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1. Dinamica și evoluția ccidentelor rutiere produse pe raza județului Sibiu, în 
anul 2021. 
 Prezintă Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu 
 

2. Sprijinirea și promovarea practicării “Sportului pentru Toți“, la nivelul 
județului Sibiu: Asigurarea cadrului organizatoric, conform prevederilor Legii nr. 
69/2000 – Legea Educației Fizice și Sportului – având drept obiectiv menținerea, 
întreținerea și dezvoltarea stării de sănătate a populației, folosirea bugetului de timp 
liber în mod plăcut, util și recreativ. 
 Prezintă Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu 
  

3. Diverse 
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Dinamica și evoluția accidentelor rutiere produse pe raza județului Sibiu  
în anul 2021 

 
 
 
 Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor de circulație1 înregistrate în anul 2021, relevă 
faptul că la nivelul judeţului Sibiu s-au produs un număr de 522 accidente de circulaţie, acestea fiind cu 
+44,59% (+161) mai multe decât cele din anul 2020 (361). 
 În ceea ce privește dinamica accidentelor de circulație grave produse în cursul anului 2021, 
comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, la nivelul jud. Sibiu, constatăm o scădere a numărului de 
accidente rutiere -7 (-5,88%) și a consecințelor acestora, respective a numărului de persoane rănite grav 
21 (-18,26%), însa înregistram o creștere a numărului de persoane decedate +10 (+33,33%).  
   

Perioada Accidente grave Persoane decedate Persoane rănite grav 
anul 2021 112 40 94 
anul 2020 119 30 115 

DIFERENŢA 
-7 

-5,88% 
+10 

+33,33% 
-21 

-18,26% 
          
Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave: 
• Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor: 14 accidente grave de circulație rutieră soldate cu 4 

persoane decedate  şi 10 persoane rănite grav, ceea ce reprezintă 12,5% din numărul total al 
accidentelor grave; 

• Traversare neregulamentara pietoni: 14 accidente grave de circulație rutieră  soldate cu 5 
persoane decedate  şi 9 persoane rănite grav, ceea ce reprezintă 12,5% din numărul total al 
accidentelor grave; 

• Viteza neadaptata la conditiile de trafic/ viteza excesiva: 12 accidente grave de circulație rutieră, 
soldate cu 5 persoane decedate  și cu 11 persoane rănite grav, ceea ce reprezintă 10,71% din 
numărul total al accidentelor grave; 

• Neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor: 10 accidente grave de circulație rutieră soldate cu 
6 persoane decedate  şi 12 persoane rănite grav, ceea ce reprezintă 8,92% din numărul total al 
accidentelor grave; 

 
 Accidente rutiere uşoare: 
În ceea ce privesc accidentele rutiere ușoare, în anul 2021, la nivelul jud. Sibiu, constatăm o 

creștere atât a numărului de accidente rutiere +123 (-69,42%), cât și în ceea ce privește numărului de 
persoane rănite ușor atât din accidentele rutiere ușoare, cât și din cele grave, acesta este cu -265 (-
54,23%) mai mic.  

 
 

 
1 elaborată pe baza datelor extrase din : Analiza U.T.A.I. privind accidentele de circulaţie produse pe raza judeţului sibiu în 
anul 2020, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2019; aplicația E.A.C. la data de 07.01.2021 ora 15:00 și a celor din 
aplicația locală a S.R. Sibiu ”Accidente” . 
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Perioada Accidente ușoare Persoane rănite ușor 
anul 2021 410 546 
anul 2020 242 354 

DIFERENŢA 
+168 

+69,43% 
+192 

+54,23% 
     Principalele cauze ale accidentelor uşoare: 
• Neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor: 70 accidente rutiere soldate 58 răniţi uşor, ceea 
ce reprezintă 17,07% din numărul total al accidentelor ușoare; 
• Viteza neadaptata la conditiile de trafic/ viteza excesiva: 62 accidente rutiere soldate cu 101 
răniţi uşor, ceea ce reprezintă 15,12% din numărul total al accidentelor ușoare. 
• Indisciplină biciclişti: 39 accidente rutiere soldate cu 39 răniţi uşor, ceea ce reprezintă 9,51% 
din numărul total al accidentelor ușoare; 
• Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor: 32 accidente rutiere soldate cu 37 răniţi uşor, 
ceea ce reprezintă 9,02% din numărul total al accidentelor ușoare 
  

 Din analiza accidentelor grave şi uşoare, cu privire la principalele cauze care au condus la 
producerea accidentelor de circulaţie s-a constatat că, în perioada supusă analizei, au existat cinci cauze 
majore care au condus la producerea a 54,78% din accidente, acestea fiind: neacordarea de prioritate 
vehiculelor (80 accidente); viteza neadaptată la condiţiile de drum/viteza excesivă (74 accidente), 
neacordare prioritate pietoni (46 accidente), indișciplină bicicliști (45   accidente) și traversare 
neregulamentara pietoni (41 accidente) aspect ce determină orientarea cu prioritate a activităţilor 
preventive cât şi a celor de creştere a fermităţii aplicării prevederilor legale în aceste direcţii. 
 Evoluția dinamicii accidentelor rutiere cu victime, produse pe raza județului Sibiu, descriu o 
traiectorie oșcilantă, în ce privește numărul înregistrat în ultimii ani, după ce anul 2020 a cunoscut o 
scădere considerabilă. Analizând evoluția accidentelor rutiere grave în ultimii 8 ani traiectoria este una 
descendentă, cu ușoare oșcilații, realizând parțial obiectivul asumat de către Inspectoratul de 
Poliție Județean Sibiu.  

 
 

 
 Referitor la consecințele accidentelor de circulație produse în anul 2021, s-a constatat că cele 522 accidente au avut drept consecinţe decesul a 40 persoane (+10), rănirea gravă a 94 persoane (-21) şi rănirea uşoară a 546 persoane (+192). 
 De asemenea, evidenţiem faptul că din totalul celor 522 accidente rutiere, grave şi uşoare, într-un număr de 424 (81,22%) asemenea accidente au fost implicaţi conducători auto localnici, din care 350 (67,04%) cu vinovăție, aspect ce determină intensificarea activităţilor preventive şi mediatizarea corespunzătoare a  

După  zilele din săptămână în care s-au concentrat accidentele rutiere soldate cu victime, 
situaţia se prezintă astfel : 

Distribuţia zilnică a accidentelor rutiere relevă faptul că în anul 2021 cele mai multe accidente de 
circulație s-au produs în zilele de LUNI, MARȚI și VINERI: 87-84 accidente, constatându-se că cele 
mai afectate zile de producerea accidentelor fiind aceleași zile. 

Putem concluziona faptul că atât perioada de început a weekend-ului, cât și cea de la începutul 
săptămânii prezintă cel mai ridicat risc rutier din punct de vedere al numărului accidentelor rutiere, fapt 
ce ne determină să concentrăm resursele umane cu prioritate în această perioadă când traficul rutier este 
aglomerat. 

 
Accidente rutiere cu victime 

 

Victime ale accidentelor rutiere 

Accidente grave Accidente ușoare Persoane  
decedate 

  Persoane  
rănite grav 

Persoane 
 rănite ușor 

anul 2014 212 263 46 223 450 
anul 2015 200 301 29 229 447 
anul 2016 188 350  35 212 581 
anul 2017 184 327  31 187 534 
anul 2018 196 346  34 193 544 
anul 2019 177 365  44 184 619 
anul 2020 119 242  30 115 354 
anul 2021 112 410  40 94 546 

TOTAL 
1388 2604  289 1437 4075 

3992  5801 
% din total 34,76% 65,23%  4,94% 24,77% 70,24% 
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În raport cu intervalul orar de producere al accidentelor, avem următoarea repartiţie a 
acestora: 

Din punct de vedere al intervalului orar cel mai afectat în perioada ianuarie - iunie 2021 a fost 
cel cuprins între orele 14:00-22:00, interval în care se concentrează şi cele mai mari valori în rândul 
consecințelor înregistrate. 

Distribuţia pe localităţi și zonă de responsabilitate a accidentelor produse în judeţul Sibiu: 

Localităţi 
Accidente Persoane decedate Persoane rănite grav Persoane rănite ușor 

2021 2020 
Dif. 
+/- 

Dif. 
% 

2021 2020 
Dif. 
+/- 

Dif. 
% 

2021 2020 
Dif. 
+/- 

Dif. 
% 

2021 2020 
Dif. 
+/- 

Dif. 
% 

DNE 126 83 43 51.81% 20 10 10 100% 34 39 -5 -12.82% 156 99 57 57.58% 
Sibiu 223 149 74 49.66% 8 7 1 14.29% 38 39 -1 -2.56% 209 127 82 64.57% 

Medias 51 45 6 13.33% 6 3 3 100% 6 9 -3 -33.33% 47 46 1 2.17% 
Agnita 35 22 13 59.09% 2 7 -5 -71.43% 5 7 -2 -28.57% 45 22 23 104.55% 
Avrig 19 7 12 171.43% 2 0 2 - 4 3 1 33.33% 17 5 12 240% 

Cisnadie 25 17 8 47.06% 1 0 1 - 3 7 -4 -57.14% 23 10 13 130% 
Copșa Mică 5 9 -4 -44.44% 0 1 -1 -100% 0 1 -1 -100% 9 10 -1 -10% 
Dumbraveni 13 11 2 18.18% 0 0 0 - 2 3 -1 -33.33% 13 12 1 8.33% 

Miercurea SB 2 1 1 100% 0 0 0 - 0 0 0 - 2 1 1 100% 
Ocna SB 2 5 -3 -60% 0 1 -1 -100% 0 4 -4 -100% 5 4 1 25% 
Saliste 16 8 8 100% 0 0 0 - 2 3 -1 -33.33% 16 12 4 33.33% 

Talmaciu 5 4 1 25% 1 1 0 - 0 0 0 - 4 6 -2 -33.33% 
 522 361 161 44.60% 40 30 10 33.33% 94 115 -21 -18.26% 546 354 192 54.24% 

 
În anul 2021 din vina conducatorilor auto care efectueaza transport rutier public de persoane,  

au fost inregistrate 4 (-5) accidente rutiere grave, soldate cu  0 (-2) persoane decedate, 0 (-5) persoane 
ranite grav si 5 (-5) ranite usor din accidente grave. 

In perioada analizata nu au avut loc accidente rutiere in care sa fie implicati cu vinovatie 
conducatori ai autovehiculelor destinate transportului de elevi. In cadrul actiunilor preventive a fost 
urmarita in trafic si conduita conducatorilor acestor categorii de autovehicle, fiind verificate cu aceasta 
ocazie si autovehicule destinate transportului de persoane speciale pentru elevi.  
            În anul 2021 din vina conducatorilor auto  care efectueaza transport rutier public de persoane 
in regim taxi,  au fost inregistrate 14(+10) accidente rutiere grave, soldate cu 1(0)persoane decedate, 2(-
1) persoane ranite grav si 8(+8) persoane ranite usor din accidente grave. 
          Principalele cauze si locul producerii accidentelor rutiere grave inregistrate din vina 
conducătorilor auto care efectuează transport rutier public de persoane în regim taxi au fost: 
       - neacordere prioritate la pietoni:   1 AG ;   0 M ;  1 RG ; 1RU  ( Mun. Medias - str. Closca 
int.  cu str. A. Saguna). 
                - neacordere prioritate la vehicule:   2 AG ;   0 M ;  2 RG ; 2RU  ( Mun. Sibiu - str. Stefan cel 
Mare , nr.1; orasul Cisnadie, str. G. Ionescu). 
             - alte preocupari ale conducatorilor  auto: 1AG; 1M; 1 RG; 1RU(DJ 106 Altana). 
      În anul 2021 din vina conducatorilor auto care efectueaza transport rutier public de marfuri 
generale au fost inregistrate 51(+48) accidente grave, soldate cu morti 5(+2),  5(+4) persoane ranite grav 
si 30(+29) persoane ranite usor.  

Principalele cauze si locul producerii accidentelor rutiere grave inregistrate din vina 
conducătorilor auto care efectuează transport rutier public de marfuri generale au fost:   
   - neasigurare mers inapoi:  1 AG ;  1 M ;   0 RG; 0 RU (Arpasu de Jos str. Principala nr.32); 
   - viteza neadaptata la conditiile de drum:   2 AG ;    1 M ;  1RG ;   0 RU  ( DN 14 Km 50+310m; 
DN14- km. 8). 
     

În vederea prevenirii şi reducerii accidentelor de circulaţie cât şi a redresării situaţiei operative, 
de la nivelul Serviciului Rutier Sibiu au fost elaborate şi puse în aplicare o serie de măsuri punctuale 
concretizate în planurile de activităţi semestriale, activităţi pe linie de poliţie rutieră în care acţionează, 
în sistem integrat, poliţiştii rutieri şi poliţiştii de ordine publică care au calitatea de poliţist rutier din 
cadrul secţiilor de poliţie rurale, după cum urmează: 

- Plan de măsuri pentru reducerea riscului rutier și combaterea cauzelor generatoare de accidente 
rutiere grave produse pe DJ106 Sibiu-Agnita. 
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- Planul de măsuri pentru prevenirea implicării cadrelor MAI în accidente rutiere. 
- Planul de masuri pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus COVID-119 
- Planul activităților comune Serviciul Rutier - R.A.R. Sibiu, pe linia stării tehnice a 

autovehiculelor. 
- Planul de măsuri privind prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului rutier, 

cu ocazia sezonului de ski pe raza loc. Păltiniș. 
De la nivelul Serviciului Rutier au fost coordonate activităţile în cadrul campanilor ROADPOL 

2021, pe linia ”Truck&Bus” (4 acțiuni), ”Seatbelt” (1 acțiune), ”Speed” (2 acțiune), ”Alchool&Drugs” 
(2 acțiune),”Focus on the road” rezultate fiind transmise Direcţiei Rutiere.  

La acestea se adaugă 96 acţiuni organizate la nivelul Serviciului Rutier și alte 1298 acțiuni 
desfășurate la nivelul structurilor de polie rutieră din cadrul județului Sibiu în urma coordonării 
Serviciului Rutier, unele dintre acestea fiind, organizate de IGPR la nivelul întregii tări. 

De menționat este faptul că aceste acțiuni au fost efectuate în sistem integrat poliție rutieră – 
poliție de ordine publică cu calitate de poliție rutieră, rezultatele făcând obiectul informărilor punctuale 
către conducerea I.P.J. Sibiu sau a Direcției Rutiere. 

 
In cursul anului 2021, la nivelul Serviciului Rutier Sibiu, ne-am confruntat cu urmatoarele 

neajunsuri: 
1. Desfăşurarea cu greutate a parteneriatului cu SDN Sibiu, datorită faptului că aceasta aparţine 

de Direcţia Regională Braşov, fapt ce duce la aplicarea cu întirziere a măsurilor propuse de noi, privind 
semnalizarea suplimentară, lucrări adiacente, etc. 

2. Scăderea numărului de aparate radar utilizate datorită defecțiunilor și lipsa de dotare a tuturor 
subunităților cu radare de tip pistol Trucam  

3. În cadrul subunităţilor de poliţie, din lipsă de personal, lucrătorii de poliţie rutieră, fie 
acţionează singuri, fie acţionează în echipă cu lucrător de ordine publică, asigurând astfel şi intervenţia 
la apelurile de urgenţă “112”. 
          
 Cu stima, 
 
 

    ADJUNCT AL SEFULUI I.P.J. SIBIU 
Comisar-șef de poliţie 
Lucian – Ioan TARNU 

 
 

ŞEFUL SERVICIULUI  RUTIER 
Comisar-șef de poliţie 

Bogdan-Valentin MAXIM 
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C ă t r e: INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SIBIU 
In atenția: Domnului Prefect -  Mircea-Dorin Crețu 
Data:  13.04.2022 
Subiect: Material pentru Colegiul Prefectural - luna aprilie 2022  
 
 
 
 
 
 
 Având în vedere adresa dumneavoastră cu nr. 7832/06.04.2022 vă transmitem 
materialul cu tema: 
 
 

Sprijinirea și promovarea practicării „Sportului pentru Toți” la nivelul 
județului Sibiu: Asigurarea cadrului organizatoric, conform prevederilor Legii 
nr.69/2000 – Legea Educației Fizice și a Sportului – având drept obiectiv menținerea, 
întreținerea și dezvoltarea stării de sănătate a populației, folosirea bugetului de timp 
liber în mod plăcut, util și recreativ. 

 
 
Menționăm că acest material este propus spre prezentare în ședința Colegului 

Prefectural din luna aprilie 2022. 
 
 
 
 

Cu stimă, 
Nicoleta Sonia David 

Director executiv 
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Sprijinirea și promovarea practicării „Sportului pentru Toți” la nivelul 
județului Sibiu: Asigurarea cadrului organizatoric, conform prevederilor Legii 
nr.69/2000 – Legea Educației Fizice și a Sportului – având drept obiectiv menținerea, 
întreținerea și dezvoltarea stării de sănătate a populației, folosirea bugetului de timp 
liber în mod plăcut, util și recreativ. 

 
 

„Sportul pentru Toți” reprezintă un complex de activități bazate pe practicarea 
liberă a exercițiului fizic într-un mediu corect și sigur, individual sau în grup, organizat 
sau independent. 

Direcția Județeană de Sport Sibiu (DJS) în conformitatea cu prevederile Legii 
nr.69/2000, Legea Educației Fizice și a Sportului, sprijină cu mijloace financiare și 
materiale practicarea sportului pentru toți. 

La nivelul județului Sibiu este constituită și funcționează Asociația Județeană 
„Sportul pentru Toți” (AJSPT), care în colaborare cu Direcția de Sport a Județului Sibiu 
stabilește acțiunile sportive din calendarul sportiv al Direcției Județene de Sport Sibiu 
cuprinse în cadrul programului „Promovarea Sportului pentru Toți” care este parte 
integrantă în cadrul calendarului sportiv județean al Direcției Județene de Sport Sibiu. 

Conform prevederilor Legii nr.69/2000 – Legea Educației Fizice și a Sportului – 
art.10, alin.2 „Sportul pentru toți este sprijinit de stat, de organizații neguvernamentale 
și de structurile administrației locale în vederea menținerii sănătății, a recreării și 
socializării cetățenilor”. 

La nivelul județului Sibiu, pe lângă Asociația Județeană Sportul pentru Toți Sibiu, 
funcționează structuri sportive, respectiv cluburi sportive de drept privat cu 
personalitate juridică care au ca obiect de activitate și „Sportul pentru Toți”  care sunt 
afiliate la Asociația Județeană Sportul pentru Toți Sibiu, respectând și aplicând 
regulamentele de desfășurare ale competițiilor cuprinse în Programul „Promovarea 
Sportului pentru Toți”, emise de A.J.S.P.T. Sibiu. 

Anual, Direcția Județeană de Sport Sibiu, elaborează calendarul sportiv județean 
în cadrul căruia este prevăzut în mod expres Programul „Promovarea Sportului pentru 
Toți”. In cadrul acestui program sunt prevăzute acțiuni sportive diversificate pentru 
cetățeni de diferite vârste urmărindu-se realizarea scopului și obiectivelor programului 
„Promovarea Sportului pentru Toți”. 

Acțiunile sportive cuprinse în cadrul calendarului sportiv al Direcției Județene de 
Sport Sibiu – în cadrul programului mai sus menționat, se desfășoară în parteneriat cu 
Federația Română „Sportul pentru Toți”, dar sunt și acțiuni proprii ale Direcției 
Județene de Sport Sibiu desfășurate în colaborare cu Asociația Județeană „Sportul 
pentru Toți” Sibiu și cluburile sportive de drept privat care au ca obiect de activitate 
sportul pentru toți. 

Pentru anul 2022, Direcția județeană de Sport Sibiu, a elaborat calendarul sportiv 
județean în cadrul căruia sunt prevăzute spre organizare și desfășurare în cadrul 



                                                  DIREC!IA JUDE!EAN"                      Nr. 
412 
                                                        DE  SPORT  SIBIU                            din 
13.04.2022 
 

 

Str. Dorului nr.20, corp B, et.I, ap.16, Sibiu, 550352, Judetul Sibiu, România 
Tel/fax: +40 (0) 269 21 00 55;    E-mail: djtsibiu@yahoo.com   www.tineretsibiu.ro;    www.mts.ro 

  

Programului „Promovarea Sportului pentru Toți” un număr de 42 acțiuni sportive la 
disciplinele atletism, sportul pentru toti, tenis de masa, fotbal, handbal,baschet, 
badmington, sah, ciclism, acțiuni care se desfășoară atât în mediul urban cât și în mediul 
rural. 
 

La nivelul județului Sibiu funcționează un număr de 128 asociații sportive fără 
personalitate juridică înființate în unități școlare și diferite instituții publice. În cadrul 
acestor structuri sportive se desfășoară activități în cadrul Programului „Promovarea 
Sportului pentru Toți” care reprezintă baza de selecție pentru sportul de performanță. 

Menținerea, întreținerea și dezvoltarea stării de sănătate a populației, folosirea 
timpului liber în mod plăcut, util și recreativ ca obiect principal al Programului ”Sportul 
pentru toți” și asigurarea unui cadru complex de activități bazat pe cuprinderea unui 
număr crescut de persoane de vârste diferite, se realizează printr-o strânsă legătură între 
Direcția Județeană de Sport Sibiu, Federația Română Sportul pentru Toți, Asociația 
Județeană „Sportul pentru Toți” Sibiu – structurile sportive cu obiect de activitate 
„Sportul pentru Toți” și autoritățile publice locale. 

Ca urmare a relațiilor de colaborare dintre Direcția Județeană de Sport Sibiu și 
autoritățile publice locale s-a reușit finanțarea din fonduri publice nerambursabile a mai 
multor acțiuni sportive din cadrul programului de utilitate publică „Promovarea 
Sportului pentru Toți” – alocate de Consiliul Județean Sibiu, Primăria Municipiului 
Sibiu – în urma cererilor de finanțare depuse de structurile sportive de drept privat cu 
personalitate juridică care au ca obiect de activitate sportul pentru toți și funcționează pe 
raza județului Sibiu 

Pentru realizarea scopului și obiectivelor cuprinse în Programul „Sportul pentru 
Toți” se impune punerea la dispoziție a folosirii bazei sportive materiale, în regim de 
gratuitate, ceea ce implică intensificarea relațiilor de colaborare dintre Direcția 
Județeană de Sport Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și autoritățile publice 
locale. 

În acest sens, la nivelul județului Sibiu, se impune elaborarea strategiilor în 
Sportul pentru Toți, urmărindu-se principiile de bază: 

• Adaptabilitatea 
- Sportul pentru toți trebuie adaptat și încadrat în condițiile economice, 

sociale, climatice, geografice precum și legat de tradițiile culturale ale județului; 
• Economicitatea 
- Plecând de la faptul că majoritatea populației nu-și permite echipament 

sportiv (amenajări, aparatură, îmbrăcăminte, etc) cu un cost ridicat. 
- In tot ce facem trebuie să cuprindem pe cât posibil, câți mai mulți oameni 

folosind mijloacele de care dispunem. Mersul, alergarea, fotbalul, dansul se încadrează 
în această categorie pentru care chiar și cadrul natural asigură condiții de realizare. 

• Simplitatea 
- Acest principiu este indus pe de o parte de economicitate, pe de altă parte 

de adaptabilitate. 
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- Nu există suficienți specialiști (profesori, antrenori, instructori, animatori) 
și condițiile materiale pentru a introduce pe fiecare persoană interesată în programe 
complicate și costisitoare. 

- În „Sportul pentru Toți”, jocul de orice fel nu are nevoie de condiții și 
instalații sofisticate, se poate desfășura în condiții și cu reguli adaptate, simplificate. 

 
 
- Participanții trebuie să înțeleagă repede ce se petrece într-un anumit sport, 

într-o competiție, regulile și condițiile, să permită integrarea imediată. 
 

În concluzie, Sportul pentru Toți constituie unul din fenomenele marcante ale 
societății prin valorile sale fundamentale: sănătate, educație, socializare și recreere. 

Sportul pentru Toți apare ca cel mai important fenomen social, fiind evident 
faptul că poate fi apreciat ca o expresie multifuncțională a vieții individului și societății. 
Contribuția benefică se vădește atât în starea de bine și calitate a vieții individului cât și 
contribuția pe care o aduce în schimbul și progresul societății deoarece „Sportul pentru 
toți” este un factor de: 

- sano-genetic (preventiv, fortificant, terapeutic, regenerator de creștere a mediei 
de viață, etc) 

- educativ (consecvență, comportament, solidaritate, autodepășire, etc); 
- de relații sociale (ocuparea agreabilă a timpului liber, mijloc de importante 

contacte sociale – cunoaștere, apropiere, asociere, etc). 
Direcția Județeană de Sport Sibiu este și va fi implicată în susținerea, promovarea 

acțiunilor sportive din cadrul Programului „Sportul pentru Toți” și va intensifica 
relațiile de colaborare cu instituțiile publice, autoritățile publice locale, pentru 
promovarea și practicarea exercițiului fizic de către populația județului Sibiu. 

 
 
 

Cu stimă, 
Nicoleta Sonia David 

Director executiv 
 
 
 


