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                                            ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 29.06.2021, ora 10˚˚ 

 
   

1. Modificări legislative privind sistemul public de pensii cu aplicabilitate de la 
01.01.2021. 

Prezintă Casa Județeană de Pensii Sibiu 
 

2. Evoluția principalilor indicatori în activitatea vamală. 
  Prezintă Biroul Vamal de Interior Sibiu 
 

3. Administrarea fondului forestier de către Direcția Silvică Sibiu 
Prezintă Direcția Silvică Sibiu 

 
4. Diverse 
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CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII SIBIU 
 
 
 
 
 
 

Casa Judeţeană de Pensii Sibiu este organizată şi funcţionează ca serviciu public 
deconcentrat  în subordinea Casei Naţionale de Pensii  Publice - CNPP, fiind investită 
cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010, privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi a H.G. nr. 118/2012 modificată 
şi completată, privind statutul CNPP. 
 
Instituţia asigură aplicarea în judeţul Sibiu a legislaţiei din domeniul asigurărilor 
sociale de stat precum şi din domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. 

Casa Judeţeană de Pensii Sibiu asigură în profil teritorial aplicarea unitară a 
legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale, precum şi realizarea 
sarcinilor şi atribuţiilor  ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr. 263/2010 
privind sistemul public de pensii, acţionează permanent în vederea armonizării 
intereselor pensionarilor, angajatorilor şi angajaţilor din sistem. 

La 01.06.2021 în evidenţa C.J.P. Sibiu se aflau un număr de 106239 beneficiari, din 
care: 

- 99431 pensionari în sectorul de stat; 
- 1724 pensionari în sectorul agricol; 
- 5084 beneficiari de legi speciale (beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii 

şi văduvele de război, beneficiari Legea 49/1999 privind pensiile IOVR, 
beneficiari Legea 341/2004,  beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată la 06.03.1945,  
beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice 
de regimul instaurat în perioada 06.09.1940-06.03.1945, beneficiari Legea 
309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar, beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui 
ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, beneficiari Legea 303/2004 privind 
statutul magistraţilor, beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea 
indemnizaţiei pentru membrii uniunilor de creatori). 
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MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII 
CU APLICABILITATE DE LA 01.01.2021 

 
 
Principalele modificări legislative în sistemul public de pensii au fost făcute având 
învedere prevederile Legii nr.16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2021, a Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021,a Legii 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. Începând 
cu 01.01.2021 se modifică următoarele valori, după cum urmează: 

- conform prevederilor art.86 alin.(2) lit.a din Legea 127/2019 așa cum a fost 
modificat prin art.42 din OUG nr.135/2020,  valoarea punctului de pensie este 
1442 lei, faţă de 1265 lei în perioada 01.09.2019-01.09.2020. 
 

- conform art.17 din Legea nr.6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de 
stat,indicele de corecţie prevăzut la art.170 din Legea 263/2010, aplicabil la 
pensionarea iniţială pentru cei care îşi deschid dreptul de pensie în baza Legii 
263/2010,a fost de 1,41 și se menține și în anul 2021.  
 

- câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilorsociale de stat pe anul 2021 – 5380 lei începând cu 12.03.2021, faţă 
de 5429 lei în anul 2020.  
 

- în conformitate cu prevederile art.16 din Legea 16/2021, cuantumul ajutorului 
de deces prevăzut de Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, se stabileşte începând cu 12.03.2021 la:  

 5380 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, faţă de 
5429 lei în 2020; 

 2690 lei, în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului 
sau pensionarului, față de 2715 lei în anul 2020 

 

-  cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate 
încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor 
art.77 alin.1 din Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie, respectiv  de la 01.09.2020 a 
devenit 1154 lei. 

- în anul 2021, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de OUG 
6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate, se menține la  800 
lei, așa cum a fost acordată începând cu 01.09.2020, conform 
prevederilorart.41 din OUG 135/2020. La 01.06.2021 la nivelul CJP Sibiu erau 
în plată 13259 beneficiari ai pensiei sociale minim garantate. 
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SALARIUL DE BAZĂ MINIM BRUT PE ȚARĂ 

 

- Conform prevederilor HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut pe țară garantat în plată, începând cu 13.01.2021, salariul de bază minim 
brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2300 lei. 
 

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

- În perioada 01.01.2021-31.12.2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de 
bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 3000 lei. Această 
prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art.60 
pct.5 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

COTELE DE CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI SOCIALE 

 

În conformitate cu prevederile art.138 și ale art.1381 din Legea 227/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.01.2021, cotele de 
contribuții de asigurări sociale sunt următoarele: 

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

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

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

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

 
- Conform art.42 alin.(1) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii 

administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborat cu art.138 din Legea 227/2015, cu modificările și completările 
ulterioare, în cota de contribuție de asigurări sociale datorată de persoanele 
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fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății 
contribuției de asigurări sociale este inclusă și cota de contribuție aferentă 
fondurilor de pensii administrate privat. 

- Cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 
3,75% 

 

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în 
baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară 
activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art.60 
pct.5 din Legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care datorează 
cota de contribuție la fondul de pensii administrate privat, sunt scutite de la plata 
acestei contribuții și în anul 2021. 

 

CONTRACTUL DE ASIGURĂRI SOCIALE 

 

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat 
contract de asigurări sociale este de 25%.  

În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.263/2010, cu modificările și 
completările ulterioare, nivelul minim al venitului asigurat înscris în contractul de 
asigurare socială este de 2300 lei, reprezentând valoarea salariului de bază minim brut 
pe țară garantat în plată începând cu 13.01.2021. Pentru acest venit asigurat 
contribuția lunară este de 575 lei. În conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din 
Legea 263/2010, modificată prin prevederile OUG 103/2017,  stagiul de cotizare 
realizat în baza unui contract de asigurare încheiat după 01.01.2018, poate fi valorificat 
doar pentru înscrierea la pensie limită de vârstă.   

Prin OUG nr. 163/2020 este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza 
unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani (72 de luni). 
Încheierea unui astfel de contract de asigurare socială poate fi solicitată numai în 
perioada 28.09.2020 - 31.08.2021. 
 
Contractul de asigurare socială se încheie numai pentru perioade anterioare şi doar 
învederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă, inclusiv a pensiei pentru limită 
de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare. 
Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract de asigurare socială sunt 
perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data încheierii 
contractului de asigurare, dar fără a depăşi data împlinirii vârstei standard de 
pensionare. 
 
În intervalul de 6 ani, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade 
de timp, continue sau disparate. 
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INDEMNIZAȚII ACORDATE ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII IN BAZA UNOR 
LEGI SPECIALE 

 
LEGEA 154/2021 
 
Urmare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573/07.06.2021, a Legii 
nr. 154/2021, vă facem cunoscut că prin acest act normativ s-a extins categoria 
beneficiarilor O.G. nr. 105/1999, republicată, prin introducerea art. 31, astfel: 
„Art. 31 - (1) Copilul celui decedat, dispărut sau exterminate în trenul morţii, în timpul 
masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, în timpul deportării în ghetouri 
şi lagăre de concentrare din străinătate, în timpul privării de libertate în locuri de 
detenţie sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, expulzării sau strămutării în 
altă localitate, în timpul evacuării din locuinţa pe care o deţinea, în timp ce a făcut 
parte din detaşamentele de muncă forţată, are dreptul la o indemnizaţie lunară în 
cuantum de 175 lei. 
(2) Copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g), precum şi copilul născut în perioada în care 
unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. 
a)—e) şi g) au dreptul la o indemnizaţie lunară în acelaşi cuantum cu indemnizaţia 
de care ar fi beneficiat părintele lor decedat, stabilită conform prevederilor art. 2 
la data depunerii cererii de către copil. 
(3) Copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g) 
are dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia de care ar 
fi beneficiat părintele său decedat, stabilită conform prevederilor art. 2 la data 
depunerii cererii de către copil. 
(4) Copilul care s-a aflat atât în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1)—(3), cât 
şi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g) beneficiază de 
indemnizaţia al cărei cuantum este mai mare. 
(5) La stabilirea indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) sau (3), în situaţia în care ambii 
părinţi ai copilului s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g), 
copilul are dreptul la indemnizaţia al cărei cuantum este mai mare. 
(6) De prevederile alin. (2)-(5) beneficiază în mod corespunzător şi copilul celui 
decedat după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-e) şi g), în situaţia 
în care părintele său, deşi ar fi avut dreptul, nu a beneficiat deprevederile prezentei 
ordonanţe.” 
 
Prin derogare de la prevederile art. 5 din O.G. nr. 105/1999, republicată, cu 
modificările şi completările aduse prin Legea nr. 154/2021, drepturile stabilite potrivit 
art. 3A1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta lege, se acordă şi se plătesc începând cu datade 
1ianuarie 2022. 
 
Începând cu data de 10.06.2021, data intrării în vigoare a Legii nr. 154/2021, casele 
judeţene de pensii, precum şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti analizează 
cererile depuse şi emit hotărârile de stabilire a drepturilor cuvenite în temeiul art. 3A1 
din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările 
aduse prin Legea nr. 154/2021. 
 
 
 
 
LEGEA 130/2020(modificată prin Legea nr.232/2020) 



6 
 

Prin Legea 130/2020 s-a modificat articolul 5 din Decretul-lege nr. 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, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 
din 23 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) 
introducându-se cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins: 
    "(5)  Copilul celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale 
ţărăneşti ori al celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul 
detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, strămutaţi, prizonieri sau 
cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizaţie lunară de 500 
lei.  
(6)  Copilul minor la data la care unul sau ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), precum şi copilul născut în perioada în care unul sau 
ambii părinţi s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are 
dreptul la o indemnizaţie lunară în acelaşi cuantum cu indemnizaţia de care a 
beneficiat părintele său. 
(7)  Copilul născut după încetarea situaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) are 
dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia de care a 
beneficiat părintele său. 
(8)  Copilul care s-a aflat atât în situaţiile prevăzute la alin. (6), cât şi în una dintre 
situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţia al cărei cuantum 
este mai mare.  
(9)  La stabilirea indemnizaţiei prevăzute la alin. (6) sau (7), în situaţia în care ambii 
părinţi ai copilului au beneficiat de indemnizaţie lunară potrivit prevederilor art. 4, se 
ia în calcul indemnizaţia părintelui al cărei cuantum este mai mare." 
 
Până la 01.06.2021 au fost soluționate cu decizie de admitere 471 cereri, din care 299 
prin Casa Județeană de pensii Sibiu și 172 prin Casa Locală de Pensii Mediaș. 
 
OUG 47/2021 
 
 
Luând în considerare că valoarea scăzută a indemnizaţiilor prevăzute la art. 1 din Legea 
nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, nu permite menţinerea 
unui nivel de trai decent pentru beneficiarii acestor drepturi faţă de care statul şi 
societatea au datoria morală de a se întoarce cu recunoştinţa cuvenită, 

• având în vedere vârsta înaintată a beneficiarilor acestor indemnizaţii şi 
recunoştinţa care trebuie manifestată faţă de aceştia, 

• dat fiind că la fundamentarea bugetului de stat este necesar ca aceste măsuri 
să fie aprobate prin acte normative, 

• întrucât politica bugetară trebuie să respecte anumite angajamente în ceea 
ce priveşte deficitul bugetar şi să fie în deplin acord cu noile modificări 
legislative din domeniul fiscal, 

• dat fiind grupul-ţintă căruia i se adresează, şi anume invalizii, veteranii şi 
văduvele de război, 

• luând în considerare că măsurile de protecţie socială propuse au consecinţe 
pozitive pentru aceste categorii de persoane şi sunt menite să le permită 
menţinerea unui nivel de trai decent, 

• în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror 
reglementare nu poate fi amânată, 
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    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
    Guvernul României  a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr.47/2021. 
 
La articolul 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările şi completările ulterioare, 
după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins: 
    "(2)  Invalizilor de război, veteranilor de război şi văduvelor de război li se acordă, 
lunar, o indemnizaţie de gratitudine, neimpozabilă, în valoare de 50% din câştigul 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
aferent anului pentru care se face plata. 
(3)  Indemnizaţia de gratitudine prevăzută la alin. (2) nu se ia în calcul la stabilirea 
drepturilor prevăzute la art. 11 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(4)  Indemnizaţia de gratitudine prevăzută la alin. (2) se cumulează cu indemnizaţia 
prevăzută la alin. (1) şi cu sporul prevăzut la art. 2 alin. (1)." 
 
Indemnizaţia de gratitudine prevăzută la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu 
modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost completată prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se acordă începând cu luna iunie 2021. 
 
 

Cuantumurile cuvenite pentru lunile iunie 2021 se regăsesc în tabelul următor: 

 

Categorii beneficiari 

Valoare 
indemnizatie 
acordată  
în luna iunie 
2021 
-lei- 

Valoare 
indemnizatie 
cuvenită  
în luna iunie 2021 
-lei- 

Mari mutilati sau invalid gr.I 1500 4,190(2690+1500) 

Invalid gr. II 1000 3,690(2690+1000) 

Invalid gr. III 900 3,590(2690+900) 

Veteran de razboi 600 3,290(2690+600) 

Vaduva de razboi 600 3,290(2690+600) 

 
 

ORDIN DE MINISTRU 
 
Privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public stabilite 
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până ladata de 1 septembrie 2023. 
• În baza dispoziţiilor art. 157 alin. (2) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul 

public de pensii, cu modificările si completările ulterioare; 

• Referatului privind efectuarea operaţiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul 

public stabilite până la data de 1 septembrie 2023, 

• În temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind 

organizarea si funcţionarea ministerului Muncii si Protecţiei Sociale,cu 

modificările si completările ulterioare, ministrul muncii si protecţiei sociale, 

emite următorul: 
 
 
ORDIN 
Art.1 Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în continuare CNPP, prin casele 

teritoriale de pensii, derulează procedura de evaluare a pensiilor din sistemul public 

de pensii, prevăzută de Ordinul ministrului muncii si protecţiei sociale nr. 108 /2021 

privind procedura de evaluare a pensiilor din sistemul public de pensii. 
Art. 2 Pensiile din sistemul public de pensii cuvenite sau aflate în plată sau care 
urmează a fi stabilite în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările si completările ulterioare până la data de 01 septembrie 2023, 
sunt evaluate în baza art. 157 alin. (2) din Legeanr.127/2019 privind sistemul public de 
pensii,cu modificările si completările ulterioare. 
Art.3 Procedura de evaluare se realizează prin casele teritoriale de pensii si constă în: 
a) Identificarea stagiilor de cotizare contributive, a stagiilor de cotizare asimilate si 

stagiilor de cotizare necontributive valorificate la stabilirea/recalcularea 
drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în plată la data de 31 august 2023; 

b) Crearea unei baze de date care cuprinde veniturile lunare, brute sau nete, după 
caz,realizate anterior datei de 01 aprilie 2001 care, conform dispoziţiilor legale în 
vigoare la data stabilirii/recalculării drepturilor de pensie, nu au fost 
valorificate/nu se valorifică la calculul drepturilor de pensie cuvenite sau aflate în 
plată. 

Art.4 (1) În vederea realizării bazei de date prevăzută la art.3 lit. b) pensionarii 
sistemului public depensii pot prezenta casei teritoriale de pensii competentă, 
adeverinţe eliberate de către unitatea angajatoare ori de către deţinătorul legal al 
arhivei, prin care se certifică venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, pentru 
perioadele anterioare datei de 01 aprilie 2001. 
 
(2) Modelul de adeverinţă este prevăzut în Anexa,care face parte din prezentul Ordin. 
Art. 5 (1) Adeverinţele care cuprind venitul lunar realizat, brut sau net, după caz, 
existente în dosarele de pensie, precum si cele emise până la data intrării în vigoare a 
prezentului Ordin, dar nedepuse la casele teritoriale competente, se utilizează pentru 
crearea bazei de date prevăzută la art. 3 lit. b) dacă îndeplinesc condiţiile de 
valabilitate si legalitate,chiar dacă nu sunt conforme cu modelul de adeverinţă 
prevăzut în Anexă. 
(2) Adeverinţele prevăzute la art.4 siart.5 se utilizează numai în scopul prevăzut la 
art.3 lit. b)
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Emitent ...................  
C.U.I ..... /Cod fiscal ....  
Adresa ...... Telefon .....  
Nr ........ /Data ..........  
 

ADEVERINŢĂ 
 
 

Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul............................................., născută/născut la data de........................ 
în localitatea................., judeţul..............., sectorul...., având C.N.P.....................................................................,  
afost angajată/angajat la 1) .................... …….., în perioada de la  ………………................. până la ......... ……………..…… 
 
În perioada de la ... ………….….    până la…….. ................. , având meseria/funcţia de…………………………………………………. , a beneficiat 
de următoarele venituri brute realizate, plătite din fondul de salarii, asupra cărora s-a datorat,potrivit legii, contribuţia de asigurări 
sociale de stat: 

 
 
  An 

  Ianuari
e 

Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 

Salariu realizat 
lunar 

                        

Denumire spor                         

Denumire spor                         

Denumire spor                         

 
1 Se completează denumirea angajatorului sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.  

În cazul în care unitatea este deţinător legal de arhive, se vor preciza calitatea (continuator al activităţii, operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice, etc. )şi documentul în 
baza căruia i-a fost stabilită calitatea. 
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Indemnizaţie                         

Adaosuri                         

Ore 
suplimentare 

                        

Prime                         

Total venit 
lunar realizat 

                        

 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
OBSERVAŢII: ..........................................  
 
Menţionăm că prezenta adeverinţă s-a eliberat în baza statelor de plată aflate în arhiva societăţii (ale căror copii pot fi puse la 
dispoziţia caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în 
înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă 
întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie. 
 
 

Conducătorul unitaţii 
 

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila) 
 
 

Direcţia/Serviciul cu atribuţii salarizare personal 
 

(nume, prenume, semnătura) 
 
 

Întocmit 
 

(nume, prenume, semnătura) 
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 LEGEA 113/2021  

 Legea nr. 113/2021 a intrat în vigoare la data de 02.05.2021, fiind publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 29.04.2021. 

 Conform prevederilor art. 107 alin. (21) din Legea nr. 263/2010, introdus prin Legea nr. 
113/2021, începând cu data de 02.05.2021 “Prin excepţie de la prevederile alin. (2), 
în cazul unei erori materiale, de calcul sau al oricărei greşeli de redactare, omisiuni 
sau menţiuni greşite, intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare 
şi redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor 
înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, termenul 
general de prescripţie nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul 
dreptului la pensie a sumelor neplătite de către casa teritorială de pensii 
competentă”. 

Conform art. 107 alin. (1)-(2)  din actul normativ susmenţionat: „(1)  În situaţia în care, 
ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele 
stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din 
oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de 
revizuire. 

(11) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV, care au depus declaraţia 
individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal, pe baza datelor comunicate 
de organul fiscal central, se constată diferenţe între venitul lunar asigurat utilizat la 
stabilirea punctajelor lunare avute în vedere la calculul pensiei şi cel ales de 
contribuabil în declaraţia individuală de asigurare, casa teritorială de pensii operează, 
din oficiu, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire care se emite până la 
data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul anterior. 

(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) şi alin. (11) se acordă sau 
se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la 
data constatării diferenţelor”. 

Astfel, în situaţia sumelor rezultate urmare a revizuirii drepturilor de pensie în baza 
art. 107 alin. (1) şi alin. (11) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, pentru îndreptarea unei erori materiale, de calcul sau a oricărei greşeli de 
redactare, omisiuni sau menţiuni greşite, intervenite în procesul administrativ de 
evaluare, prelucrare şi redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare 
sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, 
plata drepturilor se realizează cu respectarea prevederilor art. 107 alin. (21), respectiv 
de la data plății înscrise în decizia de revizuire (data de la care se cuvin drepturile). 

Menționăm faptul că, prevederile art. 107 alin. (21) din actul normativ susmenţionat,  
nu se aplică în situaţia sumelor acordate urmare revizuirii drepturilor de pensie în baza 
hotărârilor judecătoresți.  

Cu titlul informativ, punerea în executare a unei hotărâri judecătorești presupune, 

plata drepturilor de pensie, după caz: 
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- de la data plății drepturilor/îndeplinirii condițiilor de pensie raportat la decizia 

de pensie anulată prin sentință; 

- de la data instituită prin sentința judecătoarească; 

- de la data pronunțării sentinței judecătorești, în situația în care instanța nu 

precizează data acordării drepturilor. 

Concluzie: Fac obiectul art.107 alin.(21) doar sumele rezultate urmare a revizuirii 

deciziilor de pensie (stabilire și/sau recalculare) emise conform prevederilor art.107 

alin.(1) și alin.(11) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

 

RELAȚIA CU PUBLICUL 

În anul 2021 Casa Județeană de Pensii Sibiu a reluat activitatea de relații cu publicul la 

ghișeu, cu respectarea distanțării sociale și a mijloacelor de protecție prevăzute de 

lege pentru starea de alertă (mască, termoscanare și dezinfectanți). 

Pentru perioada stării de alertă CJP Sibiu a monitorizat temperatura corporală a 

fiecărui cetățean care a solicitat accesul în clădire , cu posibilitatea restricționării 

accesului în instituție în situația în care temperatura înregistrata era peste cea 

normală. 

Totodată am recomandat ca în această perioadă, relațiile cu publicul la ghișeu să se 

orienteze în special pentru: 

- Depunere dosare noi 

- Depunere documente pentru acordarea ajutorului de deces. 

Pentru celelalte solicitări (cereri de recalculare, cereri de eliberare buletin de calcul, 

cerere de plată a pensiei în cont, cereri de modificări adresă, cereri de eliberare 

formular E 101) am recomandat ca ele să fie efectuate preponderent  prin e-mail, 

platforma electronică a CNPP sau servicii poștale .  

Adresa de e-mail care poate fi folosită pentru transmiterea solicitărilor este 

comunicare.sibiu@cnpp.ro. 

 

Totodată, dorim să vă informăm de existenţa portalului Casei Naţionale de Pensii 

Publice https://www.cnpp.ro, pentru a se putea accesa uşor serviciile publice ale Casei 

Judeţeane de Pensii Sibiu, într-un mod cât mai eficient. 

Accesând cu un click secţiunea COMUNICARE CU PUBLICUL  găsiţi butonul 

• DEPUNERE CERERI ŞI DOCUMENTE pentru: 

mailto:comunicare.sibiu@cnpp.ro
https://www.cnpp.ro/
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- Persoane fizice;   

- Persoane juridice. 

Daca alegeti persoane fizice găsiţi următoarele secţiuni: 

1. Pensii  -se accesează linkul https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-
si-documente/persoane-fizice/pensii 

2. Bilete tratament – se accesează linkul 
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-
fizice/bilete-tratament 

3. Accidente de muncă şi boli profesionale–se accesează linkul 
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-
fizice/accidente-de-munca-si-boli-profesionale 

4. Relaţii Internaţionale – se accesează linkul 
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-
fizice/relatii-internationale 

5. General - se accesează linkul https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-
cereri-si-documente/persoane-fizice/general 

Daca alegeti persoane juridice găsiţi următoarele secţiuni: 

1. Relaţii Internaţionale - se accesează linkul 
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-
juridice/relatii-internationale 

2. Accidente de muncă şi boli profesionale - se accesează linkul 
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-
juridice/accidente-de-munca-si-boli-profesionale 

3. Executori judecătoreşti - se accesează linkul 
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-
juridice/executori-judecatoresti 

 

CONTUL ONLINE 
 
Prin crearea unui cont online, vi se dă posibilitatea de a accesa mai uşor serviciile Casei 
Judeţene de Pensii Sibiu. 
Pentru crearea unui cont online trebuie să accesaţi linkul 
https://www.cnpp.ro/web/guest/completare-formular-de-acces-online 
Toate campurile marcate cu * sunt obligatorii şi salvarea cererii nu este posibilă dacă 
acestea nu sunt completate.  
Structura formularului este următoarea : - Date de identificare: 

• Numele şi prenumele 
• CNP 
• Adresa de e-mail 
• Act de identitate 
• Adresa de domiciliu. 

Se introduce text (Cod CAPTCHA) 

https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-fizice/pensii
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-fizice/pensii
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-fizice/bilete-tratament
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-fizice/bilete-tratament
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-fizice/accidente-de-munca-si-boli-profesionale
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-fizice/accidente-de-munca-si-boli-profesionale
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-fizice/relatii-internationale
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-fizice/relatii-internationale
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-fizice/general
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-fizice/general
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-juridice/relatii-internationale
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-juridice/relatii-internationale
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-juridice/accidente-de-munca-si-boli-profesionale
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-juridice/accidente-de-munca-si-boli-profesionale
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-juridice/executori-judecatoresti
https://www.cnpp.ro/web/guest/depunere-cereri-si-documente/persoane-juridice/executori-judecatoresti
https://www.cnpp.ro/web/guest/completare-formular-de-acces-online
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Se apasă butonul de finalizare formular. 

După finalizarea completării formularului se apasă butonul PRINT pentru a putea fi 
semnat olograf în original, pe hârtie. 

Pentru obţinerea datelor de acces, după ce s-a tipărit cererea trebuie parcurse 
urmatoarele etape: 

• Se semnează cererea; 
• Se face copie vizibilă a carţii de identitate;  

Aceste documente se depun la sediul Casei Judeţene de Pensii Sibiu sau se pot trimite 
pe adresa de mail comunicare.sibiu@cnpp.ro 
 
Beneficiarii serviciilor online ale portalului sunt: 
• persoanele fizice  care pot: 

o depune cereriși documente privind: 
- pensii 
- bilete de tratament 
- accidente de muncă şi boli profesionale 
- relaţii internaţionale 

 - contracte de asigurare 
 

 săvizualizeze date din sistemul public de pensii: 
- datele din carnetele de muncă 
- stagiile anuale și lunare aferente perioadei începând cu 
aprilie 2001 
- informații din declarațiile D112 depuse de angajatori 
- informații referitoare la viramentele la PILON II de pensii 
private 
- informații referitoare la pensia comunitară 
- informații referitoare la debitele din executare silită 
- informații referitoare la fișa financiară 
 

• persoanele juridice care pot: 
o să depună declarații inițiale și rectificative A11, A12 și A13 
o să vizualizeze declarații D112 depuse 
o să vizualizeze erori procesare declarații D112 depuse 
 

• operatorii hotelieri care au încheiat contract de prestări servicii de odihnă și 
tratament cu Casa Națională de Pensii Publice pot: 

o să administreze informații despre biletele eliberate de către 
Casele Teritoriale de Pensii 
o să utilizeze fluxul automat de decontare către Casa Națională 
de Pensii Publice 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

ALDEA DOREL 

mailto:comunicare.sibiu@cnpp.ro
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Direcţia Generală Regională a Finantelor Publice Braşov  
Direcţia Regională Vamală Braşov                                   
Biroul Vamal de Interior Sibiu              

                                                                                                                  
                                                                                                                  

    Nr.6301/22.06.2021    

  

  Către Instituţia Prefectului- Judeţul Sibiu 

RAPORT 

Evoluţia principalilor indicatori în  activitatea vamală 

 
 Biroul Vamal de Interior Sibiu îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare şi 
îndrumare a Direcţiei Regionale Vamale Braşov, făcând parte din structura organizatorică 
a  Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov,  în conformitate cu  
prevederile  O.U.G. nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea 
activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  şi ale  H.G. nr.520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
 Structura organizatorică a Biroului Vamal de Interior Sibiu  a fost aprobată prin 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2338/10.09.2015   
fiind formată din  1 Birou Supraveghere şi Control vamal, 1 Compartiment Autorizări, 
Supraveghere şi Control al Mişcării Produselor Accizabile, 1 Compartiment Informatizare 
şi 1 Compartiment Financiar Contabilitate şi Administrativ. 
 Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor generale regionale  ale 
finanţelor publice – aparat propriu şi unităţi subordonate - aprobat prin Ordinul 
preşedintelui A.N.A.F. nr.875/2014 modificat prin Ordinul 2976/18.11.2015  sunt stabilite 
atribuţiile generale ale functionarilor publici  încadrati în cadrul  Biroul Vamal de Interior  
Sibiu .   
 
Activitatea din domeniul vamal  
 Activitatea vamală are ca principal scop colectarea drepturilor vamale, constând în 
resurse proprii tradiţionale, accize şi T.V.A., percepute pentru mărfurile şi bunurile 
provenite din afara spaţiului comunitar şi care sunt puse în liberă circulaţie în spaţiul UE, 
în conformitate cu Regulamentul Consiliului CEE 952/2013  de instituire a Codului Vamal 
Unional şi a Legii 86 / 2006 privind Codul Vamal al României, a Regulamentului Delegat al 
Comisiei CEE 2446/2015, precum si a Regulamentului  Comisiei CEE 2447/2015 privind 
dispoziţiile de aplicare a Codului Vamal Unional şi a HG 707 / 2006 privind Regulamentul 
de aplicare a Codului Vamal al României. 
  

 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală  
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În primele 5 luni ale anului 2021, la Biroul Vamal de Interior Sibiu au fost inregistrate 

un număr de 7492  operatiuni vamale de export şi punere în liberă circulaţie, ceea ce 
reprezntă o crestere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2020  de 41,62%   (un plus de 
2202 declaraţii). 

In perioada analizată, se observă o crestere cu 61,67% a numărului  declaraţiilor 
vamale de export depuse la Biroul Vamal de Interior Sibiu, precum şi o crestere a valorii 
statistice a mărfurilor exportate cu 31,02%. Dinamica operaţiunilor vamale de export şi a 
valorii statistice a mărfurilor destinate exportului derulate prin biroul nostru se regăseşte in 
tabelul de mai jos; 
 

Situaţia operaţiunilor vamale de export 
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NR 
CRT PERIOADA NR. D.V.D EXPORT VAL. STATISTICA 

2020 2021 2020 2021 
1 IANUARIE 479 685 122.263.397 142.489.292 
2 FEBRUARIE 568 718 121.719.151 122.614.461 
3 MARTIE 532 763 126.564.606 138.864.696 
4 APRILIE 350 752 70.574.319 128.268.011 
5 MAI 333 739 47.594.233 108.125.557 
 TOTAL 2.262 3.657 488.715.706 640.362.016 

 Procent 
2021/2020  161,67%  131,02% 
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În ceea ce priveşte îndeplinirea programului de încasări, acesta se realizează prin 
derularea operaţiunilor vamale de punere în liberă circulaţie şi din activităţile de 
supraveghere şi control vamal. 

 Astfel în cursul anului curent, numărul operaţiunilor vamale de punere în liberă 
circulaţie s-a aflat pe un trend ascendent cu aproximativ 26,65 %, faţă de aceeaşi 
perioadă a anului anterior, valoarea statistică a mărfurilor, fiind cu 34,18% mai mare decât 
în perioada similară a anului 2020, iar drepturile vamale încasate au fost mai mari cu 
46,78%,  fapt ce se poate observa din tabelul alăturat ; 
    

 
Situaţia operaţiunilor vamale de import 

 

NR 
CRT PERIOADA 

NR. D.V.D 
IMPORT VAL. STATISTICA DREPTURI  VAMALE 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 
1 IANUARIE 702 673 119235828 100091394 14728918 15291674 
2 FEBRUARIE 667 715 106123410 118725084 14489806 16172754 
3 MARTIE 684 906 96713292 146276900 13041710 20846229 
4 APRILIE 491 802 74060107 132791743 8307911 17554510 
5 MAI 484 739 68009135 124930867 9520821 18337463 

TOTAL 3.028 3.835 464141773 622815988 60089166 88202630 

Procent 2021/2020  126,65
%  134,18%  146,78% 
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Totodată în perioada respectivă, au fost prelucrate un număr de 3168 declaraţii 
vamale de tranzit emise şi primite, in crestere cu aproximativ 42,70% faţă de perioada 
similară a anului  2020 şi se poate observa în tabelele de mai jos: 

 
Situaţia declaraţiilor vamale de tranzit emise 

 
 

 
Situaţia declaraţiilor vamale de tranzit primite 

 
 

 

 
Dinamica veniturilor realizate de Biroul Vamal de Interior Sibiu, pe categorii de taxe, o 
regăsim în cele de mai jos: 
 

UNITATEA VAMALA 
 IANUARIE-MAI IANUARIE-MAI 

DINAMICA 
 

AN PRECEDENT AN CURENT 

0 1 2 3=2/1*100 

BV INTERIOR SIBIU 63.711.010 88.197.282 138,43 

      -TAXE VAMALE 4.382.813 4.510.744 102,92 

      -T.V.A. 59.313.105 83.645.377 141,02 

      -ACCIZE 1.822 3.796 208,34 

      -ALTE VENITURI 13.270 37.365 281,57 
 
 

NR 
CRT PERIOADA 

TRANZITE EMISE 2020 TRANZITE EMISE 2021 
PROCENT 
2021/2020 

% T1 T2 TIR TOTAL T1 T2 TIR TOTAL 
1 IANUARIE 0 14 1 15 0 16 0 16 106,67 
2 FEBRUARIE 0 23 2 25 0 13 0 13 52,00 
3 MARTIE 0 19 2 21 2 24 3 29 138,10 
4 APRILIE 0 3 1 4 0 22 3 25 625,00 
5 MAI 0 21 3 24 0 35 4 39 162,50 

TOTAL 0 80 9 89 2 110 10 122 137,07 

NR 
CRT PERIOADA 

TRANZITE PRIMITE 2020 TRANZITE PRIMITE 2021 PROCENT 
2021/2020 

 % T1 T2 TIR TOTAL T1 T2 TIR TOTAL 

1 IANUARIE 507 0 2 509 534 0 0 534 104,91 
2 FEBRUARIE 479 0 0 479 547 0 2 549 114,61 
3 MARTIE 480 0 1 481 701 0 2 703 146,15 
4 APRILIE 324 0 0 324 655 0 1 656 202,47 
5 MAI 337 0 1 338 607 0 0 607 179,59 

TOTAL 2127 0 4 2131 3044 0 2 3046 142,93 
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   Trebuie să facem precizarea că la  nivelul  Biroului Vamal de Interior Sibiu,  
agenţii economici care detin Certificat AEO beneficiază si de certificate de amânare de la 
plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, iar  valoarea taxei pe valoarea adaugată 
amânată la plată în conformitate cu prevederile art. 326 din Legea 227/2015 privind Codul 
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Fiscal al României  coroborate cu prevederile  Ordinului 500/2007 pentru aprobarea 
Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a 
taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri 
respectiv a Ordinului  4121/2015  pentru aprobarea Normelor privind procedura de 
acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi 
de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri,  a fost in primele 5 luni ale anului  
2020 in cuantum de 20.842.629 lei, în crestere cu 2,86%, faţă de aceeași perioadă a 
anului 2020, când suma amânată a fost de  20.361.387 lei. 
 Menţionăm că în  perioada 01.01.2020 - 31.05.2020  au fost verificate  4900 colete 
poştale externe, la Oficiul Poştal nr.9 Sibu şi Oficiul Poştal Mediaş,  unde au fost emise un 
număr de 1491 chitanţe vamale, pentru persoane fizice, drepturile vamale încasate fiind în 
cuantum total de 113.379 lei  
 În ceea ce priveşte activitatea de control vamal ulterior,  ce se desfăşoară în 
conformitate cu prevederile Ordinului  vicepreşedintelui A.N.A.F. nr. 7521/2006 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii şi controlului vamal 
ulterior, în perioada 01.01.2021-31.05.2021 au fost descoperite un număr de 15 
iregularităţi,  au fost reverificate 115 declaraţii vamale. 
  Au fost întocmite 15 decizii pentru regularizarea situaţiei prin care au fost stabilie si 
incasate sume  în valoare de 155.806 lei.  
              Principalele tipuri de fraude identificate, în perioada analizată a anului 2021: 

• Fraudă privind  valoarea în vamă  
• Frauda privind încadrarea tarifară eronată a mărfurilor;  
 

 La nivelul Biroului Vamal de Interior Sibiu, în perioada menţionată anterior, au fost 
întocmite şi dresate un număr de 12 Procese verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor, prin  care s-au dispus amenzi în valoare de 16.500 lei, pentru urmatoarele 
fapte contraventionale: 

- declararea eronata a marfurilor; 
- neindeplinirea de catre transportator a obligatiei de a pastra intacte 

integritatea sigiliilor; 
- neindeplinirea de catre transportator a obligatiei de a solicita document de 

tranzit la introducerea in Uniune a marfurilor neunionale; 
 

    In perioada analizata nu au fost constatate fapte de natura penala in domeniul 
vamal. 

Se observa o crestere importanta atat a numarului de declaratii vamale inregistrate 
cat si a nivelului de incasari. 

 Aceasta crestere a tuturor indicatorilor se datoreaza faptului ca activitatea agenţilor 
economici a fost puternic afectată de apariţia pandemiei cu virusul COVID 19 in anul 2020 
in special in lunile aprilie si mai, reflectata in diminuarea comenzilor de la partenerii externi; 
 Având în vedere cele expuse, Biroul Vamal de Interior Sibiu, căruia i-a fost 
repartizat  un program de încasări, pentru primele cinci luni, în cuantum de 84.700.000 lei 
mai mare cu aproximativ 32,92% faţă de perioada similară din 2020,  a realizat 104,13% 
din programul de încasări pentru perioada respectivă, lucru ce este detaliat în tabelul 
alăturat :
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DINAMICA VENITURILOR ÎNCASATE LA BUGETUL STATULUI 2020-2021 
 
 
  

  ÎNCASĂRI 
2020 

AMÂNARE 
PLATĂ TVA 

2020 

TOTAL 
ÎNCASĂRI+ 
AMÂNARE  

2020 
Plan 2020 

REALIZAT 
PLAN 
2020 

ÎNCASĂRI 
2021 

AMÂNARE 
PLATĂ 

TVA 2021 

TOTAL 
ÎNCASĂRI+ 
AMÂNARE  

2021 
Plan 2021 Realizat 

plan 2021 
Dinamica 

2020/   
2021 

Dinamica 
incasare 

+amânare 
TVA 

2020/2021 

IANUARIE 14.417.996 5.147.356 19.565.352 14.420.000 99,99% 15.015.207 2.407.411 17.422.618 15.010.000 100,03% 104,14% 89,05% 

FEBRUARIE 14.715.922 5.025.441 19.741.363 14.720.000 99,97% 16.240.690 4.545.711 20.786.401 16.240.000 100,00% 110,36% 105,29% 

MARTIE 13.194.254 4.100.655 17.294.909 13.190.000 100,03% 20.190.892 4.886.070 25.076.962 20.010.000 100,90% 153,03% 145,00% 

APRILIE 11.419.033 3.715.723 15.134.756 11.420.000 99,99% 18.300.469 5.457.100 23.757.569 15.600.000 117,31% 160,26% 156,97% 

MAI  9.963.805 2.272.212 12.236.017 9.970.000 99,94% 18.450.024 3.546.337 21.996.361 17.840.000 103,42% 185,17% 179,77% 

TOTAL 63.711.010 20.261.387 83.972.397 63.720.000 99,99% 88.197.282 20.842.629 109.039.911 84.700.000 104,13% 138,43% 129,85% 
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 Nivelul incasarilor birourile vamale din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Brasov este 

prezentat in tabelul de mai jos. 
 
 

UNITATEA VAMALA 
IANUARIE-MAI  

2021 
BV INTERIOR SIBIU 88.450.028 

BV INTERIOR BRASOV 79.110.684 
BV INTERIOR ALBA IULIA 50.685.513 

BV INTERIOR MURES 46.760.091 
BV INTERIOR COVASNA 16.045.683 
BV INTERIOR HARGHITA 13.560.115 
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Din datele prezentate se observa ca Biroul Vamal de Interior Sibiu se afla pe locul 1 in 
ceea ce priveste nivelul incasarilor  pe primele 5 luni din anul 2021.  
 
II. Activitatea în domeniul autorizării, supravegherii şi mişcărilor de produse 
accizabile 
  În conformitate cu prevederile H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală coroborate cu Regulamentul de 
organizare şi funcţionare, biroul vamal are atributii, sarcini şi responsabilităţi  în domeniul 
autorizării, atestării, avizării persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi de 
producţie, îmbuteliere, ambalare, primire, deţinere, depozitare şi/sau expediere, 
comercializare, utilizare finală a produselor accizabile, controlul respectării prevederilor 
legale privind supravegherea mişcării produselor accizabile pe teritoriul naţional, urmărirea 
documentelor administrative electronice, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile 
în regim suspensiv; verificarea, autorizarea şi supravegherea producţiei, deţinerii, 
importului şi circulaţiei produselor accizabile, conform legislaţiei în vigoare. 

 La Biroul Vamal de Interior Sibiu, în primele 5 luni se regăseau în evidenţă 
agenţi economici, pe următoarele categorii astfel : 

- 26 - Antrepozitari autorizaţi 

- 6 -  Destinatari înregistraţi 

- 3 - Utilizatori finali autorizaţi în conformitate cu prevederile din Legea  nr. 
227/2015 privind  Codul Fiscal . 



 

 care  
                                   www.customs.ro                                                           

f.r 

 

12 

- 4 - Mici producători de vinuri liniştite înregistraţi conform art. 362 din Legea nr. 
227/2015  privind Codul fiscal. 

-  90 gospodării individuale care produc pentru consumul propriu ţuică şi rachiuri din 
fructe. 

 De asemenea la nivelul organizaţiei noastre sunt emise un număr de 75 atestate de 
înregistrare pentru comercializare en detail şi angro de produse energetice, conform art. 
435 din Legea nr. 227/2015 privind  Codul Fiscal coroborat cu prevederile Ordinului 
preşedintelui A.N.A.F. nr. 1849/2016 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de 
înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail 
produsele energetice după cum urmează;  

─ 65 atestate pentru comercializare en detail, la un număr de 27 de operatori 

─ 11 atestate de comercializare angro fără depozitare produse energetice pentru 
un numar de 11 operatori 

─ 2 atestate comercializare angro cu depozitare produse energetice 

─ 37 operatori economici care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare 
angro de produse supuse accizelor, autorizaţi conform art. 435 din Legea nr. 
227/2015  Codul Fiscal coroborat cu prevederile Ordinului  preşedintelui A.N.A.F. 
nr.  1850 / 2016.  

 
La nivelul Biroului Vamal de Interior Sibiu în perioada supusă analizei, au fost emise 

un număr de 5 autorizaţii şi atestate: 
- 1 atestate de comercializare produse energetice 
- 4 atestate de comercializare angro băuturi / tutun 
Au fost revocate 4 autorizaţii şi atestate: 
 - 1 atestat produse energetice 
-  2 atestate de comercializare angro băuturi / tutun 
-  1 mic producător de vinuri 

În perioada menţionată, au fost efectuate un număr de 70 controale privind 
mişcarea produselor accizabile, în termen de 24 de ore de la înştiinţare, în vederea 
verificării şi certificării datelor înscrise în documentul administrativ electronic, conform 
prevederilor art. 404 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal coroborate cu 
prevederile Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2901 / 2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia 
EMCS-RO. 
De asemenea,au fost verificate 21 operaţiuni de primire produse supuse accizelor sosite 
cu document de însoţire simplificat şi 25 operaţiuni de expediere de astfel de produse cu  
document de însoţire simplificat.  

Au fost întocmite 9 Decizii de Impunere şi vizate 17 livrări de uleiuri uzate. 
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Totodată au fost înregistrate în Registrul special un număr de 391 notificări de gaz 
în regim de scutire de la plata accizelor. 
 
 

 
 
 
 

Cu deosebita consideraţie, 

                                             Dăncilă Dumitru  

                                             Şef Birou Vamal 
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Administrarea fondului forestier  

de către Direcția silvică Sibiu 
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1. Fondul forestier al județului Sibiu 
 
Conform informațiilor furnizate de Institutul Național de Statistică, suprafața 

fondului forestier a județului Sibiu este de 201.945 ha, din care păduri 199.487 ha. 
 

 
 
Astfel, județul Sibiu se situează pe locul al 16 lea la nivel național, având 36,7 

% suprafață împădurită, cu 10 % mai mult față de media pe țară și respectiv cu 1,7 % 
mai mult față de media Uniunii Europene, cu o suprafață de 0,4 ha pe cap de locuitor. 

 

 
  

  

201.945 ha (36,70%) 
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2. Fondul forestier administrat de Direcția silvică Sibiu 
 
2.1.  Suprafața, localizarea, formele de proprietate, caracteristici generale ale 

fondului forestier administrat de către Direcția Silvică Sibiu 
 

Activitatea Direcției Silvice Sibiu se desfășoară pe o suprafață de 123968 ha 
fond forestier, din care: 

- 61101 ha fond forestier proprietate publică a statului;  
- 49869 ha fond forestier proprietate publică a unită ților 

administrativ-teritoriale; 
- 12998 ha fond forestier proprietate privată a persoanelor f izice 

și juridice. 
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Fondul forestier aflat în administrarea Direcția Silvic Sibiu este localizat în 
cuprinsul următoarelor județe: 

- Județul Sibiu – 112496 ha; 
- Județul Brașov – 10683 ha; 
- Județul Alba – 614 ha; 
- Județul Mureș – 174 ha; 
- Județul Vâlcea – 1 ha.  
 

 
 
Astfel, Direcția silvică Sibiu administrează 55,7 % din totalul de fond 

forestier ce aparține județului Sibiu, diferența de aproximativ 89.500 ha se află în 
administrarea ocoalelor silvice de regim (private), ocoale silvice ce nu sunt în 
subordinea Direcției silvice Sibiu. 

Repartizarea pe zone geografice a suprafețelor aflat în administrarea 
Direcției Silvice Sibiu este urătoarea: 35% situate în zona de munte, 62% situate 
în zona de deal şi 3% situate în zona de câmpie. 
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2.2. Ocoalele silvice din subordinea Direcției silvice Sibiu 
 
Conform Codului silvic (Legea 46/2008), ocolul silvic reprezintă unitatea 

silvică înfiinţată în scopul administrării sau asigurării serviciilor pentru fondul 
forestier naţional.  

Astfel, administrarea fondului forestier se face de către  Direcția silvică 
Sibiu prin cele opt ocoale silvice din subordine, după cum urmează: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ocoalele silvice sunt organizate în districte și cantoane silvice, acestea fiind 
subunități ale ocoalelor silvice.   

Munte
35% Deal

62%Câmpie
3%

Repartizarea pe principalele zone geografice
a suprafeţelor administrate de DS Sibiu

Munte Deal Câmpie

Nr. 
crt.

Ocol silvic STAT UAT PJ+PF Total

1 Agnita 5204 14484,0 1049,5 20737,5
2 Arpaș 7132 3918,1 6169,4 17219,5
3 Avrig 7204 4327,9 1884,9 13416,8
4 Dumbrăveni 8307 4145,6 746,9 13199,5
5 Mediaș 6358 6032,9 1795,0 14185,9
6 Miercurea Sibiului 14911 2341,5 0,3 17252,8
7 Sibiu 6372 8874,6 335,5 15582,1
8 Vl. Cibinului - Săliște 5613 5744,5 1016,2 12373,7

61101,0 49869,1 12997,7 123967,8TOTAL Direcția silvică Sibiu
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Gestionarea fondului forestier se realizează cu respectarea tuturor 
reglementărilor legislative în vigoare și prin aplicarea amenajamentelor silvice, acestea 
fiind reînnoite la fiecare zece ani.  

Astfel, definim următoarele: 
- Amenajamentul silvic (unitatea de producție - UP) este unitatea teritorială 

de bază pentru care se elaborează un amenajament silvic, are limite naturale sau 
artificiale, este alcătuită din trupuri de pădure cât mai omogene din punct de vedere al 
condițiilor naturale și al proprietății. 

- Parcela este diviziunea cu caracter permanent a fondului forestier formată în 
cadrul unei unități de producție, în vederea organizării teritoriale a acesteia. 

- Subparcela este unitatea teritorială elementară pentru studiul arboretelor și 
pentru planificarea și executarea lucrărilor silvice. Este o porțiune dintr-o parcela care 
are un singur proprietar, este omogenă din punct de vedere stațional, biometric, 
funcțional și al folosinței și reclamă aceleași măsuri de gospodărire. 

- Harta amenajistică – hărți tematice constituite la nivelul unităților de 
producție și sunt: harta arboretelor și harta lucrărilor de cultură și exploatare. 

- Operarea amenajamentelor – evidența lucrărilor execuate, se operează 
anual în breviarul amenajamentului. 
 
 2.3. Funcțiile pădurii 
 

După sistemul de clasificare românesc, avem doua mari categorii de funcții: 
1. Grupa I - păduri cu funcții speciale de protecție; 
2. Grupa a II a - păduri cu funcții de producție și protecție. 
Pădurile din grupa I funcțională cuprind toate arboretele destinate protejării 

unor importante obiective economice şi socio - culturale, precum şi cele puse în slujba 
sănătăţii oamenilor, ocrotirii naturii şi cercetării ştiinţifice și au fost împărțite în  
subgrupe funcționale, în raport cu natura fenomenelor al căror efect dăunător se impune 
a fi preîntâmpinat printr-un regim adecvat de gospodărire a pădurilor: 

- 1.1 - Păduri cu funcții de protecție a apelor, funcții predominant hidrologice; 
- 1.2. - Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor, funcții predominant 

pedologice; 
- 1.3.- Păduri cu funcții de protecție contra factorilor climatici (și industriali 

dăunători) naturali sau antropici, funcții predominant climatice; 
- 1.4. -  Păduri cu funcții de (recreare) protecție, predominant sociale; 
- 1.5. -  Păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului 

forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită; 
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- 1.6.- Păduri cu funcții speciale pentru conservarea și ocrotirea biodiversității 
(această subgrupă a fost introdusă începând cu anul 2018 prin Normele Tehnice privind 
elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea 
categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul de 
ministru 766/23.08.2018, când au fost revizuite și completate și celelalte subgrupe). 

Pădurile din grupa a II a funcțională - păduri de producție și protecție- cuprind 
toate arboretele destinate în principal acoperirii nevoilor de lemn sau de alte bunuri (fie 
o producție cât mai mare sau mai variată de lemn, fie o producție cât mai mare de lemn 
de anumite sortimente, fie o producție de lemn variată care să satisfacă nevoile de lemn 
ale gospodăriei însăși). Ele îndeplinesc, în același timp, și funcții de protecție (a apelor, 
a solului, climatică, de interes social, etc.). Nu sunt împărțite pe subgrupe funcționale, 
ci doar categorii funcționale. 

În funcție de categoria funcțională, la sfârșitul anului 2020, pădurile administrate 
de ocoalele silvice din subordinea Direcției silvice Sibiu, sunt împărțite astfel: 

- 87% Păduri cu rol de protecție (Grupa I): 
  - Păduri cu funcții de protecție a apelor, funcții predominant hidrologice - 

8%; 
  - Păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor, funcții 

predominant pedologice – 19%; 
  - Păduri cu funcții de protecție contra factorilor climatici (și industriali 

dăunători) naturali sau antropici, funcții predominant climatice – 14%; 
  - Păduri cu funcții de (recreare) protecție, predominant sociale – 4% 
  - Păduri de interes științific și de ocrotire a genofondului și ecofondului 

forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită – 55% 
- 13% Păduri cu rol de producție și protecție (Grupa a II a).  
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2.4. Certificarea managementului forestier 
   
Certificarea managementului forestier sau pe scurt „certificarea pădurilor”, 

reprezintă o soluție nouă utilizată în politica forestieră actuală și o modalitate de 
extindere a piețelor produselor forestiere obținute din păduri gospodărite responsabil. 

Direcția silvică Sibiu are certificat întreg fondul forestier proprietate publică 
a statului (61101 ha) în sistem Forest Stewardship Council® (FSC®) 

(FSC®) este o organizație non-guvernamentală al cărui scop este sprijinirea 
managementului  pădurilor, ținând cont de protecția mediului, de aspectele sociale si 
de viabilitatea economica a modului de gospodărire. Produsele pădurii din păduri 
certificate în cadrul sistemului FSC au permisiunea de a purta marca FSC. Aceasta 
marca permite consumatorilor sa identifice produsele din lemn care provin din păduri 
gospodărite corespunzător.  

 
2.5. Pădurile virgine și cvasivirgine administrate de Direcția silvică Sibiu 

 
În amenajamentele silvice Pădurile virgine și cvasivirgine sunt incluse în tipul 

funcțional I (T I) – Păduri cu funcții speciale pentru protecția integrală a naturii pentru 
care, prin lege, sunt interzise, atât recoltarea de masă lemnoasă, cât și alte activități care 
ar putea deregla echilibrul ecologic, subunitatea de producție  (SUP) E, categoria 
funcțională 1,5j - păduri virgine; 1,5o - păduri cvasivirgine. 

Pădurile încadrate în SUP E sunt destinate conservării mediului de viață, a 
genofondului și ecofondului speciilor forestiere. 

Intervenții în astfel de arborete se pot face doar în baza unor cercetări de 
specialitate aprobate potrivit legislației în vigoare. 

În Catalogul Național al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România sunt 
înscrise la această dată 6.665,46 ha de păduri virgine și 23.396,6 ha de păduri 
cvasivirgine, din care suprafața administrată de Direcția silvică Sibiu este de 1757,71 
ha păduri virgine, situate pe versantul nordic al Munților Făgăraș și 93,80 ha 
păduri cvasivirgine în Munții Lotrului. 

 
2.6. Fondul forestier administrat de Direcția silvică Sibiu ce se suprapune 

peste arii natural protejate 
 
Din cele 123,9 mii hectare fond forestier, cca. 88,0 mii hectare sunt incluse în 

arii natural protejate de tipul Siturilor Natura 2000, din care 3,1 mii hectare sunt 
încadrate prin amenajamentele silvice în Tipul funcțional I al pădurilor al pădurilor cu 
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funcție integrală de protecție absolută, unde sunt interzise toate tăierile de arbori, iar 
peste 20 de mii de hectare sunt încadrate în Tipul funcțional II al pădurilor cu funcții 
speciale de protecție unde nu se efectuează tăieri comerciale de masă lemnoasă. 

În cadrul strategiei naționale privind apărarea, conservarea și dezvoltarea 
durabila a fondului forestier, preocuparea primordiala a Direcției silvice Sibiu este 
asigurarea permanenței stabilității biodiversității fondului forestier pe care îl 
administrează, managementul responsabil al pădurilor situate în ariile protejate făcând 
parte integrantă din aceasta. 

 
3. Gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare 
 
Direcția silvică Sibiu are în administrare patru fonduri de vânătoare, 

gestionarea durabilă a fondurilor cinegetice realizându-se atât cu menținerea 
biodiversității, cât și a calităţii vânatului. 

Pentru îngrijirea, protecţia şi conservarea efectivelor de vânat sunt impuse o 
serie de măsuri dintre care amintim:  

- asigurarea liniştii necesare în perioada de împerechere şi creştere a puilor; 
- reducerea păşunatului atât în pădurile proprietate de stat cât şi în pădurile 

particulare; 
- combaterea vulpilor, câinilor, pisicilor hoinare şi a păsărilor dăunătoare; 
- vaccinarea vulpilor cu vaccin antirabic; 
- eficientizarea activităţii de vânătoare desfăşurată pe fiecare fond de vânătoare; 
- administrarea hranei complementare tot timpul anului; 
- crearea unor benzi cultivate cu plante furajere şi porumb în liziera pădurilor 

pentru consum direct prin care se reduce presiunea exercitată de vânatul existent asupra 
culturilor agricole; 

- practicarea vânătorii prin extragere selectivă. 
Administrarea hranei complementare se va face în funcţie de necesarul impus 

de condiţiile climatice, urmând să fie administrate anual 42 tone fibroase, 43 tone 
concentrate, 13 tone suculente şi 10,0 tone sare. 

 
”Omul nu este și nu va putea fi niciodată un stăpân al naturii, ci un partener 

înțelept al ei”. 
 
Cu stimă, 

Director,  
Robert BLAJ 


