuri periculoase, 291 formulare pentru aprobarea transportului acestor deşeuri.  
Transportul acestor deşeuri periculoase a fost efectuat de către agenţi economici autorizaţi, la 
instalaţia de valorificare din Copşa Mică (SC Rombat SA- Rebat), la staţia de tratare deşeuri medicale 
SC Stericycle România SRL, precum şi la spaţiile de depozitare temporară de la SC Jifa SRL, SC 
Unitrans SRL, SC Roues SRL, SC Roues Solutions, SC Master Ecologic SRL, SC Metal Rom SRL. 
 

 
 Implementarea Sistemului de management integrat al deşeurilor din judeţul Sibiu 
 

Consiliul Judeţean Sibiu este beneficiarul proiectului “Sistem de management integrat al 
deşeurilor din judeţul Sibiu”, care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 
30/2009.  

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unui sistem de management integrat 
al deşeurilor solide la nivelul întregului judeţ, în scopul conformării cu obligaţiile asumate de România 
în Tratatul de Aderare. Acest proiect a fost finalizat și se află în perioada de  monitorizare post închidere 
a celor 5 depozite de deșeuri urbane neconforme (Sibiu-Remetea, Cisnădie, Agnita, Avrig, Tălmaciu). 
Depozitele sunt împrejmuite, înierbate și se încadrează    armonios în peisaj. 

Planul Județean de Gestiunea Deșeurilor 2019 – 2025 a parcurs procedura de evaluare 
strategică de mediu și a primit decizia favorabilă a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu. 

Scopul realizării Planului Județean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD) este de a dezvolta un 
cadru general propice gestionării integrate a deşeurilor la nivel județean, cu efecte negative minime 
asupra mediului. Planul de gestionare a deșeurilor are un rol cheie în dezvoltarea unei gestionari 
durabile a deșeurilor.  
Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor are ca scop:  
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• definirea obiectivelor și țintelor județene în conformitate cu obiectivele si țintele Planului 
Național de Gestionare a Deșeurilor, precum și obiectivelor și țintelor existente la nivel 
european; 

• abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deșeurilor care fac obiectul planificării la 
nivel județean;  

• baza pentru stabilirea necesarului de investiții și a politicii în domeniul gestionării 
deșeurilor care fac obiectul planificării;  

• baza pentru realizarea și dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor la 
nivel județean;  

• baza pentru elaborarea proiectelor pentru obținerea finanțării. 
 

DOMENIUL ARII PROTEJATE 
 
 Menţinerea stării de conservare a ariilor de interes comunitar     existente la nivel local 

 
În  judeţul Sibiu au fost desemnate 20 situri NATURA 2000 (16 SCI-uri şi 4 SPA-uri). Până 

la declararea siturilor de importanţă comunitară (SCI) ca arii speciale de conservare (SAC) prin 
Hotărâre de Guvern în baza recunoaşterii lor de către Comisia Europeană, pentru fiecare din 
siturile declarate se instituie cu caracter provizoriu regimul de arie naturală protejată, ca arie 
specială de conservare.  

Pentru toate planurile, programele, proiectele şi activităţile care urmează să se desfăşoare în 
situri NATURA 2000, precum şi în vecinătatea acestora, se aplică prevederile legale în vigoare 
referitoare la procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi la procedura-
cadru de evaluare a impactului asupra mediului.  

În cadrul Comisiei de Analiză Tehnică s-au analizat studiile de evaluare a impactului pentru 
programele şi proiectele care ar putea afecta semnificativ siturile NATURA 2000 şi s-au eliberat 165 
de puncte de vedere pentru planuri, programe, proiecte şi activităţi care se desfăşoară în interiorul, 
vecinătatea sau în legătură cu siturile Natura 2000.  

S-au luat măsurile necesare pentru ca autorităţile administraţiei publice locale să 
prevadă în mod obligatoriu încadrarea acestor arii în Planurile de Amenajare a Teritoriului și de 
Urbanism. 
 
 Asigurarea custodiei pentru ariile naturale protejate  

 
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, prin serviciul teritorial, asigură 

administrarea tuturor ariilor naturale protejate aflate pe teritoriul județului Sibiu.  
Prin proiecte finanțate din Axa 4 POS Mediu, atât Agenția pentru Protecția Mediului 

Sibiu cât și alți custozi și administratori au realizat planuri de management pentru ariile naturale 
protejate aflate în custodie/administrare. 

 
 Monitorizarea stării de conservare a speciilor și habitatelor protejate  
 
 În anul 2020 au fost analizate studii de evaluare adecvată din care reiese starea de 
conservare a speciilor și habitatelor protejate din zona de amplasare a proiectelor de infrastructură 
apă și apă uzată, studii de evaluare a stării de conservare transmise în cadrul proiectului aflat în 
derulare la Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu și rapoarte de monitorizarea MHC - urilor 
transmise de beneficiari.   

 
Actualizarea  bazelor  de  date   privind   speciile şi  habitatele   de  interes comunitar 

 
 La nivel naţional există o bază de date integrată privind ariile naturale protejate, speciile şi 
habitatele de interes comunitar (IBIS) în care sunt permanent actualizate datele în conformitate cu 
realitățile din teren.  
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 Au fost realizate 77 deplasări în vederea participării în Comisii de evaluare a pagubelor 
produse de animale sălbatice, alături de reprezentanţi ai Gărzii Forestiere Braşov, la solicitarea 
primăriilor pe teritoriul cărora s-au produs pagubele, conform H.G. nr. 1679/2008 privind 
modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului 
cinegetic nr.407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi 
proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor. 
 În anul 2020 au fost eliberate 81 autorizaţii, conform Ordinului nr.410/2008 pentru activităţi 
de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a 
florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a 
plantelor şi animalelor din flora şi respectiv, fauna sălbatică şi a importului acestora, desfăşurate pe 
teritoriului județului Sibiu.  
 Au fost actualizate datele cu privire la grădinile zoologice, prin centralizarea fişelor de 
evidenţă a animalelor din grădinile zoologice şi transmiterea trimestrială a acestora la nivel central. 
Au fost introduse datele referitoare la grădinile zoologice în baza de date integrată privind ariile 
naturale protejate, speciile şi habitatele de interes comunitar (IBIS). 
 

DOMENIUL REGLEMENTĂRI 
 
  Optimizarea activităţilor privind emiterea actelor de reglementare, urmărirea aplicării  
procedurilor specifice şi a legislaţiei de mediu în vigoare, având ca efect creşterea numărului de acte 
de reglementare emise, raportat la numărul de solicitări (avize de mediu, acorduri de mediu, autorizaţii 
de mediu, autorizaţii integrate de mediu): 
Directiva EIA Directiva 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. 

Au fost depuse spre analiză 1990 solicitări de evaluare inițială pentru proiecte, din care au 
fost soluţionate 1715 prin emiterea de clasare a notificării, au fost emise 213 decizii ale etapei de 
încadrare și 5 acorduri de mediu, au fost 20 documentaţii respinse.  
Directiva SEA  Directiva 2001/42/ EC Parlamentului European şi Consiliului. 

În perioada 21.10.2019 - 31.12.2019 au fost depuse spre analiză, conform H.G. nr. 1076/2004 
195 solicitări pentru planuri în domeniile amenajarea teritoriului şi urbanism, managementul ariilor 
naturale protejate, silvicultură, mobilitate urbană, etc. din care, au fost soluţionate 73 pentru care s-a 
stabilit că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare de mediu, s-au emis 5 avize de mediu 
pentru planuri şi programe, 7 documentaţii au fost respinse, 63 consultaţii tehnice (PUD).  
 
Directiva IPPC Directiva nr. 2001/1/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluării. 

Număr instalaţii IPPC în judeţul Sibiu: 19 din care 8 s-au aflat în procedura de 
revizuire/actualizare, s-au emis 3 autorizaţii integrate de mediu. 

S-au validat datele înscrise de operatori în secţiunea emisii industriale în registrele IPPC, 
PRTR.     
 
Activităţi ce intră sub incidenţa Ordinului nr. 1798/2007 
Conform procedurilor stabilite prin Ord. 1798/2007, au fost depuse 446 solicitǎri de 
obţinere/revizuire/vizare anualǎ a autorizaţiilor de mediu, s-au emis 174 autorizaţii de mediu, 87 
autorizaţii de mediu revizuite, 203 vize anuale, s-au transferat 16 autorizaţii de mediu, s-au 
eliberat 924 consultaţii tehnice şi 23 obligaţii de mediu la încetarea activităţii, 2 documentaţii au 
fost respinse.  
  
DOMENIUL SCHIMBĂRI CLIMATICE  

S-au verificat documentațiile depuse în vederea obţinerii autorizaţiilor de mediu prin prisma 
încadrării sub incidența HG nr. 780/2006 cu modificările și completările ulterioare. 
Urmărirea conformării activităţilor prestate de agenţii economici faţă de actele de reglementare 
emise şi de actele normative privind protecţia mediului: 
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Controlul conformării activităţilor care intră sub incidenţa  Legii nr 278/2013 privind emisiile 
industriale, s-a realizat prin evaluarea Rapoartelor anuale de mediu ale agenţilor economici, depuse 
la autoritatea de mediu în luna martie 2020.  Verificarea conformării în teren s-a realizat în baza 
planului anual de control al conformării şi în cazul unor situaţii deosebite (sesizări, depăşiri ale 
standardelor de calitate sau modificări ale activităţilor). Pentru amplasamentele aflate şi sub incidenţa 
Directivei SEVESO, la verificări au participat şi reprezentanţii Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență. 
 
DOMENIUL MONITORIZARE 

Evaluarea şi managementul zgomotului ambiental: 
La nivelul județului au fost depuse Planurile de acțiune aferente Hărților strategice de Zgomot 

pentru Căile Ferate din interiorul aglomerării Sibiu, acestea fiind analizate şi evaluate de membrii 
Comisiei tehnice din Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în luna iulie 2020. 

 Serviciul Monitorizare și Laboratoare s-a implicat în proiectele nou realizate la nivel județean 
pentru ”Construirea Spitalului Clinic de Urgență” și ”Autostrada Sibiu – Făgăraș”. 

Urmărirea respectării conformităţii instalaţiilor/activităţilor cu prevederile Directivei 
94/63/CE privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea 
carburanților şi din distribuţia acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților: 

• Monitorizarea staţiilor de benzină, a cisternelor mobile, a instalaţiilor de 
încărcare/descărcare în/din cisterne mobile la terminale şi a instalaţiilor de depozitare 
la terminale, urmărirea actualizării certificatelor de inspecţie tehnică COV şi a Fişelor 
de emisii totale anuale de compuşi organici volatili în atmosferă. 

La nivelul judeţului Sibiu avem: 
• 78 de staţii de distribuţie a carburanților, dintre care: 54 conforme, 16 închise, 1 

exceptată de la obligațiile de conformare, 7 ieşite de sub incidenţa directivei;  
• 57 de cisterne mobile dintre care: 16 conforme, 41 scoase din uz; 
• 38 de instalaţii de depozitare la terminale, din care: 21 închise, 15 ieşite de sub 

incidenţa directivei, 2 conforme cu directiva; 
• 24 de instalaţii de încărcare/descărcare a containerelor mobile la terminale, din care: 

20 închise, 3 ieşite de sub incidenţa directivei, 1 exceptată de la obligaţiile de 
conformare.  

Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului 
Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului se compune din 4 staţii automate cu transmitere on-

line a datelor de monitorizare. Funcţionarea celor patru staţii este continuă, 24 ore din 24, şapte zile 
pe săptămână, iar cele patru staţii se află amplasate în următoarele locații: două în municipiul Sibiu 
(lângă sediul instituției și pe strada Oțelarilor), una în orașul Copşa Mică (lângă Primărie) şi una în 
municipiul Mediaş (pe strada Gării). Poluanții monitorizați, metodele de măsurare, valorile limită, 
pragurile de alertă și de informare și criteriile de amplsare a punctelor de monitorizare sunt stabilite 
de legislația națională privind protecția atmosferei și sunt conforme cerințelor prevăzute de 
reglementările europene. 

        SB1-Sibiu, staţie de fond urban, indicatori monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, 
PM2,5, PM10, BTEX, Pb, Cd. 

        SB2-Sibiu, staţie industrială, indicatori monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, 
PM10, BTEX. 

        SB3-Copşa Mică, staţie industrială, indicatori monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, 
O3, PM10, Pb, Cd, As, Ni. 

        SB4-Mediaş, staţie industrială, indicatori monitorizaţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, 
PM10, Pb, Cd, As, Ni.  

 
Reţeaua automată de supraveghere a calităţii aerului cuprinde cele 4 staţii automate ce fac parte 

din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) și a devenit funcţională la 
începutul anului 2008. Datele sunt afişate pe panourile exterioare cu afişaj electronic din Sibiu şi 
Copşa Mică, fiind la dispoziţia publicului. Operatorii locali supraveghează buna funcţionare a 
analizoarelor din staţii şi răspund de validarea datelor brute. Filtrele expuse în scopul prelevării 
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pulberilor în suspensie au fost analizate în cadrul Laboratorului APM Sibiu pentru determinări 
gravimetrice şi analize prin spectrometrie de absorbţie atomică pentru determinarea metalelor grele. 
Datele validate de către operatorul local sunt transmise la server-ul central al Agenției Naționale 
pentru Protecția Mediului unde sunt certificate. 

În anul 2020, pentru factorul de mediu AER, au fost efectuate 10093 analize automate și 
2404 analize manuale, constatându-se 1 depășire a valorii ţintă la ozon, la stația SB4. De asemenea, 
în urma analizelor manuale determinate în laborator conform standardului de referință SR EN 
12341:2014, au fost constatate depășiri ale valorii limită zilnice de 50 µg/mc (a nu se depăşi această 
valoare mai mult de 35 de zile într-un an calendaristic în fiecare staţie), conform Legii nr. 104/2011, 
la PM10, astfel: 9 depășiri la stația SB1, 1 depășire la stația SB3 și 14 depășiri la stația SB4. 

În zona în care se găseşte în prezent staţia SB2 s-a înregistrat o scădere semnificativă a 
activităţilor industriale, motiv pentru care s-a gândit relocarea staţiei SB2 în altă parte a municipiului 
Sibiu. Propunerea de relocare a fost comunicată Agenției Naționale pentru Protecției Mediului încă 
din anul 2017. În anul 2020 s-a primit adresă de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru 
identificarea unui nou amplasament. 

 În colaborare cu Primăria Sibiu a fost identificat un nou amplasament, situat în zona de vest 
a municipiului, în vederea relocării stației SB2, tip suburban, pentru care a fost primit un acord de 
principiu. Au fost transmise toate documentele deținute până la această dată către Ministerul Mediului 
Apelor și Pădurilor, conform solicitărilor. 
 
 Asigurarea funcţionării şi organizării laboratorului agenţiei  

Au fost efectuate verificările şi etalonările metrologice la o parte din echipamentele existente 
în dotare, în funcție de fondurile alocate; au fost schimbate metodele vechi de analiză cu metode 
conform normelor UE, SR EN şi SR ISO pentru anumiţi indicatori. 

S-a implementat Sistemul de Management al Calităţii, activitatea  desfăşurându-se conform 
acestor proceduri, fiind elaborate proceduri generale, proceduri specifice de lucru și instrucțiuni de 
utilizare.  

Serviciul Monitorizare și Laboratoare a elaborat procedurile operaţionale, parte integrantă a 
implementării Sistemului de Control Intern Managerial.  

Numărul total de indicatori analizaţi/măsurători în anul 2020, de către personalul 
Laboratorului Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu - 21901.   
 

 

GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – SERVICIUL COMISARIATUL JUDEŢEAN 

SIBIU 
 

 

Activitatea de inspecţie şi control a Comisariatului Judeţean Sibiu se desfăşoară cu respectarea 
Ordinului nr. 464/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 
inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, cu modificările şi completările ulterioare.  

Normele tehnice sunt elaborate în conformitate cu Recomandarea Parlamentului şi Consiliului 
European din 4 aprilie 2001 - Recomandarea 2001/331/CE privind criteriile minime pentru inspecţiile de mediu 
în statele membre şi cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Au fost efectuate un număr de 830 inspecţii în domeniul controlului poluării şi în domeniul 
biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor naturale protejate. 

Au fost aplicate 17 avertismente şi 88 amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.439.500 lei.  
Au fost impuse 2 dispoziţii de sistare a activităţii. 
A fost impusă o desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială. 

 
ACTIVITATEA DE INSPECŢIE ŞI CONTROL - în perioada 01.01 - 31.12.2020 
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-TOTAL INSPECŢII (în domeniul controlului poluării şi în domeniul 
biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor protejate) 830 
-TOTAL NR. AMENZI APLICATE 88 
-TOTAL VALOARE AMENZI APLICATE  1.439.500 lei 
-DESFIINŢĂRI LUCRĂRI 1 
-DISPOZIŢII DE SUSPENDARE A ACTIVITĂŢII 2 
1.     DOMENIUL CONTROLULUI POLUĂRII 
-Numărul total inspecţii realizate, din care: 664 
-inspecţii planificate  107 
Nr. inspecţii neplanificate, din care: 557 
Inspecţii pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse în actele 
de reglementare 107 
Inspecţii în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu 24 
Inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii  118 
Inspecţii dispuse de CG/ACPM  176 
Inspecţii pentru verificarea legalităţii emiterii actelor de reglementare 1 
Pentru identificarea de obiective noi  7 
Inspecţii pentru verificarea realizării măsurilor impuse 72 
Inspectii cu alte autoritati 52 
SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE  
Nr. Amenzi 67 
Valoarea amenzilor aplicate  1.192.500 lei 
Avertismente 16 
Desfiinţări lucrări 1 
Propuneri de suspendare activitate 
 1 
2.     DOMENIUL BIODIVERSITĂŢII BIOSECURITĂŢII ŞI ARIILOR PROTEJATE  
Numărul total inspecţii realizate, din care: 166 
inspecţii planificate  20 
Nr. inspecţii neplanificate, din care: 146 
Inspecţii pentru verificarea modului de respectare a condiţiilor impuse în actele 
de reglementare 47 
Inspecţii în urma autosesizării Gărzii Naţionale de Mediu 9 
Inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii  13 
Inspecţii dispuse de CG/ACPM  6 
Pentru identificarea de obiective noi  
 2 
SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE  
Nr. amenzi 21 
Valoarea amenzilor  247.000 lei 
Avertismente 1 
Propuneri de suspendare activitate 1 
 
 

Acţiuni de inspecţie care au condus la îmbunătăţirea semnificativă a calităţii factorilor de 
mediu: 

 
- Comisariatul Judeţean Sibiu a avut ca obiectiv în anul 2020 prevenirea deteriorării factorilor 

de mediu şi reducerea poluării mediului în judeţ. La realizarea măsurilor propuse un rol important au 
avut dispoziţiile şi controalele tematice dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de 
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Mediu. Odată cu reluarea problematicilor urmărite anual în cadrul acţiunilor de control tematic s-a 
constatat faptul că majoritatea operatorilor economici vizaţi de aceste acţiuni de control şi-au remediat 
deficienţele constatate şi sancţionate în decursul repetatelor controale efectuate; 

- Calitatea controalelor desfăşurate şi măsurile dispuse au fost de natură a mobiliza agenţii 
economici în luarea celor mai bune, concrete şi eficiente măsuri pentru prevenirea oricăror fapte ce 
pot aduce atingere condiţiilor de mediu, rezolvarea cu promptitudine şi profesionalism a sesizărilor, 
agenţilor economici sau a persoanelor fizice; 
- Implicarea comisarilor în acţiunile organizate cu ocazia zilei Gărzii de Mediu şi a Zilei Mediului; 
- În scopul prevenirii şi reducerii emisiilor industriale, s-au desfăşurat controale privind urmărirea 
conformării instalaţiilor la legislaţia de mediu în vigoare; 
- Managementul deşeurilor a fost realizat prin: verificarea agenţilor economici  autorizaţi să 
desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a deşeurilor; 
- Având în vedere specificul zonei judeţului Sibiu pe întreg parcursul anului 2020 s-a pus accent şi 
pe controlul ariilor naturale protejate, parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi siturilor Natura 
2000.  
 

In vederea îmbunătăţirii activităţii de inspecție se propun următoarele măsuri: 
- participarea la cursuri de instruire; 
- alocarea timpului necesar pentru studiul legislaţiei; 
- îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale; 
- combaterea efectelor schimbărilor climatice; 
- conservarea biodiversității; 
- managementul eficient al deșeurilor și substanțelor periculoase; 
- îmbunătățirea calității aerului și controlul poluării industriale. 
 
 

 
 
 

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR SIBIU (SGA) 
 

În cursul anului 2020, Sistemul  de Gospodărire a Apelor Sibiu şi-a  desfăşurat activitatea în 
concordanţă cu Programul de Guvernare.  

Datorită efortului conjugat al compartimentelor tehnice ale Sistemului de Gospodărire a 
Apelor Sibiu s-au obţinut rezutate bune în toate activităţile specifice gospodăririi apelor, după cum 
urmează:  
- cunoaşterea, administrarea, gestionarea cantitativă şi calitativă precum şi 
valorificarea economică a resurselor de apă de suprafaţă şi subterană din bazinul hidrografic Olt, jud 
Sibiu; 
- administrarea, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii  de gospodărire a apelor, a reţelei de 
hidrologie şi hidrogeologie; 
- organizarea activităţii de protecţie împotriva epuizării şi degradării apelor de suprafaţă şi  
subterane; 
- organizarea activităţii de prevenire şi apărare împotriva acţiunilor distructive ale apelor, de  
prevenire, avertizare şi combatere în caz de poluări accidentale ; 
- asigurarea, colectării şi transmiterii zilnice a datelor hidrometeorologice şi de gospodărirea apelor, 
precum şi a altor informaţii solicitate de autoritatea centrală sau de alte autorităţi, conform fluxurilor 
informaţionale stabilite; 
- asigurarea (folosind tehnica din dotare, clasică şi modernă) legăturii cu formaţiile din   teritoriu, 
precum şi cu alte autorităţi pentru semnalarea, identificarea sau intervenţia în   cazul unor situaţii 
deosebite. 
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     Staţia Hidrologică Sibiu 
 

 Activitatea de monitorizare a scurgerii de apă şi de aluviuni pe râuri şi valorificarea 
fondului de date până la stadiul de studii anuale, a continuat în bazinul hidrografic Olt de pe raza 
judeţului Sibiu şi în anul 2020. 

Cele 21 staţii automate - construite în programul DESWAT începând cu  anul 2009 - au 
funcţionat tot timpul anului, la parametrii normali, informaţiile fiind transmise la sediul Staţiei 
Hidrologice Sibiu în vederea prelucrării datelor;  

Activitatea de hidrometrie a cuprins: 18 staţii hidrometrice cu prelucrarea debitului lichid, 5 
posturi cu prelucrarea debitului solid şi 14 staţii hidrogeologice cuprinzând 35 foraje şi a fost 
asigurată de 16 agenti hidrometrici. 

Prin Proiectul WATMAN  se urmărește  protejarea populației, prin 
modernizarea infrastructurii adecvate pentru prevenirea inundaţiilor în vederea atenuării 
consecinţelor distructive ale acestora.  
Obiectivul  proiectului este acela de a furniza un instrument eficient autorităților responsabile în 
managementul inundaţiilor, cu ajutorul căruia să fie limitate pagubele produse de fenomenele de 
risc major (inundații, poluări accidentale) cu scopul protejării populației și a bunurilor sale . 
 
Volumele de lucrări realizate prin programul de gospodărire a apelor pe anul 2020, au fost : 
   - terasamente mecanice  125 mii mc  
   - betoane  78 mc 
   - lucrări din piatră şi anrocamente  440 mc 
   - vopsitorii   825 mp 
   - cosiri vegetative  102 ha          
    
Lucrările executate în anul 2020 au fost :  
Lucrări de reparaţii curente :  

 Apărare de mal pârâu Săliște la Săliște  
 
Lucrări de întreţinere şi decolmatare a  cursurilor de apă : 
●  Intervenție preventivă, întreținere la lucrarea  regularizare pârâu Porumbacu la Porumbacu de Jos 
hm 80-120 
●  Intervenţie preventivă, întreţinere dig râu Cibin la Mohu,  lucrarea regularizare râu Cibin aval  baraj 
Gura Râului conflunenţă cu râul Olt-județul Sibiu 
●  Intervenție preventivă, decolmatare la lucrarea regularizare pârâu Avrig la Avrig 
● Intervenție corectivă, decolmatare pârâu Cibin aval pod DJ106 Agnita stația de epurare Sibiu  hm 
220-260 md, lucrarea regularizare și îndiguire etapa II râu Cibin 
●  Intervenție corectivă, întreținere regularizare pârâu Hârtibaciu la Alţâna amonte pod ambele maluri 
hm 366-370 
● Interventie preventivă, întreţinere regularizare pârâu Hârtibaciu la Cornăţel hm 136-140  
● Interventie preventivă, întreţinere și decolmatare incinte agricole   Beneşti – Caşolţ 
 hm 70 - 437   
● Intervenție preventivă, decolmatare, regularizare pârâu Hârtibaciu la Beneşti amonte pod izvor - 
mal stâng 
● Intervenție corectivă, decolmatare , regularizare pârâu Hârtibaciu la Agnita (pod abator ) 
● Intervenție corectivă, decolmatare, regularizare pârâu Hârtibaciu intravilan Alţâna - mal drept 
● Intervenție corectivă, decolmatare regularizare albie pârâu Albac la Vărd 
● Intervenție corectivă, decolmatare  pârâu Hârtibaciu la Nocrich 
● Intervenție corectivă, decolmatare regularizare pârâu Halmer la Brădeni intravilan și râu Hârtibaciu 
amonte Retiş 
● Decolmatări la staţiile hidrometrice 
● Intervenție corectivă, întreținere, regularizare râu Cibin la Sibiu hm 290 – 315 
● Intervenție corectivă pentru stoparea eroziunii de mal, la lucrarea zid sprijin pârâuTilisca la Tilisca 
● Intervenție corectivă pentru stoparea eroziunii de mal pe pârâu Arpasu la Arpasu de Sus,  
întreținere apărare de mal pe râul Arpașu la Arpasu de Sus 
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● Reprofilare recalibrare albie și aducere la cota  pârâu Cisnădie   Hm 20-37   
● Intervenție preventivă, întreținere pârâu Marpod la Marpod hm 23-25 
● Intervenție corectivă, întreținere Valea Săpunului hm 20 -25 
● Intervenție corectivă, decolmatare pârâu Racovița la Racovița hm 20 -12 
● Intervenție corectivă pentru stoparea eroziunii de pe malul drept pe râul Cibin la Orlat hm 485 
● Intervenție corectivă pentru punerea în siguranță a pragului de fund de pe pârâul Sebeș la Rășinari 
hm 148  

Lucrările de gospodărire a apelor și construcțiile hidrotehnice cu rol de apărare împotriva 
inundațiilor aflate în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu, au funcţionat în 
parametrii normali, conform regulamentelor de exploatare.  

Au fost verificate acumulările din administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu - 
acumularea permanentă Gura Râului pe râul Cibin şi acumulările nepermanente Retiș și Benești pe 
râul Hârtibaciu din punct de vedere UCC  
( Urmărirea Comportării în timp a Construcţiei, manevre etc).  
 
    Gestiunea Resurselor de Apă  

Efectuează recepţii lunare și trimestriale  în baza contractelor de livrare apă și prestări servicii 
cu diferite societăţi, controale la diferite obiective din punct de vedere al gospodăririi apelor, emite 
avize şi autorizaţii de gospodărire a apelor conform  competenţelor stipulate în Ordinul M.M.G.A. 
Nr.622 /2006, emite  notificări de începerea execuţiei şi punere în funcţiune, monitorizează activitatea 
societăţilor potenţial poluatoare, a surselor de apă de suprafaţă şi subterane,efectuează hidrometrie de 
exploatare la utilizatori de apă, emite penalităţi pentru depăşirea indicatorilor specifici la evacuare, 
amenzi pentru nerespectarea legilor privitoare la gospodărirea apelor, etc. 
Acest compartiment îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu Laboratorul de Calitatea Apei şi 
Inspecţia Teritorială a Apelor.  
Total acte reglementare în anul 2020 : 370 lucrări 
Total monitoring în anul 2020 :  107 obiective 
 
   Apărare Împotriva Inundaţiilor şi Dispecerat 

Dispeceratul este o verigă a sistemului informaţional-decizional al apelor dotat cu mijloace şi 
tehnologii corespunzătoare pentru urmărirea permanentă a regimurilor hidro-meteorologice şi de 
exploatare a lucrărilor hidrotehnice în vederea reglementării operative a posibilelor perturbaţii ale 
regimului normal de manifestare a parametrilor ce caracterizează activitatea A.N. “Apele Române” 
cât şi pentru declanşarea stărilor de avertizare sau alarmare caracteristice. Împreună cu activitatea de 
apărare împotriva inundaţiilor, se asigură buna gestionare a acţiunilor preventive, operative şi de 
refacere în cazul manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi monitorizarea continuă 
a parametrilor hidrometeorologici şi a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare. 

Această activitate a constat în asigurarea fluxului informaţional normal zilnic, precum şi în 
cazul fenomenelor hidrometeorologice periculoase, transmisiile fiind intensificate  în funcţie de 
evoluţia fenomenului. Centrul operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor a ţinut legătura cu 
dispeceratul ISU – Sibiu și cu comitetele locale în vederea culegerii de informaţii din teritoriu. 

Centrul operativ al Sistemului de Gospodărire a Apelor  a monitorizat în permanenţă evoluţia 
cantităţilor de precipitații și a debitelor pe cursurile de apă. 

S-au întocmit rapoartele operative și rapoarte de sinteză care au fost transmise conform 
fluxului informaţional (fenomene hidrometeorologice periculoase care s-au produs în lunile iunie – 
iulie 2020). 

S-a realizat o gestionare eficientă a apei din acumularea Gura Râului, ţinându-se cont de 
necesarul de apă, de graficul dispecer,  de prognozele meteo de scurtă durată și de lungă durată. 
  
    Laboratorul de Calitatea Apei  

Laboratorul îşi desfăşoară activitatea în sistem de asigurare a calităţii rezultatelor analizelor, 
recunoscut de organismul de acreditare RENAR.   
În cadrul laboratorului se fac analize fizico-chimice și biologice ale apelor de suprafaţă (râuri, lacuri), 
apelor brute pentru alimentări cu apă, apelor subterane şi apelor uzate (ape fecaloid-menajere 
orăşeneşti, efluenţi industriali, zootehnie).    
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Astfel, se evidenţiază în mod sistematic şi permanent gradul de poluare a apelor şi tendinţele 
sale evolutive sub influenţa unor factori de mediu (noi surse de poluare, amplificări sau diversificări 
ale celor existente, construirea sau extinderea de staţii de epurare, lucrări de amenajare de diferite 
categorii). 
Rezultatele  analizelor efectuate de laborator  se valorifică în studii anuale pe bazine hidrografice, 
care conţin prezentarea  dinamicii calităţii apelor în cadrul fiecărui bazin.   
Cunoaşterea calităţii apelor constituie punctul de plecare în stabilirea măsurilor necesare pentru 
protecţia acestora, a priorităţilor în fiecare etapă, precum şi pentru  verificarea sistematică a măsurilor 
aplicate şi corectarea lor pe parcurs. 
 
Activitatea Laboratorului de Calitatea Apei în anul 2020 prezentată defalcat este: 
  Număr total de indicatori realizaţi : 

-   chimici  7789 
-   biologici   409 

  Demararea proiectelor de investitii cu finanatare din fonduri europene: 
  1.  „Amenajarea complexă a afluenților Oltului de pe ramura nordică a munților   
        Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri rapide”   
        Pentru acest proiect s-au obținut avizele și autorizațiile necesare pentru eliberarea autorizației de 
construcție 
  2. “Mărirea capacităţii de transport a aducţiunii Gura Râului – Sibiu şi lucrări de asigurare a 
comportării în timp a barajului Gura Râului , judeţul Sibiu “ 
         Pentru acest proiect a fost emis avizul de principiu. 
 

 

 
 DIRECŢIA SILVICĂ SIBIU 

 

Activitatea Direcţiei Silvice Sibiu se desfăşoară pe o suprafaţă de 120.118 ha, din care: 
 

ü 61101 ha fond forestier proprietate publică a statului; 
ü 42263 ha fond forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-

teritoriale; 
ü 12990 ha fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi 

juridice; 
ü 3764 ha fond forestier proprietate privată a unităţilor administrativ-

teritoriale.  

Fondul forestier aflat în administrarea Direcţiei Silvic Sibiu este localizat în cuprinsul 
următoarelor judeţe: 

ü Judeţul Sibiu – 112036 ha, 
ü Judeţul Braşov – 7293 ha, 
ü Judeţul Alba – 614 ha,  
ü Judeţul Mureş – 174 ha, 
ü Vudeţul Vâlcea – 1 ha.  

Repartizarea pe zone geografice a 
suprafeţelor aflate în administrarea 
Direcţiei Silvice Sibiu este urătoarea: 
35% situate în zona de munte, 62% 
situate în zona de deal și 3% situate în 
zona de câmpie. 

Administrarea fondului forestier 
se face de către  Direcţia silvică Sibiu 

35%

62%

3%

Repartizarea pe principalele zone 
geografice a suprafeţelor administrate 

de DS Sibiu

Munte Deal Câmpie
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prin cele 8 ocoale silvice aflate din subordine: O.S. Agnita, O.S. Arpaş, O.S. Avrig, O.S. 
Dumbrăveni, O.S. Mediaş, O.S. Miercurea Sibiului, O.S. Sibiu, O.S. Valea Cibinului - Sălişte. 

În judeţul Sibiu, fondul forestier ocupă o suprafaţă de circa 199 mii ha, reprezentând 
aproximativ 37% din suprafaţa totală a judeţului.  

Direcţia Silvica Sibiu prin cele 8 ocoale silvice din subordine administrează 
60% din fondul forestier judeţean. 

În cazul fondului forestier proprietate publică a statului (61101 ha) suprafaţa pădurilor 
însumează 59926 ha. În aceste păduri predomină arboretele de răşinoase care ocupă o suprafaţă de 
24339 ha (41%), cel mai bine reprezentat fiind molidul în arborete pure în cadrul O.S. Miercurea 
Sibiului. Fagul este de asemenea bine reprezentat ocupând o suprafaţă de 14009 ha (23%) în 
arborete pure sau de amestec, quercineele ocupă o suprafaţă de 10237 ha (17%), restul suprafeţei 
fiind ocupată de arborete de diverse specii tari - 10845 ha (16%) şi diverse specii moi 496 ha (3%). 

În cazul suprafeţelor de fond forestier aparţinând altor deţinători administrate de către 
Direcţia Silvică Sibiu pe bază de contract (59017 ha), suprafaţa pădurilor însumează 58435 ha, 
structura pe specii a acestora fiind următoarea: răşinoase 23%, fag 28%, quercinee 23%, diverse tari 
24%, diverse moi 2%. 

Productivitatea medie a pădurii este de 5,8 mc/an/ha, depăşind media pe ţară de 5,6 
mc/an/ha, nivel datorat faptului că majoritatea arboretelor au în compoziţie specii autohtone care 
valorifică optim potenţialul staţional. 

Alte caracteristici ale fondului forestier sunt :  
 - clasa de producţie medie a III a;  
 - consistenţa medie 0,8; 
 - vârsta medie 57 ani. 

Cerinţele generale ale societăţii faţă de pădure sunt reprezentate de obiective economice, 
sociale şi ecologice, care sunt avute în vedere la reglementarea procesului de producţie forestier prin 
amenajamentele silvice. 

Starea de sănătate a pădurilor aflate în administrarea Direcţiei Silvice Sibiu este bună, 
neînregistrâdu-se calamităţi datorate factorilor biotici, agenţilor puternici poluanţi, sau fenomenelor 
naturale defavorabile. 
 

1. 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):  

- Creşterea ponderii regenerării naturale prin aplicarea tratamentelor intensive 
adecvate: 
    - a. regenerări naturale: 195 hectare  
    - b. împăduriri integrale: 240 hectare 
 

- Extinderea lucrărilor de îngrijire a arboretelor tinere, diferenţiate regional, în vederea 
asigurării stabilităţii şi a creşterii producţiei de lemn:  

- degajări: 148,0 hectare 
- curăţiri: 107,0 hectare 
- rărituri: 397,0 hectare  
 

- Asigurarea stării de sănătate a pădurilor prin aplicarea unor măsuri complexe de 
combatere biologică şi integrată a dăunătorilor.  

Realizarea şi menţinerea unor arborete sănătoase impune aplicarea unui sistem integrat de 
măsuri pentru combaterea unor dăunătorii existenţi. 

Se vor folosi substanţe omologate în silvicultură, care prezintă o remanenţă redusă a 
substanţelor active din componența acestora. 

În cadrul lucrărilor de combatere desfăşurate în anul 2020, s-a acţionat pentru tratarea 
rădăcinii la 1,317 mii puieţi cu Mospilan. Combaterea fuzariozei atât în solarii cât şi în câmp s-a 
făcut prin stropiri preventive cu Topsin M 70 și Folpan 80WG cu efect pozitiv asupra puieţilor. 
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Combaterea  oidiumului s-a realizat pe o suprafață de 5,15 ha prin stropiri repetate cu Heliosulf. A 
fost tratată o suprafaţă de 11,99 ha împotriva rozătoarelor folosindu-se Capcane mecanice . 

Pentru combaterea ipidaelor s-au amplasat 5120 arbori cursă echivalenţi pe 3126 ha, din 
care 4045 în suprafeţe aparţinând statului (2609 ha) şi 1075 în suprafeţe aparţinând altor deţinători 
(517 ha), după cum urmează: 1024 curse tip aripă (x5) reprezentând 7120 arbori cursă clasici. 

Contra dăunătorului Hylobius abietis s-au amplasat scoarţe toxice (până la 200 buc/ha) 
tratate cu Mospilan pe o suprafaţă de 179 ha în suprafeţe aparţinând statului  şi 27 ha aparţinând 
altor deţinători. 

Combaterea principalilor dăunători din solarii, pepiniere, arborete tinere şi arborete 
ajunse la vârsta exploatabilităţii: s-au executat lucrări de combatere a ipidelor pe o suprafaţă 
de 3126 ha prin aplicarea a 1024 curse feromonale, s-au executat lucrări de combatere a 
insectelor (6,74 ha), paraziţilor vegetali 8,54 ha, și a rozătoarelor (11,99 ha) din pepiniere şi 
solarii, s-au tratat 2,8 to de semințe, valoarea totală a lucrărilor de protecția pădurilor fiind de 
156402,49  lei. 

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

În cursul anului 2020 s-au continuat lucrarile de excuție a drumului forestier Săloi-Dogaru, 
realizând lucrări specifice de construcție pe o lungime de 5,1 km cu o valoare totală a lucrărilor de 
714460 lei. 
 
 - Reabilitare drumuri forestiere:  

În cursul anului 2020 s-au finalizat lucrările, s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor şi 
s-a pus în funcţiune:  

-drumul forestier Ciban, cu o lungime de 10,83 km şi o valoare totală a lucrărilor de 
805000 lei.  

-drumul forestier Fața Ciban, cu o lungime de 13,4 km și o valoare totală a lucrărilor 
de 606000 lei. 

A continuat execuția de lucrări specifice de infrastructură, suprastructură şi lucrări de artă 
(podeţe) pe toată lungimea drumului a drumurilor forestiere Valea Lupului 6,8 km cu o valoare 
totală a lucrărilor de 699263 lei, și Metiș – 4,4 km cu o valoare totală a lucrărilor de 984017 lei. 

- Punerea în siguranţă a drumurilor forestiere  
S-au executat lucrări de reparaţii și întreţineri curente pe o lungime de de 550 km cu o valoare 

de 2323960 lei, din fonduri proprii. 
 
3. Realizarea principalilor indicatori de performanţă programaţi: 
 - În acest an s-au realizat principalii indicatori, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. Indicatorul  UM 

REALIZĂRI 
program 
12 luni 

realizat 
12 luni %        

  SARCINI SINTETICE          
1 Regenerarea pădurilor- total ha 242.0 294.0 121% 
  din care:         
                  ■regenerări naturale ha 94.0 146.0 155% 
                  ■împăduriri ha 148.0 148.0 100% 
2 Evaluarea masei lemnoase mii mc. 156.0 191,5 123% 

3 
Lucrări de îngrijire în arborete tinere - 
STAT ha 571.0 651.0 114% 

                   ■degajări ha 116.0 148.0 128% 
                   ■curăţiri ha 98.0 107.0 109% 
                   ■rărituri ha 357.0 396.0 111% 
4 Cifra de afaceri  mii lei 46.560 46.560 100% 
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  PRODUCTIA FIZICĂ         
5 Masa lemnoasă - total  mii mc 163 163 100% 
6 Carne de vânat tone 2.0 2,55 128% 
7 Păstrav de consum tone 35.0 57.0 163% 
8 Fructe de pădure tone 20.0 20.0 100%  
9 Ciuperci  comestibile tone 20.0 73.0 365% 
10 Plante medicinale tone 0.0 0.0  

 
 

 

2.4 SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI NIVELUL DE INFRACŢIONALITATE LA 

NIVELUL JUDEŢULUI SIBIU 
       

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN ,,GENERAL DE BRIGADĂ MIHAIL 

RASTY,,SIBIU 
 

Dacă la începutul anului 2020 obiectivul primordial, în jurul căruia a fost creionată și gândită 
activitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu, a fost Creșterea gradului de siguranță a 
cetățeanului, obiectiv privit în mare măsură prin prisma ordinii publice, declararea stării de urgență, 
respectiv a stării de alertă urmare a situației epidemiologice de pe teritoriul României, generată de 
răspândirea infecției cu SARS-CoV-2, a determinat concentrarea activității inspectoratului pentru 
implementarea prevederilor legale elaborate în acest context, atât la nivel central cât și la nivel 
județean, în scopul limitării răspândirii infecției cu SARS-CoV-2. 
 

1. Ordinea și siguranța publică 
 
În perioada de referință, s-au desfășurat acțiuni pe următoarele coordonate: 

§ asigurarea ordinii publice; 
§ menținerea ordinii publice în sistem integrat; 
§ punerea în aplicare a măsurilor stabilite pe timpul stării de urgență și a stării de alertă; 
§ prevenirea și combaterea faptelor antisociale; 
§ acțiuni speciale și antiteroriste; 
§ acțiuni în cooperare sau în colaborare cu alte instituții. 

 
În anul 2020, comparativ cu anul 2019 au fost executate 1.969 misiuni pe linia menținerii, asigurării 
și restabilirii ordinii publice, în scădere cu 1,5% |(față de 1998 misiuni în 2019). 
 
Asigurarea ordinii publice 
 
S-au planificat, organizat și executat 261 de misiuni de asigurare a ordinii publice, în scădere cu 
69% (față de 848 misiuni în 2019), misiuni la care au participat 1.958 de jandarmi, în scădere cu 
62% (față de 5.241 jandarmi în 2019). Această scădere a fost generată în principal de reducerea 
manifestărilor publice pe fondul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea 
SARS-CoV-2. 
Situați principalelor categorii de misiuni executate se prezintă astfel: 

§ a scăzut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările de protest cu 99% 
(de la 322 la 3 misiuni); 

§ a scăzut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările cultural-artistice și 
promoționale cu 60% (de la 310 al 123 misiuni); 
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§ a scăzut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările sportive cu 55% 
(de la 199 la 88); 

§ a scăzut numărul misiunilor de asigurare a ordinii publice la manifestările religioase cu 78% 
(de la 19 la 4 misiuni); 

Performanța executării misiunilor de asigurare a ordinii publice s-a reflectat prin faptul că la nivelul 
zonei de competență nu a fost necesară intervenția pentru restabilirea ordinii. 
 
Menținerea ordinii publice 
 
Pentru îndeplinirea obiectivului general de creștere a gradului de siguranță și protecție a 
cetățeanului prin îmbunătățirea constantă a serviciului de ordine și siguranță publică, I.J.J Sibiu a 
angrenat, în perioada de referință, structurile de ordine publică un efectiv de 7.964 jandarmi (cu 
30% mai puțin față de 2019) astfel: 

§ 3.189 patrule de jandarmi, în scădere cu 39% (față de 5.304 patrule în 2019); 
§ 6.623 patrule mixte, în creștere cu 233% (față de 1.387 patrule în 2019). 

Din totalul contribuției la misiunea de menținere a ordinii publice, un procent de 15,5% din 
efectivul planificat aparține posturilor montane Păltiniș și Bâlea, acestea având anual un nivel 
constant de misiuni. 
În anul 2020, I.J.J. Sibiu a participat și la executarea altor misiuni, cum ar fi: 

§ 319 patrule de jandarmi, cu un efectiv de 638 jandarmi pentru securizarea centrelor de 
carantină instituite în zona de competență; 

§ cu 3.296 jandarmi pentru aplicarea măsurilor de carantină a municipiilor Sibiu și Mediaș a 
orașelor Avrig, Tălmaciu, Cisnădie și a localităților Șelimbăr, Mârșa, și Orlat (cu sprijinul 
Grupărilor de Jandarmi Mobile Brașov și Bacău). 

 
Acțiuni de intervenție 
 
În perioada de referință, inspectoratul a executat un număr de 1.756 de intervenții (intervenții prin 
SNUAU 112, dispecerat, alte solicitări telefonice sau de salvare-evacuare), în creștere cu 92% (față 
de 911 misiuni în 2019) la care au participat 2.952 de jandarmi, în creștere cu 13% (față de 2.600 
jandarmi în 2019). 
 
Acțiuni speciale și în cooperare/colaborare cu alte instituții 
 
Situația principalelor activități executate în cooperare/colaborare, în anul 2020 se prezintă astfel: 

§ 41 acțiuni executate în comun cu poliția și alte structuri MAI, în creștere cu 215% (față de 13 
misiuni în 2019); 

§ 16 acțiuni executate în comun cu organele silvice, în scădere cu 71% (față de 56 misiuni în 
2019); 

§ 15 acțiuni executate în comun cu alte instituții, în scădere cu 31 % (față de 22 misiuni în 2019); 
§ 17 acțiuni executate cu DIICOT, (față de 2 misiuni în 2019). 

 
Rezultate obținute 
 
Cu ocazia executării misiunilor, au fost legitimate și verificate în bazele de date operative, un număr 
de 6.155 persoane, în creștere cu 164 % (3744 persoane în anul 2019), fiind obținute următoarele 
rezultate: 

§ 2.945 sancțiuni contravenționale în valoare de 985.300 lei, în creștere cu 377%; 
§ 125 infracțiuni, în creștere cu 165% din care 29 constatate independent și 96 constatate în 

cooperare cu poliția. 
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Activitatea Colegiului Prefectural 
                                                                                                                            

 Colegiul Prefectural al Judeţului Sibiu funcţionează în temeiul prevederilor art. 267 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare şi anexei 3 la Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor 
prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. 

Componența Colegiului Prefectural al Județului Sibiu a fost aprobată prin Ordinul nr. 
311/2006 al  Prefectului Județului Sibiu, cu modificările și completările ulterioare, iar prin Ordinul  
nr. 312/2006 a fost aprobat Regulamentul de funcţionare al Colegiului Prefectural al Judeţului 
Sibiu. 

Regulamentul de funcţionare al Colegiului Prefectural a fost modificat şi aprobat prin Ordinul 
nr. 546/2018 al Prefectului Judeţului Sibiu. 
Colegiul Prefectural are ca scop asigurarea coordonării acivității serviciilor publice deconcentrate 
din județ și este organul consultativ al prefectului, în realizarea atribuțiilor de conducere a 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice 
organizate la nivelul județului. 

În cadrul ședințelor de lucru, membrii colegiului prefectural au raportat și analizat stadiul 
implementării programelor, politicilor și planurilor de acțiune de la nivelul județului sau al 
localităților acestuia, nevoile și dificultățile cu care s-au confruntat serviciile publice deconcentrate 
și au fost propuse măsuri pentru îmbunătățirea activității acestora. 

În anul 2019 s-au desfășurat un număr de 12 ședințe ordinare ale Colegiului Prefectural, în 
cadrul cărora au fost  dezbătute 44 de teme, prezentate de 29 de instituții. 

Au fost transmise Ministerului Afacerilor Interne un număr de 12 rapoarte ce au vizat 
activitatea Colegiului din fiecare lună. 

În exercitarea atribuțiilor care îi revin Colegiul Prefectural adoptă hotărâri, astfel încât pe 
parcursul anului 2019 au fost adoptate un număr de două hotărâri. 

Ca urmare a modificărilor survenite în componența Colegiului, prin Ordin al Prefectului s-au 
făcut actualizările necesare. 

S-a realizat monitorizarea activităţii celor 22 de servicii publice deconcentrate și instituții 
publice asimilate membre ale Colegiului Prefectural precum și a 34 de instituții invitate permanent la 
sedințele Colegiul Prefectural. 
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5. PROTECŢIA COPILULUI ŞI A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU 

 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu este o instituţie publică 
de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, care 
asigură aplicarea politicilor sociale la nivel judeţean, în domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor singure, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum şi oricăror persoane 
aflate în nevoie. 

DGASPC are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în 
funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a 
persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă familial şi comunitar. 

 
 

PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR ADULTE CU 
HANDICAP 

 
 Servicii rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap din structura Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu  
 
 În structura DGASPC Sibiu în anul 2020 erau 11 centre rezidențiale pentru persoane adulte 
cu handicap. Cele 11 centre sunt de tipul: 

- 3 centre tip CIA (centre de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități),  
- 5 centre de tip CAbR (centre de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități). 
- 2 centre de tip CRRN (centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică),  
- 1 centru de tip CRRPH (centru de recuperare și reabilitare persoane cu  handicap),  

 
Toate cele 11 centre pentru persoane adulte cu handicap au fost organizate în anul 2019 ca 

instituții de asistență socială cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sibiu. DGASPC Sibiu, care prin serviciile de specialitate, 
coordonează activitatea acestora și monitorizează respectarea drepturilor beneficiarilor. 

 
Conform prevederilor OUG nr. 69/2019 centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu 

handicap au fost reorganizate după cum urmează: 7 centre au primit avizul de la ANDPDCA și au 
fost reorganizate în anul 2020, prin Hotarârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 268/2019 şi 4 centre 
cu capacitate mai mare de 50 de locuri vor fi restructurate începând cu anul 2021, în mai multe 
etape, în centre rezidenţiale cu capacitate de 50 de locuri sau mai mică. 

 
Cele 7 centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități înființate prin reorganizare 

prin HCJ nr. 268/19.12.2019, din anul 2020 funcționează cu următoarele denumiri: 
Ø Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Agnita 
Ø Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Episcop 

Nicolae Popoviciu” Biertan 
Ø Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni 
Ø Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cisnădie 
Ø Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tălmaciu 
Ø Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Mediaș 
Ø Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. 

Nectarie” Mediaș 
 
Cele 4 centre care sunt în proces de restructurare sunt: 

Ø Centrul de Îngrijire și Asistență Biertan 
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Ø Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Rîu Vadului 
Ø Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Tălmaciu 
Ø Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni  

 
În fiecare centru pentru persoane adulte cu dizabilități, pe parcursul anului 2020, s-au 

desfăşurat cu beneficiarii activităţi individuale și de grup, dar acestea au fost mult diminuate din 
cauza distanțării fizice impuse de reglementările în vigoare datorate pandemiei de COVID-19. În 
măsura în care situația epidemiologică a permis, s-au desfășurat activități care au constat în:  
Ø evaluarea nevoilor, planificarea serviciilor furnizate în centru și/sau în colaborare cu parteneri, 

precum și monitorizarea activităților desfășurate cu aceștia,  
Ø informare, orientare,  
Ø consiliere de specialitate (psihologică, socială, medicală),  
Ø dezvoltarea abilităţilor de socializare (în centru, în comunitate, cu ocazia realizării de excursii, 

ziua porților deschise, spectacole/ serbări/ocazii festive),  
Ø dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă,  
Ø activități de recuperare/reabilitare,  
Ø educație informală și nonformală, 
Ø activități de informare pentru prevenirea unor comportamente nedorite sau nesănătoase 

(consum alcool, fumat etc),  
Ø activități de socializare și petrecere a timpului liber,  
Ø sprijin pentru depășirea situațiilor de dificultate,  
Ø cunoașterea și respectarea drepturilor și obligațiilor, a regulilor de conviețuire în centru,  
Ø sprijin pentru menținerea legăturilor cu familia, prieteni, persoane din comunitate față de care 

au dezvoltat legături de atașament, 
Ø soluționarea sesizărilor beneficiarilor sau altor persoane referitoare la aceștia,  
Ø participarea la activități și evenimente, organizate atât în centru, cât și în comunitate,  
Ø sprijin pentru integrarea în muncă – după caz,  
Ø activități legate de îngrijire, hrănire, asigurarea unui mediu de viață cât mai apropiat de cel 

familial, 
Ø asistență spirituală, în colaborare cu reprezentanții cultelor, cu respectarea opțiunilor 

beneficiarilor, 
Ø dezvoltarea de parteneriate public-public și public-privat pentru îmbunătățirea serviciilor 

furnizate. 
 
În centrele de tip CIA și CAbR, dar și în centrele care se supun procesului de restructurare, 

activitățile desfășurate au avut în vedere tipul de servicii sociale necesar beneficiarilor, potențialul 
acestora privind menținerea/dezvoltarea abilităților, personalul de specialitate pe recuperare existent 
în centru, preferințele beneficiarilor precum și materialele/dotările disponibile.  

Ca urmare a primirii avizului de la ANDPDCA, prin HCJ nr. 304 din 22.12.2020 se 
înființează începând cu data de 01.01.2021 în structura DGASPC Sibiu, fără personalitate juridică, 
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Agârbiciu, cu o 
capacitate de 45 de beneficiari și cu un total de 45 de posturi aprobate. 
 

Situația privind numărul de beneficiari adulți cu handicap aflați în sistemul rezidențial 
public din structura DGASPC, pe fiecare centru rezidenţial la sfârşitul anului 2020 era 
următoarea: 

 
Ø Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Agnita  

Centrul are o capacitate de 50 de locuri, din care ocupate la 31.12.2020 – 22 de locuri. 
Beneficiarii centrului sunt persoane vârstnice cu dizabilități, din care o parte sunt imobilizați la pat 
sau se deplasează cu greutate și au nevoie preponderent de servicii de îngrijire, socio-medicale și de 
socializare. Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor.  

Centrul are prevăzute 50 de posturi, din care ocupate 17 posturi la 31.12.2020. 
 
Þ Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Biertan 
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Centrul are o capacitate de 80 de locuri, din care ocupate la 31.12.2020 – 53 de locuri. 
Beneficiarii centrului sunt persoane vârstnice cu dizabilități, din care o parte sunt imobilizați la pat 
sau se deplasează cu greutate. Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale 
ale beneficiarilor – în special de îngrijire, socio-medicale, de socializare și petrecere a timpului 
liber.  

Centrul are prevăzute 80 de posturi, din care ocupate 40 de posturi la 31.12.2020. 
 
Þ Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane adulte cu Dizabilități „Episcop 
Nicolae Popoviciu” Biertan 

Centrul are o capacitate de 30 de locuri, din care ocupate la 31.12.2020 – 26 de locuri. 
Beneficiarii centrului sunt persoane vârstnice cu dizabilități. Se asigură servicii specializate 

care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor – în mod special servicii de îngrijire, socio-
medicale, de socializare și petrecere a timpului liber.  

Centrul are prevăzute 30 de posturi, din care ocupate 21 de posturi la 31.12.2020. 
 

Þ Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Rîu Vadului 
Centrul are o capacitate de 141 de locuri, la data de 31.12.2020 fiind ocupate 134 de locuri. 
Beneficiarii centrului sunt persoane adulte cu dizabilități neuropsihiatrice, dependenți 

aproape integral de servicii medicale, aflați în dificultate socială. La această categorie de 
beneficiari, conform nevoilor lor specifice, predomină serviciile de îngrijire, hrănire, asistență 
medicală, recuperare/ reabilitare, dar şi îngrijire paleativă. Se asigură servicii individualizate care au 
în vedere nevoile beneficiarilor.  

Centrul are prevăzute 141 de posturi, din care ocupate 92 posturi la 31.12.2020. 
 

Þ Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Tălmaciu  
Centrul are o capacitate de 134 de locuri, la data de 31.12.2020 fiind ocupate 124 de locuri. 
Beneficiarii centrului sunt persoane adulte cu dizabilități neuropsihiatrice, dependenți 

aproape integral de servicii medicale, aflați în dificultate socială. La această categorie de 
beneficiari, conform nevoilor lor specifice, predomină serviciile de îngrijire, hrănire, asistență 
medicală, recuperare/ reabilitare, socializare și petrecere a timpului liber, dar şi îngrijire paleativă. 
Se asigură servicii individualizate care au în vedere nevoile beneficiarilor.  

Centrul are prevăzute 134 de posturi, din care ocupate 84 de posturi la 31.12.2020. 
 
Þ Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Tălmaciu  
Centrul are o capacitate de 50 de locuri, la data de 31.12.2020 fiind ocupate 49 de locuri. 
Beneficiarii centrului sunt persoane cu dizabilități, dependenți în mare măsură de servicii 

socio-medicale: de îngrijire, hrănire, asistență medicală, recuperare/reabilitare, socializare și 
petrecere a timpului liber, educație informală și nonformală. Se asigură servicii individualizate care 
au în vedere nevoile beneficiarilor.  

Centrul are prevăzute 50 de posturi, din care ocupate 37 de posturi la 31.12.2020. 
 
Þ Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Mediaş 
Centrul are o capacitate de 50 de locuri, la data de 31.12.2020, fiind ocupate 48 de locuri. 
Beneficiarii centrului sunt persoane cu dizabilități, dependenți în mare măsură de servicii 

sociale. La această categorie de beneficiari, conform nevoilor lor specifice, predomină serviciile de 
îngrijire, hrănire, asistență medicală, recuperare/reabilitare, socializare și petrecere a timpului liber, 
educație nonformală și informală.  

Centrul are prevăzute 50 de posturi, din care ocupate 37 de posturi la 31.12.2020. 
 

Þ Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 
Cisnădie 

Centrul are o capacitate de 50 de locuri, la data de 31.12.2020 fiind ocupate 49 de locuri. 
Beneficiarii centrului sunt persoane cu dizabilități, dependenți în mare măsură de servicii 
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socio-medicale. La această categorie de beneficiari, conform nevoilor lor specifice, predomină 
serviciile de îngrijire, hrănire, asistență medicală, recuperare/reabilitare, socializare și petrecere a 
timpului liber, educație nonformală și informală.  

Centrul are prevăzute 50 de posturi, din care ocupate 36 de posturi la 31.12.2020. 
 

Þ Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni  
Centrul are o capacitate de 100 de locuri, la 31.12.2020 fiind ocupate 75 de locuri. 
Beneficiarii centrului sunt persoane cu dizabilități, dependenți în mare măsură de servicii 

socio-medicale. La această categorie de beneficiari, conform nevoilor lor specifice, predomină 
serviciile de îngrijire, hrănire, asistență medicală, recuperare/reabilitare, socializare și petrecere a 
timpului liber, educație nonformală și informală.  

Centrul are prevăzute 100 de posturi, din care ocupate 55 posturi la 31.12.2020. 
 

Þ Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 
Dumbrăveni  

Centrul are o capacitate de 50 de locuri, la data de 31.12.2020 fiind ocupate 49 de locuri. 
Beneficiarii centrului sunt persoane cu dizabilități care au un grad ridicat de autonomie, care 

au capacitatea de a realiza activități de recuperare, ergoterapie, iar unii pot fi integrați în muncă.  
Centrul are prevăzute 50 de posturi, fiind ocupate 19 posturi la 31.12.2020. 

 
Þ Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. 

Nectarie Mediaş 
Centrul are o capacitate de 50 de locuri, la data de 31.12.2020 fiind ocupate 47 de locuri. 
Beneficiarii centrului sunt persoane tinere cu dizabilități, care au un grad ridicat de 

autonomie, din care o parte sunt incluși în activități de recuperare, ergoterapie, iar alții sunt integrați 
în muncă. Se asigură servicii individualizate care au în vedere nevoile beneficiarilor.  

Centrul are prevăzute 50 de posturi, din care ocupate 29 de posturi la 31.12.2020. 
 

Situația privind integrarea în muncă a beneficiarilor din cadrul instituțiilor de asistență 
socială pentru persoane adulte cu handicap aflate în structura DGASPC Sibiu în anul 2020, a fost 
următoarea:  

 
- Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni a 

avut 4 beneficiari angajați cu normă parţială de 2 ore/zi la SC Baum SRL; 
- Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sf. Nectarie 

Mediaş a avut 12 beneficiari angajați cu normă întreagă (8 ore/zi) în anul 2020; 
- Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tălmaciu  a 

avut 5 beneficiari angajați, din care 4 beneficiari angajaţi cu fracţiune de normă de 4 ore/zi 
şi 1 angajat cu fracţiune de normă de 2 ore/zi la AC La Fântâna SRL Tălmaciu, dar pe 
perioada pandemiei beneficiarii au fost în concediu fără plată. 

- Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Mediaș a avut 2 
beneficiari angajaţi, cu normă întreagă (8 ore/zi) la SC Emailul SA, cu contract de muncă 
până în 01.02.2021 

- Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Cisnădie a avut 3 
beneficiari angajaţi cu fracţiune de normă de 4 ore/zi pe perioadă nedeterminată pe parcursul 
anului 2020. 

- Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni are 1 
beneficiar angajat din 30.12.2020 

 
Ceilalți beneficiari, care nu desfășoară o activitate remunerată în afara centrului, sunt 

implicați în activitățile de ergoterapie/terapie ocupațională din centre în funcție de starea de sănătate 
și de situația epidemiologică. 
 

Activități pentru adulții cu handicap (evaluare, eliberare certificate de handicap, acordare 
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drepturi de beneficii de asistenţă socială, conform Legii 448/2006) 
  
 I.2.1 Serviciul de evaluare complexă și management de caz pentru persoane adulte cu 
handicap 
 
 În anul 2020 în cadrul Serviciului de evaluare complexă și management de caz  pentru 
persoane adulte cu handicap s-au înregistrat și evaluat un număr de 2765 de cereri insotite de 
dosarele ce contin documentele prevăzute de lege in vederea încadrării în grad de handicap, din care 
2760 au fost transmise spre competentă soluţionare către CEPAH Sibiu, restul de 5 dosare urmand a 
fi transmise spre competenta solutionare catre CEPAH Sibiu în functie de data la care au fost 
programate acestea. Din totalul de 2765 cazuri evaluate de specialiştii din cadrul SECPAH, în 
vederea realizării evaluării complexe, aceștia s-au deplasat la domiciliul persoanelor nedeplasabile 
din județul Sibiu. Au fost efectuate deplasări pe teren pe tot parcursul anului 2020 la 59 persoane 
nedeplasabile. 
          Specialiştii din cadrul serviciului au efectuat 5 deplasări la sediul Direcției de Asistență 
Socială Mediaș în vederea preluării, înregistrării și evaluării beneficiarilor din zona de nord a 
județului. 
          Pentru evaluarea celor 2760 de cazuri, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap 
(CEPAH) s-a întrunit în 99 ședințe din care: 
- 81 şedinţe ordinare  
- 18 şedinţe extraordinare.  
 
 Situaţia pe grade a certificatelor de încadrare în grad de handicap emise în cursul anului 
2020 este următoarea: 
  

1 – Deficiență functională gravă (cu asistent) 724 

1 – Deficiență funcționala gravă (fără asistent) 370 
2 – Deficiență funcțională accentuată 861 
3 – Deficiență funcțională medie 413 
4 – Deficiență funcțională ușoară 35 
0 - Nu se încadrează în grad de handicap 357 
TOTAL 2760 

 
 

 
 
 În cursul anului 2020, împotriva certificatelor de încadrare în grad şi tip de handicap emise 

de către CEPAH Sibiu, au fost depuse un nr. de 71 contestații la Tribunalul Sibiu pentru care 
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specialiștii din cadrul Secretariatului CEPAH au efectuat copierea şi transmiterea documentelor 
solicitate. 

    Menționăm de asemenea faptul că, în cursul anului 2020 CEPAH Sibiu a emis, în urma 
rapoartelor întocmite de către specialiștii SECMCPAH pentru fiecare caz în parte din cele 
enumerate mai jos, următoarele decizii: 

 
Ø 15 decizii de instituționalizare pentru persoanele adulte cu handicap în cadrul centrelor din 

structura DGASPC Sibiu,  
Ø 85 decizii privind menținerea măsurii de protecție pentru beneficiarii aflați în centrele 

pentru persoanele adulte cu handicap din structura DGASPC Sibiu,  
Ø 6 decizii cu privire la încetarea măsurii de protecție 
Ø 10 decizii privind tranferul  pentru beneficiarii aflați în centrele pentru persoanele adulte cu 

handicap din structura DGASPC Sibiu  
 

Numărul total al persoanelor cu handicap neinstituționalizate, aflate în evidenţele DGASPC 
Sibiu la data de 31.12.2020, este de 14650, din care 13185 reprezintă numărul persoanelor cu 
handicap cu certificat permanent.  
 
        Repartizarea persoanelor cu handicap neinstituționalizate, în evidență, la data de 31.12.2020, în 
funcție de gen: 
 
 

Gen feminin 8054 
Gen masculin 6596 

 
 

 
 

 
Repartizarea persoanelor adulte cu handicap neinstitutionalizate, în evidență, la data de 31.12.2020, 
în funcție de tipul de handicap: 
 

Fizic  Somatic  Auditiv  Vizual  Mental  Psihic  Asociat  HIV/ 
SIDA 

Boli 
Rare  

Surdo-
cecitate  

Total 
Adulți 

3709 3417 636 1878 2230 1260 1293 117 106 4 14650 
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Situaţia pe grade a certificatelor de încadrare în grad de handicap, valabilă la data de 

31.12.2020 este următoarea: 
 

1 – Deficiență functională gravă (cu asistent) 3380 
1 – Deficiență funcționala gravă (fără asistent) 934 
2 – Deficiență funcțională accentuată 8305 
3 – Deficiență funcțională medie 1794 
4 – Deficiență funcțională ușoară 237 

Total 14650 
 
  
 

 
 

SERVICII DE PROTECŢIE PENTRU COPIII AFLAŢI ÎN SITUAŢIE DE RISC 
 
Servicii de protecţie de tip rezidenţial  
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  Copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţie de risc şi lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijirea 
părinţilor, pe o perioadă determinată de timp, le sunt oferite servicii adecvate nevoilor lor, constând 
în: găzduire, îngrijire, educaţie, consiliere, recuperare şi reabilitare, pregătire în vederea reintegrării 
sau integrării familiale şi/sau socio-profesionale, servicii de recuperare pentru copiii cu handicap 
(consultaţii medicale, kinetoterapie, masaj, logopedie, ergoterapie, meloterapie) precum şi servicii 
de formare a deprinderilor de viaţă independentă, recreative şi de socializare.  
 Din anul 2017 centrele rezidenţiale pentru copii funcționează în regim de componente fără 
personalitate juridică, în subordinea DGASPC. 

În 2020 DGASPC Sibiu, prin serviciile de specialitate, a coordonat și monitorizat activitatea 
centrelor pentru copii.  

Centrele rezidențiale pentru copii aflate în subordinea DGASPC Sibiu la 31.12.2020 erau 
următoarele: 

- Complexul de Servicii Prichindelul Sibiu, cu componentele:  
- Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități  
- Centrul Maternal  
- Centrul de Primire în Regim de Urgență 

- Centrul de Plasament Gulliver Sibiu, 
- Centrul de Plasament Orlat, 
- Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Turnu Roșu, 
- Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Speranța Sibiu. 

 
Conform datelor furnizate de către Biroul Monitorizare și Analiză Statistică situaţia 

privind copiii/tinerii care au stabilită o măsură de protecţie specială în centrele rezidenţiale 
publice pentru protecţia copilului, la data de 31.12.2020 este următoarea: 
 
 
CENTRUL Nr. copii la 31.12.2020 
CP GULLIVER SIBIU 42 
CP ORLAT 43 
CPCD TURNU ROSU 49 
CS PRICHINDELUL SIBIU - CPCD 20 
CS PRICHINDELUL SIBIU – Centrul de primire 
în regim de urgență  

13 

CPCD SPERANTA SIBIU 38 
TOTAL 205 
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Servicii rezidenţiale de prevenire a separării copilului de familie.  
 
Situaţia privind copiii aflaţi cu măsură în centrele de prevenire a separării copiilor de părinți 

la data de 31.12.2020: 
 

CENTRUL Nr. copii la 31.12.2020 
CPRU Sfânta Ana  0 
CS Prichindelul Sibiu – Centrul 
Maternal 

7 

TOTAL 7 
 
 

- COMPLEXUL DE SERVICII PRICHINDELUL SIBIU – CENTRUL MATERNAL 
 
 Centrul are o capacitate de 8 locuri – pentru cuplurile mamă-copil/copii sau femei aflate în 
ultimul trimestru de sarcină: 6 locuri pentru cuplul mamă-copil/copii şi 2 locuri pentru cuplul 
mamă-copil/copii în compartimentul regim de urgenţă.  
 Beneficiarii centrului sunt cupluri mamă-copil/copii sau femei aflate în ultimul trimestru de 
sarcină, pentru care se stabilește admiterea în centru, astfel: 
- în baza dispoziției semnate de directorul DGASPC Sibiu (pentru mama majoră) și în baza hotărârii 
Comisiei pentru Protecția Copilului Sibiu sau a sentinței judecătorești (pentru mama/gravida 
minoră) 
- în baza dispoziției directorului DGASPC Sibiu (pentru copil).  
 Se asigură servicii specializate care au în vedere nevoile individuale ale beneficiarilor.  
 În anul 2020 au beneficiat de serviciile Centrului Maternal un număr de 14 beneficiari, 
dintre care 4 mame (1 mamă majoră + 3 mame minore) și 3 minore gravide în ultimul trimestru de 
sarcină, cu un număr total de 7 copii,  iar la data de 31.12.2020 se aflau în centru 1 mamă majoră, 
2 mame minore și 5 copii. 
 Centrul are prevăzute 10 posturi, din care sunt ocupate 7 posturi la 31.12.2020. 
 
 

Ø CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENŢĂ PENTRU VICTIMELE 
VIOLENŢEI DOMESTICE SFÂNTA ANA  

 
Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice Sfânta Ana este 

un centru de tip rezidențial care asigură asistență familială atât victimei, cât și minorilor aflați în 
îngrijirea acesteia/acestuia, protecție împotriva agresorului, îngrijire, hrană, cazare, consiliere 
psihologică, socială, consiliere juridică, activități de grup/socializare cu scopul combaterii 
marginalizării sociale. Beneficiarii centrului pot fi persoane adulte (femei sau bărbaţi) victime ale 
violenţei domestice, precum și cupluri adult-copil/copii victime ale violenţei domestice.  

Centrul de primire în regim de urgenţă Sfânta Ana funcționează și furnizează servicii sociale 
de la data de 01.02.2017 şi este un centru având ca specific protejarea victimelor violenței în familie 
și prevenirea separării copilului de familie. 
 Centrul are o capacitate de 20 de locuri. Numărul beneficiarilor este fluctuant, datorită 
specificului activității și caracterului de centru de primire în regim de urgență.  
 La începutul anului 2020 în centru se aflau 5 persoane (2 adulți și 3 copii). Din data de 
01.01.2020 până la 31.12.2020 au beneficiat de serviciile sociale oferite în cadrul Centrului un 
număr de 76 de beneficiari, dintre care 24 adulți și 52 copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 16 ani. 
La data de 31.12.2020 în centru nu mai era nici un beneficiar.  

Pe parcursul anului 2020 s-au obținut 12 ordine de protecție împotriva agresorilor. 
Situația beneficiarilor integrați/reintegrați din anul 2020 este următoarea: 

- întoarcere la agresor - 25 (9 adulți + 16 minori) 
- integrare în familia extinsă - 23 (7 adulți + 16 minori) 
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- întorși la domiciliu/viață independentă - 23 (7 adulți + 16 minori) 
- integrați în comunitate - 5 (1 adult + 4 minori)  
 

Conform proiectului, centrul are prevăzute 12 posturi, fiind ocupate 9 posturi la data de 
31.12.2020. 

 
În anul 2020 alături de cele 2 centre aparținând DGASPC a funcționat și Centrul Maternal al 

Asociației Speranță și Zâmbet, care a asigurat servicii pentru 10 copii împreună cu mamele lor. 
Centrul maternal și-a încetat activitatea începând cu luna noiembrie 2020. 

 
 
Servicii de protecţie de tip familial  
 

 
*Există o diferenţă între datele transmise de Biroul Monitorizare şi analiză statistică şi Serviciul 
management de caz în asistenţa maternală în sensul că BM raportează 253 de copii la AMP şi 
SMCAM raportează 252 de copii la AMP. Această diferenţă de 1 copil este explicată prin faptul că 
sentinţa civilă în cazul acelui copil a ajuns la BM după data de 31.12.2020   

 
Conform graficului anterior, la 31.12.2020 din totalul de 582 de copii aflaţi în plasament 

familial, plasamentele la rude reprezintă 31%, plasamentele la alţii reprezintă 25% iar plasamentele 
la asistenţi maternali profesionişti reprezintă 44%.  

 
 
Servicii contractate de către DGASPC Sibiu cu furnizori privaţi 
 

Ø s-a semnat un contract subsecvent pentru care s-au contractat servicii sociale în căsuţe de tip 
familial pentru 25 de copii la Asociaţia SOS Satele Copiilor Cisnădie 

Ø s-au contractat servicii sociale pentru 24 de copii (19 copii de la CP Agârbiciu și 5 copii de 
la CP Orlat) în cele 3 căsuţe de tip familial ale Fundației O speranță pentru semeni (Luca 
House, Anchor House și Hope House)  

Ø s-au contractat servicii sociale pentru 9 copii proveniți din sistemul de protecție la Fundația 
Speranță și Zâmbet - Casa de tip familial Pamipa, urmând ca la începutul anului 2021 să fie 
înlocuite măsurile de protecție specială pentru acești copii la respectiva fundație 
 
ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ REALIZATĂ DE SERVICIILE DIN 
APARATUL PROPRIU AL DGASPC SIBIU 

 
III.1 Activitatea Serviciului Management de caz pentru Asistenţă Maternală 
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La data de 01.01.2020 se aflau în evidenţa Serviciului Management de Caz pentru Asistenţă 
Maternală un număr de 152 AMP activi, la care se aflau în protecţie specială un număr de 252 
copii.  

 
La finalul anului 2020, respectiv la data de 31.12.2020, situaţia AMP se prezintă astfel: 
 

SITUAŢIE AMP TOTAL 
AMP angajaţi cu contract de muncă activi 159 
AMP în concediu de îngrijire copil  0 
AMP în concediu medical 0 
Total 159 

 
În perioada anului 2020 şi-au încetat activitatea 14 asistenți maternali profesioniști.  
Motivele pentru care 14 AMP au încetat colaborarea cu DGASPC Sibiu în cursul anului 

2019 au fost: 
- pensionare 
- nereînnoire atestat 
- motive personale. 
 
În ce priveşte angajarea de noi asistenţi maternali în perioada anului 2020, precizăm faptul 

că s-au angajat 21 persoane ca asistenţi maternali.  
        La data de 31.12.2020, la cei 159 AMP activi se aflau în protecţie specială un număr de 252 
copii, repartizaţi astfel: 
 

SITUAȚIA AMP DUPĂ NUMĂR DE COPII NUMĂR AMP 
AMP care au în plasament un 1 copil 74 
AMP care au în plasament 2 copii 77 
AMP care au în plasament 3 copii 8 
TOTAL 159 
  
 

 
 

 
În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 s-au realizat următoarele: 

- s-au evaluat şi s-a întocmit documentaţia necesară în vederea reatestării pentru 63 AMP a căror 
atestat expira în anul 2020, din care 58 AMP au fost reatestați iar 5 AMP nu a mai dorit să se 
reateste ca AMP. 
- au fost evaluați și formați pentru atestare ca AMP, întocmindu-se documentaţiile necesare pentru 
22 potențiali AMP, din care au fost atestați 22 AMP și angajați 21 AMP; 1 AMP urmează să fie 
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angajat în luna ianuarie 2021, cazul copilului pe care urmează să îl primească în plasament fiind pe 
rol în instanță.  
- activitatea AMP a fost monitorizată prin vizite la domiciliul acestora și prin mijloacele de 
comunicare online (apeluri video), de către managerii de caz ai AMP, responsabili de monitorizarea 
activităţii AMP - 493 rapoarte;   
- s-au întocmit 159 evaluări anuale privind activitatea AMP, fiind evaluaţi toţi AMP;  
- s-au efectuat demersuri pentru identificarea de AMP disponibili pentru 74 de cazuri de copii 
pentru care s-a solicitat din partea altor servicii, masura de protecţie la AMP; 
- s-au efectuat şi întocmit 350 fișe de consiliere socială privind asistenţii maternali profesionişti;  
- au fost organizate online 6 grupuri de suport şi informare pentru AMP în scopul creşterii calitaţii 
îngrijirii oferite copiilor aflaţi în plasament și dezvoltării deprinderilor de viață independentă, unde 
au participat 152 AMP şi 187 copii/tineri; 
- de la începutul anului 2020 și până la sfârșitul anului 2020, au intrat în AM încă 51 copii și au 
ieșit 51 copii/tineri, în total beneficiind de masură de protecție la AMP 303 copii/tineri; 
- au fost evaluate 51 cazuri noi de copii care au intrat în AM;  
- au fost evaluate/reevaluate 303 cazuri de copii/tineri (51 cazuri noi şi 252 cazuri de copii aflați în 
plasament la AMP) din care: 51 cazuri au iesit din AM (4 copii redaţi în familie, 19 copii adoptaţi, 
13 tineri integraţi socio-profesional, 8 copii în plasament la alte persoane, 6 copii în plasament în 
CPCD, 1 copil în plasament în CPU și urmează să fie redat în familia mamei cazul fiind pe rol în 
instanță) iar 252 cazuri au rămas active în AM;  
- s-au evaluat/reevaluat 17 cazuri de copii cu dizabilităţi din AM pentru care s-a stabilit încadrarea/ 
reîncadrarea în grad de handicap; 
-  din cele 303 cazuri evaluate/reevaluate, s-a fixat în total ca finalitate a PIP adopția pentru încă 42 
cazuri; 
-  din cele 252 cazuri reevaluate rămase active la AMP, s-a stabilit  pentru 31 cazuri ca finalitate  
PIP integrarea socio-profesională, pentru 99 cazuri a rămas cu finalitate PIP adopţia, iar pentru 122 
cazuri s-a stabilit ca finalitate a PIP reintegrarea în familie; 
- s-au evaluat psihologic 250 copii, 250 fișe de evaluare psihologică; 
- s-au efectuat 231 consilieri psihologice copii 
- s-au efectuat 216 consilieri psihologice AMP 
- s-au efectuat de către managerii de caz 1200 rapoarte de monitorizare privind măsurile de protecţie 
ale copiilor aflaţi în asistență maternală; 
- s-au mai întocmit 297 rapoarte de vizită ale evoluţiei copiilor la AMP și s-au întocmit 318 minute 
telefonice; 
-  s-au realizat activităţi de recrutare potenţiali AMP prin informarea a 93 persoane care au solicitat 
informaţii despre profesia de AMP; 
-  s-au efectuat 102 demersuri pentru restabilirea legaturii cu familia naturală/lărgită pentru copiii 
din asistenţă maternală; 
- s-au soluționat 34 cereri din partea altor DGASPC-uri cu privire la copiii aflaţi în sistemul de 
protecţie al acestora, respectiv la AMP. 
 
 

III.2 Activitatea Serviciului Management de Caz pentru Protecţie Rezidenţială şi Familială 
 

În cadrul Serviciului Management de Caz pentru Protecţie Rezidenţială şi Familială s-au 
derulat în cursul anului 2020 activităţi specifice managementului de caz în vederea instituirii,  
monitorizării, înlocuirii sau încetării măsurilor de protecţie specială, respectiv plasament în regim 
de urgență, plasament și supraveghere specializată, precum și instituirea tutelei, în situațiile evaluate 
care au necesitat aceasta.  
 La 31.12.2020 în evidenţa serviciului erau active 495 de cazuri de copii și tineri aflați cu 
măsură de protecţie specială, după cum urmează:  
 - 318 copii și tineri aflaţi în plasament familial: la rude (179) și la alte persoane (139),  
 - 75 copii și tineri aflaţi în plasament la OPA,  
 - 98 copii și tineri aflaţi în centre rezidențiale 
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 - 4 plasamente internaționale monitorizate trimestrial de MC conform dispoziției 
metodologice a ANDPDCA   
 
 
 
 

 
※ Pentru toţi aceşti copii și tineri, managementul de caz este asigurat de managerii de 
caz/responsabilii de caz din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Protecţie Rezidenţială şi 
Familială. Pentru copiii de la Asociația SOS Satele Copiilor Cisnădie managementul de caz este 
asigurat de către manageri de caz din cadrul asociației. 
 
 Pe parcursul anului 2020 s-au realizat monitorizări trimestriale pentru toate cazurile de 
plasament familial la rude și alții și plasament la OPA aflate în evidența serviciului, prin Rapoartele 
trimestriale privitoare la evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copiilor 
aflați în plasament și a modului în care aceștia sunt îngrijiți, crescuți și educați, conform 
prevederilor Legii 272/2004 și a Ordinului 1733/2015. Aceste rapoarte au fost transmise la sfârșitul 
fiecărui trimestru către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Sibiu, astfel: 
- în trimestrul I - 362 de rapoarte pentru copiii și tinerii care beneficiau alocație de plasament; 
- în trimestrul II - 364 de rapoarte pentru copiii și tinerii care beneficiau alocație de plasament; 
- în trimestrul III - 360 de rapoarte pentru copiii și tinerii care beneficiau alocație de plasament; 
- în trimestrul IV - 360 de rapoarte pentru copiii și tinerii care beneficiau alocație de plasament. 
 De asemenea s-au realizat monitorizări trimestriale pentru toți copiii și tinerii aflați cu 
măsură de protecție în centrele de plasament din subordinea DGASPC Sibiu și care se află în 
evidența Serviciului Management de Caz pentru Protecție Rezidențială și Familială, respectiv 
Centrul de Plasament Agârbiciu (până la închiderea centrului), Centrul de Plasament Gulliver și 
Centrul de Plasament Orlat. Aceste rapoarte au fost înaintate către centrele de plasament astfel: 
- în trimestrul I – 125 de rapoarte 
- în trimestrul II – 123 de rapoarte 
- în trimestrul III – 117 de rapoarte 
- în trimestrul IV – 83 de rapoarte 
 În ceea ce privește beneficiarii din centrele de plasament din subordinea DGASPC Sibiu 
aflate în evidența serviciului, s-au efectuat următoarele: 
- 10 instituiri 
- 77 de înlocuiri de măsură 
- 1 mențineri la 18 ani 
- 17 încetări 
- 10 închideri de caz 
 În ceea ce privește beneficiarii aflați în plasament la OPA s-au efectuat următoarele: 
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- 1 instituiri 
- 25 înlocuiri de măsură 
- 7 mențineri la 18 ani 
- 8 încetări 
- 6 închideri de caz 
 În ceea ce privește beneficiarii aflați în plasament familial la rude sau alte persoane/familii 
s-au efectuat următoarele: 
- 37 de instituiri 
- 28 de înlocuiri de măsură 
- 14 mențineri la 18 ani 
- 32 de încetări 
- 37 închideri de caz 
 În ceea ce privește copiii aflați cu măsură de protecție în Centrul de Plasament în Regim de 
Urgență Prichindelul Sibiu, pentru 29 de beneficiari a fost înlocuită măsura de protecție, iar nici un 
caz nu a fost reintegrat. 
 În cursul anului 2020 în cadrul serviciului nu s-au instrumentat cazuri de măsuri de 
supraveghere specializată pentru copii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal.  
     
 La nivelul SMCPRF la data de 31.12.2020 erau întocmite 482 de planuri individualizate de 
protecţie (PIP) după cum urmează: 

- pentru 42 de copii s-a stabilit ca finalitate a planului individualizat de protecţie (PIP) 
deschiderea procedurii adopţiei interne,  

- pentru 122 de copii și tineri s-a stabilit ca finalitate PIP integrare socio-profesională, 
- pentru 318 de  copii s-a stabilit ca finalitate PIP reintegrarea familială. 
Pentru un număr de 9 copii și tineri s-au întreprins demersurile în vederea încetării măsurii 

de protecție, dosarele fiind înaintate instanței de judecată. 
 Pe parcursul anului 2020 s-au instituit un număr de 2 tutele pentru copiii din sistemul de 
protecţie specială atunci când ambii părinţi sunt, după caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din 
exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părinteşti, 
puşi sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte morţi. 
 

  De asemenea au fost soluţionate în anul 2020 un număr de 159 de cereri / sesizări / solicitări 
de la alte instituţii (DGASPC-uri, instanța de judecată, OPA, ANDPDCA, poliție, SPAS-uri, școli) 
și de la persoane, astfel: 
- 57 de cereri de plasament de la SPAS-uri sau de la persoane 
- 53 de solicitări de consilieri, informări, înaintare de documente, de anchete sociale, de declarații de 
adopție sau privind reintegrarea de la părinți/rude pentru copii care se află cu măsură de protecție în 
alte județe 
- 4 solicitări de evaluare a garanțiilor morale și a condițiilor materiale a unor persoane / familii 
- 45 de alte cereri / sesizări / solicitări de la instituții sau persoane. 

 
 

III.3. Activitatea Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități 
 

 În perioada 01.01.2020–31.12.2020 Serviciul de evaluare complexă a copilului cu 
dizabilități (SECCD) a desfăşurat, în domeniul copiilor cu nevoi speciale, evaluarea complexă în 
vederea propunerii de încadrare în grad de handicap a copiilor aflați în evidență și activități de 
management de caz pentru copiii aflați cu măsură de protecție specială în centre de tip rezidențial 
pentru copilul cu dizabilități/plasament familial. 
 CPC Sibiu a emis un număr de 770 de certificate de încadrare într-un grad de handicap, pe 
parcursul anului 2020, după cum urmează: 

• handicap grav cu asistent personal – 474 
• handicap grav cu însoţitor – 0 
• handicap grav fără asistent personal - 33 
• handicap grav fără însoţitor - 0 
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• handicap accentuat – 112 
• handicap mediu – 141 
• handicap ușor – 10 
• boală nu handicap – 0 

 În intervalul 01.01.2020 - 31.12.2020 numărul total al copiilor încadrați în grad de handicap 
(instituționalizați și neinstituționalizați), cu certificate valabile emise de către CPC Sibiu, aflați în 
evidența SECCD a fost de 1147.  
 Cu toate că numărul total al copiilor aflați în evidența serviciului de evaluare complexă a 
copilului cu dizabilități a fost de 1147, până la sfârșitul anului 2020, un nr de 377 copii nu au fost 
reevaluați datorită valabilității certificatului de încadrare în grad de handicap emis pe 2 ani sau au 
ieșit din evidențele serviciului (deces, 18 ani, neprezentare la expirarea valabilității certificatului de 
handicap). 
 Din totalul de 1147 copii încadrați în grad de handicap aflați în evidența SECCD în 2020: 
• 1082 sunt copii neinstituţionalizaţi; 
• 65 sunt copii instituţionalizaţi în centre de plasament pentru copilul cu dizabilităţi. 
Situaţia celor 1082 de copii neinstituționalizați încadrați în grad de handicap:  
• handicap grav – 703 
• handicap accentuat – 158 
• handicap mediu – 205 
• handicap ușor – 16 
• boală nu handicap – 0 
Situaţia celor 65 de copii instituționalizați încadrați în grad de handicap este următoarea:  
• handicap grav – 53 
• handicap accentuat – 9 
• handicap mediu – 3 
• handicap ușor – 0 
• boală nu handicap – 0 
  
 În funcție de tipologia handicapului, situația copiilor încadrați într-un grad de handicap 
(neinstituționalizați și instituționalizați) la sfârșitul anului 2020, pe tip de handicap, se prezintă 
astfel:  
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188 246 70 52 207 111 194 5 74 0 1147 
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 Pentru evaluarea complexă a copilului în cadrul serviciului sunt 4 specialiști: psiholog, 
medic, asistent social, psihopedagog. Începând cu data de 12.11.2020 a fost încetat contractul 
individual de muncă al medicului din cadrul echipei, postul fiind ocupat prin concurs în data de 
27.12.2020, iar contractul individual de muncă cu noul medic va fi încheiat cu data de 18.01.2021.  
 În cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități s-au derulat în cursul 
anului 2020 activităţi specifice managementului de caz în vederea instituirii sau modificării 
măsurilor de protecţie specială, respectiv plasamente rezidenţiale şi familiale. 
 La începutul anul 2020 au fost în evidenţa serviciului 125 cazuri de copii cu dizabilităţi 
aflaţi cu măsură de protecţie specială:  
• 17 copii aflaţi în plasament la rude sau la alte familii  
• 108 copii aflaţi în plasament în CPCD-uri 

 La sfârșitul anului 2020 au fost în evidența serviciului 111 de copii aflați cu măsură de 
protecție specială: 
• 7 copii aflaţi în plasament la rude sau la alte familii 
• 104 copii aflaţi în plasament în CPCD-uri 

 Pe parcursul anului 2020, managementul de caz pentru copiii cu dizabilitati cu masură de 
protectie specială a fost asigurat de 3 manageri de caz până la data de 21.12.2020. De la acea dată 
managementul de caz a fost asigurat de 2 manageri de caz, urmare a încetării raportului de muncă în 
cazul unuia dintre managerii de caz.  
v În anul 2020 serviciul a realizat activităţi ce revin responsabililor de caz şi pentru copiii cu 
dizabilităţi aflaţi cu măsură de protecţie specială în alte judeţe, dar care provin din judeţul Sibiu și 
care se regăsesc în numărul total de cazuri instrumentate în cadrul serviciului, respectiv 2 
beneficiari care au avut măsură de protecție specială în cadrul Asociației Positiv Plus Cernavodă – 
jud. Constanța. Celor 2 beneficiari li s-a modificat măsura de protecție pe parcursul anului în sensul 
că unui beneficiar i s-a încetat măsura iar altui beneficiar i s-a înlocuit măsura de plasament la 
CPCD Speranța.  
 Pe parcursul anului 2020 și în contextul pandemiei declarate pe teritoriul României au fost 
efectuate evaluări/reevaluări pentru copiii aflaţi cu măsură de protecție specială în cadrul centrelor 
de tip rezidenţial, din care: 
a. Instituire măsură de protecție specială: 
• 0 

b. Reevaluarea măsurii de protecție specială: 
• 85 menţineri; 
• 7 încetări din care pentru 1 există fişa de închidere caz şi 6 sunt în monitorizare,  
• 10 transfer adulți; 
• 0 decese; 
• 4 reevaluări (a 2-a oară/an);    
• 2 înlocuire măsură de protecție specială în alt judeţ (cazuri noi intrate pe parcursul anului) 
• 10 înlocuire măsură protecție specială în alte servicii DGASPC (CM)  
• 15 înlocuire măsură de protecție specială din alte servicii (caz nou pentru SECC) 
• 1 înlocuire măsură de protecție specială dintr-un CPCD în alt CPCD (nu este considerat caz 

nou pentru SECC) 
c. Nu au fost reevaluată măsura de protecție specială: 
• 27 

 Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate evaluări/reevaluări pentru copiii aflaţi cu măsură 
de protecție de tip familial la rude, familie sau alte persoane, din care:  
a. Evaluare inițială 
• 0 
b. Instituire măsură de protecție specială: 
• 0 
c. Reevaluarea măsurii de protecție specială:  

• 1 încetare măsură de protecție; 
• 10 transfer la alte servicii; 
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• 10 mențineri;  
• 0 înlocuire măsură din alte servicii 

d. Nu au fost reevaluată măsura de protecție specială: 
• 6 

Pe parcursul anului 2020 managerii de caz au încetat măsura de protecție specială pentru 17 
copii și au intrat în evidența serviciului 15 cazuri noi. 
 La data de 31.12.2020 în evidența SECCD se aflau 26 cazuri cu menținerea măsurii de 
protecție specială având ca finalitate PIP adopția internă.  
 În cadrul serviciului au fost realizate informări, consilieri, îndrumări, medieri pentru 
refacerea şi menţinerea legăturii dintre copil şi familie în vederea reintegrării familiale. De 
asemenea, au fost efectuate întâlniri de lucru ale MC/șef SECCD cu serviciile publice de asistență 
socială (SPAS-uri) de la nivelul primăriilor, cu echipele multidisciplinare din cadrul centrelor de 
plasament pentru copilul cu dizabilități (CPCD), cu șefii CPCD-urilor, cu alte servicii din cadrul 
instituției cu scopul îmbunătățirii activității managementului de caz în vederea respectării 
drepturilor copilului 
 Urmare a solicitării (verbale) directorului general adjunct social, plasamentele familiale au 
fost reevaluate și predate SMCPRF (11 cazuri predate la finele anului 2020 iar 6 cazuri vor fi 
predate până la data de 15.01.2021, 1 caz - în funcție de soluția instanței de judecată), astfel încât, 
începând cu anul 2021, cazurile copiilor cu dizabilități aflați cu măsură de plasament familial să fie 
instrumentate de SMCPRF. 
 

III.4  Activitatea Serviciului de Evaluare Inițială, Prevenire și Intervenție în Situații de Abuz, 
Neglijare, Exploatare  

  
Pe parcursul anului 2020 activitatea Serviciului de Evaluare Inițială, Prevenire și Intervenție 

în Situații de Abuz, Neglijare, Exploatare (SEPI) a fost următoarea: 
 

Compartimentul de intervenție în situații de abuz, neglijare, exploatare, trafic, migrație și repatriere 
 

Natura 
Sesizării 

Nr. 
total 
de 

sesi- 
zări 

Nr. 
total 
de 

copii 

Sesi- 
zări 

scrise 

Sesi- 
zări 

Telefo- 
nul 

Copi- 
lului 

Sesizări 
Telefon 

Obișnuit 

Sesi- 
zări 
conf. 

Sesizări 
neconf. 

Stabilire 
măsură 

de 
protecție 

Nr. de 
copii 

rămași 
în 

familie 

Abandon 

unități 

sanitare 

16 16 16 0 0 7 9 7 9 

Abuz fizic 37 46 35 1 1 11 26 2 44 

Abuz 

sexual 

11 16 9 1 1 4 7 1 15 

Abuz 

emoțional 

23 29 23 0 0 3 20 0 29 

Neglijare 155 305 146 2 7 32 123 15 290 

Exploatare 

prin muncă 

4 6 4 0 0 0 4 0 6 

Repatriere 4 6 4 0 0 0 4 0 6 
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Trafic de 
persoane 

5 5 3 1 1 1 4 1 4 

Pornografie 
infantilă 

14 16 14 0 0 4 10 0 16 

Total 269 445 254 5 10 62 207 26 419 

*Dintre acestea: 160 cazuri au fost referite către SPAS/DAS; 130 cazuri au fost referite către alte 
instituții; 32 cazuri au fost referite către alte servicii din D.G.A.S.P.C. Sibiu iar 3 cazuri au fost 
referite către O.N.G-uri. 
 

Compartimentul violență în familie  
 

Natura 
Sesizării 

Nr. 
total    
de 

sesi-
zări 

Nr. 
total 
de 

copii 

Sesi-
zări 

scrise 

Sesi- 
zări 

Telefo- 
nul Copi 

lului 

Sesizări 
Telefon 

Obișnuit 

Sesi-
zări 
conf. 

Sesizări 
neconf. 

Stabilire 
măsură 

de 
protecție 

Nr. de 
copii 

rămași 
în 

familie 

Nr. 
Victime 
găzduite 

în 
CPRU 
Sf. Ana 

Violență 
domestică 

48 105 44 0 4 33 15 1 104 76 

Total 48 105 44 0 4 33 15 1 104 76 

*Dintre acestea: 47 cazuri au fost referite către SPAS/DAS; 35 cazuri au fost referite către alte instituții;  
1 caz a fost referit către alte servicii din D.G.A.S.P.C. Sibiu. 

 
Compartimentul intervenție în regim de urgență, telefonul copilului și al familiei  

 
Natura 

Sesizării 
Nr. 

total de 
sesizări 

Nr. 
total 
de 

copii 

Sesi 
zări 

scrise 

Sesi 
zări 

Telefo 
nul 

Copi 
lului 

Sesizări 
Telefon 

Obișnuit 

Sesi 
zări 
conf 

Sesizări 
neconf. 

Stabilire 
măsură 

de 
protecție 

Nr. de 
copii 

rămași 
în 

familie 

Abuz fizic 56 61 42 4 10 19 37 9 52 

Abuz 

sexual 

49 64    48 0 1 13 36 1 63 

Abuz 

emoțional 

30 44 27 2 1 4 26 0 44 

Neglijare 166 275 125 16 25 41 125 24 251 

Exploata-

re prin 

muncă 

4 25 4 0 0 2 2 0 25 

Total 305 469 246 22 37 79 226 34 435 

*Dintre acestea: 141 cazuri au fost referite către SPAS/DAS; 136 cazuri au fost referite către alte 
instituții; 53 cazuri au fost referite către alte servicii din D.G.A.S.P.C. Sibiu; iar 7 cazuri au fost 



 241 

referite către O.N.G.-uri. 
 

Natura 
sesizării 

Nr. 
total 
de 
solici-
tări/ 
Infor-
mări 

Nr. 
total 
de 
copii 

Soli-
citări/ 
infor
mări 
scrise 

Sesi-
zări  
Tel. 
copilu
lui 

Sesizări 
Tel. 
Obișnuit
/Tel 
Verde 

Sesi-
zări 
conf. 

Sesi-
zări 
neconf 

Stabilire 
măsură de 
protecție 

Nr. de 
copii 
rămași 
în 
familie 

Alte tipuri 
(solicitări 
date, 
informări 
înregistrate la 
nivelul 
serviciului) 

104 159 114 0 0 0 0 0 0 

Total 104 159 114 0 0 0 0 0 0 
 
Reprezentanții Serviciului SEPI au efectuat următoarele demersuri: deplasare pe teren în 

vederea evaluării iniţiale a situaţiei, colaborare cu Primăriile de domiciliu în vederea prevenirii 
separării copiilor de familie, monitorizare şi solicitarea opiniei autorităţilor locale cu privire la 
situaţiile semnalate, identificarea rudelor până la gradul IV, consilierea copiilor şi a familiilor 
acestora. 
 În soluționarea cazurilor s-a colaborat cu reprezentanții Serviciilor Publice de Asistență 
Socială de la nivel local precum și cu alte instituții abilitate (Poliţia, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Sibiu, Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, Spitalul de Psihiatrie Sibiu, 
Serviciul de Medicină Legală, Spitalul Municipal Mediaş, Poliţia TF, Poliţia Locală, Tribunalul 
Sibiu, Judecătoria Sibiu, Parchetul de pe Lângă Tribunalul Sibiu, Cabinete Medicale Individuale, 
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane-Centrul Regional Alba Iulia, Centrul de 
Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul 
Teritorial de Muncă, DIICOT Sibiu, DGASPC-uri din alte județe).  

 
ACȚIUNI/ INVESTIȚII/PROIECTE REALIZATE 

Ø Ca urmare a obiectivului național privind dezinstituționalizarea copiilor aflați în centre 
clasice de tip rezidențial și promovarea măsurilor de tip familial s-a urmărit şi reuşit 
închiderea a 2 centre clasice de tip rezidențial aflate în subordinea DGASPC Sibiu (CPCD Tavi 
Bucur și CP Agârbiciu) și reducerea numărului copiilor din aceste centre de la 240 de copii în 
anul 2019 la 205 copii în anul 2020. Au fost contractate de la furnizori privați servicii sociale de 
tip căsuțe de tip familial (CTF) pentru 49 de copii provenind din CP Orlat și CP Agârbiciu după 
cum urmează: 
- s-a semnat un contract subsecvent pentru care s-au contractat servicii sociale în căsuţe de tip 

familial pentru 25 de copii proveniți din CP Orlat la Asociaţia SOS Satele Copiilor Cisnădie  
- s-au contractat servicii sociale pentru 24 de copii (19 copii de la CP Agârbiciu și 5 copii de 

la CP Orlat) în cele 3 căsuţe de tip familial ale Fundației O speranță pentru semeni (Luca 
House, Anchor House și Hope House)  

- s-au contractat servicii sociale pentru 9 copii proveniți din sistemul de protecție la Fundația 
Speranță și Zâmbet - Casa de tip familial Pamipa, urmând ca la începutul anului 2021 să fie 
înlocuite măsurile de protecție specială pentru acești copii la respectiva fundație 

Ø Pe parcursul anului 2020, DGASPC a continuat promovarea parteneriatului public-public şi 
public-privat, având active 72 parteneriate/protocoale/convenţii de colaborare la care se 
adaugă cele 7 parteneriate susţinute financiar de către Consiliul Județean Sibiu, prin Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu:  
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• Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Handicap Psihic “Gabriela” Sibiu, 

aparținând Asociației DREAM  
• Centrul ocupaţional pentru personae cu dizabilităţi, al Asociaţiei Diakoniewerk 

Internaţional  
• Centrul de zi de integrare socială și socio-profesională din cadrul Asociaţiei Phoenix 

Speranţa Mediaş  
• Centrul de Recuperare Neuromotorie “Pruncul Isus”- Mediaş înfiinţat de Asociaţia 

Caritas Mitropolitan Greco – Catolic Blaj  
• Complexul de servicii de zi – care funcţionează în cadrul Fundaţiei Un Copil, O Speranţă 

Sibiu  
• Centru de zi pentru copii cu tulburare din spectrul autist – pentru înfiinţarea în cadrul 

Asociaţiei Sfântul Casian  
• Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu dizabilităţi sau boli 

cronice din oraşul Agnita în colaborare cu Primăria Agnita 
Ø S-au derulat activități de colaborare cu cele 2 asociații partenere – Asociația De Poveste și 

Asociația Lindenfeld – Programul Ajungem Mari – care coordonează voluntari ce desfășoară 
activități în cadrul centrelor de plasament din subordinea DGASPC Sibiu. 

Ø S-a continuat colaborarea cu Asociația Hope and Homes for Children (HHC) România. În 
colaborare cu managerii de caz din cadrul DGASPC Sibiu, dar și cu personal cu atribuții de 
asistență socială din cadrul Serviciului public de asistență socială, HHC a susținut material și/sau 
financiar, în funcție de nevoile identificate, beneficiari aflaţi în atenţia DGASPC Sibiu, prin 
intermediul a 3 programe:  
• Prevenirea instituționalizării copilului și a separării lui de familie – 13 familii cu 39 

copii/tineri și familiile lor pe parcursul anului 2020;  
• Reintegrarea în familiile naturale sau extinse, a copiilor instituționalizaţi – cu sprijin 

material/financiar – 2 cazuri pe parcursul anului 2020; 
• Integrare socio-profesională a tinerilor ocrotiţi în sistemul de protecție – cu sprijin 

material/financiar – 13 tineri pe parcursul anului 2020. 
Suma totală aprobată și trimisă pentru beneficiarii din județul Sibiu în anul 2020 pe cele 3 

programe a fost de 48140 lei și 5200 lei reprezentând tichete sociale 
Ø au fost revizuite şi aprobate conform Ordinului nr. 600/2020 un nr. de 168 proceduri 

documentate conform modelului cadru aprobat la nivelul instituţiei din care 4 Proceduri de 
sistem si 164 proceduri operaționale.  

Ø ca urmare a obiectivului național privind restructurarea/ reorganizarea centrelor de adulți, 
cele 7 centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, înființate prin HCJ 268/2019 
prin reorganizare, au funcționat în anul 2020 cu noile denumiri. Numărul persoanelor adulte 
instituționalizate a scăzut de la 711 beneficiari în anul 2019 la 676 beneficiari în anul 2020  

Ø au fost aprobate planurile de restructurare ale CIA Biertan (HCJ 82/2020), respectiv CRRN 
Tălmaciu (HCJ 90/2020),  

Ø a fost înființat CIA Agârbiciu prin HCJ 304/2020 
Ø au fost finalizate cele 3 investiții (Reabilitarea și modernizarea CIA Agnita, Reabilitarea și 

modernizarea CP Agârbiciu, Reabilitarea și modernizarea CRRPH Dumbrăveni) și au fost 
semnate procesele verbale de închidere a proiectelor 

Ø A continuat proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” 
• Obiectivul proiectului: îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în 

scopul prevenirii și combaterii violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei 
rețele naționale inovative integrate care va cuprinde 42 de locuințe protejate 
precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de 
consiliere vocațională; 

• Sursa de finanțare Programul Operațional Capital Uman POCU 2014 - 2020 și CJ 
Sibiu; 

• Valoare finanțare (1.137,18 mii lei, din care contribuția CJ Sibiu 22,75 mii lei) 
• Status proiect – în implementare; 
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Ø A continuat proiectul „Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” TEAM-UP 
• Obiectivul proiectului: creșterea calității sistemului de asistență socială  și a 

numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de 
instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al 
profesioniștilor din sistem; 

• Sursa de finanțare Programul Operațional Capital Uman POCU 2014 - 2020 și CJ 
Sibiu; 

• Valoare finanțare (32.195,52 mii lei, din care contribuția CJ Sibiu 643,92 mii lei) 
• Status proiect – în implementare; 
 

În evaluare sunt 3 cereri de finanțare: 
Ø Asigurarea unui climat familial pentru copiii din Centrul de plasament pentru copilul cu 

dizabilități ”Prichindelul” – Sibiu, prin realizarea unui centru de zi” 
• Obiectivul proiectului: îmbunătățirea calității serviciilor special oferite copiilor din 

CPCD Prichindelul și identificarea celor mai bune alternative care să permit 
dezvoltarea deplină și armonioasă a acestora; 

• Sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și CJ Sibiu; 
• Valoare finanțare (4.767,26 mii lei, din care contribuția CJ Sibiu  95,35 mii lei) 
• Status proiect – în evaluare; 

Ø „Asigurarea unui climat familial pentru copiii din Centrul de plasament pentru copilul cu 
dizabilități ”Prichindelul” – Sibiu, prin construirea a două căsuțe de tip familial” 

• Obiectivul proiectului: îmbunătățirea calității serviciilor special oferite copiilor din 
CPCD Prichindelul și identificarea celor mai bune alternative care să permită 
dezvoltarea deplină și armonioasă a acestora; 

• Sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și CJ Sibiu; 
• Valoare finanțare (4.844,00 mii lei, din care contribuția CJ Sibiu 181,43 mii lei) 
• Status proiect – în evaluare; 

Ø Creșterea calității vieții copiilor din Centrul de Plasament Orlat și prevenirea separării copilului 
de familia sa” 

• Obiectivul proiectului: creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în județul  
Sibiu prin lucrările de construcție a celor 2 case de tip familial, lucrările de reabilitare 
a infrastructurii centrului de zi, cât și dotarea acestora cu respectarea standardelor 
minime de calitate. 

• Sursa de finanțare Programul Operațional Regional 2014 – 2020 și CJ Sibiu; 
• Valoare finanțare (4.712,92 mii lei, din care contribuția CJ Sibiu 94,26 mii lei ) 
• Status proiect – în evaluare 

 
Proiecte de viitor/Obiective cuprinse în Planul anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Sibiu pentru anul 2021 
 

Proiecte de viitor  
Ø Închiderea CPCD Prichindelul prin înființarea a 2 CTF-uri și a unui centru de zi de 

recuperare. Pentru acest obiectiv au fost depuse 2 cereri de finanțare care în acest moment 
sunt în stadiul de evaluare 

Ø Închiderea CP Orlat prin înființarea a 3 CTF-uri - 1 CTF în baza convenției cu HHC 
România și 2 CTF-uri și un Centru de zi de consiliere părinți și copii (pentru acest obiectiv a 
fost depusă o cerere de finanțare care în acest moment este în stadiul de evaluare) 

Ø Înfiintarea unui centru pentru consiliere agresori, în parteneriat cu ANES, în cadrul 
proiectului predefinit ”Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul in Romania” 

Ø Închiderea CPCD Turnu Roșu până în anul 2023. A fost încheiată o conventie cu HHC 
Romania 

Ø Închiderea CP Gulliver prin construirea a 2 CTF-uri în parteneriat cu CJ Sibiu și HHC 
Romania 
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Obiective cuprinse în Planul anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Sibiu pentru anul 2021, avizat în 

Colegiul Director al DGASPC Sibiu prin HCD 50/30.12.2020 
 
1. Asigurarea îngrijirii și educației unui număr estimativ de 132 copii cu măsuri de protecție 

specială prin achiziţionarea de servicii  sociale rezidenţiale de tip familial: 
1.1. Realizarea demersurilor pentru contractare servicii sociale de tipul „Case de tip familial” 

cu capacitate de maxim 12 locuri - pentru 132 copii cu măsură de protecție specială. 
1.2. Realizarea demersurilor în vederea înlocuirii măsurilor de protecţie pentru copiii care vor fi 

mutaţi în serviciile rezidenţiale de tip „case de tip familial” din cadrul furnizorilor privaţi 
cu care s-au încheiat contracte de achiziţii de servicii de tip CTF. 

1.3. Asigurarea continuității serviciilor de tip CTF pentru 30 beneficiari proveniți din CP 
Orlat,19 beneficiari proveniți din CP Agârbiciu, 2 beneficiari proveniți din CPU și 7 
beneficiari proveniți din plasament familial. 

 
2. 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. 

2.1. Contractarea de servicii sociale de tip ”locuință protejată” pentru 44 tineri/persoane cu 
dizabilități. 
2.2. Contractarea de  servicii sociale de tip și de tip CPVI pentru 6 persoane adulte cu 
dizabilități. 
2.3. Monitorizarea tehnică și financiară a contractelor de achiziţie de servicii sociale. 

 
3. Realizarea demersurilor în vederea contractării de servicii sociale de tip centru  maternal 

pentru 3 mame. 
3.1. Contractarea de  servicii sociale de tip centru maternal 

 
4. Implementarea procesului de restructurare a celor 4 centre rezidențiale pentru persoanele 

adulte cu dizabilități cu capacitate peste 50 locuri, respectiv CRRN Tălmaciu, CRRN Rîu 
Vadului, CIA Biertan și CRRPH Dumbrăveni; 

4.1. Servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități noi, înființate ca etape în procesul de 
restructurare a centrelor vechi, cu o capacitate de peste 50 de locuri, astfel: 
• CAbR „Sf. Pantelimon” Tălmaciu (cu o capacitate de 50 de locuri), pentru 

restructurarea CRRN Tălmaciu (cu o capacitate de 134 de locuri); 
• CIA Talmaciu (cu o capacitate de 50 locuri) pentru restructurarea CRRN Tălmaciu (cu 

o capacitate de 134 de locuri; 
• CIA Biertan (cu o capacitate de 50 de locuri), pentru restructurarea CIA Biertan (cu o 

capacitate de 80 de locuri); 
• CIA  Dumbrăveni (cu o capacitate de 50 de locuri), pentru restructurarea CRRPH 

Dumbrăveni (cu o capacitate de 100 de locuri) 
• CIA  Agarbiciu (cu o capacitate de 45 locuri) pentru restructurarea CRRN Riu Vadului; 

CIA Riu Vadului (cu o capacitate de 50 locuri) pentru restructurarea CRRN Riu Vadului; 
 

Modalităţi de gestionare a pandemiei cauzată de COVID-19  
 

Pentru protecția angajaților împotriva contaminării cu COVID – 19 au fost aprobate (prin 
Dispoziţia nr. 2151/18.03.2020, respectiv Dispozitia nr. 3142/21.05.2020) și aplicate Planuri de 
măsuri pentru prevenirea și limitarea riscului de propagare/infectare cu COVID – 19, planuri ce au 
vizat în principal, achiziționarea şi distribuirea produselor dezinfectante pe bază de alcool, clor, 
biocide, măşti protecție, mănuși protecție, actualizarea stocurilor de medicamente in centre, 
instruirea tuturor lucrătorilor privind măsurile de autoprotecție dispuse de Departamentul pentru 
situatii de urgenta, Dispozitii metodologice ale ANDPDCA si ale presedintei CJS pentru prevenirea 
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contaminării cu Coronavirus, izolarea la locul de muncă a angajaților pe o perioadă de 14 zile, 
urmată de o perioadă de izolare la domiciliu, efectuarea triajului epidemiologic a salariaților. 

A  fost actualizat planul de prevenire si protecție in domeniul securității și sănătății în muncă 
cu măsuri pentru prevenirea și limitarea riscului de propagare/infectare cu COVID- 19. 

Au fost intocmite Planuri de asigurarea continuității furnizării serviciilor sociale pe perioada 
stării de alertă și pe perioada stării de urgență. 

Au fost luate măsuri de decalare a programului de lucru, de efectuare a muncii la domiciliu. 
Au fost desemnate persoane responsabile cu coordonarea activităților de prevenire și control a 

infecției SARS CoV 2. 
 Au fost organizate 3 cursuri online cu sprijinul unui medic, psiholog și asistent social 
destinate șefilor de centre, de serviciu și angajaților pe teme legate de gestionarea Covid19, 
prevenție, conduită, tehnici specifice. 
 Au fost elaborate proceduri privind prevenirea infectării cu SARS CoV2 atât la nivelul 
DGASPC Sibiu cât şi la nivelul centrelor. 
 

 
 

2.6 RELAŢII EXTERNE, COOPERARE REGIONALĂ ŞI TRANSFRONTALIERĂ, PROGRAME 

ŞI ACŢIUNI CU FINANŢARE EXTERNĂ 

 

2.6 RELAȚII EXTERNE 
 
În acest domeniu se înscrie vizita din 25 iunie a E.S. Domnul Paul McGarry, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Republicii Irlanda în România, fiind  prima vizită oficială în Sibiu de 
la preluarea mandatului. În cadrul întrevederii cu prefectul județului Sibiu s-au urmărit obiective 
precum comunitățile de cetățeni români stabiliți în alte state și cele de cetățeni străini stabiliți în 
județul Sibiu, aspecte economice și de administrație publică locală, obiectivelor de interes turistic și 
cultural, subiecte legate de mediul universitar, posibilități de investiții. 
 
Întrevederea a fost urmată de evenimentul cultural Bloomsday, ziua sărbătoririi scriitorului irlandez 
James Joyce la Muzeul Național Brukenthal. 
 
Acțiunea a avut avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Interne, efectuându-se procedurile 
necesare. 
 
Schimbul de corespondență cu instituțiile din statele membre U.E. s-a asigurat prin efectuarea 
traducerilor și retroversiunilor în limbile germană și engleză, fiind inclusă aici și corespondența celor 
două servicii publice comunitare. 
 
 

II.  ACȚIUNI PENTRU SUSȚINEREA MINORITĂȚILOR NAȚIONALE, INCLUSIV A 
RESORTISANȚILOR ȚĂRILOR TERȚE. POLITICI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

 

2.a Folosirea activă a comisiilor mixte privind minorităţile 
Comisia guvernamentală româno - germană pentru problematica etnicilor germani din România, 
creată anul 1992, potrivit  articolelor 15 și 16 ale Tratatului dintre România şi Republica Federală 
Germania privind colaborarea prietenoasă și parteneriatul în Europa. Modul de desfășurare al 
ediției 2020, în platforma ZOOM, a fost premieră în peste două decenii, reprezentând poate cea mai 
elocventă dovadă că, nici chiar criza declanșată de Corona-virus, cu toate repercusiunile ei în viața 
cotidiană a fiecăruia dintre noi și în ansamblul mondial, nu poate împiedica realizarea dezideratelor. 
Prefectul județului Sibiu a reliefat și o altă particularitate, accea că evenimentele au decurs sub egida 
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contextului european, existând continuitate în toate componentele vieții etnicilor germani din 
România. 
 
Un schimb substanțial de opinii s-a referit la sprijinul acordat minorității germane din România, 
Guvernul României creând cadrul favorabil păstrării identității minorității germane din România. 
Părțile au convenit asupra proiectelor care servesc păstrării, punerii în valoare și dezvoltării identității 
culturale, lingvistice și spirituale a minorității germane din România și a patrimoniului cultural al 
acesteia. Programele derulate vor aduce o contribuție importantă la conviețuirea armonioasă și 
prosperă a comunităților. România, ca partener solid în spațiul central și sud-est european, rămâne 
dedicată proiectului european și acordă o importanță deosebită cooperării bilaterale pentru 
promovarea intereselor comune la nivel UE și oferirea unui răspuns solidar și responsabil în contextul 
actualelor provocări.  
 
Aceluiași context i se alătură și relația cu consulatul Republicii Federale Germania la Sibiu, cu 
obiectivul comun clar: consolidarea și aprofundarea relațiilor bilaterale în toate domeniile precum și 
promovarea minorității germane, sub auspiciul valorilor comune, sub îndemnul de a continua în 
același mod, printr-o angajare puternică pentru o cooperare în partenerial în cadrul Uniunii Europene.  
Pentru întrevederea dintre prefectul județului Sibiu și consulul Republicii Federale Germania la Sibiu 
în 7 iulie s-a obținut avizul favorabil al Ministerului Afacerilor Interne, efectuându-se toate 
procedurile necesare. 
 
2.b  Măsuri pentru păstrarea și dezvoltarea identității culturale, lingvistice și spirituale a 
minorităților naționale 
 
Au fost documentate și transmise două răspunsuri la Radiograma Ministerului Afacerilor Interne: 

Ø privind ponderea de 20% a cetățenilor români aparținând unei minorități naționale din 
numărul locuitorilor 

Ø privind asigurarea răspunsurilor scrise și verbale, în situația în care există solicitări ale 
cetățenilor formulate în limba germană. 

 
Pentru facilitarea unei bune cunoașteri a climatului interetnic din județul Sibiu, au fost permanent 
actualizate şi analizate datele  reprezentând populația stabilă, la nivelul județului, raportată la 
componentele: etnie, religie, limbă maternă, grupe de vârstă și sexe, date rezultând din Recensământul 
Populației și Locuințelor 2011 dar și prezentărilor oferite de asociațiile culturale. Aceste date sunt 
elemente în baza cărora se pot stabili proiecte de dezvoltare, proiecte culturale sau se poate sprijini 
dezvoltarea de politici adaptate necesităților minorităților. 
 
Criza declanșată de noul Corona-virus cu repercusiunile ei directe și indirecte a cauzat anularea, 
amânarea sau sistarea unor serii de manifestări culturale locale și regionale cu periodicitate anuală 
sau trimestrială ale comunității germane, maghiare, armenești, evreilor și rome.  
Totuși, două acțiuni de referință ale comunității armene din Dumbrăveni s-au desfășurat cu 
respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii Covid 19: 
 
O altă prioritate a fost continuarea realizării unei imagini corecte cu privire la inventarierea și 
monitorizarea stării de conservare/deteriorare a patrimoniului material al minorităților naționale în 
județul Sibiu (cu accent pe biserici/cetăți și cimitire), elemente centrale fiind atât Biserica armeano-
catolică din Dumbrăveni cât și bisericile evanghelică de Sibiu aflată în plin proces de restaurare. 
 
Prin ordin de prefect a fost constituită o comisie mixtă de control având ca obiectiv verificarea unor 
aspecte semnalate în sesizarea înregistrată la Instituția Prefectului-Județul Sibiu. Verificarea a avut 
loc la cele trei părți implicate: Primăria orașului Dumbrăveni, Biserica de rit armean Sf. Elisabeta- 
aflată în proprietatea având ca administrator apostolic Arhiepiscopia romano-catolică de Alba Iulia și 
Uniunea Armenilor din România-Sucursala Dumbrăveni. Din aceste verificări a rezultat atât 
deschiderea Primăriei orașului Dumbrăveni de a conserva patrimoniul material și imaterial al 
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armenilor, documentat printr-o serie de documente emise începând cu anul 2017, cât și faptul că 
celelalte două părți doresc o soluție amiabilă, dialogul fiind posibil. 
 
 
2.c Acțiuni destinate românilor de pretutindeni 
 
S-a continuat colaborarea cu Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, astfel că s-a documentat și 
transmis răspunsul la dresa nr. DRP/2331/02.07.2020 prin care se solicitau informații privind 
acordurile de înfrățire/cooperare încheiate între autorități ale administrației publice locale din 
România și cele din Ucraina.  
Materialul a presupus și centralizarea datelor referitoare la finanțările acordate unor obiective de 
investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Ucraina, programelor comune culturale, sportive, 
de tineret și educaționale, stagiilor de pregătire profesională și a altor acțiuni care contribuie la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie. 
 
2.d Acțiuni de integrare a resortisanților statelor terțe.  
 
Pe linia resortisanților țărilor terțe, au fost aduse contribuții în proiectul cea de-a doua conferința 
națională în domeniul migrației, organizată în cadrul proiectului ”CRCMIS - Centrul Român de 
Cercetare a Migrației și Incluziunii Sociale”, FAMI/19.03.01.01, desfășurat în platforma ZOOM, în 
perioada 10-11 decembrie 2020, cu durată de implementare ianuarie 2020-ianuarie 2022. Proiectul 
are puncte de cercetare în: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Brașov și Sibiu. 
 
O componentă a proiectului a presupus colectarea de date din partea instituțiilor publice necesare 
dezvoltării platformei online, dar și activități de pregătire a personalului din instituțiile publice cu 
privire la utilizarea platformei. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


