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                                            ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 28.02.2023, ora 10.00 

 
 
 

1. Planul de acțiuni pe anul 2023 pentru realizarea în județul Sibiu a 
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. 

            PROIECT DE HOTĂRÂRE 
  Prezintă: Instituția Prefectului – Județul Sibiu  
 

2. Dinamica și evoluția accidentelor rutiere produse pe raza județului 
Sibiu în anul 2022. 
            Prezintă: Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu 

 
3. Modul de răspuns al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Cpt. 

Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu la situațiile de urgență produse pe 
teritoriul județului Sibiu în anul 2022. 
             Prezintă: Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Cpt. Dumitru  
                           Croitoru” al Județului Sibiu 

  
4. Diverse 
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INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SIBIU 
Nr. 3.837/23.02.2022 
 
 
 

PLANUL DE ACŢIUNI AL JUDEŢULUI SIBIU PE ANUL 2023 PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE GUVERNARE  
 

CAPITOLUL  1   DEZVOLTARE, LUCRĂRI PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE  
 
Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea 
implicată în 
realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de 
finalizare 

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN județul SIBIU: 
Obiective de investiții programate pentru perioada următoare 

CONSILIUL JUDEȚEAN SIBIU 
1 Realizare/extindere/reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și a sistemelor de 

canalizare, a stațiilor de tratare a apei/stațiilor de epurare a apelor uzate 
-Apa Canal Sibiu 
SA 
-Apa Târnavei 
Mari SA Mediaș 
-CJS 

Simona Sgură, 
Direcția Tehnică 

Investiții și 
Patrimoniu 

2025 

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

Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Bianca Vintilă 2021-2023 
 

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

Consiliul Județean 
Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Bianca Vintilă 2020-2023 
 

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

Consiliul 
Județean Sibiu 

Andreea Fărcașiu 2018-2023 
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Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

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

Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Oana Popa 2019-2023 
 

6 Depunerea proiectului la finanțare – Modernizare DJ 106 E Cristian – Jina – limita 
județ Alba   

Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Oana Popa  2023 
 
 

7 SF Varianta ocolitoare Sibiu Sud – art. 71.01.30 Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Bianca Vintilă 2023 

8 Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul Varianta ocolitoare Sibiu Sud Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Bianca Vintilă 2023 

Dezvoltarea infrastructurii publică 

Modernizarea drumurilor județene și locale și construirea unor noi drumuri, acolo unde este necesar 
9 Implementarea proiectului - Reabilitare, modernizare și dotare a Centrului Școlar 

pentru Educație Incluzivă Mediaș (CSEI Mediaș)  
Consiliul Județean 
Sibiu 
Managementul 
Proiectelor 

Călin Bondulescu 2021- 2023 
 

10 Implementarea proiectului Reabilitarea, modernizarea și extinderea Școlii nr. 22 în 
vederea relocării Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Sibiu  

Consiliul Județean 
Sibiu 

Andreea Fărcașiu 2021-2023 
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Managementul 
Proiectelor 

Dezvoltarea infrastructurii publică 

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate și protecție socială; 
11 Implementarea proiectului - Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului 

Clinic Județean de Urgenta Sibiu  
Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Oana Popa 2018-2023 

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

Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Alina Neacșu 2019-2023 
 

13 Implementarea proiectului în calitate partener - Asigurarea unui climat familial pentru 
copiii din Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități Prichindelul – Sibiu, prin 
realizarea unui centru de zi în evaluare  

DGASPC  
parteneriat cu 
Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Alina Neacșu  2022-2023 

14 Implementarea proiectului în calitate partener -  Asigurarea unui climat familial 
pentru copiii din Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilități ”Prichindelul” – 
Sibiu, prin construirea a două căsuțe de tip familial în evaluare 

DGASPC  
parteneriat cu 
Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Alina Neacșu  2022-2023 
 

15 Implementarea proiectului în calitate de partener - Creșterea calității vieții copiilor din 
Centrul de Plasament Orlat si prevenirea separării copilului de familia sa (Centru de 
zi și 2 CTF-uri) 

DGASPC  
parteneriat cu 
Consiliul 

Alina Neacșu  2021-2023 
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Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

16 Implementarea proiectului Îngrijire de tip familial și terapii de recuperare pentru 
copiii din CPCD pentru Copilul cu Dizabilități Turnu Roșu, prin CTF 

DGASPC  
parteneriat cu 
Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Alina Neacșu 2022-2023 
 

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

Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Alina Neacșu 2020-2023 
 

18 Reabilitarea, modernizarea și echiparea secției clinice de neurologie din cadrul 
Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu - art. 71.01.01. 

Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Cristian Căprioreanu 2023 

19 Creșterea calității vieții copiilor din Centrul de Plasament Orlat si prevenirea separării 
copilului de familia sa prin înființarea altei căsuțe de tip familial 

DGASPC  
parteneriat cu 
Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Bianca Vintilă 2023 

20 Construirea unui nou ambulatoriu copii Spitalul Clinic de 
Psihiatrie Dr. 
Gheorghe Preda 
Sibiu  

Manager 2023 
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21 Reabilitare termică punct termic Spitalul Clinic de 
Psihiatrie Dr. 
Gheorghe Preda 
Sibiu  

Manager 2023 
 

22 Relocarea camerei de gardă Spitalul Clinic de 
Psihiatrie Dr. 
Gheorghe Preda 
Sibiu  

Manager 2023 

23 Renovare energetică Pavilion Central din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „dr. 
Gheorghe Preda” Sibiu” 

Spitalul Clinic de 
Psihiatrie Dr. 
Gheorghe Preda 
Sibiu  

Manager 2023 
 

24 Amenajare de parcări în incinta spitalului Spitalul Clinic de 
Psihiatrie Dr. 
Gheorghe Preda 
Sibiu  

Manager 2023 
 

Dezvoltarea infrastructurii publică 

Construirea de infrastructură sportivă 
25 Recuperarea identității culturale a monumentului istoric Castelul Turnu Roșu din 

Boița – Poarta de sud a Transilvaniei 
Consiliul Județean 
Sibiu  
Direcția Arhitect 
Șef 

Cârstea Lucian 2027 
În curs de 
realizare 

26 Reconstruire Sala Polivalentă Sibiu (Regenerare urbană – Obiectiv Sala Transilvania 
Sibiu) : studii, documentație tehnică, PUZ. 

Serviciul Public 
Sala Transilvania 

Marian-Alin Secetă 31.12.2023 

Dezvoltarea infrastructurii publică 

Reabilitarea monumentelor istorice, a unităților de cult și consolidarea patrimoniului cultural 
27 Actualizare DALI Restaurarea și defuncționalizarea sediului istoric al Bibliotecii 

Județene ASTRA pentru creșterea accesibilității publicului la patrimoniul cultural  
Consiliul 
Județean Sibiu 

Andreea Farcașiu 2023 
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Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

28 Actualizare DALI + PT - Restaurarea și valorificarea turistică a Bisericii Azilului din 
Sibiu  

Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Andreea Farcașiu 2023 
 

29 DALI Dezvoltare turistica în stațiunea balneo-climaterica Bazna Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Andreea Farcașiu 2023 
 

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

Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Serviciul 
Managementul 
Proiectelor  

Diana Roman 

2024 

31 Reabilitarea și valorificarea unei gospodării tradiționale din Nou Român* Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzeul 
Civilizației 
Populare 
Tradiționale 
ASTRA – Muzeul 
în aer liber 

Cosmin Ignat 

2027 

32 Amenajarea și funcționalizarea spațiilor de cinema și educaționale ale 
Departamentului ASTRA Film* 

Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Direcția ASTRA 
FILM 

Dumitru Budrala 

2027 

33 Deschiderea unei noi căi de acces pentru publicul vizitator dinspre Calea Poplăcii și 
construirea unui centru multifuncțional de birouri și spații expoziționale* 

Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Dezvoltare 
infrastructură 
culturală 
Serviciul investiții și 

dezvoltare 

2027 
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34 Amenajarea și punerea în circuitul cultural turistic a Amfiteatrului și a scenei din 
incinta Muzeului în aer liber* 

Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Serviciul investiții și 
dezvoltare 

2027 

35 Amenajarea unor alei din Muzeul în aer liber cu aspect rustic dar cu fundație solidă Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Serviciul investiții și 
dezvoltare 

2027 

36 Amenajare spații de lucru (birouri) în vecinătatea sectorului administrativ* Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Serviciul investiții și 
dezvoltare 

2027 

37 Amenajarea și punerea în circuitul cultural a unui etno-arheo-parc* Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzeul 
Civilizației Populare 
Tradiționale ASTRA 
– Muzeul în aer liber 

2027 

38 Reabilitare si refuncționalizare clădire și gradină de pe str. Bastionului, nr. 6 Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Serviciul investiții și 
dezvoltare 

2027 

Dezvoltarea infrastructurii publică 

Reabilitarea energetică a clădirilor 
39 Modernizare punct termic Spitalul de Psihiatrie Gheorghe Preda Consiliul Județean 

Sibiu 
Serviciul 
patrimoniu și 
investiții 

Stănilă Adriana 2023 - 2025 
În curs de 
realizare-  

cerere 
finanțare 
aprobata 

40 Renovare energetică Pavilion Central din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. 
Gheorghe Preda” Sibiu 

Consiliul Județean 
Sibiu 
Serviciul 
patrimoniu și 
investiții 

Ștefan Roșca 2023 – 2026 
În curs de 
elaborare 

DALI 

Administrație publică 
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Mecanisme de guvernare și proces decizional eficiente, focalizate pe priorități și obiective 
41 Actualizare PATJ:  

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

Consiliul Județean 
Sibiu 
Direcția Arhitect 
Șef 

Șef serviciu 
Urbanism, 

Amenajarea 
Teritoriului si Mediu 

Aug. 2024 
În curs de 
realizare 

 

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

Consiliul 
Județean Sibiu 

Doris Banciu 
Călin Bondulescu 

2023 
În curs de 
realizare 

Administrație publică 

Creșterea calității și accesului la serviciile publice 
43 Filarmonica de Stat Sibiu – Depunere CNI - DALI + PT + execuție reabilitare și 

modernizare Sala Thalia  
Filarmonica de 
Stat Sibiu 

Manager/ Dir. 
Tehnic 

2023 

44 Filarmonica de Stat Sibiu –  Accesibilizare grup sanitar  - persoane cu dizabilități 
conform Solicitare AJPIS 

Filarmonica de 
Stat Sibiu 

Manager/ Dir. 
Tehnic 

2023 

45 Filarmonica de Stat Sibiu – Accesibilizarea paginii WEB a Filarmonicii pentru 
persoanele cu dizabilități conform Solicitare AJPIS  

Filarmonica de 
Stat Sibiu 

Manager/ Dir. 
Tehnic 

2023 

46 Filarmonica de Stat Sibiu -  sistem iluminat clădire – exterior – control de la distanta Filarmonica de 
Stat Sibiu 

Manager/ Dir. 
Tehnic 

2023 

47 Filarmonica de Stat Sibiu  - Reabilitare toalete public x 4, personal x 4, oaspeti x 2 Filarmonica de 
Stat Sibiu 

Manager/ Dir. 
Tehnic 

2023 

48 Filarmonica de Stat Sibiu  - Reabilitare si utilare:  
Oficiu, Birouri Administrație, Acces birou Manager – perete sticlă/scări 

Filarmonica de 
Stat Sibiu 

Manager/ Dir. 
Tehnic 

2023 
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49 Filarmonica de Stat Sibiu  - Instalații climatizare sala spectacole Filarmonica de 
Stat Sibiu 

Manager/ Dir. 
Tehnic 

2023 

50 Filarmonica de Stat Sibiu –  implementare si reabilitare sistem control acces si 
monitorizare video 

Filarmonica de 
Stat Sibiu 

Manager/ Dir. 
Tehnic 

2023 

51 Filarmonica de Stat Sibiu – dotări independente: 
Instrumente muzicale,  
Mijloc de transport – autoutilitara & autoturism  
mecanică amplificări și lumini de scenă 
Camera foto & Smart Live Streaming Encoder si Monitor 
Display afișaj x 6 – înlocuire sistem actual de afișaj Filarmonica 
Elemente umbrire terasa superioara: 10,0 mii lei 
Elemente iluminat terasa superioara 
Podine scena x 20 
Microfoane scena 
Mecanica, amplificări, monitoare si lumini de scena  
Videoproiector cu ecran retractabil  
Reabilitare Lift materiale si instrumente (platforma)  - scena/subsol                                                    
Transportor Pian  
Sistem audio (boxe suspendate) Sala Mare & Sala Mica 
Sistem Eurotruss lumini scena + motoare 

Filarmonica de 
Stat Sibiu 

Manager/ Dir. 
Tehnic 

2023 

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

Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Strategii, 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială 

Turcu Alexandru 2023 

53 Identificare surse de finanțare Eficientizare energetica/reabilitare Baza de salvare 
Salvamont Balea Lac - DALI 

Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Andreea Farcașiu 2023 
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54 DALI amenajare trasee montane, construire refugii montane, dotări Salvamont Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Andreea Farcașiu 2023 

55 DALI + PT centru de recuperare/paliative Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Andreea Farcașiu 2023 

56 DALI +PT Consolidare seismică și renovare energetică a Centrului Școlar pentru 
Educație Incluzivă Dumbrăveni 

Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Andreea Farcașiu 2023 

57 DALI+PT Consolidare seismică și renovare energetică a Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu 

Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Andreea Farcașiu 2023 

58 SF+ studii - Implementarea planului de management sit Natura 2000- Frumoasa  Consiliul 
Județean Sibiu 
Serviciul 
Managementul 
Proiectelor 

Andreea Farcașiu 2023 

59 Utilizarea eficientă, durabilă și incluzivă a energiei în sediul Consiliului Județean 
Sibiu 

Consiliul Județean 
Sibiu 
Direcția tehnică, 
investiții și 
patrimoniu, 
Serviciul 

Roșca Ștefan 2023 - 2026 
În curs de 
realizare 

- faza 
elaborare 

DALI 
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patrimoniu și 
investiții 

Administrație publică 

Debirocratizarea, simplificarea administrativă, informatizarea serviciilor 
60 Desfășurarea activităților necesare pentru implementarea Sistemului informatic 

integrat pentru emiterea actelor de stare civilă (SIIEASC) 
 
Activitate preconizată până la data sus-menționată: testarea aplicației SIIEASC de 
către funcționarii publici din cadrul Serviciului stare civilă și a altor persoane 
implicate în acest proces, în scopul identificării neajunsurilor sistemului, precum și în 
scopul  îmbunătățirii aplicației propriu-zise. 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv Termen de 
realizare: 

24.09.2023 - 
potrivit 

Legii nr. 
119/1996, 

republicată, 
cu 

modificările 
și 

completările 
ulterioare 
(pentru 

activitățile 
aferente 

perioadei de 
referință 

stabilite de 
către 

Direcția 
Generală 

pentru 
Evidența 

Persoanelor) 
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61 Desfășurarea activităților necesare pentru punerea în circulație a Cărții electronice de 
identitate (CEI)  
În ceea ce privește punerea în circulație a Cărții electronice de identitate, aceasta este, 
deocamdată, în sarcina Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor București 

D.J.E.P. Sibiu Director executiv Termen de 
realizare: 

31.12.2023 
(pentru 

activitățile 
aferente 

perioadei de 
referință) 

 
62 Dezvoltarea unui data Center Desaster Recovery arhivare pentru Consiliul Județean 

Sibiu și unitățile subordonate 
Consiliul Județean 
Sibiu 
Direcția tehnică, 
investiții și 
patrimoniu, 
Serviciul 
patrimoniu și 
investiții 

Cotârlea Șerban 2023 
În curs de  
elaborare 

faza SF cu 
elemente de 

DALI 

1. MUNICIPIUL SIBIU 
EXTINDEREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANAL 

63 Acțiune: Reabilitare  retele de apa potabila in Municipiul Sibiu ( 43,64 km)                         
- Realizat 1km retea Dn 800 - din POIM                                                                                                          
- Investitii POIM in derulare - faza procedura achizitie:  EXECUTIE LUCRARI                                                        

SC Apă Canal SA 
Sibiu - POIM 

Vasile Maier - 
director general 

2023 

64 Acțiune: Extindere  retele de apa potabila in Municipiul Sibiu (8,255 km)                            
- Investitii POIM in derulare - faza procedura achizitie:  EXECUTIE LUCRARI 

SC Apă Canal SA 
Sibiu - POIM 

Vasile Maier - 
director general 

2023 

65 Acțiune: Reabilitare  retele de canalizare in Municipiul Sibiu ( 2,735 km)                            
- Investitii POIM in derulare - faza procedura achizitie:  EXECUTIE LUCRARI 

SC Apă Canal SA 
Sibiu - POIM 

Vasile Maier - 
director general 

2023 

66 Acțiune: Extindere  retele de canalizare in Municipiul Sibiu (1,298 km)                               
- Investitii POIM in derulare - faza procedura achizitie:  EXECUTIE LUCRARI 

SC Apă Canal SA 
Sibiu - POIM 

Vasile Maier - 
director general 

2023 

67 Acțiune: Statii de pompare apa uzata noi 1 buc.                                                                     
- Investitii POIM in derulare, faza procedura achizitie:  EXECUTIE LUCRARI 

SC Apă Canal SA 
Sibiu - POIM 

Vasile Maier - 
director general 

2023 

68 Acțiune: Statii de pompare apa uzata reabilitata 1 buc.- Investitii POIM in derulare            
- faza procedura achizitie:  EXECUTIE LUCRARI 

SC Apă Canal SA 
Sibiu - POIM 

Vasile Maier - 
director general 

2023 
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69 Acțiune: Reabilitare  si extindere retele de apa potabila in Municipiul Sibiu ( cca. 3 
km)      - Realizat  cca 2, 5 km retele apa 

SC Apă Canal SA 
Sibiu 

Vasile Maier - 
director general 

2023 

70 Acțiune: Reabilitare  si extindere retele de canalizare in Municipiul Sibiu (cca.1km)           
- Realizat  cca 0,5 km retele canal 

SC Apă Canal SA 
Sibiu 

Vasile Maier - 
director general 

2023 

MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMURILOR JUDEȚENE ȘI LOCALE 
71 Acțiune: Reabilitare, extindere si creare de strazi                                             Primăria Mun 

Sibiu - fonduri 
UE + bug local 

 2025 

72 Acțiune: Reabilitare și extindere poduri în municipiul Sibiu                                                                                 Primăria Mun 
Sibiu 

 2025 

73 Actiune: Reabilitare cartiere  in municipiul Sibiu                                                                                          Primăria Mun 
Sibiu 

 2025 

74 Actiune: LTE si viabilizarea cartierelor noi  in municipiul Sibiu                                                                                          Primăria Mun 
Sibiu 

 2025 

75 Acțiune: Amenajare parcari subterane/supraterane noi  si  piete modernizate                                     Primăria Mun 
Sibiu 

 2025 

76 Acțiune: Modernizare iluminat public(iluminat LED si sistem de telegestiune) in zone 
din municipiul Sibiu                                                                                                                                        

Primăria Mun 
Sibiu 

 2024 

CONSTRUIREA ȘI MODERNIZAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
77 Acțiune: Constructia a 3 crese noi in municipiul Sibiu -                                                                                                                                       

- 2 contracte de finantare  prin CNI  
Primăria Mun 
Sibiu  + bug local 
si CNI 

 2025 

78 Acțiune: Construirea de gradinite noi in municipiul Sibiu Primăria Mun 
Sibiu - fonduri 
UE + bug local 

 2025 

79 Acțiune: Extindere scoli in municipiul Sibiu                                                                                             Primăria Mun 
Sibiu - fonduri 
UE + bug local 

 2025 

80 Actiune: Reabilitare si modernizare scoli tehnice si profesionale                                                                          Primăria Mun 
Sibiu - fonduri 
UE + bug local 

 2024 
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81 Actiune: Reabilitare/Reparații scoli in municipiul Sibiu   Primăria Mun 
Sibiu - fonduri 
UE + bug local 

 2024 

SISTEMUL SOCIAL ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 
82 Acțiune: Crestere capacitate medicina de urgenta pediatrica in spatiile existente,                 

Dotare ambulatoriu integrat si Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul Clinic de 
Pediatrie Sibiu                                                                 

Primăria Mun 
Sibiu - fonduri 
UE + bug local  

2023 

83 Actiune: Construire camin persoane varstnice                                                                                               Primăria Mun 
Sibiu  

2025 

CADASTRARE SISTEMATICĂ 
84 Cadastrare imobile din extravilan Primăria Mun 

Sibiu   2023 
INFRASTRUCTURA SPORTIVĂ 

85 Acțiune: Constructia de sali de sport/terenuri  sport in cadrul unitatilor de invatamant                                            Primăria Mun 
Sibiu - fonduri 
UE + bug local  

2024 

86 Acțiune: Crearea unor zone de agrement si sport  Primăria Mun 
Sibiu  

2024 

87 Actiune: Crearea unui parc nou Primăria Mun 
Sibiu - fonduri 
UE + bug local  

2023 

88 Acțiune: Modernizare parcuri   Primăria Mun 
Sibiu  

2024 

89 Acțiune: Amenajarea de piste pentru biciclisti  Primăria Mun 
Sibiu - fonduri 
UE + bug local  

2024 

LOCUINȚE PENTRU SPECIALIȘTI ÎN SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ALTE CATEGORII SOCIOPROFESIONALE 
90 Acțiune: Construirea de locuinte pentru tineri specialisti si sociale                                                                                        SC Urbana SA  2025 

MONUMENTE ISTORICE, PATRIMONIU CULTURAL ȘI SEDII ADMINISTRATIVE 
91 Acțiune: Reabilitare cladiri publice    Primăria Mun 

Sibiu 
 2025 
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92 Acțiune: Reabilitare cladire monument istoric   Primăria Mun 
Sibiu 

 2025 

REABILITAREA TERMICĂ A CLĂDIRILOR 
93 Acțiune: Reabilitarea  in vederea imbunatatirii eficientei energetice la cladiri publice  Primăria Mun 

Sibiu - fonduri 
UE + bug local 

 2025 

94 Actiune: Cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale/blocuri                                                                                Primăria Mun 
Sibiu - fonduri 
UE + bug local 

 2024 

2.Municipiul MEDIAȘ - Modernizarea drumurilor județene și locale și construirea de noi drumuri, acolo unde este necesar 
95 ”Amenajare drum zonă industrială nepoluantă și deservire generală str. Aurel Vlaicu 

etapa I.” 
Contractul de finanțare nr.3760/07.06.2018, 9991/27.06.2018. 
Prin contractul de execuție nr.118/31.10.2019 se propune realizarea lucrarilor de 
drumuri, canalizare menajera, retea de apa, canalizare pluviala, iluminat public. 
Valoarea investiției este de 8.221.761,43 lei cu TVA, fonduri PNDL II+ fonduri din 
bugetul local. 
 

Municipiul 
Mediaș 

Raul Grozav 2023 
 

96 ”Reabilitare străzi Municipiul Mediaș, str. Michael Weiss, I. C Brătianu, str. Virgil 
Madgearu” 
Prin contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 41/ 20.04.2018 se propune realizarea 
retelelor de apa, canalizare menajera si pluviala si refacerea sistemului rutier pe toate 
cele 3 strazi. 
Valoarea investiției este de 7.372.040,12 lei cu TVA. 

Municipiul 
Mediaș 

Cosmin Ignat 2023 
 

97 ”Reabilitare străzi Municipiul Mediaș, cartier Aurel Vlaicu- etapa I Străzile Prot. I. 
Moldovan, Petru Maior, Trandafirilor, Oct. Fodor, Vlad Țepeș, Aurel Vlaicu- parțial.” 
Prin contractul de proiectare și execuție lucrări nr.1/ 27.01.2020 se propune reabilitarae 
partii carosabile, reabilitarea trotuarelor, reabilitarea pasarelei pietonale si construirea 
unui pod nou peste Valea Mosnei. 
Valoarea contractului este de 8.409.349,77 lei cu TVA, din fonduri de la bugetul local 

Municipiul 
Mediaș 

Cosmin Ignat 2023 
 

98 ”Reabilitare/Modernizare Strada Ighisului, Municipiul Mediaș” 
Contract de finantare nr. 6781/18.03.2021 

Municipiul 
Mediaș 

Echipa de 
management 

31.12.2023 
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Valoarea totală : 22.445.492,07 lei cu TVA.  
FEDR: 10.444.031,07 lei 
Buget National: 1.735.426,95 lei  
Buget Local: 10.919.642,61 
Prin proiect se propune reabilitarea Ighisului prin modernizarea retelelor de apa, a 
retelelor de canalizare menajera si pluviala, modernizarea sistemului de iluminat 
public, precum si a zonelor verzi. 
De asemenea se propune construirea unei pista de biciclisti 5110 ml/10064 mp si 12 
buc podete modernizate. 
 

Manager proiect:  
Puscas Daniela 

99 ”Reabilitare/ modernizare străzi centru istoric” 
Contract de finantare nr. 6585/15.02.2021 
Valoarea investiției este de 26.897.893,34 lei cu TVA. 
Valoarea totală : 26.897.893,34 lei cu TVA.  
FEDR: 11.301.273,89 lei cu TVA 
Buget Local: 15.596.619,45 lei cu TVA 
Prin proiect se propune reabilitarea strazilor din centrul istoric, P-ta Regele Ferdinand 
I, str. Nicolae Iorga, str. I.G Duca, str. P.Sandor, partial str. St.L.Roth prin 
modernizarea retelelor de apa, a retelelor de canalizare menajera si pluviala, 
modernizarea sistemului de iluminat public, precum si a zonelor verzi. 
 
 

Municipiul 
Mediaș 

Echipa de 
management 

Manager proiect  
Mihaela Paul 

31.12.2023 
 

Modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canal 
100 “Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020; Axa prioritara 3 - Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor, Obiectiv 
Specific 3.2 - Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, 
precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei “  

"Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile 
Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, judetul Sibiu"  

Valoarea proiectului este de 700.258.507,21 lei  

Apa Târnavei 
Mari SA  

 

Echipa de 
management 

Manager de proiect: 
Iftincă Dalina 

31.12.2023 
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 Finantat din FC = 471.436.608,50 lei, BS=72.102.069,55 lei, BL=11.092.626,08 lei, 
B propriu =  35.401.998,14 lei, TVA = 110.225.204,94 lei 

Prin proiect se propune imbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din regiunile 
Mediaș, Agnita și Dumbrăveni din județul Sibiu, respectiv în 38 de localități (4 
localități urbane și 34 de localități rurale), incluse în 19 UAT-uri. Toate UAT-urile în 
care s-au prevăzut investiții sunt membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “Apa Târnavei Mari 

 

 
101 Reabilitarea rețele de canalizare pluvială în municipiul Mediaș, Cartier Vitrometan-

etapa 1 
Valoarea estimativă a proiectului : 6.720.270,39 lei cu TVA 
Din care: 5,838,418.98 lei buget de stat 
              881,851.41 lei buget local 
Proiectul este inclus in lista  obiectivelor  de investiții aprobate prin ordinul  
Ministrului  dezvoltării lucrărilor publice si administratiei  nr.  1133/2022 
 

Municipiul 
Mediaș 

 Proiect 
aprobat spre 
finantare in 
cadrul PNI 

“Anghel 
Saligny”, 

categoria de 
Investitii: 
Alimentări 
cu apă și 
stații de 
tratare a 

apei 
Sisteme de 

canalizare și 
stații de 

epurare a 
apelor uzate, 

inclusiv 
canalizare 
pluvială și 
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sisteme de 
captare a 

apelor 
pluviale 

 
102 Reabilitarea rețele de canalizare pluvială în municipiul Mediaș, Cartier Vitrometan-

etapa 2 
Valoarea estimativă a proiectului : 6.341.994,45 lei cu TVA 
Din care: 5.521.161,44 lei  buget de stat 
              820.833,01 lei  buget local 
Proiectul este inclus in lista  obiectivelor  de investiții aprobate prin ordinul  
Ministrului  dezvoltării lucrărilor publice si administratiei  nr.  1133/2022 

Municipiul 
Mediaș 

 Proiect 
aprobat spre 
finantare in 
cadrul PNI 

“Anghel 
Saligny”, 

categoria de 
Investitii: 
Alimentări 
cu apă și 
stații de 
tratare a 

apei 
Sisteme de 

canalizare și 
stații de 

epurare a 
apelor uzate, 

inclusiv 
canalizare 
pluvială și 
sisteme de 
captare a 

apelor 
pluviale 
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103 Canalizare pluvială șoseaua Sibiului 
Valoarea estimativă a proiectului : 7.014.463,59 lei cu TVA 
Din care: 6.029.325,95 lei  buget de stat 
              985.137,64 lei buget local 
Proiectul este inclus in lista  obiectivelor  de investiții aprobate prin ordinul  
Ministrului  dezvoltării lucrărilor publice si administratiei  nr.  1133/2022 
 

Municipiul 
Mediaș 

 Proiect 
aprobat spre 
finantare in 
cadrul PNI 

“Anghel 
Saligny”, 

categoria de 
Investitii: 
Alimentări 
cu apă și 
stații de 
tratare a 

apei 
Sisteme de 

canalizare și 
stații de 

epurare a 
apelor uzate, 

inclusiv 
canalizare 
pluvială și 
sisteme de 
captare a 

apelor 
pluviale 

 
104 Reabilitarea strada Gheorghe Pop de Băsești 

Valoarea estimativă a proiectului : 1.987.146,70 lei cu TVA 
Din care: 1,607.631,92 lei buget de stat 
              379.514,78 lei  buget local 
Proiectul este inclus in lista  obiectivelor  de investiții aprobate prin ordinul  
Ministrului  dezvoltării lucrărilor publice si administratiei  nr.  1133/2022 

Municipiul 
Mediaș 

 Proiect 
aprobat spre 
finantare in 
cadrul PNI 

“Anghel 
Saligny”, 
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categoria de 
Investitii: 
Alimentări 
cu apă și 
stații de 
tratare a 

apei 
Sisteme de 

canalizare și 
stații de 

epurare a 
apelor uzate, 

inclusiv 
canalizare 
pluvială și 
sisteme de 
captare a 

apelor 
pluviale 

 
105 Reabilitarea străzi municipiul Mediaş – strada Câmpul de Jos și Câmpul de Sus 

Valoarea estimativă a proiectului : 2.504.383,76 lei cu TVA 
Din care: 1.923.705,4598 lei  buget de stat 
                580.678,31 lei buget local 
Proiectul este inclus in lista  obiectivelor  de investiții aprobate prin ordinul  
Ministrului  dezvoltării lucrărilor publice si administratiei  nr.  1133/2022 
 

Municipiul 
Mediaș 

 Proiect 
aprobat spre 
finantare in 
cadrul PNI 

“Anghel 
Saligny”, 

categoria de 
Investitii: 
Alimentări 
cu apă și 
stații de 
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tratare a 
apei 

Sisteme de 
canalizare și 

stații de 
epurare a 

apelor uzate, 
inclusiv 

canalizare 
pluvială și 
sisteme de 
captare a 

apelor 
pluviale 

 
Modernizarea și construire de unități de învățământ 

106 „Reabilitare/modernizare Scoala Gimnaziala Ighisu Nou” 
Cod SMIS:136835, Contract de finantare nr. 6738/04.03.2021 
Valoarea totală a proiectului                                       - 3.897.698,26 lei   
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR             - 2.708.218,08 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 85.522,69 lei 
Valoarea cofinanțării de la bugetul local                     -1.103.957,49 lei 

Obiectivul proiectului  este imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor de educatie in 
invatamantul scolar prin reabilitarea cladirii si a instalatiilor de utilitati pentru 
asigurarea unor conditii optime pentru imbunatatirea procesului educational, cresterea 
egalitatii de sanse la educatie si implicit imbunatatirea calitatii vietii comunitatii aflate 
in zona de influenta a proiectului, crearea conditiilor optime desfasurarii procesului 
educativ. 
 

Municipiul 
Mediaș 

Echipa de 
management  

Manager proiect, 
Pietraru Ovidiu 

30.06.2023 
 

107 ”Reabilitare/ Modernizare Scoala Gimnaziala Nr. 4( St. L. Roth)” 
Contract de finantare nr. 6585/15.02.2021. 
Valoarea totală a proiectului                                       - 16.267.721,44 lei   

Municipiul 
Mediaș 

Echipa de 
management 

Manager de proiect: 

31.12.2023 
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Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR             - 11.943.073,36 lei 
Valoarea cofinanțării de la bugetul local                     -  4.324.648,08 lei 

Obiectivul proiectului  este imbunatatirea infrastructurii si a serviciilor de educatie in 
invatamantul scolar prin reabilitarea cladirii si a instalatiilor de utilitati pentru 
asigurarea unor conditii optime pentru imbunatatirea procesului educational, cresterea 
egalitatii de sanse la educatie si implicit imbunatatirea calitatii vietii comunitatii aflate 
in zona de influenta a proiectului, crearea conditiilor optime desfasurarii procesului 
educativ. 
 
  

Paul Mihaela 

108 ”Educație ante-prescolară premisa pentru dezvoltarea comunitara in municipiul 
Medias” 
Contract de finanţare POCU 2014-2020  DG PECU Nr.13 930/05.02.2021 încheiat 
între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Municipiul Mediaş 
Valoarea totală a proiectului                                       -  4.095.898,50 lei   
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE                -  3.481.513,73 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bug. național  -      532.466,70 lei 
Valoarea cofinanțării de la bugetul local                     -       81.918,07 lei 

Prin acest proiect se doreste infiinţarea unei creşe unde vor beneficia de servicii de 
educaţie preşcolară 73 de copii, cu vârste cuprinse între 0-2 ani Proiectul are ca 
obiectiv general asigurarea unui pachet complet şi de calitate al serviciilor de educaţie 
ce va contribui la creşterea participării la învăţământul antepreşcolar pentru un număr 
de 73 copii din Municipiul Mediaş, copii ce provind din familii vulnerabile. 

Municipiul 
Mediaș 

Echipa de 
management 

Manager de proiect: 
Mihaela Conea 

 

31.07.2023 
 

Alte obiective de investitii programate pentru perioada următoare 
109 ”Canalizatie subterana pentru retele de telecomunicații pe strazile Prot. Ioan 

Moldovan, M.D. Roman, Petru Maior, Trandafirilor, Oct. Fodor, Vlad Țepeș, Intrarea 
Aviației, Aurel Vlaicu, Dealul Furcilor( PT+ Execuție)” 
Contract de lucrări nr.88/14.06.2021. 
Prin contractul de proiectare și  execuție lucrări  se propune introducerea in subteran a 
tubulaturii de protectie pentru retelele de iluminat, de energie electrica si de 
telecomunicatii si coborarea in subteran a acestor retele. 

Municipiul 
Mediaș 

Cosmin Ignat 2023 
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Valoarea investiției este de 2.714.390 lei cu TVA, fonduri de la bugetul local. 
110 „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” 

Codul SMIS 121050/ Contract de finantare nr. 4722 din 05.09.2019  
Valoarea totală a proiectului                                       - 67.375.366,14 lei   
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR             - 38.861.571,32 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 5.943.534,43 lei 
Valoarea cofinanțării de la bugetul local                     -22.570.260,39 lei 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: 
Promovarea mobilității urbane durabile prin modernizarea, reabilitarea și extinderea 
traseelor de transport public electric și implementarea unui sistem integrat de trafic 
management, bazat pe soluții inovative de eficientizare a transportului public in 
vederea cresterii atractivitatii acestuia in detrimentul autoturismelor personale, fapt ce 
va conduce implicit la reducerea poluării în Municipiul Mediaș. 
În urma implementării proiectului se vor obține următoarele rezultate: 
- achiziționarea a 3 troleibuze noi 
- 18,95 km cale simplă lungime rețea de contact existentă modernizată 
- 14,3 km cale simplă lungime rețea de contact extinsă pe Str. Stadionului și Str. A. 
Iancu, Str. Moșnei – Heleșteu 
- 3 stații de transport public modernizate 
- 1 sistem de e-ticketing modernizat și extins 
- 1 sistem de management al traficului 
- 1 Pasaj peste calea ferată la intersectia strazii Avram Iancu cu str. Hermann Oberth 
reabilitat 
- 3 poduri reabilitate - Pod peste paraul Ighis, pe sos. Sibiu  - Pod peste paraul Mosnei, 
pe str. Mosna  - Pod peste paraul Mosnei, pe str. A. Vlaicu intersectie cu Strada Mosnei 
- 2 platforme de întoarcere: Str. Stadionului și Heleșteu 
 

Municipiul 
Mediaș  

 

Echipa de 
management 

Manager proiect:      
Roșca Adina 

31.05.2023 

111 ”Locuinte sociale colective, inclusiv utilitati si amenajari exterioare- str. Baia de Nisip” 
Contract de finantare nr. 6876/ 06.05.2021. 
Valoarea investiției este de 19.148.807,84 lei cu TVA. Fondurile provin din: 
-6.869.681,37 lei din bugetul FEDR 
-216.937,31 lei din bugetul național 

Municipiul 
Mediaș  

Echipa de 
management 

Manager proiect: 
Pietraru Ovidiu 

31.12.2023 
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- 12.062.189,16 lei din bugetul local. 
Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta incluziunea sociala a grupurilor 
defavorizate prin asigurarea unei locuințe si asigurarea unor condiții de trai decente. 
 Obiectivele specifice ale proiectului 1. Construirea unui ansamblu de 8 imobile cu un 
număr total de 80 apartamente din care 32 apartamente cu 3 camere, 32 de apartamente 
cu 2 camere şi 16 apartamente de 1 cameră si a unui număr de 40 Locuri de parcare 
supraterane 2. Revitalizarea unui spațiu abandonat, neutilizat prin crearea si amenajarea 
unui loc de joaca pentru copii, si totodată crearea unor spatii de recreere si activități 
sportive pentru persoanele adulte din zonele marginalizate. 
 

112 Modernizarea sediului Primăriei municipiului Mediaș în vederea creșterii eficienței 
energetice și gestonării intelingente a energiei 
Contract de finanțare nr. 129871/09.12.2022. 
Valoarea investiției este de 13.295992 lei cu TVA. Fondurile provin din:Buget PNRR 
si bugetul local. 
Obiectivul general al proiectului este : 
- Reabilitare termina a elementelor de anvelopă a clădirii 
- Reabilitare termică a sistemului de încălzire  
- Instalare / reabilitare/ modernizare a sistemului de climatizare 
- Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat in cladiri 
- - Sisteme de management energetic integrat pentru cladiri 
- Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald 
- Sisteme alternative de producere a energiei electrice si termice pentru consum 

propriu 
- Echiparea cladirilor cu statii de incarcare pentru masini electrice 
- Lucrari de reabilitare a instalatiilor de fluide medicale 
- Repararea trotuarelor de protectie 
  
 
 
 

Municipiul 
Mediaș 

Echipa de 
management 

Manager proiect: 
Oancea Doina 

Decembrie 
2025 
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113 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public- stații de încărcare 
autobuze și microbuze 
Contract de finantare nr. 135190/ 28.11.2022. 
Valoarea investiției este de 19.636.059,58 lei cu TVA.  
Fondurile provin din bugetul PNRR  și din bugetul de stat. 
Obiectivul general al proiectului este de a  achizitiona 5 troleibuze noi si un autobuz 
electric de 12 metri, nepoluante cu zero emisii gaze de esapament. 
 In cadrul acestei investiții se include și achiziția și instalarea unei stații de încărcare 
lentă  la autobază de 60 kW, precum si a 10 stații de încărcare electrice. 
 

Municipiul 
Mediaș 

Echipa de 
management 

Manager proiect, 

Decembrie 
2024 

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de sănătate și protectie socială 
114 “Centru Comunitar Medico-Social (Corp R Aviatie)” 

Cod SMIS:136917/Contract de finanțare 6954/14.06.2021 
Valoarea totală a proiectului                                       - 4.742.560,22 lei   
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR             - 1.805.326,68 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 57.010,31 lei 
Valoarea cofinanțării de la bugetul local                     -2.880.223,23 lei 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectivul proiectului „Centru Comunitar Medico-Social ( Corp R Aviatiei)” este de 
a sprijinii comunitatea defavorizata din Municipiul Medias, prin infiintarea unui 
centru medico-social, prin care populatia marginalizata sa beneficieze de servicii 
educationale, sociale, sprijin medical, psihologic, asistenta juridica. Obiectivul va fi 
atins prin reabilitarea unui imobil abandonat si transformarea lui intr-un centru 
comunitar medico-social in care se vor dezvolta servicii la nivelul comunitatilor 
marginalizate aflate in risc de saracie şi excluziune sociala care sa beneficieze de 
sprijin, si anume: - Servicii medicale printr-un cabinet asistenta medical comunitara, 
cabinet psihologic - Servicii sociale printr-un centru de zi pentru copii - Servicii 
socio-medicale – ingrijire la domiciliu persoane varstnice - Servicii de asistenta 
juridica 

Municipiul 
Mediaș 

Echipa de 
management 

Manager proiect, 
Calborean Mihaela 

 
Decembrie 

2023 

115 „Centru Multifuncțional – Educațional (Corp E Aviație)” 
Contract de finantare nr. 6781/18.03.2021 
Valoarea totală  a proiectului: 21.097.153,79 lei cu TVA.  

Municipiul 
Mediaș  

Echipa de 
management 

31.12.2023 
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Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR:              9.444.031,07 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bug. național : 1.290.0982,55 lei  
Valoarea cofinanțării de la bugetul local                     : 9.808.531,61 lei 
Obiectivul proiectului este reabilitarea imobilului si asigurarea tuturor retelelor de 
utilitati. 
 Prin reabilitarea cladirii se vor asigura  – înființare unui centru multifuncțional- 
educativ (social, cultural, educațional),  cu săli și anume ( Sala de spectacol,  Sala de 
dansuri și repetiții, Muzeul Aviației, Spațiul expozițional, Atelierul CNC și 3D, 
Atelierul meșteșugăresc, Sala pentru cursuri de canto, Clubul pensionarilor, Clubul 
copiilor, Atelierul multifuncțional și sala de lectură) 
Suprafața spații verzi  - infiintare centru multifunctional- educativ (social, cultural, 
educational)  estimată la finalul implementării proiectului 784,15 mp 
 

Manager proiect: 
Pușcaș Daniela 

 

116 Reabilitare/ Modernizare imobile Spital municipal mediaș ( Corp 1, Corp 2) pentru 
creșterea siguranței pacienților 
Contract de finantare nr. 1679/05.09.2022 
Valoarea totală  a proiectului: 10.601.558,03 lei cu TVA.  
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR  - REACT EU: 10.601.558,03 lei cu TVA.   
  Obiectivul general al proiectului: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 
prin dezvoltarea capacitatii de îngrijire si tratament a cazurilor de infecþie cu virusul 
SARS-CoV-2 in cadrul Spitalului Municipal Medias.         
Prin implementarea proiectului se vor adapta si se vor echipa spatiile existente 
conform normelor PSI si se vor moderniza/ extinde instalatii specifice , cum ar fi 
instalatia de de semnalizare, detectare si avertizare la incendii cu acoperire totala, 
instalatiile de stingere a incendiilor,instalatia electrica, instalatia de fluide fluide 
medicale, instalatiia de ventilare din corpul operator si sectia ATI, in cadrul Cladirilor 
C1 si C2 din Spitalul Municipal Medias. 

Municipiul 
Mediaș 

Echipa de 
management 

Manager proiect:      
Roșca Adina  

31.12.2023 
 

Construire de infrastructura sportiva 
117 “Centru Social Comunitar de Agrement si Sport inclusiv amenajări exterioare" 

Contract de finantare nr. 6883/06.05.2021 
Valoarea totală a proiectului  :                       25.362.070,34 lei cu TVA.  
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR:             8.926.471,03 lei 

Municipiul 
Mediaș  

Echipa de 
management 

Manager proiect 
Sajgo Elena 

31.12.2023 
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Valoarea eligibilă nerambursabilă din bug. național :    281.888,55 lei  
Valoarea cofinanțării de la bugetul local:                  16.153.710,76 lei 
Prin proiect se doreste contruirea unui imobil si asigurarea tuturor utilitatilor. 
 În spațiul nou construit se vor asigura: 
-  o sala de sport cu capacitate maxima de 265 persoane, respectiv 200 locuri in 
gradene; 
- Spațiu tehnic  
- Sala multifuncțională (de gimnastica, yoga, fitness, aerobic, etc.) la etaj, cu 
vestiarele aferente; 
- vestiare  
-grupuri sanitare proprii, si grupuri sanitare pentru public,  
- Amenajarea unui teren multisport pe acoperisul terasa al cladirii, imptrejmuit 
corespunzator; 
- Echiparea si dotarea corespunzatoare a cladirii,  
-  9 locuri de parcare 
- punct de colectare selectiva a deseurilor; 
- Bransarea cladirii la utilitati  
- Amenajarea spatiilor exterioare adiacente (spatii verzi sau pavate) 

118 Echipare tehnico –edilitara „Proiect tip – Constriure bază sportivă TIP 2, Scoala 
Gimnazială nr. 7, str. 1 Decembrie nr. 34, mun. Media;, Jud. Sibiu” 
Prin contractul de proiectare și  execuție lucrări  se propune echiparea tehnico- utilitara 
la proiectul desfasurat pri CNI – edilitara „Proiect tip – Constriure bază sportivă TIP 2, 
Scoala Gimnazială nr. 7, str. 1 Decembrie nr. 34, mun. Media: 
 -Branșament apă potabilă,  
-Racord canalizare menajeră,  
-Racord canalizare pluvială,  
-Branșament electric și iluminat exterior,  
-Branșament gaze naturale,  
-Sistem de supraveghere video,  
-Amenajări exterioare, acces auto,  alei pietonale   
Valoarea investiției este de 926.940,82  lei cu TVA, fonduri de la bugetul local. 

Municipiul 
Mediaș 

Oancea Doina 9 luni de la 
semnarea 

contractului 
de executie 
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3.AGNITA 
Susţinerea dezvoltării urbane prin investiţii specifice şi reglementarea cadrului legal pentru implementarea proiectelor de mobilitate urbană, 

destinate dezvoltării localităţilor urbane, în special pentru dezvoltarea serviciilor de transport public în comun de persoane 
119 Reabilitare inteligentă Strada Fabricii, Orasul Agnita, judetul Sibiu Orasul Agnita   
120 Reabilitare inteligentă Strada Spitalului, Orasul Agnita, judetul Sibiu Orasul Agnita   
121 Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public(achizitia de vehicule 

nepoluante)Modernizarea transportului public de călători prin achizitia de mijloace de 
transport nepoluante -autobuze electrice 

PNRR- 
Orasul Agnita  

Iunie 2026 

122 Infrastuctură pentru transportul verde -ITS la nivelul orașului Agnita PNRR- 
Orasul Agnita  În așteptare 

Îmbunătăţirea standardelor de locuit ale populaţiei şi reglementarea cadrului legal pentru implementarea proiectelor de regenerare urbană, cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile 

123 Renovare energetică moderată a clădirilor rezidentiale multifamiliale din orașul 
Agnita,jud Sibiu Bl 30 B 

PNRR- 
Orasul Agnita  Aprobata 

124 Elaborarea /actualizarea planului Urbanistic General a orașului Agnita (PUG) 
 PNRR – 

Orasul Agnita  
 
 

Iunie 2026 
125 Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale bl 12,16,18,21, Strada 

Spitalului, orasul Agnita 
PNRR – 
Orasul Agnita   

În așteptare 
126 Renovare energetică moderată a clădirilor rezidentiale multifamiliale bl 30A 

Spitalului și 40 str. Fabricii, orasul Agnita 
PNRR – 
Orasul Agnita   

În așteptare 
127 Înființarea centrului de colectare prin aport voluntar în orașul Agnita,judetul 

Sibiu(CAV-uri) 
PNRR – 
Orasul Agnita   

Valorificarea patrimoniului cultural de interes local pentru creşterea gradului de atractivitate a localităţilor rurale şi urbane şi pentru 
îmbunătăţirea standardelor de locuit la nivelul populaţiei, precum şi valorificarea potenţialului de creştere economică a localităţilor rurale şi 

urbane cu impact asupra ameliorării situaţiei economice a acestora în situaţii de criză 
128 Regenerare Centru Istoric Orasul Agnita   
129 ”Agnita ,trecut ,prezent și viitor „ Asociația 

Profesională 
Neguvernamental
ă de Asistență 
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Socială ASSOC 
SUD-CENTRU 

130 ”Tradiții și obiceiuri unice în inima României” Asociația pentru 
Dezvoltare 
comunitară și 
Servicii Sociale 

  

Elaborarea unui cadru normativ unitar pentru principalele categorii de servicii publice locale asigurate populaţiei: alimentare cu apă şi 
canalizare, transportul public în comun de călători, salubritatea stradală şi menajeră, iluminatul public, modernizarea de străzi, întreţinerea 

spaţiilor verzi, prin Codul Serviciilor Publice 
131 Sistem de canalizare menajera in localitatile Ruja si Coves din Orasul Agnita, jud. 

Sibiu – obiectiv Coves. (Valoarea totală a investiţiei pentru obiectivul Coves este de 
4.471.194,42 lei cu TVA, din care valoarea solicitata de la bugetul de stat este 
4.398.957,15 lei cu TVA.)-rest de executat 
 

Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice 
si Administrației - 
Orasul Agnita 
  

Proiect 
depus in 
cadrul 

Programului 
Național de 

Investiţii 
"Anghel 
Saligny", 

contract de 
finantare 
incheiat 

132 ”Reabilitare și modernizare străzi în orașul Agnita și localitățile aparținătoare Ruja și 
Coveș, județul Sibiu” – Canalizare pluviala. (Valoarea totală a investiţiei este de 
3.026.855,50 lei cu TVA, din care valoarea solicitata de la bugetul de stat este 
2.850.278,04 lei cu TVA.) 
 

Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice 
si Administrației - 
Orasul Agnita  

Proiect 
depus in 
cadrul 

Programului 
Național de 

Investiţii 
"Anghel 

Saligny" si 
aprobat la 
finantare 

133 ”Reabilitare și modernizare străzi în orașul Agnita și localitățile aparținătoare Ruja și 
Coveș, județul Sibiu” – pentru strazile Closca si Horea.( Valoarea totală a investiţiei 

Ministerul 
Dezvoltării,  Proiect 

depus in 
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este de 5.763.468,84 lei cu TVA, din care valoarea solicitata de la bugetul de stat este 
5.539.064,00 lei cu TVA.) 
 

Lucrărilor Publice 
si Administrației - 
Orasul Agnita 

cadrul 
Programului 
Național de 

Investiţii 
"Anghel 
Saligny" 

134  ”Reabilitare și modernizare străzi în orașul agnita și localitățile aparținătoare Ruja și 
Coveș, județul Sibiu” – pentru Coves. (Valoarea totală a investiţiei este de 
2.675.165,04 lei cu TVA, din care valoarea solicitata de la bugetul de stat este 
2.560.986,99 lei cu TVA.) 

Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice 
si Administrației - 
Orasul Agnita  

Proiect 
depus in 
cadrul 

Programului 
Național de 

Investiţii 
"Anghel 
Saligny" 

135 ”Reabilitare și modernizare străzi în orașul Agnita și localitățile aparținătoare Ruja și 
Coveș, județul sibiu” – pentru strazile Aleea Teilor, Aleea Castanilor, Abatorului si 
Ruja.( Valoarea totală a investiţiei este de 4.814.604,73 lei cu TVA, din care valoarea 
solicitata de la bugetul de stat este 4.591.907,30 lei cu TVA.) 
 

Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice 
si Administrației - 
Orasul Agnita  

Proiect 
depus in 
cadrul 

Programului 
Național de 

Investiţii 
"Anghel 

Saligny" si 
aprobat la 
finantare 

136 ”Reabilitare și modernizare străzi în orașul agnita și localitățile aparținătoare Ruja și 
Coveș, județul Sibiu” – pentru străzile Dealului, Floreasca, Prograzii, Plevna si 
Grivița.( Valoarea totală a investiţiei este de 8.965.493,50 lei cu TVA, din care 
valoarea solicitata de la bugetul de stat este 8.610.353,74 lei cu TVA.) 
 

Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice 
si Administrației - 
Orasul Agnita  

Proiect 
depus in 
cadrul 

Programului 
Național de 

Investiţii 
"Anghel 
Saligny" 
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 Amenajarea intersectiei dintre străzile Plevna, Aleea Teilor si Strada Bisericii din 
Orasul Agnita 

Orasul Agnita   

137 “Modernizare intersectie strazile Abatorului-Mihai Viteazu-Fabricii”, orasul Agnita Orasul Agnita   
Construirea şi modernizarea unităţilor de învăţământ. Proiecte de construire şi reabilitare, consolidare şi dotare creşe, grădiniţe, şcoli, 

campusuri, cămine studenţeşti, centre de excelenţă pentru copii supradotaţi, tabere şcolare, centre universitare 
138 Reabilitare Sală sport și terenuri sport a Colegiului Tehnic ,,August Treboniu 

Laurian” din orașul Agnita, județul Sibiu,  
 
 

CNI - Orasul 
Agnita 

 Proiect 
depus in 
cadrul 

Programului 
Național de 
Construcții 
de Interes 
Public sau 

Social 
139 Construcție bazin de înot la Colegiul Tehnic «August Treboniu Laurian», din orașul 

Agnita, județul Sibiu 
 

CNI - Orasul 
Agnita 

 Proiect 
depus in 
cadrul 

Programului 
Național de 
Construcții 
de Interes 
Public sau 

Social 
140 Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice 

prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Școala Generală nr.2,Agnita      
 

PNRR - Orasul 
Agnita 

 
 

141 Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice 
prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Școala și Grădinița Coveș ,orașul 
Agnita 

PNRR - Orasul 
Agnita 

 
 

142 Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice 
prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Grădinița nr.2 

PNRR - Orasul 
Agnita 
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143 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice 
prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Grădinița Ruja 

PNRR - Orasul 
Agnita 

  

144  Reabilitare izolator medical la Grădinița cu Program Prelungit, orașul Agnita, județul 
Sibiu 
 

CNI - Orasul 
Agnita 

 Proiect 
depus in 
cadrul 

Programului 
Național de 
Construcții 
de Interes 
Public sau 

Social 
145 Reabilitare Cabinet medical al Colegiului Tehnic «August Treboniu Laurian», din 

orașul Agnita, județul Sibiu 
 

CNI - Orasul 
Agnita 

 Proiect 
depus in 
cadrul 

Programului 
Național de 
Construcții 
de Interes 
Public sau 

Social 
146 Dotarea Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat de pe raza UAT Agnita, 

județul Sibiu cu echipamente de protecție și containere sanitare pentru consolidarea 
capacității de reacție la criza sanitară 

Proiect POIM cod 
Smis 149765 
Ministerul 
Investițiilor și 
Proiectelor 
Europene – 
Orasul Agnita 

Echipa de proiect 

 
 

Martie  
2023 

147 Construire creșă mică pentru maxim 4 grupe /40 copii în orașul Agnita,județ Sibiu PNRR - Orasul 
Agnita  Decembrie 

2025 
148 Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice 

prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Grădinița nr.3 
PNRR - Orasul 
Agnita   
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148 Dotarea cu mobilier,materiale didactice și echipamente digitale a unităților de 
învățământ preuniversitar - Colegiul Tehnic August Treboniu Laurian AGNITA- 
Scoala Gimnazială GEORG DANIEL TEUTSCH AGNITA 
 

PNRR - Orasul 
Agnita-Consiliul 
Judetean Sibiu  

 

149 „Haștag Agnita „-Colegiul Tehnic August Treboniu Laurian Agnita Administrația 
Fondului Cultural 
Național 

 
 

150 ”Păpușile Mobilizează Orașul”-Scoala Gimnazială GEORG DANIEL TEUTSCH 
AGNITA  

Administrația 
Fondului Cultural 
Național 

 
 

Cadastrare sistematică 
151 Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a 

imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr. 27, 28, 29, 67, 70, 79, 81, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97 aparținând unității administrativ-teritoriale ORASUL AGNITA din județul 
SIBIU 
 

Oficiul de 
Cadastru şi 
Publicitate 
Imobiliară Sibiu – 
Orasul Agnita 

 August 
2024(20 
luni de la 

data 
semnarii 

cnt.08.12.20
22) 

Reducerea disparităților dintre copiii aflați în risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii (centre pentru copii și adolescenți cu 
tulburări de comportament; incluziunea socială prin cultură a copiilor din comunități marginalizate; servicii de prevenire a separării copiilor de 

familie; sprijin pentru familiile monoparentale pentru îmbunătățirea angajabilității și autonomiei părintelui singur; 
152 Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți PNRR - Orasul 

Agnita 
 În așteptare 

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici cu venituri foarte mici; dezvoltarea comunităților de seniori pentru integrare 
socială și îmbătrânire activă; 

153 Centru comunitar pentru persoane vârstnice-Bunicii Comunității,cod 8899 CZ-PN-V 
în cadrul Programului de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru 
persoanele vârstnice,aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.435/2022 

Ministerul Muncii 
și Solidarității 
Sociale -Asociația 
Profesională 
Neguvernamental
ă de Asistență 

 

 



34 
 

Socială ASSOC 
SUD-CENTRU 

Consolidarea, unde este necesară, a capacității de implementare a proiectelor de investiții cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile, prin promovarea parteneriatelor între autoritățile publice locale de la nivel județean și cele de la nivel local;  

154 Trasee cicloturistice Jud Covasna-Jud Brașov-Jud Sibiu 
 

PNRR - Orasul 
Agnita 
Consiliul 
Județean Brașov- 
Consiliul 
Județean 
Covasna- 
Consiliul 
Județean Sibiu 

 

 

11. TĂLMACIU - Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canal 
155 Modernizare sistem de alimentare cu apă şi modernizare statie de epurare oras 

Tălmaciu 
Finantat prin PNDL 

Oraşul Tălmaciu Primar Teremen de 
finalizare 

30.06.2023 
Modernizarea drumurilor judeţene şi locale şi construirea unor noi drumuri, acolo unde este cazul 

156 Reabilitare strazi oraş Tălmaciu strada Arinilor, Emil Cioran şi Corneliu Coposu 
Finantat din Bugetul local 

Oraşul Tălmaciu Primar Termen 
finalizare 

31.12.2024 
157 Reabilitari strazi si podete sat Talmacel strazi Rau si Rausor, orasul Talmaciu, jud 

Sibiu 
Finantat prin PNI 

Orasul Talmaciu Primar Termen de 
finalizare 

31.12.2025 
Modernizarea şi construirea de unităţi de învaţământ 

158 Modernizare, dotare şi extindere clădire pentru învăţământ primar şi gimnazial la 
Şcoala Gimnazială Tălmaciu din cadrul Liceului J Lebel Tălmaciu strada Nicolae 
Bălcescu nr 6 oraş Tălmaciu, judeţul Sibiu 
Finantat prin CNI 
Intocmit Studiul de fezabilitate şi transmis la CNI 

Oraşul Tălmaciu 
CNI 

Primar 
CNI 

Termen de 
finalizare 
31.12.2024 

Realizarea cadastrului sistematic 
159 Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul de cadastru si carte Oraşul Tălmaciu Primar Termen 
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funciara 
Finantat prin PORR-OCPI 
718 imobile 

finalizare 
30.06.2023 

 
160 Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul de cadastru si carte 

funciara 
Finantat prin PORR-OCPI 
660 imobile 

Oraşul Tălmaciu Primar Termen 
finalizare 

31.12.2023 
 

Construirea de infrastură sportivă 
161 Construire Sală de sport şcolară oraş Tălmaciu strada Nicolae Bălcescu nr 6 Oraşul Tălmaciu 

CNI 
Primar 
CNI 

Termen 
finalizare 

semestrul I 
2023 

162 Construire bază sportivă tip 1 orasul Tălmaciu, judetul Sibiu Oraşul Tălmaciu 
CNI 

Primar 
CNI 

Termen 
finalizare 

31.12.2024 
Reabilitarea energetică a clădirilor 

163 Utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile publice si sistem de iluminat 
public din orasul Tălmaciu, judetul Sibiu 
Finantare prin POIM Axa 11/Depus 2022 

Orasul Talmaciu Primar Termen de 
finalizare 

31.12.2024 
164 Cresterea eficientei energetice  a sediului Primariei orasului Talmaciu 

Finantare prin PNRR/aprobat cerere finantare 
Orasul Talmaciu 
 

Primar Termen de 
finalizare 

31.12.2024 
165 14.APOLDU DE JOS 

Racorduri la reteaua de canalizare menajera stradala in localitatile Apoldu de Jos si 
Sangatin, comuna Apoldu de Jos, judetul Sibiu, în valoare de 4.323.035,21  lei cu 
TVA, cerere de finantare depusă prin PNI ”Anghel Saligny”   

Comuna Apoldu 
de Jos 

Cazacu Ionut 31.12.2026 

166 Înființare sistem de supraveghere video în Comuna Apoldu de Jos, județul Sibiu, 
realizat SF; valoarea proiectului 185.190,91) 

Comuna Apoldu 
de Jos 

Cazacu Ionuț 31.12.2025 

167 Înființare sistem de distribuție gaze în Comuna Apoldu de Jos, jud. Sibiu (solicitare 
de finantare prin PNI ”Anghel Saligny, valoare 32.390.649,91 lei) 

Comuna Apoldu 
de Jos 

Cazacu Ionuț 31.12.2027 

168 Reabilitare și schimbare de destinație din biserică în capelă mortuară, amenajări 
exterioare, branșamente la utilități (fonduri proprii) 

Comuna Apoldu 
de Jos 

Cazacu Ionuț 31.12.2024 
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169 Reabilitare iluminat public – montare stâlpi de iluminat (fonduri proprii, valoare 
259.621,99 lei) 

Comuna Apoldu 
de Jos 

Cazacu Ionuț 31.12.2023 

170 Reabilitare energetică Scoala Generală Apoldu de Jos (solicitare de finantare prin 
PNRR, valoare 1.598.745,28 lei) 

Comuna Apoldu 
de Jos 

Cazacu Ionuț 31.12.2027 

171 Modernizarea infrastructurii culturale din Comuna Apoldu de Jos prin dotarea 
Căminului Cultural (solicitare de finantare prin GAL, valoare 30.457 euro) 

Comuna Apoldu 
de Jos 

Cazacu Ionuț 31.12.2027 

172 16. AȚEL 
Construcție rețele de canalizare în localitatea Ațel, comuna Ațel, județul Sibiu-valoare 
5.662.452,84 lei prin MLPDA 

Primăria Ațel Aldea Ioan Ovidiu 31.12.2023 

173 Investiții  la Baza Sportivă Ațel – finanțare buget propriu 
 

Primăria Ațel Aldea Ioan Ovidiu Decembrie 
2023 

174 Reabilitare trotuare Ațel și Dupuș – finanțare buget propriu Primăria Ațel Aldea Ioan Ovidiu Decembrie 
2023 

175 Reabilitare clădire Dispensar – finanțare buget propriu Primăria Ațel Aldea Ioan Ovidiu Decembrie 
2023 

176 Întreținere străzi Ațel și Dupuș – finanțare buget propriu Primăria Ațel Aldea Ioan Ovidiu Decembrie 
2023 

177 Reparații drumuri extravilan – finanțare buget propriu Primăria Ațel Aldea Ioan Ovidiu Decembrie 
2023 

178 Eficientizare energetică și reabilitare școală primară Ațel, jud.Sibiu - valoare 
1.706.064,27 lei – finanțare PNRR 

Primăria Ațel Aldea Ioan Ovidiu 2 ani 

179 Eficientizare energetică și reabilitare școală gimnazială Ațel, jud.Sibiu – valoare 
4.184.870,76 lei – finanțare PNRR 

Primăria Ațel Aldea Ioan Ovidiu 2 ani 

180 24. BRĂDENI 
Retea alimentare cu apa in satele Bradeni si Retis, comuna Bradeni, judetul Sibiu 
Obiectiv finantat prin PNDL II, Contract de finantare nr. 2525/22.03.2018 + acte 
aditionale 
Valoarea contractului de finantare: 6.439.886,07 lei 

- Viceprimar 
Schiopota Emil 

2023 

181 Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar, sat Bradeni, comuna Bradeni, judetul 
Sibiu 
Obiectiv finantat prin PNDL II,  
Contract de finantare nr. 3418/data 09.05.2018 

- Viceprimar 
Schiopota Emil 

2023 
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Valoarea contractului de finantare: 
1.592.350 lei 

182 Reabilitare drum comunal DC 27 si strazi in localitatea Teline, com. Bradeni, jud. 
Sibiu 
A fost aprobata cererea de finantare in valoare de 8.000.000 lei (Programul naţional 
de investiţii "Anghel Saligny") 
 

- Primar 
Modoi Liviu 

2024 

183 Centru comunitar multifunctional pentru servicii integrate Bradeni 
Obiectiv finantat prin PNDR 2014-2020, CRFIR 7 Centru Alba Iulia 
Contract de finantare nr. C1920072SX211573404397/31.05.2019 
Valoarea contractului de finantare: 
87.669,13 LEI 
 

- Viceprimar 
Schiopota Emil 

2023 

184 Imbunatatirea serviciilor publice pentru cresterea calitatii vietii cetatenilor din 
comuna Bradeni prin digitalizare 
Finantare PNRR/2022/C10/ I.1.2 
Nr. cerere finantare: C10-I1.2-1389 
Valoare aprobata: 1.009.153,50 lei 

- Primar 
Modoi Liviu 

2025 

185 29.CRISTIAN 
Energetica gradinita, comuna Cristian, judetul Sibiu 

Primaria prin 
AFM 

Primar Anul 2023-
2024 proiect 
multianual 

186 Construire pod și modernizare drum de acces spre pod, comuna Cristian, judetul Sibiu Primaria  (Anghel 
Saligny) 

Primar Anul 2023-
2024 proiect 
multianual 

187 Extindere retele hidroedilitare, comuna Cristian, judetul Sibiu Primaria (Anghel 
Saligny) 

Primar Anul 2023-
2024 proiect 
multianual 

188 Dotare dispensar uman comuna Cristian Primaria prin CNI Primar Anul 2023-
2024 proiect 
multianual 
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189 Înfiintare și dotare dispensar scolar localitatea Cristian, comuna Cristian, judetul 
Sibiu 

Primaria prin CNI Primar Anul 2023-
2024 proiect 
multianual 

190 Reabilitarea, modernizarea si dotarea căminului cultural, str XI nr. 30, sat Cristian, 
comuna Cristian, judetul sibiu 

Primaria prin CNI Primar Anul 2023-
2024 proiect 
multianual 

191 Amenajare teren și construire gradinita str. XI/10 (Proiectare și execuție) Primaria Buget 
local 
(4.940.000) 

Primar Anul 2023-
2024 

192 Extindere retele hidroedilitare catre cartier DaVinci Primaria Buget 
local (1.100.000) 

Primar 2023-2024 

193 Asfaltare și canalizare pluvială str. IV Primaria Buget 
local (2.700.000) 

Primar 2023-2024 

194 Asfaltare drum zona industriala si sens giratoriu pe DN1(Proiectare si executie) Primaria Buget 
local (5900) 

Primar 2023-2024 

195 33.IACOBENI 
Sistem canalizare menajeră în loc. Iacobeni, Stejărișu si Netuș – contract PNDL II – 
val. 13.034.992,04 lei. 

Comuna Iacobeni Primar Maca Ioan 30.06.2023 
 

196 Reabilitare retea stradala in loc. Iacobeni, Stejarișu, Netuș, Noiștat și Movile – 
contract pndl I – val. 8.591.243,00 

Comuna Iacobeni Primar Maca Ioan 30.04.2023 

197 Reabilitare strĂzi în satele din comuna Iacobeni – depus PNI  Anghel Saligny-
10.500.000,00 lei 

Comuna Iacobeni Primar Maca Ioan 24 luni de la 
data 

semnarii 
contractului 
de finantare. 

198 34. JINA 
Modernizare și extindere rețele hidroedilitare, comuna Jina, Județul Sibiu 
Valoarea totală a obiectivului de investiții: 81.371.240,74 lei.Termenul de 
implementare a proiectului: maxim 5 ani de la obținerea finanțării. 
Proiect depus spre finanțare pe PNI Anghel Saligny 

Comuna Jina Primar 5 ani de la 
obținerea 
finanțării 

 44. ORLAT    
Modernizarea rețelei de străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat, județul Sibiu – sursa de finanțare PNDL 
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199 Recepția lucrărilor, trimiterea ultimei solicitări de plată, anexe Primăria  Badea Marina 2022 
200 Acte adiționale finale   2023-2024 

Modernizare strada Fabricii în localitatea Orlat, comuna Orlat, județul Sibiu – sursa de finanțare PNI Anghel Saligny 
201 Studii și documentații (studii de fezabilitate, avize) Primăria Primar 2023-2024 

proiect 
multianual 

Rețea canalizare, apă pluvială străzile Grănicerilor și Avram Iancu în localitatea Orlat, comuna Orlat, județul Sibiu – sursa de finanțare PNI 
Anghel Saligny 

202 Studii și documentații (studii de fezabilitate, avize)  Primăria Primar 2023-2024 
proiect 

multianual 
Pod legătură între strada Fabricii și strada Mocăniței în localitatea Orlat, comuna Orlat, județul Sibiu – sursa de finanțare PNI Anghel Saligny 

203 Studii și documentații (studii de fezabilitate, avize)  Primăria Primar 2023-2024 
proiect 

multianual 
204  45.PĂUCA  

Modernizare DC 79, Păuca-Brosteni- Proiect depus prin Programul National de 
Investitii Anghel Saligny . 
 

Comuna Păuca  Primar, Multianual 

205 Modernizare DC 80 , Păuca-Bogatu Roman- Proiect depus prin Programul National 
de Investitii Anghel Saligny . 
 

Comuna Păuca  Primar Multianual 

206 Modernizare strazi în comuna Păuca , judetul Sibiu - Proiect depus prin Programul 
National de Investitii Anghel Saligny . 

Comuna Păuca  Primar, 2024 

207 Construire dispensar uman in localitatea Pauca  - Proiect depus prin Compania 
Nationala de Investitii . 
 

Comuna Păuca  Primar, Multianual 

209 Construire camin cultural in localitatea Presaca, comuna Păuca, judetul Sibiu- Proiect 
depus prin Compania Nationala de Investitii 
 

Comuna Păuca  Primar, Multianual 

210 Construire Camin Cultural in localitatea Brosteni , comuna Pauca -Plan Urbanistic de 
Detaliu- Proiect depus prin Compania Nationala de Investitii . 

Comuna Păuca  Primar, Multianual 
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211 Realizarea cadastrului sistematic din Programul National de Cadastru si carte 
Funciara- Proiect in curs de realizare prin Agentia Nationala de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara . 

Comuna Păuca  Primar, 2024 

212 Asigurarea de sisteme TIC in comuna Păuca -în cadrul PNNR-Componenta C10-
Fondul local, Investitia I, 1,2 

Comuna Păuca  Primar, 2024 

213 Reabilitare moderata Primaria Veche com. Păuca -loc. Păuca -în cadrul PNNR-
Componenta C10-Fondul Local  

Comuna Păuca  Primar, 2024 

214 Reabilitare moderata Scoala  com. Păuca -loc. Bogatu-Roman -în cadrul PNNR-
Componenta C10-Fondul Local  

Comuna Păuca  Primar, 2024 

215 Reabilitare moderata Bloc com. Păuca -loc. Pauca -în cadrul PNNR-Componenta 
C10-Fondul Local  

Comuna Păuca  Primar, 2024 

216 Centru Multifunctional de furnizare servicii Presaca – în cadrul PNNR Comuna Păuca  Primar, 2024 
217 Reabilitare moderata camin cultural , comuna Păuca  , localitatea Bogatu Roman -

Bogatu Roman-in cadrul PNNR 
Comuna Păuca  Primar, 2024 

218 Reabilitare moderata camin cultural , comuna Păuca , localitatea Brosteni -în cadrul 
PNNR 

Comuna Păuca Primar, 2024 

 46.POIANA SIBIULUI 
Modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare 

219  Programul Național de Investiții „Anghel Saligny„: Proiect Integrat Înființare Sistem 
de Canalizare cu Stație de Epurare, Modernizare Sistem de Alimentare cu Apă – 
Construcție Stație de Tratare în Comuna Poiana Sibiului, județul Sibiu, valoarea 
estimată 29.200.000 lei 

Comuna Poiana 
Sibiului 

Iovi Adrian-Pavel – 
primar 

48 luni de la 
data 

semnării 
contractului 

 Atragerea resurselor atât din politica de coeziune cât și din PNRR 
220 Planul Național de Redresare și Reziliență: Reabilitare moderată a clădirilor publice 

pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-
teritoriale,  valoarea estimată 1.597.711,51 lei 

Comuna Poiana 
Sibiului 

Iovi Adrian-Pavel 36 luni de la 
data  

semnării 
contractului 

221 49. RACOVIȚA 
Modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canal  
Captare, tratare şi înmagazinarea apei în Sebeşu de Sus, Comuna Racoviţa – PNDR – 
3.942.069,53 lei 

Primăria Comunei 
Racoviţa 

Primar – Voicu 
Andreea 

Anul 2025 
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222 Modernizarea drumurilor judeţene şi locale şi construirea unor noi drumuri, 
acolo unde este necesar 
Modernizarea drumuri publice ȋn interiorul localităţilor Racoviţa şi Sebeşu de Sus, 
Comuna Racoviţa, judeţul Sibiu – Anghel Saligny – 12.731.663,68 lei 

Primăria Comunei 
Racoviţa 

Primar – Voicu 
Andreea 

Anul 2024 
 

223 Modernizarea şi construirea de unităţi de învăţământ 
Construire grădiniţă cu program prelungit, împrejmuire şi branşamente utilităţi – CNI  

Primăria Comunei 
Racoviţa 

Primar – Voicu 
Andreea 

Anul 2026 

224  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate şi protecţie socială 
Centru de resurse medicale pentru comunitate, Comuna Racoviţa, jud. Sibiu – CNI  

Primăria Comunei 
Racoviţa 

Primar – Voicu 
Andreea 

Anul 2025 

225 Construirea de infrastructură sportivă 
Proiect pilot – Construire sală de educaţie fizică şcolară, sat Racoviţa, Comuna 
Racoviţa, jud. Sibiu – CNI -  

Primăria Comunei 
Racoviţa 

Primar – Voicu 
Andreea 

Anul 2023 
 

226 Reabilitare energetică a clădirilor 
Eficienţă energetică – Scoala Racoviţa, judeţul Sibiu – AFM – 3.994.604,95 lei 

Primăria Comunei 
Racoviţa 

Primar – Voicu 
Andreea 

Anul 2024 

227 Modernizare şi eficientizare energetică Scoala Primară Sebeşu de Sus, Comuna 
Racoviţa, judeţul Sibiu – PNRR  

Primăria Comunei 
Racoviţa 

Primar – Voicu 
Andreea 

Anul 2024 

228 53. SADU 
Creșterea eficienței energetice a sistemului de 
iluminat public inteligent Sadu 
 
valoare totală proiect: 578.340 lei, inclusiv tva 

Comuna Sadu/  
Proiect finanțat de 
ADMINISTRAȚI
A FONDULUI 
PENTRU 
MEDIU (contract 
de finanțare 
semnat) 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

28.05.2023 

229 Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și 
Brașov 
 
Valoare totală proiect pentru Comuna Sadu: 6.732.324,04 lei, inclusiv TVA 

Comuna Sadu/  
 SC APĂ 

CANAL SIBIU 
S.A./ 
POIM 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

 
2024 

230 Construire grădiniță cu program prelungit, sat Sadu, comuna Sadu, județul Sibiu” 
 
Valoare totală proiect: 5.282.965,98 lei, inclusiv TVA 
 

Comuna Sadu /  
Proiect finanțat de 

COMPANIA 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

 
2023 
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NAȚIONALĂ 
DE INVESTIȚII 

231 Reabilitare străzi, comuna Sadu -ETAPA II + ETAPA III 
 
 
Valoare totală proiect: 6.109.994,31 lei inclusiv TVA 

Comuna Sadu /  
Proiect depus în 
cadrul 
Programului 
ANGHEL 
SALIGNY la  
Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice 
Și Administrației 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

2024 

232 Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Sadu, cartier Tocile 
 
 
Valoare totală proiect: 35.231.546,20 lei inclusiv TVA 

Comuna Sadu /  
Proiect depus în 
cadrul 
Programului 
ANGHEL 
SALIGNY la  
Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice 
Și Administrației 
(contract de 
finanțare semnat) 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

2025 

233 Demolare podețe existente și construire podeț dalat nou, str. Câmpului, localitatea 
Sadu, comuna Sadu 
 
 
Valoare totală proiect: 2.307.538,86 lei inclusiv TVA 

Comuna Sadu / 
Proiect depus în 
cadrul 
Programului 
ANGHEL 
SALIGNY la 
Ministerul 
Dezvoltării, 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

24 luni 
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Lucrărilor Publice 
Și Administrației 

234 Construire pod peste râul Sadu, zona Dârste, comuna Sadu, judetul Sibiu 
 
 
Valoare totală proiect: 1.872.161,15 lei inclusiv TVA 

Comuna Sadu/ 
Proiect depus în 
cadrul 
Programului 
ANGHEL 
SALIGNY la 
Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice 
Și Administrației 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

24 luni 

235 Redimensionare și extindere conductă de distribuție gaze naturale presiune redusă cu 
recuplare 35 branșamente, mărire capacitate s.r.m.p. localitatea Sadu, zona Tocile com. 
Sadu, jud. Sibiu 
 
Valoare totală proiect: 13,416,854.41 lei inclusiv TVA 

Comuna Sadu /  
Proiect depus în 
cadrul 
Programului 
ANGHEL 
SALIGNY la 
Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice 
Și Administrației 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

2024 

236 Amenajare pista de biciclete si trotuare aferente tramei stradale DJ 106 C,  în localitatea 
Tocile, comuna Sadu, județul Sibiu 
Valoare totală proiect: 1.113.022,47 lei, inclusiv TVA 

Comuna Sadu / 
Proiect depus în 
cadrul PNRR 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

2024 

237 Amenajare traseu cicloturistic mocănița Valea Sadului, în localitatea Sadu, comuna 
Sadu, județul Sibiu 
Valoare totală proiect: 2.495.513,54 lei, inclusiv TVA 

Comuna Sadu / 
Proiect depus în 
cadrul PNRR 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

 

238 Reabilitarea moderată a clădirilor din domeniul public pentru îmbunătățirea serviciilor 
prestate la nivelul UAT Sadu, județul Sibiu 
Valoare totală proiect: 9.192.487,74 lei, inclusiv TVA 

Comuna Sadu / 
Proiect depus în 
cadrul PNRR 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

2024 

239 Digitalizarea activității comunei Sadu Comuna Sadu / Primar 2024 
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Valoare totală proiect: 2.380.000 lei, inclusiv TVA Proiect depus în 
cadrul PNRR 

Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

240 Modernizare, extindere și dotare cu echipamente smart (școala smart) a școlii 
gimnaziale Samuil Micu din comuna Sadu, județul Sibiu 

Comuna Sadu /  
Proiect nedepus 
spre finanțare 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

 
2024 

241 Realizare Smart Village la nivelul comunei Sadu Comuna Sadu /  
Proiect derulat 
etapizat 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

 
2024 

242 Construire și dotare tabără școlară cu ateliere de creație și ateliere multimedia și 
spațiu pentru servirea mesei 

Comuna Sadu /  
Proiect nedepus 
spre finanțare 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

 
2024 

243 Consolidare zid de sprijin pe str. preot Dimitrie Bunea și consolidare alunecare de 
teren pe str. Făușorii, comuna Sadu” 

Comuna Sadu /  
Proiect nedepus 
spre finanțare 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

 
2023 

244 Infrastructură integrată de apă, canal, gaze și energie electrică în cartierul Tineretului 
*Ozone Smart*. investiție finanțată din bugetul local ( studiul de fezabilitate, avize si 
autorizatii) 

Comuna Sadu /  
Proiect nedepus 
spre finanțare 

Primar 
Ivan Valentin-
Dumitru-Ioan 

2024 

245 54. SLIMNIC 
Modernizare drumuri de interes local, comuna Slimnic, județul Sibiu - Valoare totală 
= 13.040.882,68 

Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice 
și Administrației 
 

Primar – Nan Aron 
Adrian 

31.03.2023 

246 Dotarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Comunei 
Slimnic cu vidanjă și perie de măturat stradal 

Agenția Pentru 
Finanțarea 
Investiților Rurale 

Primar – Nan Aron 
Adrian 

31.12.2023 

247 Înfințare Centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în Comuna Slimnic Ministerul 
Mediului Apelor 
și Pădurilor  
irecția Generală 
Planul Național 
de Redresare și 
Reziliență 

Primar – Nan Aron 
Adrian 

31.12.2024 
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248 Modernizare și dotare Dispensar uman, comuna Slimnic, județul Sibiu - Valoare 
totală = 2.791.691,92 

Compania 
Națională de 

Investiții 
 

Primar – Nan Aron 
Adrian 

31.12.2023 

Programe cu finanțare multianuală 
249 61.TILIȘCA 

Demolare pod, construire poduri și pasarelă pietonală, Comuna Tilișca”  
 

Proiect depus 
pentru finanțare 
prin programul 
național de 
investiții ”Anghel 
Saligny”, aprobat 
prin OUG nr 
95/2021 
Comuna Tilișca,  
MDRAP 

Cîmpean Vasile – 
Primarul Comunei 

Tilișca  

Proiect a 
fost aprobat 
de  MDRAP 

prin 
Programul 
Național de 

Investiții 
Anghel 

Saligny, se 
lucrează la 
obținerea 

avizelor în 
vederea 

depunerii 
documentați
ei complete 

pentru 
încheierea 

contractului. 
Valoarea 
totală a 

proiectului 
5.251.995,1

2 lei. 
250  Consolidare, extindere, modernizare și dotare spații Cabinete medicale comuna 

Tilișca, județul Sibiu. 
Proiect depus 
pentru finanțare 
prin Programul 

Cîmpean Vasile – 
Primarul Comunei 

Tilișca 

Proiect 
depus la 

MDRAP – 
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național de 
construcții de 
interes public sau 
social – 
Subprogramul 
”Unități sanitare”, 
Comuna Tilișca    
Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice 
și Administrației 
prin Compania 
Națională de 
Investiții, 

CNI, se află 
în evaluare . 

Valoarea 
totală a 

proiectului 
2.109.983,0

0 lei. 

251 Eficientizare energetică in instituțiile de invățământ din comuna Tilișca, județul Sibiu 
– școala gimnazială Tilișca – corp B și corp C 
 

Programul privind 
eficiență 
energetică în 
clădiri publice”, 
Comuna Tilișca 
Administrația 
Fondului pt 
Mediu  
 

 Cîmpean Vasile – 
Primarul Comunei 

Tilișca 

Proiect 
depus la 
AFM, se 
află în 

evaluare. 
Valoarea 
totală a 

proiectului 
4.001.085,0

8 lei 
252 Creșterea eficienției energetice moderate în instituțiile de învățământ de pe raza 

Comunei Tilișca – Grădinița Rod 
Proiect depus prin 
PNRR – 
Componenta 10- 
Fondul Local 
Comuna Tilișca 
Ministerul 
Dezvoltării, 

Cîmpean Vasile – 
Primarul Comunei 

Tilișca 

Proiect 
aprobat, 
așteptăm 

contractarea
. Valoarea 

totală a 
proiectului 
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Lucrărilor Publice 
și Administrației 
 

1.080.828,0
1 lei. 

 
253 Eficientizarea energetică în instituțiile de învățământ din Comuna Tilișca, Județul 

Sibiu – Grădinița Tilișca 
Proiect depus prin 
PNRR – 
Componenta 10- 
Fondul Local 
Comuna Tilișca 
Ministerul 
Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice 
și Administrației 

Dl CÎMPEAN 
VASILE – Primarul 

Comunei Tilișca 

Proiect 
aprobat, 
așteptăm 

contractarea
. Valoarea 

totală a 
proiectului 
517.671,13 

lei. 
 

Cadastrare sistematică - „Debirocratizare și simplificare administrativă/ .   Dezvoltare:  „Cadastrare sistematică”/ „Debirocratizare și simplificare 
administrativă” „1. Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF)” 

254 Servicii de publicitate imobiliară: extrase de carte funciară pentru informare și extrase 
de carte funciară pentru autentificare  

OCPI Sibiu Șef Serviciu 
Publicitate 
Imobiliară 

Permanent – 
Număr 
extrase 

eliberate 
255 Servicii de publicitate imobiliară: intabularea drepturilor reale în favoarea persoanelor 

fizice și persoanelor juridice, înscriere ipotecă/privilegiu 
OCPI Sibiu Șef Serviciu 

Publicitate 
Imobiliară 

Permanent – 
Număr 
cereri 

depuse 
256 Servicii cadastru: extrase din plan cadastral (ortofotoplan) OCPI Sibiu Șef Serviciu 

Cadastru 
Permanent – 

Număr 
extrase 
depuse 

257 Servicii de cadastru: avize, recepţii şi furnizare de date OCPI Sibiu Șef Serviciu 
Cadastru 

Permanent – 
Număr 
cereri 

depuse 
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258 Servicii de cadastru: Prima înregistrare, dezlipire/alipire OCPI Sibiu Șef Serviciu 
Cadastru 

Permanent – 
Număr 
cereri 

depuse 
259 Realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din 

oficiu a imobilelor în cartea funciară la nivel de sector cadastral 
OCPI Sibiu Șef Serviciu 

Cadastru 
Permanent – 

Număr 
imobile 

recepționate 
260 Realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din 

oficiu a imobilelor în cartea funciară în cadrul Proiectului major „Creșterea gradului 
de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale 
din România”  

OCPI Sibiu Șef Serviciu 
Cadastru 

Șef Serviciu 
Publicitate 
Imobiliară 

Permanent – 
Număr 
imobile 

recepționate 

261 Realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din 
oficiu a imobilelor în cartea funciară cofinanţate în cadrul PNCCF 

OCPI Sibiu  Șef Serviciu 
Cadastru 

Șef Serviciu 
Publicitate 
Imobiliară 

Permanent – 
Număr 
imobile 

recepționate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

CAPITOLUL 2 FINANȚE 
  
 
Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea 
implicată în 
realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de 
finalizare 

Creșterea colectării veniturilor din accize, TVA și taxe vamale prin monitorizarea importurilor mărfurilor cu risc fiscal ridicat și modernizarea 
punctelor de trecere a frontierei în scopul diminuării evaziunii cu mărfurile de contrabandă.  
1. Actiune pentru realizarea masurii stabilite:" Cresterea colectarii fiscale (Indicator-

sume colectate)" B.V.I. Sibiu Dăncilă Dumitru 
Şef Birou Vamal 12/31/2023 
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CAPITOLUL 3 TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ  
 

 
Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de 
finalizare 

Transport Rutier - Autostrada Sibiu - Pitesti 
1 Sectiunea 1 Sibiu-Boita, Lot 2 km 13+170 - km 14+150 

- contract de proiectare si executie semnat CNAIR - SA Trifan 
Valentin Florin 2025 

Autostrada A13, Sibiu - Brasov 
2 Tronson1 Boita - Avrig, km 0+000- 14+253 CNAIR - SA Pistol Cristian 

Ovidiu 2028 

3 Tronson2 Avrig - Arpasu de Jos , km 14+253- 34+175 CNAIR - SA Pistol Cristian 
Ovidiu 2028 

4 Tronson3 Arpasu de Jos - Sambata de Sus, km 34+175- 51+785 CNAIR - SA Pistol Cristian 
Ovidiu 2028 

5 Tronson4 Sambata de Sus - Municipiu Fagaras, km 51+785- 68+050 CNAIR - SA Pistol Cristian 
Ovidiu 2028 

6 Fagaras - Brasov -Lot 2 
- în curs de elaborare documentatie tehnica CNAIR - SA Pistol Cristian 

Ovidiu 2024 

Variante ocolitoare 
7 Varianta ocolitoare Medias, km 0+000-  8+500, 

- în derulare etapa de realizare SF  CNAIR - SA Pistol Cristian 
Ovidiu 2024 

8 Varianta ocolitoare Sibiu - Sud, 0+000- 22+000, 
- în derulare contract proiectare - elaborare SF . CNAIR - SA Pistol Cristian 

Ovidiu 2024 

Cresterea calitatii infrastructurii rutiere de transport, de interes national, printr-un amplu program de întretinere curenta si perioadica, 
implementat în perioada 2021 - 2024 
9 Lucrări de întreținere curentă SDN Sibiu Cretu Liviu 

Adrian 2023 

10 Lucrări de întreținere periodică DRDP Brasov Duțu  Tudor 
Alexandru 2023 

11 Elaborare PUZ construire pistă biciclete Sibiu-Ocna Sibiului Direcția Arhitect Șef 
S.U.A.T.M. 

Paul Mureșan-
Iuga 

2022-2023 
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În curs de 
realizare 

12 Trasee turistice integrate în județele Covasna-Brașov-Sibiu Direcția Arhitect Șef 
S.U.A.T.M. 

Paul Mureșan-
Iuga 

Termen de 
finalizare 
2026. 

Se așteaptă 
validarea și 

eventual 
contractarea. 

13 Construire pod nou pe DJ 104E: Șomartin-Arpașu de Jos, la km 3+420 Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul patrimoniu 
și investiții 

Cocoroiu Dan 2023 – 2024 
În curs de 
realizare – 

depus cerere 
finanțare 

14 Construire pod nou pe DJ 104E: Șomartin-Arpașu de Jos, la km 4+739 Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul patrimoniu 
și investiții 

Cocoroiu Dan 2023 – 2024 
În curs de 
realizare – 

depus cerere 
finanțare 

15 Reabilitare pod pe DJ 105H- Arpașu de Sus, km 5+382 Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul patrimoniu 
și investiții 

Cocoroiu Dan 2023 – 2024 
În curs de 
realizare – 

depus cerere 
finanțare 

16 Construire pod pe DJ 104F, Săcădate- Nou Român la km. 24+400 Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul patrimoniu 
și investiții 

Cocoroiu Dan 2023 – 2024 
În curs de 
realizare – 

depus cerere 
finanțare 

17 Construire pod pe drumul județean DJ 105G, Km. 20+500, Sadu, județul Sibiu și relocare 
utilități 

Consiliul Județean 
Sibiu 

Cocoroiu Dan 2023 – 2024 
În curs de 
realizare – 
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Serviciul patrimoniu 
și investiții 

depus cerere 
finanțare 

18 Construire pod nou Orlat km 6+998 (actualizare SF+PT) Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul patrimoniu 
și investiții 

Horia Brad 2023 
În curs de 
elaborare 
SF+PT 

19 Reabilitare drum județean DJ141C- limită județul Alba – Broșteni – Bogatu Român – 
intersecție DJ107B 

Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul patrimoniu 
și investiții 

Opriș Anca 2023 – 2025 
În curs de  

achiziție 
execuția 
lucrării 

20 Reabilitare și modernizare DJ 106E: intr. DN1- Cristian- Orlat- Săliște- Tilișca- Jina- lim. 
Jud. Alba 

Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul patrimoniu 
și investiții 

Cotarlea 
Șerban 

2023 – 2026 
În curs de 
realizare 

21 Modernizarea drumului județean DJ 106G, de la km 12+511 până la km 31+604, traseu 
inters.DN1-Miercurea Sibiului-Apoldu de jos (DC72)-Ludoș-Gusu DJ107B și relocarea 
utilităților 

Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul patrimoniu 
și investiții 

Roșca Ștefan 2023 – 2026 
În curs de 
realizare 
- s-a realizat 
și recepționat 

DALI 
22 Varianta Ocolitoare Sibiu Sud Consiliul Județean 

Sibiu 
Serviciul patrimoniu 

și investiții 

Opriș Anca 2023 - 2027 
În curs de 
realizare 

23 Construire piste pentru biciclete pe tronsoanele de drum Sibiu- Cisnădioara, Sibiu- Ocna 
Sibiului, Sibiu- Agnita, Sibiu- Poplaca – Orlat- Cristian 

Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul patrimoniu 
și investiții 

Opriș Anca 2023 – 2024 
În curs de 
realizare 

Imbunatatirea sigurantei rutiere, in concordanta cu politica UE, prin implementarea unor programe de investitii nationale 
24 Pod DN14A km 7+466. Blajel 

- procedura de achizitie executie lucrari  DRDP Brasov Duțu  Tudor 
Alexandru 2024 
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25 Lucrari de reparatii poduri DN1 - 3 buc. DRDP Brasov Duțu  Tudor 
Alexandru 2023 

26 Actualizare DALI si PT pentru poduri DN7 - 2 buc. DRDP Brasov Duțu  Tudor 
Alexandru 2023 

27 Consolidare DN7 km 246+500-251+025 CNAIR - SA Pistol Cristian 
Ovidiu 2023 

28 Consolidare versanti DN7C km 124+754-124+855;  
km 125+000-125+215; km 132+590- 132+860. DRDP Brasov Duțu  Tudor 

Alexandru 2026 

Transport feroviar 
 

29 Reabilitare platforma cu inlocuirea aparatelor de cale statia Sibiu,cap Y(actualizare 
documentatie+executie) 
 

S.R.CF Brașov Barbu Ion 
 2024 

 

30 Reparatie podet km 33+203 linia 210 Sibiu-Vintu de Jos 
 

S.R.CF Brașov Barbu 
Valentina 

 

2023 
 

31 Amenajarea platformei statiei, cap.X, statia SIBIU 
 

S.R.CF Brașov Anastasia 
Mirela 

 

2024 
 

32 Reparație pod km 94+479 linia 205 Brasov - Podu Olt (expertiza, DALI, proiectare, 
execuție) 
 

S.R.CF Brașov 
 

Mihai 
Constantin 

 

2023 
 

33   Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe si tuneluri de cale ferată- faza SF                                                                      
 - pod km 369+509 Turnu Rosu-Podul Olt                                    
- pod km 373+521 fir I Podul Olt-Tălmaciu                                   
 - pod km 372+846 fir I+fir II Podul Olt-Tălmaciu                                
- pod km 36+159 Tilisca -Apoldu                                                    
  - pod km 36+927 Tilisca - Apoldu                                                
  - tunel km 38+522- 38+645  Tilisca - Apoldu                                                                                           

S.R.CF Brașov 
 

Anastasia 
Mirela 

 

2024 
 

34  Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata - faza SF                                                                                                        
- TN km 40+505 Saliste - Apoldu de Sus  
 

S.R.CF Brașov 
 

Anastasia 
Mirela 

 

2024 
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Indrumarea intreprinderilor pentru  obtinerea Licentei Comunitare,Autorizatiilor de transport rutier contra cost national  Certificatului de 
transport rutier in cont propriu,a copiilor conforme a acestora conform  OUG. 27/2011si  OMT.980/2011 ,cu modificarile si completarile 
ulterioare ,a autorizatiilor de transport in regim de inchiriere si de transport alternativ,a copiilor conforme a acestora si a ecusoanelor ,conform 
Legii 38/2003 si OUG 49/2019,cu modificarile si completariile ulterioare 

35 Prin dialog direct ARR.Agentia Sibiu Personalul 
ARR Ag.Sibiu 

Permanent 

36 On - line,prin site-uri specifice activității de transport rutier marfă și persoane, care fac 
obiectul activitătii instituției 

ARR.Agentia Sibiu Personalul 
ARR Ag.Sibiu 

Permanent 

TRANSPORT AERIAN 
37 „Modernizarea Și Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare –   Activități Economice” – 

Faza I 
 
În anul 2022 a fost semnat contractul de finanțare respectiv contractul de prestare a 
serviciilor de proiectare și de execuție a lucrărilor pentru acest obiectiv. 
A fost obținută autorizația privind desființarea clădirii C22 (clădirea administrativă) și 
organizarea de șantier.(20.09.2022) 
A fost obținută autorizația de construire pentru obiectivul „Modernizarea Și Dezvoltarea 
Infrastructurii Aeroportuare –   Activități Economice” – Faza I(08.12.2022) 
Proiectul se desfășoară conform calendarului stabilit la nivelul Aeroportului Internațional 
Sibiu.  
Execuția lucrărilor a fost demarată aceasta având ca si termen de finalizarea data de 
31.12.2023. 

Aeroportul 
Internațional Sibiu 

Luminița 
Gherendi 

2023 
 

38 „Studiu de Fezabilitate Punct control acces/securitate auto și persoane, altele decât 
pasagerii" 
 
În decursul anului 2022 a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de întocmire a 
Studiului de Fezabilitate privind obiectivul ” „Punct control acces/securitate auto și 
persoane, altele decât pasagerii”. 
Procedura a fost finalizată in luna decembrie prin încheierea contractului de servicii nr. 70 
din 09.12.2022. 
Documentația urmează a fi finalizată și livrată aeroportului în primul trimestrul al anului 
2023. 

Aeroportul 
Internațional Sibiu 

Luminița 
Gherendi 

2023 
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39 Memoriu Tehnico-economic pentru obiectivul “Modernizarea sistemului de supraveghere 
video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A” 
 
În decursul anului 2022 a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de întocmire a 
Memoriu Tehnico -economic pentru obiectivul “Modernizarea sistemului de supraveghere 
video/detecție perimetral al Aeroportului Internațional Sibiu R.A” 
Procedura a fost finalizată in luna decembrie prin încheierea contractului de servicii nr. 78 
din 19.12.2022. 
Documentația urmează a fi finalizată și livrată Aeroportului în primul trimestrul al anului 
2023. 
 

Aeroportul 
Internațional Sibiu 

Luminița 
Gherendi 

2023 
 

40 Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Construire Remiză Pompieri și Remiză Tehnică” 
 
Pentru anul 2023, Aeroportul Internațional Sibiu R.A intenționează achiziția serviciilor de 
întocmire a documentației tehnice de tip Studiu de fezabilitate pentru obiectivul  
Construire Remiză Pompieri și Remiză Tehnică 
 

Aeroportul 
Internațional Sibiu 

Luminița 
Gherendi 

2023 

41 Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Instalare prize de alimentare cu energie electrică 
la pozițiile de staționare pe platformele aeroportuare” 
 
Pentru anul 2023, Aeroportul Internațional Sibiu R.A intenționează achiziția serviciilor de 
întocmire a documentației tehnice de tip „Instalare prize de alimentare cu energie electrică 
la pozițiile de staționare pe platformele aeroportuare” 
 

Aeroportul 
Internațional Sibiu 

Luminița 
Gherendi 

2023 
 

42 Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul „Punct control acces/securitate auto 
și persoane, altele decât pasagerii" 
 
Pentru anul 2023, după recepționarea documentației tehnice la faza Studiu de 
Fezabilitate, Aeroportul Internațional Sibiu R.A intenționează achiziția întocmirii 
documentației tehnice la faza Proiect tehnic și a si lucrărilor de execuție pentru obiectivul 
„Punct control acces/securitate auto și persoane, altele decât pasagerii" 
 

Aeroportul 
Internațional Sibiu 

Luminița 
Gherendi 

2023 
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43 Studiu de oportunitate - evacuare putere pentru obiectivul "Construcție Parc fotovoltaic" 
 
Pentru anul 2023, Aeroportul Internațional Sibiu R.A intenționează achiziția serviciilor 
de întocmire a documentației tehnice Studiu de oportunitate - evacuare putere necesar 
obiectivului "Construcție Parc fotovoltaic". 

Aeroportul 
Internațional Sibiu 

Luminița 
Gherendi 

2023 

44 Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul "Construcție Parc fotovoltaic" 
 
În decursul anului 2022 a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de întocmire a 
Studiului de Fezabilitate privind obiectivul "Construcție Parc fotovoltaic".  
Procedura este în derulare urmând ca în trimestrul I al anului 2023 să fie încheiat 
contractul de servicii. 

Aeroportul 
Internațional Sibiu 

Luminița 
Gherendi 

2023 
 

45 Proiect tehnic si lucrări de execuție pentru obiectivul "Construcție Parc fotovoltaic" 
 
Pentru anul 2023, după recepționarea documentației tehnice la faza Studiu de 
Fezabilitate, Aeroportul Internațional Sibiu R.A intenționează achiziția întocmirii 
documentației tehnice la faza Proiect tehnic și a si lucrărilor de execuție pentru obiectivul 
"Construcție Parc fotovoltaic". 

Aeroportul 
Internațional Sibiu 

Luminița 
Gherendi 

2023 
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CAPITOLUL  5  ECONOMIE  
 
Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

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

1. Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din 
domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului 
sectorial pentru anul 2022, coordonat de către Comisia Europeană 

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
SSM 

Şef serviciu SSM 
Trim. I-IV 
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CAPITOLUL  6  ANTREPRENORIAT ȘI TURISM  
 
Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen 
de 

finalizare 
Continuarea programelor de sprijin deja în derulare destinate revenirii economice prin: 

• Creșterea competitivității companiilor prin scheme de ajutor de stat, granturi și garanții 
• Crearea unui ecosistem antreprenorial care să faciliteze dezvoltarea start-up-urilor prin crearea unui cadru legislativ stimulativ și a 

instrumentelor necesare de finanțare 
• Stimularea antreprenorială prin programe de creare de start-up-uri și consolidarea acestora 
• Asigurarea continuității și finanțarea programelor de sprijinire a start-up-urilor 
• Operaționalizarea de noi programe pentru IMM-uri, inclusiv start-up-uri din fondurile structurale. 

 
1. Schema de ajutor de stat pentru domeniile HORECA  

Programul Start-up Nation Romania, instituit in baza LEGII nr. 346 din 14 iulie 
2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu 
completarile si modificarile ulterioare va fi implementat conform Pachetului de stimulare 
economica Romania Tech Nation de sprijinire si impulsionare a digitalizarii economiei 
din Programul de Guvernare. Masura va fi structurata in componente de finantare Start-
up Nation – editia a 3-a - finantarea a 10.000 de proiecte cu o suma de 200.000 lei pe 
proiect, pentru stimularea antreprenoriatului si crearea de noi locuri de munca, cu accent 
pe educatie, training, mentorat si va cuprinde cheltuieli eligibile obligatorii precum 
vouchere de digitalizare. Masura va acorda punctaj suplimentar cetatenilor romani care 
se intorc din Diaspora pentru a deschide o afacere in Romania 
Programul national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul 
femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, instituit in baza LEGII nr. 346 
din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si 
mijlocii cu completarile si modificarile ulterioare va fi implementat conform Pachetului 
de stimulare economica Romania Tech Nation de sprijinire si impulsionare a digitalizarii 
economiei – Componenta “Woman in Tech” din Programul de Guvernare. Schița de 
buget 2023 prevede credite de angajament și credite bugetare de 211.624.000 lei . 

MAT / AIMM Personalul de 
specialitate din 

cadrul 
Ministerului 

pentru 
Antreprenoriat si 

Turism si din 
Agentiile pentru 

IMM-uri  

Anual 
2023 
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Creditele bugetare permit plata ajutoarelor către beneficiarele contractate. Acest buget ar 
ajunge pentru plata a circa 1000 de firme. 
Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor 
de piata, instituit in baza LEGII nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii 
si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu completarile si modificarile ulterioare va 
fi implementat conform Pachetului de stimulare economica Innovation din Programul de 
Guvernare. Masura va stimula comertul on-line si digitalizarea si va cuprinde 
cheltuielieligibile obligatorii precum vouchere de digitalizare. Sunt prevăzute credite de 
angajament și credite bugetare tot de 74.500.000 lei în schița de buget  pentru MAT pe 
anul 2023. 
Programul national multianual de microindustrializare instituit în baza LEGII nr. 
346 din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si 
mijlocii cu completarile si modificarile ulterioare va fi implementat conform Pachetului 
de stimulare a productiei interne si a lanturilor de aprovizionare “Fabricat in Romania” 
din Programul de Guvernare. Masura va asigura si deducerea a pana la 80% din costurile 
necesare pentru inventii, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu inregistrarea si protejarea 
inventiilor cu obligatia implementarii efective in Romania si va cuprinde cheltuieli 
eligibile obligatorii precum vouchere de digitalizare. Sunt prevăzute credite de 
angajament și credite bugetare tot de 85.000.000 lei în schița de buget  pentru MAT pe 
anul 2023 
Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare 
tehnologice si de afaceri, instituit in baza LEGII nr. 346 din 14 iulie 2004 privind 
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu completarile si 
modificarile ulterioare ulterioare va fi implementat conform Pachetului de stimulare 
economica pentru IMM din Programul de Guvernare si va sprijini infiintarea 
incubatoarelor de afaceri pentru studenti in universitati, in conlucrare cu partenerii locali 
(autoritati publice, companii care activeaza pe piata locala). Sunt prevăzute credite de 
angajament și credite bugetare tot de 5.350.000 lei în schița de buget  pentru MAT pe 
anul 2023. 
Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, 
instituit in baza LEGII nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii si 
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu completarile si modificarile ulterioare. Sunt 
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prevăzute credite de angajament și credite bugetare tot de 140.000 lei în schița de buget  
pentru MAT pe anul 2023. 
Programul pentru organizarea targului intreprinderilor mici si mijlocii, instituit in 
baza LEGII nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii cu completarile si modificarile ulterioare. Sunt prevăzute 
credite de angajament și credite bugetare tot de 140.000 lei în schița de buget  pentru 
MAT pe anul 2023. 

Susținerea mediului de afaceri 
2 ETGG2030 (Turismul European devine Verde 2030) 

Sprijin pentru IMM-uri din turism pentru obținerea unui certificat de sustenabilitate 
Asociația Județeană 

de Turism Sibiu 
Simina Manea 2023 

3 LookUP. Sprijinirea IMM-urilor din turism în tripla tranziție prin descoperirea valorii 
cerului ca destinație turistică. 

Asociația Județeană 
de Turism Sibiu 

Simina Manea 2023 

Suport financiar în vederea finanțării dezvoltării sustenabile a destinațiilor turistice din România în condiții de durabilitate, conectivitate, 
transformare în destinații turistice SMART și incluziune socială 

4 Dezvoltarea ecoturismului în destinația județeană Sibiu prin programul Anii Drumeției  Consiliul Județean 
Sibiu 

Asociația Județeană 
de Turism Sibiu 

Alexandru Hanea 2023 
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CAPITOLUL 7 ENERGIE  
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată în 
realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de 
finalizare 

Finalizarea noii centrale de la Romgaz – Iernut  
1 Acțiune pentru realizarea obiectivului stabilit – Finalizarea negocierilor și semnarea 

contractului de executie  
S.N.G.N. ROMGAZ 

S.A. – Sucursala Iernut 
Director General Sem. I  

2023 
Creșterea producției interne de gaze naturale prin demararea extracției offshore precum și prin demararea extracției din noi zăcăminte onshore 

– Caragele 
2 Acțiuni pentru realizarea obiectivului stabilit – execuţie foraj 9 sonde de explorare  S.N.G.N. ROMGAZ 

S.A. 
Director General Eşalonat 

2022-2024 
3 Acțiuni pentru realizarea obiectivului stabilit – realizare infrastructură de suprafaţă 

(foraj sondă exploatare; instalaţii tehnologice; conducte colectoare; staţie de uscare 
gaze)  

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

Director General Eşalonat 
2022-2026 

4 Acțiuni pentru realizarea obiectivului stabilit – reparaţii şi modernizări 
infrastructură existentă  

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

Director General Eşalonat 
2022-2024 

Parteneriat de colaborare între SNGN ROMGAZ SA, UAT Drobeta Turnu Severin și Mehedinți Gaz S.A. în vederea dezvoltării unor puncte 
termice pentru producerea de energie termică, precum și extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale, pentru asigurarea continuității în 
alimentarea cu energie termică și gaze naturale a întreg municipiului Drobeta Turnu Severin 

5 Acțiune pentru realizarea obiectivului stabilit – In curs de finalizare expertiza 
tehnica a sistemului de distribuție care va fi completat de o analiza economică.  

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

Director General sem. II 
2023 

Implicarea Romgaz, în proiectul de dezvoltare al unei centrale de producere a energiei electrice pe gaze naturale, energie verde și hidrogen de la 
Halânga - Centrala Electrică, prin integrarea producției de energie electrică din surse regenerabile (RES) cu producția de hidrogen, prin 
intermediul unei unități de producție a energiei electrice pe bază de gaze naturale (CCGT) cu o capacitate de 150 MW, a unui parc fotovoltaic de 
100 MW, precum și a unei unități de producere a hidrogenului 

6 Acțiune pentru realizarea obiectivului stabilit – evaluare analiză oportunitate S.N.G.N. ROMGAZ 
S.A. 

Director General sem. II  
2023 

Implicarea Romgaz în proiectele de producție a energiei verzi precum și în producția de metanol 
7 Acțiune pentru realizarea obiectivului stabilit – Derulare și finalizare contract 

pentru elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Parc 
Fotovoltaic Romgaz 

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

Director General Decembrie 
2023 
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8 Acțiune pentru realizarea obiectivului stabilit – Evaluare analiză oportunitate 
pentru construirea unei unități de producere a metanolului. 

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

Director General sem. II  
2023 
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CAPITOLUL 8 AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea 
implicată în 
realizare 

Persoana responsabilă Termen de finalizare 

Continuarea aplicării tuturor formelor de sprijin și introducerea de mecanisme și instrumente noi pentru agricultură 
1 - HOTĂRÂRE nr. 148 din 2 februarie 2022 pentru aprobarea Programului 

de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022 
- H.G. 47/2022 "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de 
susţinere a producţiei de usturoi" 
- H.G. 782/2022 "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de 
susţinere a producţiei de cartof de consum" 
-Legea 227/2018 privind Programul de susținere pentru activitatea de 
reproducție, incubație și creștere în sectorul avicol 
-Legea 195/2018 pivind Programul de susținere a crescătorilor de suine 
pentru activitatea de reproducție 
- O.U.G. 154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a 
uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana 
animalelor de fermă. 

 
 

DAJ Sibiu 

ing.Burla Florentina 
 
 

ing. Neamțiu Nicolae 
 

ing. Neamțiu Nicolae 
ing. Kovacs Adrian 

 
ing. Vlăduț Ana Maria 

ing. Mitrea Tiberiu 
 

ing. Burla Florentina 
ing. Drusan Tiberiu 

 
ing. Benchea Gabriela 
ing. Vonica Cristina 

permanent 

2 Asigurarea accesului la finanțare prin realizarea de proiecte cu finanțare de 
la U.E.  
 
 

 Ing.Burla Florentina Ing.Burla Florentina 

Consolidarea pozitiei fermierului în lanțul agroalimentar 
3 - Sprijin pentru fermele mici și mijlocii de a se asocia sub diferite forme (în 

cooperative, grupuri de producători sau parteneriate între micii fermieri și 
consumatori pentru asigurarea lanțurilor scurte agroalimentare). 

DAJ Sibiu Intreg personalul D.A.J. permanent 
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4 -Promovarea produselor tradiționale, ecologice și a schemelor de calitate 
conform OMADR nr. 724/2013, OMADR nr. 394/2014. 

DAJ Sibiu 
 

ing.Benchea Gabriela permanent 

Dezvoltarea piețelor locale 
5 - Susținerea cooperării între producători și unitățile administrativ-teritoriale 

(consilii locale, școli, agenți economici) în vederea dezvoltării piețelor 
locale și valorificării directe a producției, astfel încât să se faciliteze crearea 
lanțurilor de desfacere. 

DAJ Sibiu 
 

întreg personalul D.A.J. permanent 

Asigurarea schimbului de generații în agricultură 
6 - Cooperare între instituțiile de învățământ cu profil agricol și agenții 

economici din agricultură și industrie alimentară; 
- Realizarea de cursuri de inițiere, instruire și formare profesională pentru 
lucrătorii în agricultură. 

DAJ Sibiu 
 

ing.Adrian KOVACS 
 
 

ing. Burla Florentina 

permanent 

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

7 Acţiuni de informare a fermierilor privind campania de depunere a cererilor 
unice de plată pentru anul 2023, în cadrul PNS 2023 - 2027; 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Morariu Codruța - Șef 
Serviciu Autorizare 

Plăți -IT 
Șefii de Centre Locale 

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

Director Executiv 
 
 

 
 
 
 

28.02.2023 

8 Primirea cererilor unice de plată C2023, 
de la 1 martie 2023, termenul limită este 15 mai 2023 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Morariu Codruța - Șef 
Serviciu Autorizare 

Plăți – IT 
Șefii de Centre Locale 

01.03.2023 
15.05.2023 
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Rareș Seuchea -
Director Ex. Adjunct 
Ștefan-Mihai Liviu -

Director Executiv 
9 Autorizarea la plata finală a cererilor unice de plată primite în campania 

2022 
APIA 

Centrul Județean 
Sibiu 

Morariu Codruța - Șef 
Serviciu Autorizare 

Plăți - IT 
Șefii de Centre Locale 

Rareș Seuchea - 
Director Executiv 

Adjunct 
Ștefan-Mihai Liviu - 

Director Executiv 
 

30.06.2023 

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

APIA Centrul 
Județean Sibiu 

Emilia Răcuciu - 
Director Executiv 

Adjunct 
Neamțiu Daciana - Șef 

Serviciu Economic, 
Recuperare Debite și 

Resurse Umane 
 

 
Martie/ Iunie/ 

Septembrie/ Decembrie 
2023 

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

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Emilia Răcuciu - 
Director Executiv 

Adjunct 
Neamțiu Daciana - Șef 

Serviciu Economic, 
Recuperare Debite si 

Resurse Umane 

Decembrie 2023 
 

12 Implementarea tuturor recomandărilor incluse în planul de remediere a 
deficiențelor constatate în cadrul procesului de menținere a acreditării 
agenției – instituție de nivel european creată special cu scopul de a exercita 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - 
Director Executiv 

Decembrie 2023 
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competențe privind gestionarea de fonduri europene - prin asigurarea de 
resurse umane, materiale, financiare, tehnice, elemente ce definesc și 
compun capacitatea administrativă a agenției privită în ansamblu, precum 
și recomandărilor auditului intern și ale Curții de Conturi. 

Rareș Seuchea - 
Director Executiv 

Adjunct 
Emilia Răcuciu - 
Director Executiv 

Adjunct 
Neamțiu Daciana - Șef 

Serviciu Economic, 
Recuperare Debite si 

Resurse Umane 
Morariu Codruța - Șef 

Serviciu Autorizare 
Plăți - IT 

Stănuș Cristina - 
Coordonator Serviciu 

Masuri Specifice 
Călin Morocăzan – Șef 
Serviciu Control Teren; 

Șefi Centre Locale 
13 Efectuarea controalelor administrative şi pe teren (control clasic și 

teledetecție, controale pentru SAPS, Axa II si Eco-condiționalitate) în 
vederea pregătirii dosarelor pentru autorizare la plată. 
 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - 
Director Executiv 
Rareș Seuchea - 

Director Executiv 
Adjunct 

Emilia Răcuciu - 
Director Executiv 

Adjunct 
Morariu Codruța - Șef 

Serviciu Autorizare 
Plăți - IT 

Călin Morocăzan – Șef 
Serviciu Control Teren; 

15.10.2023 
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Șefi Centre Locale 
14 Aprobarea la plată și autorizarea cererilor pentru plată în două etape pentru 

Campania 2023: 
• Plata în avans 
• Plata finală 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Morariu Codruța - Șef 
Serviciu Autorizare 

Plăți - IT 
Rareș Seuchea -

Director Ex. Adjunct 
Ștefan-Mihai Liviu - 

Director Executiv 
Șefi Centre Locale 

16.10.2023-30.11.2023 
01.12.2023-30.06.2024 

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

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - 
Director Executiv 

Eneotescu Luminița – 
Consilier superior 

Februarie/Martie 2023 

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

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - 
Director Executiv 

Eneotescu Luminița – 
Consilier superior 

Februarie/Martie 2023 

17 Planificarea și efectuarea inspecțiilor privind - Supravegherea modului în 
care Agenția Națională pentru Zootehnie ,, Prof. dr. G. K. Constantinescu,, 
a respectat prevederile acordului de delegare A.P.I.A. nr. 
P220/14.08.2020/A.N.Z. nr. 11260/17.08.2020, privind respectarea de către 
fermieri a condițiilor privind ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul 
zootehnic pentru speciile ovine/caprine și a ajutoarelor privind sprijinul 
cuplat în sectorul zootehnic 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - 
Director Executiv 

Eneotescu Luminița – 
Consilier superior 

Februarie/Martie 2023 

18 Planificarea și efectuarea inspectiilor privind - Sprijinul financiar 
comunitar și național acordat sectorului apicol – P.N.A. 2023 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - 
Director Executiv 

Eneotescu Luminița – 
Consilier superior 

 
August/Septembrie 

2023 
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19 Planificarea și efectuarea inspectiilor privind -  Ajutorul financiar FEGA în 
cadrul programului pentru școli al României 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - 
Director Executiv 

Eneotescu Luminița – 
Consilier superior 

Martie 2023 
Septembrie 2023 

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

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - 
Director Executiv 

Eneotescu Luminița – 
Consilier superior 

Mai 2023 
 

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

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - 
Director Executiv 

Eneotescu Luminița – 
Consilier superior 

Ianuarie / Februarie 
2023 

22 Planificarea și efectuarea supracontrolului privind respectarea condițiilor 
de eligibilitate specifice pentru acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și 
a spijinului cuplat în sectorul zootehnic 2023 
 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Ștefan-Mihai Liviu - 
Director Executiv 

Eneotescu Luminița – 
Consilier superior 

Septembrie/Octombrie 
2023 

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

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Stănuș Cristina - Șef 
Serviciu Măsuri 

Specifice 
Seuchea Rareș -
Director adjunct 

Ștefan-Mihai Liviu -
Director Executiv 

Iunie 2023 

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

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Stănuș Cristina – Șef 
Serviciu Măsuri 

Specifice 
Seuchea Rareș -
Director adjunct 

Ștefan-Mihai Liviu -
Director Executiv 

 

   Decembrie 2023 
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25 Renta viageră agricolă -  Legea nr. 247/2005, cu modificările și 
completările ulterioare 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Stănuș Cristina - Șef 
Serviciu Măsuri 

Specifice 
Seuchea Rareș -
Director adjunct 

Ștefan-Mihai Liviu -
Director Executiv 

August 2023 

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

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu  

Stănuș Cristina – Șef 
Serviciu Măsuri 

Specifice 
Seuchea Rareș -
Director adjunct 

Ștefan-Mihai Liviu -
Director Executiv 

 

Decembrie 2023 

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

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Stănuș Cristina – Șef 
Serviciu Măsuri 

Specifice 
Seuchea Rareș -
Director adjunct 
Rareș Seuchea -
Director Adjunct 

 

Februarie 2023 
 Noiembrie  2023 

28 Măsura T 14 (fosta 215 ) – bunăstare în favoarea animalelor pachet; 
a) porcine 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Stănuș Cristina -  Șef 
Serviciu Măsuri 

Specifice 
Ștefan-Mihai Liviu -

Director Executiv 
 

Martie 2023 

29 Măsura T 14 (fosta 215 ) – bunăstare in favoarea animalelor pachet;  
b) păsări 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Stănuș Cristina  Șef 
Serviciu Măsuri 

Specifice 

Martie 2023 
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Ștefan-Mihai Liviu -

Director Executiv 
 

30 Acordarea sprijinului financiar conform Ordinul ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale nr. 1508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind conditiile de punere in aplicare a măsurii de “restructurare/ 
reconversie a plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar, cu 
modificările și completările ulterioare.” 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Stănuș Cristina – Șef 
Serviciu Măsuri 

Specifice 
Seuchea Rareș -
Director adjunct 

Ștefan-Mihai Liviu -
Director Executiv 

Iulie 2023 

31 OMADR nr. 1531/28.12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă 
pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul 
vitivinicol 2019-2023, cu modificările și completările ulterioare 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Stănuș Cristina - Șef 
Serviciu Măsuri 

Specifice 
Rareș Seuchea -
Director Adjunct 

Ștefan-Mihai Liviu -
Director Executiv 

          Iulie 2023 

32 Ordinul nr. 1516/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
condițiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri 
pentru vin, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de 
sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
APIA 

Centrul Județean 
Sibiu 

Stănuș Cristina – Șef 
Serviciu Măsuri 

Specifice 
Seuchea Rareș -
Director adjunct 

Ștefan-Mihai Liviu -
Director Executiv 

15 decembrie 2023 

33 Ordinul  nr. 1002/2016-( M15) - privind aprobarea schemei de ajutor de 
stat  ’’Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea padurilor”. 

APIA 
Centrul Județean 

Sibiu 

Stănuș Cristina – Șef 
Serviciu Măsuri 

Specifice 
Seuchea Rareș -
Director adjunct 

Ștefan-Mihai Liviu -
Director Executiv 

    Decembrie 2023 
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Promovarea PNDR 2014-2020 tranzitie 

34 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 

OJFIR Sibiu Director OJFIR  Sibiu 
Sefii de serviciu 
Responsabilul cu 
relațiile publice de la 
OJFIR 

2023 

35 Organizarea de întâlniri cu potențialii beneficiari din localitățile Județul 
Sibiu – grupați pe zone cu activități agricole  comune 

OJFIR Sibiu Director OJFIR  Sibiu 
Sefii de serviciu 
Responsabilul cu 
relațiile publice de la 
OJFIR 

2023 
 

36 Difuzarea de materialele de informare şi prezentare avizate şi aprobate 
pentru publicare de către MADR si AFIR si anume: ghidurile 
Solicitantului, pliante,prezentări Powerpoint, broşuri, etc. 
 

OJFIR Sibiu Director OJFIR  Sibiu 
Sefii de serviciu 
Responsabilul cu 
relațiile publice de la 
OJFIR 

2023 
 

Implementarea PNDR 2014-2020 
37 Verificare cereri de finantare, vizite in teren, verificare documentatie 

pentru: acte aditionale, dosare de achizitii si cereri de plata. 
OJFIR Sibiu Director OJFIR Sibiu 

Sefii de serviciu 
Expertii OJFIR Sibiu 

2023 
 

Promovarea produselor locale românești 
38 H.G. 640/2017: Programul pentru școli al României – distribuție produse 

lactate, de panificație, fructe, implementare măsuri educative, întocmire 
cerere de plată către APIA (FEGA) 

Consiliul 
Județean Sibiu 

Serviciul 
Strategii, 

Dezvoltare 
Economică și 

Socială 

Alexandru Turcu 2023 

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

Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzeul 
Civilizației Populare 

Tradiționale ASTRA – 

permanent 
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Muzeul în aer liber 
Mihaela Gherghel 

40 Promovare valorilor tradiționale ale comunităților arhaice în Muzeul 
Civilizației Populare Tradiționale ASTRA (Muzeul în aer liber din 
Dumbrava Sibiului) prin programul Comunități în Muzeul ASTRA 

Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzeul 
Civilizației Populare 

Tradiționale ASTRA – 
Muzeul în aer liber 

Lucian Robu 

permanent 

41 Promovarea valorilor culturale ale județului Sibiu prin asigurarea 
funcționării punctului muzeal din Miercurea Sibiului 

Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Direcția Muzeul 
Civilizației Populare 

Tradiționale ASTRA – 
Muzeul în aer liber 

Cosmin Ignat 

permanent 



73 
 

CAPITOLUL 9  SĂNĂTATEA 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea 
implicată în 
realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de 
finalizare 

Continuarea campaniei de vaccinare, în paralel cu punerea în funcțiune a unei campanii credibile de informare 
1 Campanie de informare privind COVID-19 dedicată populației generale, părinților, 

persoanelor din categorii vulnerabile, inclusiv din mediul rural efectuată de personalul 
din asistența medicală comunitară. 
Indicatori de evaluare: 
- Număr acțiuni COVID-19 din care: 

✓ Acțiuni COVID-19 efectuate de asistenții medicali comunitari 
✓ Acțiuni COVID-19 efectuate de mediatorii sanitari 

- Număr acțiuni provaccinare anti COVID-19 din care: 
✓ Acțiuni provaccinare anti COVID-19 efectuate de asistenții medicali 

comunitari 
Acțiuni provaccinare anti COVID-19 efectuate de mediatorii sanitari 

Compartimentul 
Asistență 
Medicală 
Comunitară 

Coord. Județean 
AMC Dr. as. 

med. Doina Merla 

31.12.2023 

Reziliența sistemului de sănătate; acces sigur la servicii medicale de bună calitate, pentru fiecare cetățean 
2 Spijinirea înființării de centre medicale comunitare integrate (CCI) pentru asigurarea 

accesului permanent, rapid și neîngrădit al tuturor cetățenilor la asistență medicală 
primară 
Indicatori de evaluare 
- Număr UAT-uri eligibile pentru CCI uri, prin discutii si consultari cu MMSS, 

ME, alte autoritati 
- Număr UAT-uri selectate pentru înființarea de CCI-uri prin PNRR 
- Număr CCI-uri înființate prin PNRR 

Număr UAT-uri neeligibile care au făcut parteneriat/ asociere cu UAT-urile eligibile. 

Compartimentul 
Asistență 
Medicală 
Comunitară 

Coord. Județean 
AMC Dr. as. 

med. Doina Merla 

31.12.2023 

Asigurarea personalului medical necesar în mediul rural și în zone defavorizate 
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3 Angajarea de asistenți medicali comunitari în funcție de nevoile comunității în cazul 
creșterii finanțării pentru asistența medicală comunitară 
Indicatori de evaluare: 
- Număr autorităţi ale administraţiei publice locale care au angajat personal 

comunitar cu care se colaborează 
- Număr beneficiari de servicii de asistență medicală comunitară 
- Procentul de acoperire a populației cu servicii de asistență medicală comunitară 
- Număr servicii furnizate de personalul medical comunitar 
- Număr asistenţi medicali comunitari existenți 
- Număr asistenţi medicali comunitari nou angajați 
- Număr mediatori sanitari existenți 
- Număr mediatori sanitari nou angajați 
Număr comunităţi beneficiare 

Compartimentul 
Asistență 
Medicală 
Comunitară 

Coord. Județean 
AMC Dr. as. 

med. Doina Merla 

31.12.2023 

Prevenţia şi programele de sănătate 
4 Implementarea unor programe /campanii de comunicare pentru creşterea educaţiei în 

domeniul sănătăţii - educaţie pentru sănătate şi încurajarea adoptării unui stil de viaţă 
sănătos 
Indicatori de evaluare: 

- Număr campanii de informare, educare şi comunicare, în concordanţă cu 
recomandările OMS (Calendarul Sănătăţii) și diverse probleme de sănătate 
publică la nivel naţional şi local 

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

Număr și tip materiale informative, promoţionale, educative distribuite 

Compartimentul 
Evaluarea și 
Promovarea 
Sănătății 

Dr. Simona 
Berariu 

31.12.2023 

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

Serviciul Control 
în Sănătate 
Publică 

Insp. Șef. Dr. 
Lucian Blăguțiu 

31.12.2023 

6 Desfăşurarea de campanii de informare cu privire la vaccinare și aprovizionarea cu 
vaccinuri 
Indicatori de evaluare: 

- Număr transporturi vaccin 

Compartimentul 
de Supraveghere/ 
Control Boli 
Transmisibile, 

Dr. Nicoleta Ilie 
As. Elena 
Tufeanu 

31.12.2023 



75 
 

- Număr doze vaccin distribuite 
- Număr controale la furnizorii de servicii medicale (condiţii de păstrare şi mod de 

administrare vaccinuri, înregistrare şi raportare vaccinări) 
- Număr cazuri RAPI înregistrate şi investigate 
- Număr verificări RENV 
- Număr anchete acoperire vaccinală 

Număr  raportări lunare consum și stocuri de vaccinuri la INSP 
7 Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile în 

vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora (Programul naţional 
de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare) 
Indicatori de evaluare: 

- Nr. Fişe unice de raportare validate, analizate şi supervizate 
- Numar  Anchete Epidemiologice 
- Nr. Focare Covid-19 
- Nr. Focare BT 
- Nr. Alerte / EWRS 
- Nr. Instruiri COVID-19, BT  

Nr.dispozitii izolare 

Compartimentul 
de Supraveghere/ 
Control Boli 
Transmisibile, 

Dr. Claudia Albu 
As. Moga Rodica 

As. Talpalaru 
Mihaela 

31.12.2023 

8 Programul național de supraveghere și control al infecției HIV-Testarea HIV a 
femeilor gravide 
Indicatori de evaluare: 

- Nr. Total gravide testate  
- Nr. Gravide testate ELISA 
- Nr. Teste pozitive 

Nr. Gravide testate cu test rapid 

Compartimentul 
de Supraveghere/ 
Control Boli 
Transmisibile, 

Dr. Claudia Albu 
As. Talpalaru 

Mihaela 

31.12.2023 

9 Testarea HIV pentru depistarea infecţiei HIV/SIDA în populaţie, în grupele de risc, la 
alte categorii şi în scop diagnostic (pentru unităţi medicale care nu au posibilitatea de 
testare HIV) 
Indicatori de evaluare: 

- Nr. Persoane testate HIV din grupele la risc  
Nr. Teste pozitive 

Compartimentul 
de Supraveghere/ 
Control Boli 
Transmisibile, 

Dr. Claudia Albu 
As. Talpalaru 

Mihaela 

31.12.2023 
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 Primirea rapoartelor de testare HIV de la toate laboratoarele din judet, analiza si 
centralizarea acestora si transmiterea la CNLAS Matei Bals; 
Indicatori de evaluare: 
Nr raportari analizate și centralizate 

Compartimentul 
de 
Supraveghere/Co
ntrol Boli 
Transmisibile 

Dr. Claudia Albu 
As. Talpalaru 

Mihaela 

31.12.2023 

10 Supravegherea și limitarea infecțiilor asociate monitorizarea utilizării antibioticelor  
Indicatori de evaluare: 

- Nr. infecții asociate asistenței medicale depistate în unitățile  sanitare 
- Nr. focarea de IAAM 

Rata de incidență a infecțiilor asociate asistenței medicale depistate în unitățile 
sanitare 

Compartimentul 
de 
Supraveghere/Co
ntrol Boli 
Transmisibile 

Dr. Maria Oltean 
As. Elena 
Tufeanu 

31.12.2023 

11 Măsuri de îmbunătățire a activităților privind sănătatea mamei și copilului - Profilaxia 
distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte 
matern, prin administrare de lapte praf 
Indicatori de evaluare: 

- Număr de copii beneficiari de lapte praf;  
Cantitatea distribuită (kg lapte praf); 

Compartimentul 
Evaluarea și 
Promovarea 
Sănătății 

Dr. Simona 
Berariu 

31.12.2023 

12 Supravegherea calității apei potabile furnizate în sistem centralizat în zonele mari si 
mici de aprovizionare 
Indicatori de evaluare: 
Nr. probe apa potabila 

Compartimentul 
Evaluare Factori 
de Risc din 
Mediu-Colectivul 
Igiena Mediului 

 31.12.2023 

13 Supravegherea calitatii apei de fantana si a apei arteziene de utilizare publica 
Indicatori de evaluare: 
- Nr.probe apa 

Nr.cazuri de methemoglobinemie acuta infantila 

Compartimentul 
Evaluare Factori 
de Risc din 
Mediu-Colectivul 
Igiena Mediului 

 31.12.2023 

14 Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau 
decât apele de izvor 
Indicatori de evaluare: 
- Nr.probe apa imbuteliata 

Nr.chestionare 

Compartimentul 
Evaluare Factori 
de Risc din 
Mediu-Colectivul 
Igiena Mediului 

 31.12.2023 
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15 Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant in mediul urban.  
Indicatori de evaluare: 
Nr. cazuri datorate schimbarilor climatice, raportate in ReSanMed 

Compartimentul 
Evaluare Factori 
de Risc din 
Mediu-Colectivul 
Igiena Mediului 

 31.12.2023 

16 Monitorizarea intoxicaţiilor accidentale cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, 
ciuperci sau alte produse chimice 
Indicatori de evaluare: 
Nr. cazuri intoxicatii 

Compartimentul 
Evaluare Factori 
de Risc din 
Mediu-Colectivul 
Igiena Mediului 

 31.12.2023 

17 Coordonarea şi implementarea la nivel teritorial a activităţilor medicale cuprinse în 
programele naţionale de sănătate privind alimentaţia şi nutriţia precum și evaluarea 
condițiilor de igienă din unități de alimentație. 
Indicatori de evaluare: 
- Număr acțiuni de monitorizare a calității sanitare a unor produse alimentare 
- Număr probe alimentare recoltate pentru monitorizare a calității sanitare a unor 

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

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 
din Mediul de 
Viaţă și Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică:  Igiena 
Alimentului 

Dr. George 
Bogdan Boca 

31.12.2023 

18 Supravegherea starii de nutritie si a alimentatiei populatiei 
Indicatori de evaluare: 
Numar anchete de evaluare a starii de nutritie, particularitati somatometrice, 
determinari de laborator. 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 
din Mediul de 
Viaţă și Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică:  Igiena 
Alimentului 

Dr. Boca George 31.12.2023 

19 Monitorizarea calitătii suplimentelor alimentare 
Indicatori de evaluare: 

- Număr actiuni de monitorizare a calitatii sanitare a suplimentelor alimentare. 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 

Dr. Boca George 31.12.2023 
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Număr probe alimentare recoltate pentru monitorizare a calitatii sanitare a 
suplimentelor alimentare pentru determinare sulfiti si metale grele. 

din Mediul de 
Viaţă și Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică:  Igiena 
Alimentului 

20 Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii 
Indicatori de evaluare: 

- Număr actiuni de monitorizare a calitatii sanitare a plicurilor de condimente 
Număr probe alimentare recoltate pentru monitorizare a calitatii sanitare a 
suplimentelor alimentare-detectia iradierii. 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 
din Mediul de 
Viaţă și Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică:  Igiena 
Alimentului 

Dr. Boca George 31.12.2023 

21 Monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine ,minerale si alte substante 
Indicatori de evaluare: 

- Număr actiuni de monitorizare a calitatii sanitare a alimentelor cu adaos de 
vitamine, minerale si alte substante. 

Număr probe alimentare recoltate pentru monitorizare a calitatii sanitare a alimentelor 
cu adaos de vitamine, minerale si alte substante. 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 
din Mediul de 
Viaţă și Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică:  Igiena 
Alimentului 

Dr. Boca George 31.12.2023 

22 Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consum uman 
Indicatori de evaluare: 
Număr probe alimentare recoltate pentru monitorizare a calitatii sanitare a sarii iodate. 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 
din Mediul de 
Viaţă și Muncă 
Colectiv de 
Activitate 

Dr. Boca George 31.12.2023 
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Specifică:  Igiena 
Alimentului 

23 Evaluarea riscului chimic si bacteriologic al alimentelor  destinate unor grupuri 
specifice 
Indicatori de evaluare 
Număr probe alimentare recoltate pentru monitorizare a calitatii sanitare a produselor 
alimentare. 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 
din Mediul de 
Viaţă și Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică:  Igiena 
Alimentului 

Dr. Boca George 31.12.2023 

24 Rolul alimentului in izbucnirile de  toxiinfectii  alimentare din Romania 
Indicatori de evaluare 

- Număr focare de imbolnavire toxiinfectii alimentare 
Numar probe alimentare recoltate din focare de imbolnavire toxiinfectii alimentare 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 
din Mediul de 
Viaţă și Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică:  Igiena 
Alimentului 

Dr. Boca George 31.12.2023 

25 Supravegherea bauturilor tip cidru comercializate in Romania 
Indicatori de evaluare 
Număr probe alimentare recoltate pentru monitorizare a calitatii sanitare a bauturilor 
tip cidru. 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 
din Mediul de 
Viaţă și Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică:  Igiena 
Alimentului 

Dr. Boca George 31.12.2023 

26 Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentul. 
Metodologie Control microbiologic. 
Indicatori de evaluare 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 

Dr. Boca George 31.12.2023 
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Număr probe ambalaje alimentare. din Mediul de 
Viaţă și Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică:  Igiena 
Alimentului 

27 Monitorizarea aditivilor alimentari 
Indicatori de evaluare 

- Număr probe alimentare recoltate pentru monitorizare a calitatii sanitare. 
Numar chestionare aplicate la elevii de clasa a VII a din judetul Sibiu. 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 
din Mediul de 
Viaţă și Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică:  Igiena 
Alimentului 

Dr. Boca George 31.12.2023 

28 Evaluarea factorilor de risc din materiale care vin in contact cu alimentul. Verificarea 
respectarii limitelor de migrare pentru materialele si obiectele care vin in contact cu 
alimentele. 
Indicatori de evaluare 
Număr probe ambalaje recoltate pentru monitorizare a calitatii sanitare. 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 
din Mediul de 
Viaţă și Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică:  Igiena 
Alimentului 

Dr. Boca George 31.12.2023 

29 Evaluarea riscului asupra sănătăţii în expunerea la factori nocivi profesionali în 
vederea prevenirii îmbolnăvirilor profesionale şi a bolilor legate de profesie  
Indicatori de evaluare: 

- Nr. determinări zgomot, iluminat, microclimat, expertizări, recoltări probe 
aeromicrofloră și suprafețe; 

Nr. cazuri noi de boală profesională și absenteismul prin boală profesională 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 
din Mediu, 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică: 
Medicina Muncii 

Dr. Stoia Mihaela 31.12.2023 
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30 Promovarea sănătății la locul de muncă 
Indicatori de evaluare: 
Nr. acțiuni – cu prioritate pentru controlul și combaterea răspândirii COVID-19 în 
colectivități 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 
din Mediu, 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică: 
Medicina Muncii 

Dr. Stoia Mihaela 31.12.2023 

31 Coordonarea şi implementarea la nivel județean a activităţilor PN II, Domeniul 3 
Indicatori de evaluare: 
Nr. rapoarte / activități 

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 
din Mediu, 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică: 
Medicina Muncii 

Dr. Stoia Mihaela 31.12.2023 

32 Coordonarea şi implementarea la nivel teritorial a activităţilor medicale cuprinse în 
programul naţional de sănătate privind evaluarea stării de sănătate a copiilor şi 
tinerilor. 
Indicatori de evaluare:  

- Număr examene medicale de bilanţ - evaluarea nivelului de dezvoltare fizică şi a 
stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţile şcolare  

- Număr cazuri de boli cronice dispensarizabile în colectivităţile de copii şi tineri 
- Număr copii școlari examinați prin triaj epidemiologic după vacanţe 
- Număr autorizaţii sanitare de funcţionare în baza declaraţiei pe propria 

răspundere pentru unităţi de educaţie şi învăţământ 
Număr notificări asistenţă de specialitate de sănătate publică pentru unităţi de educaţie 
şi învăţământ   

Compartimentul 
de Evaluare a 
Factorilor de Risc 
din Mediul de 
Viaţă și Muncă 
Colectiv de 
Activitate 
Specifică:  Igiena 
Școlară 

Dr. Mihăilă 
Rodica 

31.12.2023 

33 Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante în cadrul 
Programul National de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi 
muncă. 
Indicatori de evaluare: 

Laborator Igiena 
Radiaţiilor 
Ionizante 

Dr. Brândușa 
Săraru 

31.12.2023 
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- Număr controale pentru monitorizarea  radioprotecției pacientului în expunerea 
medicală la radiații ionizante  

- Număr controale pentru supravegherea expunerii personalului medical la radiații 
ionizante  

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

- Număr analize pentru supravegherea conținutului radioactiv al apelor minerale  
- Număr Autorizații Sanitare de Funcționare  
- Număr vize anuale  
- Număr avize sanitare  
- Număr documente – dozimetrii  
Număr analize - alte prestări servicii  

Finanţarea sistemului de sănătate. Gestionarea rapidă a situaţiei sanitare. Diagnosticul şi tratamentul pacienţilor cu COVID-19 
34 Informarea asiguraţilor şi a furnizorilor de servicii medicale cu privire la circuitul 

pacientului infectat cu SARS-CoV-2. 
 

Casa de Asigurări 
de Sănătate Sibiu 

Director General 
Florentina Denisa 

Nicoara 
 

Dir.Rel.Contractu
ale 

Anca Antoaneta 
Macovei 

semestrial 

35 a) Accesul universal la testare prin contractarea şi decontarea activităţii de testare în 
cadrul cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară sau în cadrul cabinetelor 
medicale din centrele de permanenţă. 
b) Contractarea şi decontarea serviciilor de monitorizare la domiciliu, prin intermediul 
medicilor de familie a pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2, cu forme uşoare sau medii, 
fără factori de risc şi care nu necesită oxigenoterapie. 
c) Contractarea şi decontarea serviciilor realizate în centrele de evaluare pentru pacienţii 
care nu necesită oxigenoterapie, care au manifestări clinice uşoare sau medii de COVID-
19 şi care prezintă factori de risc. 

Casa de Asigurări 
de Sănătate Sibiu 

Director General 
Florentina Denisa 

Nicoara 
 

Dir.Rel.Contractu
ale 

Anca Antoaneta 
Macovei 

anual 
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d) Contractarea şi decontarea serviciilor medicale acordate persoanelor neasigurate 
potrivit prevederilor art. 232 alin. (3^1)-(3^4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

36 Controlul privind respectarea obligaţiilor contractuale de către furnizorii de servicii 
medicale, referitoare la activităţile de monitorizare, vaccinare şi testare, realizate de 
către medicii de familie sau medicii specialişti după caz. 

Casa de Asigurări 
de Sănătate Sibiu 

Director General 
Florentina Denisa 

Nicoara 
 

Sef Birou Control 
Ec. Petronela Trif 

anual 

Reziliența sistemului de sănătate; acces sigur la servicii medicale de bună calitate, pentru fiecare cetățean. Prevenția și programele de sănătate 
37 Acțiune privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul 

securității şi sănătății în muncă în cadrul unităților care au ca obiect de activitate cod 
CAEN 8610 - Activităţi de asistență spitalicească 

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
SSM 

Şef serviciu 
SSM 

Desfășurare 
acțiune 

trimestrele II-IV 
Termen 

finalizare 
decembrie 2023 

Gestionarea rapidă a situației de criză sanitară. Acțiuni urgente 
38 Dotări Salvamont Sibiu: achiziționare snowmobil pentru salvare pe domeniul schiabil, 

targă canadiană cu kit transport accidentat, rucsaci abs pentru avalanșă, sisteme de 
avertizare acustică și luminoasă, PC-uri și imprimantă multifuncțională, uscător 
echipamente intervenție 

Serviciul Public 
Județean 

Salvamont Sibiu 

Director 
Popescu Dan 

2023 

Reziliența sistemului de sănătate; acces sigur la servicii medicale de bună calitate, pentru fiecare cetățean 
39 Implementarea proiectului Renovare Energetică a Secției Anatomo-Patologică din 

cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență 
Consiliul 
Județean Sibiu 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Adriana Stupar 2023-2024 

40 Semnarea contractului de finanțare si implementarea proiectului Renovare Energetică 
a Pavilionului Administrativ din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență 

Consiliul 
Județean Sibiu 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Adriana Stupar 2023-2024 
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41 Semnarea contractului de finanțare si implementarea proiectului Renovare energetică 
a clădirii Policlinicii Stomatologice din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență 
Sibiu 

Consiliul 
Județean Sibiu 

Serviciul 
Managementul 

Proiectelor 

Oana Popa 2023 

42 Dotări independente: trusă EBUS, elevatoare electrice, kit spirometru MIP/MEP, 
generator de oxigen, concentrator oxigen portabil, stetoscop cu amplificator, targă 
hidraulică, robot autonom de dezinfecție cu lumina UV-C, hotă, personal computer 
AIO, mașină profesională de spălat, monitor medical de radiodiagnostic, stetoscop cu 
amplificator, imprimantă multifuncțională.  

Spitalul de 
Pneumoftiziologi

e Sibiu 

Sava Nicolae 2023 

43 Reconstrucție gard dispensar TBC Spitalul de 
Pneumoftiziologi

e Sibiu 

Sava Nicolae 2023 

44 Elaborare studiu de fezabilitate rezervă de apă potabilă Spitalul de 
Pneumoftiziologi

e Sibiu 

Sava Nicolae 2023 

45 Spitalul Clinic de Urgență Sibiu- Dotări Independente Spitalul Clinic 
Județean de 

Urgență Sibiu 

Manager 31.12.2023 

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

Spitalul Clinic 
Județean de 

Urgență Sibiu 

Manager 31.12.2024 –
Execuție lucrări 

47 Spitalul Clinic de Urgență Sibiu - Reparații capitale rețele exterioare de alimentare de 
apă și canalizare 

Spitalul Clinic 
Județean de 

Urgență Sibiu 

Manager 31.12.2024 –
Execuție lucrări 

48 Spitalul Clinic de Urgență Sibiu - Reparații înlocuire conducte apă caldă, apă rece, 
canalizări subsol U.P.U. 

Consiliul 
Județean Sibiu 

Manager 31.12.2023 
 

Finanțarea sistemului de sănătate 
49 Construire Spital Clinic Județean de Urgență Consiliul 

Județean Sibiu, 
Serviciul 

Stănilă Adriana 2026    
În procedură de 

achiziție a 
execuției 
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patrimoniu și 
investiții 

lucrărilor și 
echipare 

medicală și de 
identificare a 
fondurilor de 

finanțare 
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CAPITOLUL 10  MEDIU, APE și PĂDURI 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea 
implicată în 
realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de finalizare 

Calitatea aerului  
1 Colectarea zilnică a datelor brute de calitate a aerului din staţiile automate de 

monitorizare, validarea şi transmiterea lor către ANPM  
• procent date validate (%) 

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Baciu 
Carmen 

Devian Anca 

31.12.2023 
 

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

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

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Baciu 
Carmen 

 

31.12.2023 
 

3 Elaborarea şi punerea la dispoziţia publicului a buletinelor zilnice/lunare privind 
calitatea aerului 

• număr buletine zilnice/lunare elaborate 

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Baciu 
Carmen 

Devian Anca 
31.12.2023 

4 Verificarea conformării cu HG 257/2015 (privind aprobarea Metodologiei de 
elaborare/monitorizare a planurilor de calitate a aerului/ planurilor de acţiune pe 
termen scurt/planurilor de menţinere a calităţii aerului) a emisiilor de poluanți 
atmosferici generați de operatorii din județul Sibiu   
număr întâlniri/participări 

Agenţia  pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Dascălu 
Maria 

Ursescu 
Roxana       

31.12.2023 

5 Elaborarea rapoartelor lunare privind calitatea factorilor de mediu  
• număr rapoarte lunare întocmite  Agenţia pentru 

Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

 
Ursescu 
Roxana 
Dascălu 
Maria 

 

31.12.2023 
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 Elaborarea raportului privind calitatea factorilor de mediu din judeţul Sibiu 
• 1 raport anual 

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Ursescu 
Roxana 
Dascălu 
Maria 

15.08.2023 

6 
Colectarea datelor și informațiilor necesare pentru elaborarea Inventarului Emisiilor 
de poluanți în atmosferă 

• număr chestionare depuse/verificate 

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Dascălu 
Maria 

Ursescu 
Roxana 

 

31.12.2023 

7 Realizarea Inventarului emisiilor de poluanţi atmosferici pentru agenţii economici, 
instalaţiile de comercializare carburanţi și primăriile din judeţul Sibiu 

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

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Ursescu 
Roxana 
Dascălu 
Maria 

 

31.12.2023 
 
 

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

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

 
Agenţia pentru 

Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Dascălu 
Maria 

Ursescu 
Roxana 

 

31.12.2023 
 

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

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

Agenţia  pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Devian Anca 
 

31.12.2023 
 
 

10 Verificarea conformării cu prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase 

• număr notificări depuse/verificate 

Agenţia  pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Dragomir 
Melinda 
Florian 

Ruxanda 
Devian Anca 

31.12.2023 

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

• număr instalaţii IPPC înregistrate în baza de date SIM (on-line) 
număr instalații IPPC noi autorizate, număr autorizații integrate actualizate, revizuite 

 
Agenţia pentru 

Protecţia 
Mediului 

Radu 
Mihaela 
Cerciu 

Mihaela 

31.09.2023 
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Sibiu 
12 Colectarea datelor privind Registrul Naţional al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (E-

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

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Dragomir 
Melinda 
Cristea 

Nicoleta 
 

 
31.09.2023 

 
 

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

• număr chestionare depuse/verificate 

Agenţia  pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Florian 
Ruxanda 
Zambori 
Simona 

31.12.2023 
 
 

14 Îmbunătățirea accesului publicului la informaţia de mediu, prin postarea de 
informații pe site și pe pagina de facebook a instituției 

• număr postări 
 

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Alecu Tania 
 
 

31.12.2023 
 

Reciclare şi economie circulară 
15 

Monitorizarea operatorilor economici care colectează, tratează vehicule scoase din uz 
• număr puncte colectare/tratare 

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Achim 
Ancuţa 
Barbu 

Consuela 
 

31.12.2023 
 

16 
Monitorizarea transportului de deşeuri periculoase la nivelul judeţului Sibiu  

• număr formulare analizate şi aprobate 

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Achim 
Ancuţa 
Barbu 

Consuela 

31.12.2023 
 

17 

Monitorizarea cantității de deșeuri menajere eliminate prin depozitare   
• cantităţi (tone) depozitate 

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Halmaghi 
Daniela 
Vulcan 
Mirela 

 

31.12.2023 
 

18 Monitorizarea operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea/tratarea DEEE  
• număr puncte colectare/tratare 

 

Agenţia pentru     
Protecţia 
Mediului 

Achim 
Ancuţa 

31.12.2023 
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Sibiu Barbu 
Consuela 

 
 Biodiversitate şi arii protejate    
19 Evaluarea stării de conservare a speciilor de carnivore mari strict protejate  

• număr participări la evaluare efective specii protejate 
 

 

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Căpățînă 
Gabriela 

Pavel Liana 
Oană Adriana 

Bordea 
Marilena 
Tomuță 
Flaviu 

 
31.12.2023 

 
 

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

• număr autorizaţii emise pentru activităţile menţionate 

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Căpăţînă 
Gabriela 

Pavel Liana 
Oană Adriana 

Bordea 
Marilena 
Tomuță 
Flaviu 

31.12.2023 
 

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

• număr acţiuni efectuate în funcţie de solicitări şi de planificări 

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Căpăţînă 
Gabriela 

Pavel Liana 
Oană Adriana 

Bordea 
Marilena 
Tomuță 
Flaviu 

31.12.2023 
 

22 Analiza rapoartelor de monitorizare ce conțin date privind biodiversitatea, solicitate 
prin acte de reglementare 

• număr rapoarte de monitorizare analizate 

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Căpăţînă 
Gabriela 

Pavel Liana 
Oană Adriana 

 
31.12.2023 
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Bordea 
Marilena 
Tomuță 
Flaviu 

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

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Căpăţînă 
Gabriela 

Pavel Liana 
Oană Adriana 

Bordea 
Marilena 
Tomuță 
Flaviu 

31.12.2023 
 

24 Participare la reglementarea, conform legislației specifice, a 
planurilor/proiectelor/activităților desfășurate în arii protejate 
 
• număr dosare analizate 

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu 

Căpăţînă 
Gabriela  

Pavel Liana 
Oană Adriana 

Bordea 
Marilena  
Tomuță 
Flaviu 

31.12.2023 

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

Agenţia pentru 
Protecţia 
Mediului 

Sibiu Echipa 
proiect 

30.06.2023 
 

Prevenirea, reducerea şi controlul poluării industriale şi managementul riscului 
26 Verificarea instalaţiilor în care se desfăşoară activităţi care se supun prevederilor 

directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al 
poluării, IED), cu atingerea tuturor aspectelor ce privesc emisii/imisii şi calitatea 
aerului înconjurător. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 
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27 Acţiuni de inspecţie şi control la obiectivele industriale aflate sub incidenţa 
Directivei 2012/18/UE (SEVESO III) a Parlamentului european şi a Consiliului din 4 
iulie 2012 privind gestionarea pericolelor de accident major în care sunt implicate 
substanţe periculoase de modificare şi ulterior de abrogare a directivei 96/82/CE a 
Cosiliului, în scopul verificării aplicării măsurilor de conformare la legislaţia 
specifică – Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major 
in care sunt implicate substante periculoase. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 

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

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

01.12.2023 

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

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 
 

 
Managementul deşeurilor 
30 Verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanţă privind 

gestionarea deşeurilor municipale (conform PNGD) si gradul de atingere a 
obiectivelor de reciclare pentru 2022. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 
Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 

31 Verificarea stării de salubrizare a localitatilor si a cursurilor de apă. GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 

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

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 

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

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

31.12.2023 
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GNM SCJ 
Sibiu 

34 Verificare respectării prevederilor Directivei privind DEEE (colectare/tratare, OTR). GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 

35 Verificarea stadiului realizării obligaţiilor de mediu privind închiderea şi urmărirea 
postînchidere de către operatorii depozitelor neconforme clasă “b” şi depozite 
industriale, care şi-au sistat activitatea conform Ordonanței 2/2021 privind 
depozitarea deșeurilor. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 

36 Verificarea respectării legislaţiei privind transferul de deşeuri în conformitate cu 
prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE)  nr. 
1013/2006, la expeditori şi destinatari. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 

 
Calitatea aerului, apei şi solului 
37 Verificarea respectării prevederilor Regulamentului 1005/2009 referitoare la 

producerea/consumul/eliminarea substanţelor care epuizează stratul de ozon (SDSO). 
GNM- Serviciul 

Comisariatul 
Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

01.12.2023 

38 Verificarea realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului. GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

01.03.2023 

39 Verificarea operatorilor şi amplasamentelor unde se desfăşoară activităţi cu impact 
asupra calităţii aerului înconjurător. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 

40 Verificare privind respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor care exploatează staţii 
de epurare a apelor uzate orăşeneşti. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 



93 
 

41 Verificarea conformării sistemelor individuale adecvate, conform HG nr. 714/2022 
și a situației transmise de Administrația Națională „Apele Române”. 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 

 
Protecţia valorilor naturale şi resurselor. Biodiversitate 
42 Verificarea activităţilor grădinilor botanice, zoologice si menajerii GNM- Serviciul 

Comisariatul 
Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 

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

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

01.12.2023 

44 Controale vizand verificarea activităţilor desfăşurate în arii protejate (exclusiv 
administratori/custozi) 

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 

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

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

30.06.2023 

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

GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

30.12.2023 

47 Acțiuni de prevenire și combatere a braconajului piscicol. GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 
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48 Verificarea modului de comercializare și deținere a speciilor CITES (comerț online). GNM- Serviciul 
Comisariatul 

Judeţean Sibiu 

Comisar Şef, 
comisari 

GNM SCJ 
Sibiu 

31.12.2023 

Prevenirea şi eliminarea efectelor calamităţilor naturale pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor 
Lucrări de întreținere curentă 

49 Întreținere Acumulare Ighiș 
Valoarea lucrării: 50301  lei 
-terasamente: 0.1  mii mc 
-decolmatări:  0.6 miimc 
-tăieri  de vegetație 234 smp      
 

S.H.Medias Sef Sistem 
Hidrotehnic 

Mediaș 
ing.Stroi 
Rodica 

TrimIII-IV 

50 Întreținere Regularizare râu Târnava Mare la Mediaș  
Valoarea lucrării: 82356  lei 
Volume lucrări:  
-terasamente 0.2 miimc 
-decolmatări 0,4miimc, 
-vopsitorii 20mp, 
-cosiri 32 ha 
-tăieri  de vegetație 340 smp      
 

S.H.Medias Sef Sistem 
Hidrotehnic 

Mediaș 
ing.Stroi 
Rodica 

TrimII-IV 

51 Întreținere Regularizare râu Târnava Mare la Dumbrăveni 
Valoarea lucrării: 108787  lei 
Volume lucrări: 
-cosiri 29 ha, 
-tăieri  de vegetație 625 smp      
 
 

S.H.Medias Sef Sistem 
Hidrotehnic 

Mediaș 
ing.Stroi 
Rodica 

TrimII-IV 

52 Întreținere Regularizare râu Târnava Mare la Târnava  
Valoarea lucrării: 49951 lei 
Volume lucrări: 
-terasamente  0.3miimc,  

S.H.Medias Sef Sistem 
Hidrotehnic 

Mediaș 

TrimII-IV 
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-piatra 150 mc,   
-cosire    10ha 
-tăieri  de vegetație 129 smp      
      
 
 

ing.Stroi 
Rodica 

 LUCRǍRI  DE  ÎNTREŢINERE  ŞI  DECOLMATǍRI  CURSURI DE APǍ 
53 Decolmatare și stabilizare de mal  pr. Șmig la Șmig 

Valoarea lucrării: 95597  lei 
Volume lucrări: 
-decolmatări 0.6miimc pe 0.3km 
-piatra pentru gabioane 58 mc 
-tăieri  de vegetație 0.1km   
    

S.H.Medias Sef Sistem 
Hidrotehnic 

Mediaș 
ing.Stroi 
Rodica 

Trim.III 

54 Decolmatare și stabilizare de mal pr.Moșna la Moșna 
Valoarea lucrării: 216085 lei 
Volume lucrări: 
-terasamente 0.2  mii mc 
-decolmatari  1.0 mii mc, 0,5 km. 
-piatră pentru gabioane 30 mc 
-tăieri  de vegetație  0.1 km    
 
 

 
S.H.Medias 

Sef Sistem 
Hidrotehnic 

Mediaș 
ing.Stroi 
Rodica 

Trim III 

55 Decolmatare  pr.Metiș la Răvășelu 
Valoarea lucrării: 35535 lei 
Volume lucrări: 
-decolmatări 2.4 mii mc, 1.2 km. 
-tăieri  de vegetație  1 km    
 
 

 
S.H.Medias 

Sef Sistem 
Hidrotehnic 

Mediaș 
ing.Stroi 
Rodica 

Trim II-III 
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56 Decolmatare  pr. Alămor la Alămor 
Valoarea lucrării: 57608 lei 
Volume lucrări: 
-decolmatari 5.9 mii mc, 3.7 km. 
-taieri  de vegetatie  1.5 km    
 
 
 
 
 

 
S.H.Medias 

Sef Sistem 
Hidrotehnic 

Mediaș 
ing.Stroi 
Rodica 

Trim III-IV 

Combaterea schimbărilor climatice 
57  Construire parc fotovoltaic în Comuna Ațel, Județul Sibiu - comasare terenuri, 

extindere rețele edilitare si branșamente la utilități 
Consiliul 

Județean Sibiu, 
Serviciul 

patrimoniu și 
investiții 

Cotarlea 
Șerban 

2023 
În curs de realizare SF 

 
Managementul apelor și solului 

58 Actualizarea Hărților de risc natural la Alunecări de teren și cutremure Consiliul 
Județean Sibiu 
Direcția Arhitect 

Șef 

Vasilica 
Grecu 

Aug. 2025 
 

59 Implementarea măsurilor necesare realizării obiectivelor cuprinse în Planul Local de 
Acțiune pentru Mediu 

Consiliul 
Județean Sibiu 
Direcția Arhitect 

Șef 

Danina 
Banea 

2025 
 

Reciclare și economie circulară 
60 Construire centru de sortare și pregătire a deșeurilor pentru valorificare materială și 

energetică, racorduri utilități Șura Mică  
Consiliul 

Județean Sibiu, 
Serviciul 

patrimoniu și 
investiții 

Stănilă 
Adriana 

2023 
Pregătire documentație 

pentru aplicația de 
finanțare 
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61 Stații de transfer, colectare și CAV Agnita și Avrig, CAV Cisnădie, Sibiu, Mediaș Consiliul 
Județean Sibiu, 

Serviciul 
patrimoniu și 

investiții 

Stănilă 
Adriana 

2023 
Pregătire documentație 

pentru aplicația de 
finanțare POIM 

62 Achiziție recipiente de colectare Consiliul 
Județean Sibiu, 

Serviciul 
patrimoniu și 

investiții 

Stănilă 
Adriana 

2023 
Pregătire documentație 

pentru aplicația de 
finanțare POIM 

Calitatea aerului și protecția atmosferei 
63 Revizuirea Planului de menținere a Calității Aerului în jud. Sibiu  Consiliul 

Județean Sibiu 
Direcția Arhitect 

Șef 

Danina 
Banea 

2023 
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CAPITOLUL 11  EDUCAȚIEI 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea 
implicată în 
realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de 
finalizare 

Promovarea calității, a echității și a diversității procesului de predare-învăţare-evaluare, prin realizarea unui act educațional individualizat, prin 
compatibilizarea evaluărilor naționale cu reforma timpului didactic, cu programele școlare de examen și pe discipline de studiu și cu evaluările 
din timpul școlarității, dar și cu programele de evaluare standardizate internațional, pentru optimizarea ratei de succes la evaluarea externă, prin 
examene naționale 2023. 

1 Monitorizarea aplicării ritmice / integrale a curriculumului national, inclusiv a curriculumului 
tranzitoriu pentru clasa a X-a, în vederea asigurării egalității de șanse în educație, cu ţintă înspre 
aplicarea ritmică a curriculumului național / local centrat pe competențe; înspre creșterea ratei 
de progres şcolar; înspre stimularea performanţei şcolare și armonizarea rezultatelor evaluării 
interne şi externe (prin examene naţionale) 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniul 
Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 

Țălnariu, 
Inspectori școlari 
/ domeniul 
Curriculum și 
inspecție școlară 

An școlar 
2022-2023, 
Modulul V: 2 
iunie 2023 
Conform 
O.M.E. nr. 
5242 / 
31.08.2022 
privind 
organizarea și 
desfășurarea 
examenului 
național de 
bacalaureat – 
2023, sesiunea 
I: 7 iulie 2023; 
sesiunea a II-a: 
29 august 2023 
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2 Monitorizarea / evaluarea calităţii procesului instrucţional prin inspecţia şcolară: aplicarea 
corectă şi creativă / interdisciplinară a curriculumului, experimentarea unor practici 
educaţionale moderne, evaluarea calităţii documentelor proiective şi a proceselor educaţionale. 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniul 
Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 

Țălnariu, 
Inspectori școlari 
/ domeniul 
Curriculum și 
inspecție școlară 

An școlar 
2022-2023, 
Modulele III-V 
(Modulul 
III:12.02.2023; 
Modulul IV: 
6.04.2023; 
Modulul V: 
2.06.2023) 

3 Asigurarea consilierii, cu scop de orientare, în vederea aplicării ritmice a curriculumului 
național; pentru extinderea învățării individualizate, digitalizate, pentru aplicarea 
instrumentelor de evaluare standardizată internațional, în vederea obiectivării evaluării interne 
a calităţii curriculumului furnizat elevilor, pentru optimizarea învăţării, pentru cunoaşterea 
nivelului de compeţenţă a elevilor şi în vederea măsurării progresului şcolar. 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniul 
Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 

Țălnariu, 
Inspectori școlari 
/ domeniul 
Curriculum și 
inspecție școlară 

An școlar 
2022-2023, 
Modulele III-V 
(Modulul 
III:12.02.2023; 
Modulul IV: 
6.04.2023; 
Modulul V: 
2.06.2023) 

4 Asigurarea succesului şcolar al elevilor din clasele terminale (VIII / XII / XIII), prin activităţi 
de pregătire specifice şi prin aplicarea / organizarea simulărilor la nivel local / judeţean / 
naţional, pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a şi pentru examenul de bacalaureat 
(pretestări conform structurii de subiecte oferite de C.N.P.E.E): probele scrise la limba şi 
literatura română, limba maternă şi matematică pentru Evaluarea Naţională 2023, a elevilor din 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniul 
Curriculum și 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Conform 
calendarelor 
M.E. pentru 
organizarea și 
desfășurarea 
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clasa a VIII-a; probele scrise E.a), Eb), E.c) şi E.d) / probele A, B, C, D – competenţe 
lingvistice şi digitale, pentru examenul de bacalaureat 2023. 

inspecție 
școlară 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 

Țălnariu 
Comisiile 
județene pentru 
examene 2023 

simulărilor 
naționale 2023 
Conform 
calendarelor 
I.Ș.J. Sibiu 
pentru 
organizarea și 
desfășurarea 
simulărilor 
județene 2023 

5 Gestionarea corectă și eficientă a examenelor naţionale 2023 (E.N_II_IV_VI, E.N.VIII, 
bacalaureat) şi a examenelor de certificare a competenţelor profesionale şi de absolvire a 
învăţământului postliceal), prin diseminarea informaţiilor specifice şi prin aplicarea riguroasă a 
temeiului legal specific (proceduri, metodologii M.E.etc.). 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniile 
Curriculum și 
inspecție 
școlară și 
Management 

Inspector 
școlar general,  
prof. Emilian-
Marius Novac,  

Inspectori 
școlari generali 
adjuncți, prof. 

Monica-
Adriana 

Munteanu,  
prof. Rodica 

Țălnariu, 
Comisiile 
județene pentru 
examene 2023 

Conform 
calendarelor 
M.E. pentru 
organizarea și 
desfășurarea 
examenelor 
naționale 2023: 
E.N.VIII: 19 
iunie-4 iulie 
2023; 
Bacalaureat, 
sesiunea iunie-
iulie: 12 iunie-7 
iulie 2023; 
Bacalaureat, 
sesiunea 
august-
septembrie: 7-
29 august 2023 
 

6 Monitorizarea derulării programului „Școala după școală”, a ofertei de activităţi de orientare 
profesională şi de consiliere, precum și a activităţilor de educație complementară: educaţie 

Inspectoratul 
Școlar 

Inspector 
școlar general, 

Conform 
graficului unic 
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pentru sănătate, educaţie civică, educaţie cultural-artistică şi ştiinţifică, educaţie ecologică, 
educaţie prin sport, educaţie rutieră, P.S.I, sănătate şi securitate în muncă, educaţie civică etc. 

Județean 
Sibiu, 
Domeniul 
Curriculum și 
inspecție 
școlară 

prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 
Țălnariu 

de inspecţii al 
I.Ș.J. Sibiu, 
2022-2023 cu 
nr. 9009 / 28 
septembrie 
2022, aprobat 
în C.A. a I.Ș.J. 
Sibiu din data 
de 4 
octombrie 
2022 
 

7 Asigurarea continuării învățării digitalizate / a utilizării tehnologiei digitale în procesul de 
instruire şi de evaluare, precum și în pregătirea şi în derularea examenelor naţionale 2023. 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniile 
Curriculum și 
inspecție 
școlară și 
Management 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu, 
Inspector 

școlar general 
adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

An școlar 
2022-2023, 
Modulul V: 2 
iunie 2023; 
examene 
naționale 2023: 
29 august 2023 
 

8 Consilierea echipelor manageriale din unitățile școlare în domeniul dezvoltării serviciilor 
educaţionale, adresate atât elevilor, părinților, cât și cadrelor didactice / în domeniul dezvoltării 
instituţionale prin achiziții de tehnologie digitală. 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 

Inspector școlar 
general, 

prof. Emilian-
Marius Novac 

An școlar 
2022-2023, 
Modulul V: 2 
iunie 2023 
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Domeniul 
Management 

Inspector școlar 
general 
adjunct, 

prof. Monica-
Adriana 
Munteanu 

9 Cooperarea cu U.L.B. Sibiu / cu alte universităţi în domeniul formării iniţiale și continue 
(asigurarea serviciilor de mentorat pentru practica pedagogică a studenţilor, participarea 
cadrelor didactice la formări în cadrul proiectului PROF etc.); cu C.C.D. Sibiu, în vederea 
dezvoltării profesionale a cadrelor didactice; propuneri de stagii de formare continuă a cadrelor 
didactice (grupuri-ţintă în 2022-2023: abilitare a profesorilor mentori, a cadrelor didactice 
pentru predarea cu utilizarea eficientă a tehnologiei digitale; abilitareametodişti, evaluatori la 
examenele naţionale, directori / profesori debutanţi, profesori mentori / metodiști, pregătire 
pentru examenul de definitivat etc.) şi pentru stabilirea de criterii relevante de evaluare a 
competenţelor profesionale, pornind de la standardele specifice. 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniul 
Management 

Inspector 
școlar general,  
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct,  
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu,  

Director C.C.D. 
Sibiu,  

prof. Iancu 
Mirela Maria  

 

Conform 
calendarelor 
I.Ş.J Sibiu şi 
ale C.C.D 
Sibiu, an școlar 
2022-2023 

10 Monitorizarea desfășurării programului „A doua șansă”, conform planului de școlarizare 
aprobat pentru anul școlar 2022-2023, consilierea unităților școlare care implementează 
Proiectul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar- P.N.R.A.S. (40 de unități școlare ) 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniile 
Curriculum și 
inspecție 
școlară și 
Management 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu, 

Cazual, 
conform 
graficului unic 
de inspecţii al 
I.Ș.J. Sibiu, 
2022-2023 cu 
nr. 9009 / 28 
septembrie 
2022, aprobat 
în C.A. a I.Ș.J. 
Sibiu din data 
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Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 
Țălnariu 

de 4 octombrie 
2022; conform 
calendarului de 
proiect 
P.N.R.A.S., 
2022-2025 
 

Eficientizarea procesului instrucţional, prin promovarea învățării individualizate, a incluziunii sociale, a interdisciplinarității, a 
multilingvismului, prin direcționarea învățării către abilitățile pentru viață, în vederea cultivării toleranței, a diversității și a nediscriminării. 

11  Asigurarea continuității programelor pentru grupurile vulnerabile: copiii / elevii cu cerinţe 
educaţionale speciale (din învățământul special / din învățământul special integrat, din 
învățământul de masă) / cu risc de eșec școlar / din medii defavorizate), programe de sprijin 
material din fonduri alocate de la bugetul de stat pentru elevii din medii / grupuri dezavantajate 
(„Bani de liceu”, rechizite, burse sociale, „Programul pentru școli”, „Masa caldă" etc.) 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Curriculum și 

inspecție 
școlară 

Serviciul 
Plan-

salarizare, 
Serviciul 
Contabilitate 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 
Țălnariu 

An școlar 
2022-2023: 31 
august 2023 

12 Promovarea elementelor de educație incluzivă în procesul instrucțional al elevilor proveniți din 
medii / grupuri dezavantajate: derularea de programe pentru reducerea eşecului şcolar / de 
activități remediale pentru cei care își fac debutul școlar; derularea de proiecte cu finanțare din 
fonduri extrabugetare, în parteneriat cu O.N.G-uri: Asociația „Ascultă viața”, Fundația 
U.C.O.S., OvidiuRo, Fundația KeepGiving etc., admiterea, pentru anul școlar 2022-2023, pe 
locuri rezervate pentru elevii de etnie romă; desfăşurarea învăţământului obligatoriu cu 
frecvenţă redusă etc.). 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Curriculum și 

inspecție 
școlară 

 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 
Țălnariu 

An școlar 
2022-2023, 
Modulul V: 2 
iunie 2023 
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13 Dezvoltarea programelor de servicii sociale din creșe / din domeniul educației timpurii, 
județene și locale, pentru formarea competențelor preșcolarilor pe toate ariile de dezvoltare, 
pentru formarea aptitudilor de școlaritate și pentru o bună integrare în sistemul de învățământ 
primar. 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Curriculum și 

inspecție 
școlară 

 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 
Țălnariu 

An școlar 
2022-2023: 31 
august 2023 

14 Monitorizarea calității procesului instrucțional pentru învățământul în limbile minorităţilor 
naţionale / niveluri de școlaritate, având în vedere respectarea principiului privind accesul egal 
la educaţie în toate ciclurile de învăţământ, asigurarea manualelor şcolare, a condiţiilor de 
însuşire a limbii materne şi a limbii române etc.  

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Curriculum și 

inspecție 
școlară 

 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 
Țălnariu 

An școlar 
2022-2023, 
Modulul V: 2 
iunie 2023 

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

15  Monitorizarea ratei de participare la cursuri, prin colectarea periodică, centralizată / judeţ a 
absenţelor de la unităţile şcolare a situaţiei disciplinare, a asigurării pazei şi securităţii elevilor 
în unităţile de învăţământ, a organizării / a derulării activității de serviciu pe şcoală a 
personalului didactic, a activităţilor educative realizate cu scopul de a preveni, în mediul şcolar, 
violenţa / bullying-ul, absenteismul şi abandonul şcolar prematur (Programului Național de 
Reducere a Abandonului Școlar, P.N.R.A.S). 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniile 
Curriculum și 
inspecție 
școlară și 
Management 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 

An școlar 
2022-2023, 
Modulul V: 2 
iunie 2023 



105 
 

prof. Monica-
Adriana 

Munteanu, 
Inspector 

școlar general 
adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

16 Derularea optimă a programelor naționale de facilităţi sociale pentru elevi – „Programul pentru 
școli” / „Lapte, corn”, rechizite, burse, „Bani de liceu”, „Euro 200”, transport şcolar, proiectul 
POAD cod mySMIS: 980 / 1 / 3 / 15259 „Sprijin educațional, pe baza de tichete sociale pe 
suport electronic, pentru elevii cei mai dezavantajați”, programul pilot de acordare a unui 
suport alimentar („Masa caldă”) etc. 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu 

Contabilitate 
și Reţea 
școlară 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac 

Ec. Silvia 
Ciufuden 

Ec. Gabriela 
Miklos 

An școlar 
2022-2023: 31 
august 2023 

17 Acordarea asistenţei pentru elaborarea unor proiecte eligibile, prin programe cu finanțare  
europeană nerambursabilă, 2022-2023, pe componentele Erasmus+, POCU și FSEE, (de 
exemplu, pentru prevenirea şi diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii); 
dezvoltarea parteneriatelor şcoală-comunitate, în scopul diminuării abandonului şcolar din 
învăţământul obligatoriu şi al creșterii ratei de participare la educaţie. 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniile 
Curriculum și 
inspecție 
școlară și 
Management 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu, 
Inspector 

școlar general 
adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

An școlar 
2022-2023, 
Modulul V: 2 
iunie 2023 
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18 Colaborarea cu Instituția Prefectului-Județul Sibiu, cu Autoritățile locale / județene, cu D.S.P. 
Sibiu, cu C.J.S.U, Poliţia, Jandarmeria, cu instituții / O.N.G.-uri etc., în vederea asigurării stării 
de bine printr-un mediu şcolar sănătătos, sigur şi a prevenirii fenomenului de violenţă în 
unităţile de învăţământ din judeţul Sibiu (raportări periodice, cazuale) 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniul 
Management 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu, 

 

An școlar 
2022-2023: 31 
august 2023 

Asigurarea condițiilor de siguranță și de sănatate, în școlile din subsistemul de educație județean 
19  Monitorizarea ritmică, prin inspecția școlară, a asigurării condițiilor de siguranță și sănătate, în 

toate unitățile de învățământ din județul Sibiu, în timpul anului școlar 2022-2023, în vederea 
derulării optime a procesului instructiv-educativ.   

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniile 
Curriculum și 
inspecție 
școlară și 
Management 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu, 
Inspector 

școlar general 
adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

An școlar 
2022-2023, 
Modulul V: 2 
iunie 2023 

Utilizarea eficientă a resurselor umane, cu țintă spre redefinirea statutului cadrului didactic în societate (de exemplu, mentor / facilitator / 
profesionist în educație), prin participarea la activități de formare continuă și de evoluție în carieră, în vederea dezvoltării personale (competențe, 
cunoștințe, expertiză), prin reconfigurarea criteriilor de evaluare și de salarizare a performanței didactice 
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20 Recunoaşterea / recompensarea măiestriei didactice / profesionale, promovarea excelenţei 
personale şi instituţionale, pe bază de criterii valorice validate naţional şi internaţional și a 
performanţelor profesionale.  

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniul 
Management 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-
Adriana 
Munteanu 

An școlar 
2022-2023, 
Modulul V: 2 
iunie 2023 

21 Derularea / monitorizarea unor programe de formare pentru dezvoltarea competenţelor 
profesionale (profesor mentor . profesor metodist), în sfera utilizării resurselor I.T.și a 
elaborării de proiecte educaţionale eligibile, privind învăţarea pe tot parcursul vieţii, menite să 
creeze / dezvolte abilitățile necesare unor schimbări de paradigmă educaţională, pentru 
personalul de conducere din unitățile de învățământ din consorțiu – în cadrul programului 
Erasmus 2021-2027, prin consortiul de acreditare 2021-2027 obținut de Inspectoratul Școlar 
Județean Sibiu, cu nr. de acreditare_2020-1-RO01-KA120-SCH-095616, în vederea dezvoltării 
personale, a abilităților digitale și de comunicare, a practicilor manageriale specifice mediului 
școlar incluziv și monitorizarea gradului de implementare în actul instrucțional / managerial a 
competențelor dobândite prin participarea la programe de formare şi dezvoltare profesională. 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniul 
Management 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-
Adriana 
Munteanu 

An școlar 
2022-2023, 
Modulul V: 2 
iunie 2023 

22 Derularea / monitorizarea derulării inspecțiilor privind evoluția în cariera didactică, prin 
obținerea gradelor didactice de către personalul de predare din învățământul preuniversitar 
județean și a formării în vederea obținerii definitivării în învățământ / a gradului didactic II. 
Organizarea examenului de definitivat 2023. 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniile 
Curriculum și 
inspecție 
școlară și 
Management 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu, 

An școlar 
2022-2023, 
Modulul V: 2 
iunie 2023 
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Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 
Țălnariu 

23 Desfășurarea etapelor de mobilitate de personal didactic, în conformitate cu temeiul legal 
specific, pentru anul școlar 2023-2024. 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniul 
Management 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-
Adriana 
Munteanu 

An școlar 
2022-2023: 31 
august 2023 

24 Asigurarea încadrării cu personal didactic pentru posturile care se vacantează pe parcursul 
anului școlar 2022-2023. 

Inspectoratul 
Școlar 
Județean 
Sibiu, 
Domeniul 
Management 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-
Adriana 
Munteanu 

An școlar 
2022-2023: 31 
august 2023 

Gestionarea eficientă şi echitabilă a resurselor financiare și materiale în sistemul de învățământ sibian, precum și asigurarea transparenței în 
utilizarea acestora, prin coordonarea politicilor din domeniul educaţiei cu politicile şi iniţiativele altor sectoare de activitate și prin atragerea de 
noi resurse de finanțare 

25 Fundamentarea proiectului de buget propriu pentru anul financiar 2023. Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

An școlar 2022-
2023: Modulele 
I, II, III: 5.09.-
21.10.2022; 

31.10-
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Contabilitate 
și Domeniile 
Management, 
Curriculum și 

inspecție 
școlară 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu, 
Inspector 

școlar general 
adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu, 
Ec. Silvia 
Ciufudean 

22.12.2022, 
9.01-17.02.2023 

26 Analizarea propunerilor / solicitărilor de fonduri ale unităţilor şcolare, pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii, pentru asigurarea tehnologiei digitale, necesare procesului didactic și consilierea 
pentru derulare de proiecte specifice. 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Management 
și 
Contabilitate 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu, 

Ec. Silvia 
Ciufudean 

An școlar 2022-
2023: 31 august 
2023 

27 Monitorizarea proceselor de derulare a investiţiilor la nivelul sistemului de educație județean, a 
achizițiilor de tehnologie digitală, a utilizării sumelor destinate obiectivelor de investiţii şi 
reparaţiilor capitale din surse M.E. 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Management 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 

An școlar 2022-
2023: 31 august 
2023 
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și 
Contabilitate 

prof. Monica-
Adriana 

Munteanu, 
Ec. Silvia 
Ciufudean 

Susținerea dezvoltării managementului profesionalizat în sistemul de învățământ județean, în concordanță cu regândirea guvernanței în 
Educație, pentru implementarea, monitorizarea și asigurarea unui feed-back relevant al politicilor publice la nivelul învățământului 
preuniversitar, pentru garantarea transparenţei decizionale, la nivelul I.Ş.J Sibiu şi al unităților școlare din judeţ, în vederea optimizării ofertelor 
educaționale și a deschiderii școlii către comunitate, către mediul cultural şi către cel socio-economic 

28 Consilierea echipelor manageriale în definirea politicilor de resurse umane şi asigurarea 
sprijinului în recrutarea personalului didactic, pentru posturi vacantate în timpul anului școlar. 
Asistarea şcolilor în realizarea încadrării şi în managementul normelor didactice; gestionarea 
mobilității personalului didactic 2023-2024, organizarea concursului național / județean de 
ocupare a posturilor vacante 2023 / a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori 
/ directori adjuncți 2022-2023, împlicarea în organizarea concursurilor pentru posturile didactice 
vacantate pe parcursul anului școlar 2022-2023, prin aplicarea riguroasă a Metodologiei M.E. de 
mobilitate a personalului didactic în anul școlar 2023-2024 / a metodologiei de ocupare a 
posturilor vacantate pe parcursul anului școlar 2022-2023. 
Consilierea unităților școlare reorganizate (cazual), conform rețelei școlare aprobate, pentru 
asigurarea coerenţei manageriale, în elaborarea de proceduri pentru implementarea programelor 
educaţionale / remediale / financiare, în derularea proiectelor, pentru eficientizarea activității 
grupurilor de lucru / domenii funcționale etc. 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Management 
 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu 

 

Conform 
calendarului 
M.E. din 
O.M.E. nr. 
6218 / 
9.11.2022 de 
aprobare a 
Metodologiei 
M.E. de 
mobilitate a 
personalului 
didactic în anul 
școlar 2023-
2024 / al I.Ș.J. 
Sibiu 

29 Întocmirea Graficului unic de inspecție școlară a I.Ș.J. Sibiu, pentru Modulele I, II / Modulele 
III, IV, V, an școlar 2022-2023, în acord cu dezideratul asigurării calităţii educaţiei şi al 
monitorizării gradului de realizare a activităţilor / acţiunilor propuse în documentele 
manageriale, în planurile remediale etc.; derularea inspecţiilor, conform planurilor de inspecţii 
şi a graficului I.Ş.J. / al inspectorilor şcolari; aplicarea consecventă a procedurilor, a 
regulamentelor / metodologiilor specifice, a instrumentelor şi a criteriilor de evaluare specifice.  

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniile 
Management, 
Curriculum și 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 

An școlar 
2022-2023: 
Modulele I, II: 
5.09.-
21.10.2022; 
31.10-
22.12.2022 / 
Modulele III, 



111 
 

inspecție 
școlară 

prof. Monica-
Adriana 

Munteanu,  
Inspector 

școlar general 
adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

 

IV, V: 9.01-
17.02.2023; 
27.02.-
6.04.2023; 
19.04-
2.06.2023 

30 Elaborarea unor planuri de intervenție educațională în unităţile şcolare, în vederea desfăşurării 
eficiente a activităţilor / module (cazual); monitorizarea remedierii disfuncţionalităţilor prin 
inspecţii tematice, conform Graficului unic de inspecție școlară a I.Ș.J. Sibiu, an școlar 2022-
2023. 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniile 
Management, 
Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu,  
Inspector 

școlar general 
adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

Conform 
graficelor de 
inspecţii 

31 Monitorizarea performanţelor directorilor / directorilor adjuncți de unități de învățământ în 
domeniul managementului instituțional; asigurarea asistenţei calificate, a consilierii individuale 
şi colective; evaluarea anuală a personalului de conducere, a personalului didactic, didactic 
auxiliar şi nedidactic de la nivelul inspectoratului şi de la nivelul unităţilor şcolare, conform 
fişelor de evaluare, în vederea atingerii performanţelor şi cu ţintă spre recunoaşterea măiestriei 
profesionale. 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Management 
 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 

Conform 
calendarelor 
specifice 
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prof. Monica-
Adriana 

Munteanu 
 

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

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Curriculum și 

inspecție 
școlară 

 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 
Țălnariu 

An școlar 
2022-2023: 
Modulele I, II: 
5.09.-
21.10.2022; 
31.10-
22.12.2022 / 
Modulele III, 
IV, V: 9.01-
17.02.2023; 
27.02.-
6.04.2023; 
19.04-
2.06.2023 

Utilizarea de resurse pentru asigurarea tehnologizării media, necesare procesului didactic, în vederea obținerii de scoruri performante la nivelul 
sistemului de învățământ județean 

33 Consilierea / monitorizarea unităților de învățământ cu privire politica financiară de identificare 
a resurselor alternative (donații, sponsorizări etc.) 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Management 

și Contabilitate 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu, 
Ec. Silvia 
Ciufudean 

An școlar 2022-
2023: Modulele I, 

II: 5.09.-
21.10.2022; 

31.10-22.12.2022 
/ Modulele III, 
IV, V: 9.01-
17.02.2023; 

27.02.-6.04.2023; 
19.04-2.06.2023 
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Modernizarea reţelei de instituţii şcolare, pornind de la nevoile dezvoltării personale, prin corelarea ofertelor educaţionale din învăţământul 
teoretic, vocaţional, tehnic / dual, cu cerințele de carieră, inclusiv prin promovarea parteneriatului dintre instituţiile de educație şi mediul privat 
local, pentru redefinirea învățământului profesional, ca nod esențial de legătură între educație și piața muncii 

34 Monitorizarea proiectelor de încadrare ale unităților de învățământ pentru anul școlar în curs și 
pentru anul școlar 2023-2024. 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Management 

 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-
Adriana 
Munteanu 

Conform 
calendarului M.E. 
din O.M.E. nr. 
6218 / 9.11.2022 
de aprobare a 
Metodologiei 
M.E. de 
mobilitate a 
personalului 
didactic în anul 
școlar 2023-2024 
/ al I.Ș.J. Sibiu 

35 Asigurarea consilierii pentru elaborarea ofertei educaţionale pentru C.D.L. / pentru C.D.Ş, 
2023-2024. 

Inspectoratul 
Școlar Județean 

Sibiu, 
Domeniul 

Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 

Țălnariu 

Conform 
calendarului 

specific al I.Ș.J. 
Sibiu 

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

37  Susţinerea elevilor cu performanţă şcolară înaltă prin asigurarea pregătirii lor instituţionalizate, 
în cadrul „Centrului de excelenţă” Sibiu / discipline, / parteneriate cu Universitatea „L. Blaga” 
Sibiu, în vederea participării la competiţiile școlare pe discipline; motivarea profesorilor-
voluntari care activează sub egida „Centrului de excelenţă”, ca urmare a corelării eficiente a 
educaţiei generale cu educaţia de elită. 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Curriculum și 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Conform 
graficului de 

activităţi / 
parteneriat 
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inspecție 
școlară 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 

Țălnariu 
38 Monitorizarea derulării activităților pentru susținerea elevilor capabili de performanță înaltă. Inspectoratul 

Școlar 
Județean 

Sibiu, 
Domeniul 

Curriculum și 
inspecție 
școlară 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Rodica 

Țălnariu 

Conform 
calendarelor M.E. 
/ ale I.Ș.J. Sibiu / 
competiții școlare 

Derularea unor programe comunitare / a unor proiecte educaţionale menite să asigure competitivitatea sistemului de învăţământ judeţean, 
desfășurate la nivel naţional şi / sau internaţional, în instituții școlare-repere culturale și comportamentale în comunitate 

39  Aplicarea de proiecte din fonduri europene, în calitate de iniţiator / partener de proiect, prin 
Programul Operational Capital Uman POCU („EduAcces”, „PROF”, „Dezvoltarea și 
implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană 
incluzivă" etc.) / F.S.E.E; derularea unor programe Erasmus sau finanțate prin Granturile SEE 
& Norvegiene.  

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Management 

 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu 

Conform 
calendarelor 
specifice de 

proiect 

40 Diseminarea informaţiilor referitoare la oportunităţi de finanţare prin programe şi proiecte, în 
vederea creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor europene, prin intermediul proiectelor şi a 
programelor naţionale şi transnationale, pentru şcolile din mediul rural (programul Erasmus 
2021-2027, prin consortiul de acreditare 2021-2027 obținut de Inspectoratul Școlar Județean 
Sibiu, cu nr. de acreditare_2020-1-RO01-KA120-SCH-095616), din învățământul special; 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Management 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Anul școlar 
2022-2023: 

periodic / module 
de activitate 



115 
 

acordarea consultanţei şi a sprijinului necesar identificării de parteneri şi redactării 
documentaţiilor de finanţare 

 Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu 

41 Consilierea unităţilor şcolare în vederea integrării copiilor etnicilor români întorşi din 
străinătate. 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniile 
Management, 
Curriculum și 

inspecție 
școlară 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu, 
Inspector 

școlar general 
adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

Anul școlar 
2022-2023: 

periodic / module 
de activitate 

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

42 Colaborarea I.Ş.J. şi a unităţilor şcolare cu Instituţia Prefectului-Județul Sibiu, Consiliul 
Judeţean, Primăria Municipiului Sibiu, Consiliile locale, D.S.P. Sibiu, C.S.U. Sibiu, Poliția, 
Jandarmeria, serviciile descentralizate, instituţiile partenere, cu reprezentanţii sindicatelor, cu 
asociaţii, fundaţii, cu alte organizaţii, pentru dezvoltarea de proiecte şi programe de interes 
comun. 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniul 
Management 
 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 

Anul școlar 
2022-2023: 
periodic 



116 
 

prof. Monica-
Adriana 
Munteanu 

43  Cooperarea cu mass-media locală, în vederea unei informări eficiente şi rapide a comunității 
locale, cu privire la sistemul de educaţie județean, la activităţile şi la evenimente importante ale 
şcolii sibiene etc. 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniile 
Management, 
Curriculum și 

inspecție 
școlară 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu, 
Inspector 

școlar general 
adjunct, 

prof. Rodica 
Țălnariu 

Anul școlar 
2022-2023: 

periodic 

44 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. 

Inspectoratul 
Școlar 

Județean 
Sibiu, 

Domeniile 
Management, 
Curriculum și 

inspecție 
școlară 

Inspector 
școlar general, 
prof. Emilian-
Marius Novac, 

Inspector 
școlar general 

adjunct, 
prof. Monica-

Adriana 
Munteanu, 
Inspector 

școlar general 
adjunct, 

Anul școlar 
2022-2023: 

periodic 



117 
 

prof. Rodica 
Țălnariu 

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

ISJ Sibiu 
CJRAE Sibiu 
CSEI nr. 2 
Sibiu 

SEOSP 
CIEvC 

Permanent 

46 Pregătirea ofertei și planificarea serviciilor de sprijin copiilor cu C.E.S. integrați în 
învăţământul de masă  

CSEI nr. 2 
Sibiu 

Directorul La început de an 
școlar 

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

CSEI nr. 1 
Sibiu 

Director 2023 

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

CSEI nr. 1 
Sibiu 

Director 2023 

49 Dezvoltarea serviciilor de sprijin la solicitarea școlilor de masă CSEI nr. 1 
Sibiu 

Director 2023 

50 Dotări UAMS Sibiu: cameră frigorifică, sistem de supraveghere video, centrală termică, 
mașină de spălat, PC, sistem de alarmă de urgență pentru pacienți 

UAMS Sibiu Director 2023 

51 Dotări UAMS Săliște UAMS 
Săliște 

Director 2023 

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

CȘEI Mediaș CJRAE Sibiu, 
Director CȘEI 

Mediaș 
 

2023 

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

CȘEI Mediaș Director CȘEI 
Mediaș 

 

2023 

54 Dezvoltarea serviciilor de sprijin la solicitarea școlilor de masă CȘEI Mediaș Director CȘEI 
Mediaș 

2023 

55 Amenajarea curții interioare, a spațiului verde  din apropierea locului de joacă CSEI 2 Sibiu Administrator 
de patrimoniu 

Director 

Decembrie 
2023 
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56 Îmbunătățirea bazei materiale a CSEI Nr. 2 Sibiu cu mijloace IT, materiale didactice pentru 
activitățile terapeutice specifice copiilor cu dizabilități senzoriale și TSA. 

CSEI 2 Sibiu Administrator 
de patrimoniu 

Director 

Decembrie 
2023 

 
57 Reutilarea bucătăriei cu mașini de gătit profesionale CSEI 2 Sibiu Administrator 

de patrimoniu/ 
financiar 
Director 

August 2023 

58 Dotări independente CSEI nr. 1 Sibiu CSEI nr. 1 
Sibiu 

CSEI nr. 1 2023 

59 Achiziție/instalare Sistem de informatizare a bibliotecii școlare (Titlul 71.01) CȘEI Mediaș Director CȘEI 
Mediaș, 
Administrator, 

Contabil 

 

60 Achiziție microbuz școlar 22+1 locuri (Titlul 71.01.) CȘEI Mediaș Director CȘEI 
Mediaș, 
Administrator, 

Contabil 

 

61 Asigurarea accesului la servicii terapeutice specializate pentru copiii cu dizabilități cu vârsta 
cuprinsă între 0-3 ani (intervenție timpurie) și integrarea în grupe terapeutice 

CSEI 2 Sibiu 

CJRAE 
SIBIU 

CIEvC La început de an 
școlar 

62 Asigurarea evoluției în carieră a cadrelor didactice prin participarea la concursurile de obținere 
a gradelor didactice. 

CSEI  2 Sibiu 

 

Director        
responsabil 
CMDFCD 

2023 

63 Specializarea personalului nedidactic și didactic  auxiliar, prin participare la programe de 
dezvoltare profesională 

CSEI 2 Sibiu director, 
responsabil 
CMDFCD 

2023 

64 Specializarea personalului didactic prin participare la cursuri de formare profesională pe teme 
de  intervenție terapeutică  la copiii cu diferite tipuri de dizabilități. 

CSEI  2 Sibiu director, 
responsabil 
CMDFCD 

2023 

65 Derularea de proiecte cu instituții educaționale similare din țară și străinătate în vederea 
schimbului de experiențe și bune practici. 

CSEI 2 Sibiu Director, 
coordonator de 

2023 
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proiecte și 
programe 
educative școlare 
și extrașcolare 

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

CSEI nr. 1 
Sibiu 

Director 2023 

67 Formarea profesională a cadrelor didactice prin participarea la cursuri/activități de formare în 
țară și străinătate – finanțate de U.Î. sau prin Programul Erasmus+ 

CȘEI Mediaș Director CȘEI 
Mediaș, 
Administrator, 
Contabil 

 

2023 

68 Concerte educative pentru elevii instituțiilor școlare din Municipiul Sibiu și Județul Sibiu Filarmonica 
de Stat Sibiu 

Manager/ Dep. 
Artistic 

2023 

69 Ateliere creative pentru copii  Filarmonica 
de Stat Sibiu 

Manager/Dep. 
Artistic 

2023 

70 „Gala performanței în învățământul preuniversitar din județul Sibiu – 2022” Consiliul 
Județean 
Sibiu 

Anca Stoica 2023 

71 Agenda pentru educație Consiliul 
Județean 
Sibiu 

Anca Stoica 2023 

72 Program de conștientizare și asigurarea a accesului la actul cultural Asta știu eu despre satul 
meu! 
Facilitarea accesului copiilor proveniți din zone rurale izolate, la mediul cultural. 

Complexul 
Naţional 
Muzeal 
ASTRA, 
Sibiu 

Direcția 
Marketing și 
educație 

Ioana Dan 

Permanent 

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

Școala în satul tradițional – adresat familiilor cu copii 

Complexul 
Naţional 
Muzeal 
ASTRA, 
Sibiu 

Direcția 
Marketing și 
educație 

Ioana Dan 

Permanent 



120 
 

74 Cuprinderea și menținerea în sistemul de învățământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, 
indiferent de particularitățile lor psihoindividuale și sociale; 
 

CJRAE Sibiu Director 
Coordonatori 
departamente 

Permanent 
Anul 2023 

75 Prevenirea și diminuarea comportamentelor de risc în rândul elevilor: eșec școlar, tulburări de 
comportament, consum de droguri, violență/bullying, prin proiecte și programe specifice. 
 

CJRAE Sibiu Director 
Coordonatori 
departamente 

Iunie, 2023 

76 Orientarea școlară și profesională a elevilor în vederea optimizării procesului de alegere a unui 
anumit traseu socio-profesional (cu focalizare asupra elevilor din anii terminali și a celor de la 
începutul ciclurilor de învățământ) 

CJRAE Sibiu Director 
Coordonatori 
departamente 

Iunie, 2023 

77 Coordonarea și implementarea proiectelor, programelor, parteneriatelor educaționale interne și 
internaționale vizând problematica consilierii și orientării carierei. 

CJRAE Sibiu Director 
Coordinator 
departamente 

Iunie, 2023 

78 Implicarea părinților în proiecte și activități specifice unei relații eficiente scoala-familie-
comunitate, ca bază a adaptării școlare și a integrării sociale a copiilor/tinerilor; 

CJRAE Sibiu Director 
Coordinator 
departamente 

Iunie, 2023 

79 Cuprinderea copiilor cu C.E.S. în învățământul de masă / în învățământul special integrat prin 
asigurarea evaluării în funcție de vârstă, grad de deficiență/handicap, potențial de învățare și 
nevoi individuale, în cadrul Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională/ Comisia 
de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională. 

CJRAE Sibiu Director/preșe
dinte comisie 
CEOSP 

Serviciul de 
Evaluare și 
Orientare Școlară 
și Profesională 

August, 2023 
 

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

CJRAE Sibiu Director 
Coordonatori 
departamente 

Iunie, 2023 
 

81 Obținerea unor noi proiectelor Erasmus+ și participarea cadrelor didactice la activități de 
formare profesională în țară și străinătate 

CJRAE Sibiu Director 
Coordonatori 
proiecte 

Septembrie,  
2023 

82 Realizarea activităților la nivel de unitate vizând următoarele domenii:  
a. Campania de prevenire a bullying-ului în mediul școlar ,,STOP INTIMIDARE, START 
COOPERARE !” 2022-2023 
b. Integrarea copiilor cu CES în învățământul de masă 

CJRAE Sibiu Director 
Coordonatori 
departamente 

 

Iunie, 2023 
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c. Orientare școlară și profesională 
d. Prevenirea și reducerea abandonului școlar 
e. Prevenirea și combaterea violenței în școli 

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

CSEI Turnu 
Roșu 

Director 2022-2023 

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

CSEI Turnu 
Roșu 

Director 2022-2023 

85 Dezvoltarea serviciilor de sprijin la solicitarea școlilor de masă CSEI Turnu 
Roșu 

Director 2022-2023 

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

CSEI Turnu 
Roșu 

Director 2022-2023 

87 Dotări: cameră de stimulare polisenzorială, echipamente IT în vederea desfășurării activității 
didactice în sistem hibrid, echipament audio 

CSEI Turnu 
Roșu 

Director 2023 

88 DALI+PT și execuție CSEI Turnu 
Roșu 

Director 2023 

89 Lucrări hidroizolație/drenaj clădire CSEI Turnu 
Roșu 

Director 2023 

90 Amenajare spații de joacă + teren de sport multifuncțional CSEI Turnu 
Roșu 

Director 2023 

91 Refacere covor asfaltic CSEI Turnu 
Roșu 

Director 2023 

92 Deprinderea și fixarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul elevilor și prevenirea 
diferitelor afecțiuni de sănătate (diabet, boli cardiovasculare și obezitate infantilă) prin 
acordarea gratuită tuturor elevilor din învățământul primar și gimnazial, de fructe și legume 
proaspete, lapte și produse lactate și de produse de panificație 

CSEI Turnu 
Roșu 

Director 2023 

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

C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

2023 

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

C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

2023 
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95 Dezvoltarea serviciilor de sprijin la solicitarea școlilor de masă C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

2023 

96 Participarea cadrelor didactice la  activități formare profesională în țară și străinătate C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

 C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

2023 

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

C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

2023 

98 Dotare echipamente IT în vederea desfășurării activității didactice  digitale C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

2023 

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

C.S.E.I. 
Dumbrăveni 

2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

CAPITOLUL 12  MUNCĂ ȘI SOLIDARITĂȚE SOCIALĂ 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen 
de 

finalizare 
Eficientizarea politicii active de ocupare  
Acţiune pentru realizarea obiectivelor stabilite prin „Politicile active de ocupare” 
1 ▪ Măsura: creşterea capacităţii Agenţiei de identificare a oportunităţilor de anagajare prin  

incurajarea muncii si flexibilizarea pietei muncii 
1. Total persoane beneficiare de masuri active  
2. Nr. persoane noi cuprinse in servicii de mediere a muncii 
3. Încadrarea prin stimularea mobilităţii forţei de muncă 

 incadrarea la o distanta mai mare de 15 km (prima de incadrare) 
 incadrare cu schimbarea domiciliului  la o distanta > 50 km de 
domiciliu (prima instalare) 
 

• prima de relocare 

AJOFM SIBIU 
 

1. 6.500 persoane 
2. 2.500 persoane 
 
3. 15 persoane dc: 
3.1 – 5 persoane 
3.2 – 5 persoane 
3.3 – 5 persoane 

1. .
5
0
e
p 

 
 

AJOFM SIBIU 
Director executiv 
Adrian Cosmin 

Rosu 
 

Director Executiv 
Adj. 

Dan Dumitru Hurdu 
 

Sef serviciu 
Ag.locala 

Gabriela Morar 
 

Sef birou APMES 
Elena Gabriela 

Teodorescu 

31.12.2023 

Eficientizarea politicii de stimulare a muncii  
Acţiune pentru realizarea obiectivelor stabilite prin „Politicile active de ocupare/stimulare a muncii” 
2 Ob. Eficientizarea politicii de stimulare a muncii 

Acţiune pentru realizarea obiectivelor stabilite prin „Politicile active de 
ocupare/stimulare a muncii” 
▪ Masura: programe pentru stimularea/reinsertia profesionala 

4.  Acordarea de subventii angajatorilor care incadreaza 

 
 
 
 
 

Director executiv 
Adrian Cosmin 
Rosu  
 

31.12.2023 
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1.a)şomeri peste 45 de ani 
   b)someri unici intretinatori ai familiilor    monoparentale 
2.şomeri care mai au 5 ani pana la pensie 
3.absolvenţi 
4.persoane cu handicap 
5.someri neindemnizati someri de lunga durata 

         6.tineri NEETS 

465  persoane d.c: 
1. – 300 persoane 

-  5 persoane 
 
2. –     5 persoane  
3. -    50 persoane 
4. -      5 persoane 
5. -      0 persoane 
– 100 persoane 

Director Executiv 
Adj. 
Dan Dumitru Hurdu 
 
Sef Serviciu 
administrare buget 
Adriana Pastiu 
 
Sef birou APMES 

Elena Gabriela 
Teodorescu  

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

5. Număr persoane cuprinse la cursuri de formare profesională 
Încadrarea prin organizarea cursurilor de formare profesională 

 - 399 persoane 
participante 
  - 199 persoane 
incadrate 
 

Director executiv 
Adrian Cosmin 
Rosu  
 
Director Executiv 
Adj. 
Dan Dumitru Hurdu 
 
Sef Serviciu 
administrare buget 
Adriana Pastiu 
 
Sef birou APMES 

Elena Gabriela 
Teodorescu  

31.12.2023 
 
 
 

4 Control măsuri active – 450 de controale AJOFM Sibiu Consilier Gabriela 
Kriska  
Valentin Licăreț 

31.12.2023 

Politici active de ocupare și stimulare a muncii 
 Măsuri propuse: Informarea lucrătorilor care acceptă munca nedeclarată cu privire la consecinţe, astfel încât aceştia să conştientizeze beneficiile 
declarării integrale a veniturilor pe care le vor avea atât în timpul vieţii active, cât şi la momentul dobândirii calităţii de pensionar. 
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5 Campanie privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și 
subdeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia (ex:construcții, 
protecție și pază, service auto, depozite, comerț, restaurante, baruri și alte activități 
de servire a băuturilor, hoteluri și facilități cazare, activități de jocuri de noroc și 
pariuri, închirieri de transportoare și trotinete electrice. etc.). 

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
RM 

Şef serviciu CRM 

Trim. I-IV 

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

 
I.T.M. Sibiu 

Inspector şef adj. 
RM 

Şef serviciu CRM 

Trim. I-IV 

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

 
I.T.M. Sibiu 

Inspector şef adj. 
RM 

Şef serviciu CRM 

Trim. I-IV 

8 Acţiune de informare și conştientizare control a cetățenilor români aflați în căutarea 
unui loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin 
necunoașterea prevederilor legale și verificarea respectării prevederilor legale cu 
privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrarea agenților de plasare 
forță de muncă în străinătate, potrivit Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor 
români care lucrează în străinătate, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
RM 

Şef serviciu CRM 

Trim. I-IV 

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

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
RM 

Şef serviciu CRM 
Trim. I-IV 

10 Acțiune de verificarea modului în care angajatorii respectă în relațiile de muncă 
prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi. 

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
RM 

Şef serviciu CRM 
Trim. I-IV 

Modernizarea sistemului de salarizare 
Alte măsuri: Îmbunătățirea Legii dialogului social                 

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

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
RM 

Şef serviciu CRM 

Trim. I-IV 

12 Acțiune de verificare a sesizărilor privind încălcări ale prevederilor legale în 
domeniul relațiilor de muncă ale partenerilor sociali diseminate în cadrul Consiliilor 

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
RM 

Trim. I-IV 
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Consultative Tripartite organizate la nivelul I.T.M. Sibiu având ca scop cunoașterea 
situației de fapt și identificarea problemelor cu care se confruntă partenerii sociali. 

Şef serviciu CRM 

Politica de coeziune și programele operaționale: Stimularea angajatorilor pentru utilizarea unor forme de muncă noi sau flexibile 
13 Acţiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din 

întreprinderi mijlocii (50 - 249 lucrători). 
I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 

SSM 
Şef serviciu SSM 

Trim. I-IV 

Egalitatea de șanse între bărbați și femei. Promovarea participării femeilor la piața muncii, inclusiv accesul la servicii de îngrijire a copiilor 
14 Monitorizarea respectării legislației muncii privind protecția maternității la locul de 

muncă pentru salariatele gravide și mame, lăuze sau care alăptează conform OUG 
96/2003. 

I.T.M. Sibiu Inspector şef adj. 
SSM 

Şef serviciu SSM 

Trim. I-IV 

Digitalizarea/Evaluarea dosarelor de pensii 
15 Continuarea  operațiunilor de evaluare a pensiilor din sistemul public de pensii prin 

identificarea stagiilor de cotizare contributive, asimilate și a stagiilor de cotizare 
necontributive şi prin crearea unei baze de  date care cuprinde veniturile lunare 
realizate anterior datei de 01.04.2001, pentru care s-a datorat contribuția de asigurări 
sociale. 

Casa Judeţeană de 
Pensii Sibiu 

Direcţia stabiliri şi 
plăţi prestaţii 

31.08.2023 

16 Creşterea capacităţii funcţionale în domeniul  IT a Casei Judeţene de Pensii Sibiu, 
prin achiziţionarea de echipamente noi (servere, staţii de lucru, imprimante) 
programe software şi instruire personal.  

Casa Judeţeană de 
Pensii Sibiu 

Compartiment 
informatică, 

comunicare şi relaţii 
publice 

31.12.2023 
 

17 Promovarea avantajelor creării şi utilizării de conturi online pe portalul CNPP prin 
intermediul site-ului şi a paginii de facebook CJP Sibiu, în vederea creşterii numărului 
de utilizatori. 

Casa Judeţeană de 
Pensii Sibiu 

Compartiment 
informatică, 

comunicare şi relaţii 
publice 

31.12.2023 

Modernizarea sistemului de asistență socială - Îmbunătăţirea asistenţei sociale reducerea sărăciei în rândul persoanelor celor mai vulnerabile 
 
18 Evaluarea măsurilor de sprijin pentru acordarea de beneficii persoanelor vulnerabile 

din punct de vedere economic, în scopul scoaterii a 1,5 milioane de persoane din 
starea de deprivare materială severă 

Agenția Județeană 
pentru Plăți și 

Inspecție Socială 
Sibiu 

Bogdan Laura -
Director executiv 

Lunar 
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Oltean Gabriela -Șef 
serviciu 

SBASPSSISES 
19 Implementarea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil din 

sistemul energetic 
Agenția Județeană 

pentru Plăți și 
Inspecție Socială 

Sibiu 

Bogdan Laura -
Director executiv 

Oltean Gabriela -Șef 
serviciu 

SBASPSSISES 
 

Lunar 

20 Continuarea implementării etapelor de creştere a alocaţiilor pentru copii începând cu 
1 ianuarie 2023 
 •  Alocaţiile pentru copiii cu vârste între 0 - 2 ani şi handicap vor creşte la 631 de 
lei; 
    •  Alocaţia pentru copiii de peste 2 ani va  
creşte la 256 de lei; 

Agenția Județeană 
pentru Plăți și 

Inspecție Socială 
Sibiu 

Bogdan Laura -
Director executiv 

Oltean Gabriela -Șef 
serviciu 

SBASPSSISES 
 

Lunar 

21 Îmbunătăţirea procedurilor de realizare a inspecţiei sociale Agenția Județeană 
pentru Plăți și 

Inspecție Socială 
Sibiu 

Bogdan Laura -
Director executiv 
Graur Radu Ioan -

Șef serviciu 
Inspecție Socială 

 

Lunar 

Modernizarea sistemului de asistență socială 
22 Modernizare imobil str. Livezii nr. 36 Cisnădie Consiliul Județean 

Sibiu, Serviciul 
patrimoniu și investiții 

Stănilă Adriana 2023 
Contract 
de lucrări 

nr. 
11302/17.0

5.2022. 
Termen de 
finalizare 

2023 
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23 Asigurarea îngrijirii și educației unui număr estimativ de 148 copii cu măsură de 
protecție specială prin achiziționarea de servicii  sociale rezidențiale. 

DGASPC Sibiu DGASPC Sibiu  
 

2023 

24 Realizarea demersurilor în vederea contractării de servicii sociale de tip locuință 
minim protejată (LmP), de tip locuință maxim protejată (LMP)  și servicii sociale de 
tip CPVI pentru persoanele provenite din centrele rezidențiale pentru persoane adulte 
cu dizabilități din structura DGASPC Sibiu, pentru un număr estimativ de 51 de 
persoane. 

DGASPC Sibiu DGASPC Sibiu 2023 

25 Desfășurarea de acțiuni de informare și promovare a serviciilor oferite de către 
DGASPC prin numărul unic – 119, alte linii telefonice gratuite puse la dispoziție de 
către autoritățile centrale. 

DGASPC Sibiu DGASPC Sibiu Permanent 

26 Realizarea de activități de: 
- informare și consiliere în vederea conștientizării și sensibilizării cu privire la riscul 
de excluziune socială, prevenirea formelor de abuz/neglijare/exploatare/abandon copii 
si violenta domestica 
- informare cu privire la  măsurile de asistență socială, respectiv drepturile sociale–
servicii și prestații. 

DGASPC Sibiu DGASPC Sibiu 2023 

27 Finalizarea procesului de restructurare a celor 2 centre rezidențiale pentru persoanele 
adulte cu dizabilități cu capacitate peste 50 de locuri, respectiv CRRN Tălmaciu, 
CRRN Râu Vadului 

DGASPC Sibiu DGASPC Sibiu 2022 

28 Implementarea proiectului „Creșterea calității vieții copiilor din Centrul de 
Plasament Orlat și prevenirea separării copilului de familia sa” – finanțat prin POR 
2014-2020 

DGASPC Sibiu 
CJ Sibiu 

DGASPC Sibiu 
CJ Sibiu 

2023 

29 Implementarea proiectului ”Creșterea calității vieții copiilor din Centrul de 
Plasament Orlat și prevenirea separării copilului de familia sa prin înființarea altei 
căsuțe de tip familial” - finanțat prin POR 2014-2020 

DGASPC Sibiu 
CJ Sibiu 

DGASPC Sibiu 
CJ Sibiu 

2023 

30 Implementarea proiectului „Asigurarea unui climat familial pentru copiii din Centrul 
de plasament pentru copilul cu dizabilități Prichindelul – Sibiu, prin realizarea unui 
centru de zi” – finanțat prin POR 2014-2020 

DGASPC Sibiu 
CJ Sibiu 

DGASPC Sibiu 
CJ Sibiu 

2023 

31 Implementarea proiectului „Asigurarea unui climat familial pentru copiii din Centrul 
de plasament pentru copilul cu dizabilități ”Prichindelul” – Sibiu, prin construirea a 
două căsuțe de tip familial” – finanțat prin POR 2014-2020 

DGASPC Sibiu 
CJ Sibiu 

DGASPC Sibiu 
CJ Sibiu 

2023 
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32 Continuarea implementării proiectului ”Team-up: Progres în calitatea îngrijirii 
alternative a copiilor” care vizează dezvoltarea sistemului de asistență maternală 
 

DGASPC Sibiu 
 

DGASPC Sibiu 
 

2023 

33 Continuarea implementării proiectului ”Venus - Împreună pentru o viață în 
siguranță” si asigurarea funcționării Locuinței Protejate Victoria destinată victimelor 
violentei domestice ca parte a rețelei de la nivel național creată prin proiectul 
menționat 

DGASPC Sibiu DGASPC Sibiu 2023 

34 Înființarea unui Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități DGASPC Sibiu DGASPC Sibiu 2023 
35 Înființarea unui adăpost de noapte pentru copiii străzii DGASPC Sibiu DGASPC Sibiu 2023 
36 Închiderea Centrului de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități  Turnu Roșu, prin 

înființarea a 1 căsuțe de tip familial și 1 centru de zi de recuperare pentru copilul cu 
dizabilități. 

DGASPC Sibiu 
CJ Sibiu 

DGASPC Sibiu 
CJ Sibiu 

2023 

37 Închiderea Centrului de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități  Turnu Roșu, prin 
construirea unei case de tip familial. 

DGASPC Sibiu 
CJ Sibiu 

DGASPC Sibiu 
CJ Sibiu 

2023 

38 Asigurarea supervizării externe pentru specialiștii pentru personalul de specialitate 
din cadrul DGASPC Sibiu 

DGASPC Sibiu DGASPC Sibiu 2023 

39 Telefonul copilului DGASPC Sibiu DGASPC Sibiu 2023 
40 Înființarea de locuințe protejate (LmP, LMP) DGASPC Sibiu DGASPC Sibiu 2023 
41 Înființarea unui Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 

(în parteneriat cu DAS/SPAS-uri) 
DGASPC Sibiu DGASPC Sibiu 2023 

42 Înființarea unui Centru de zi destinat copiilor cu tulburări de comportament DGASPC Sibiu DGASPC Sibiu 2023 
43 Înființarea unui Centru de zi destinat copiilor și familiilor vulnerabile provenite din 

zona de conflict, Ucraina 
DGASPC Sibiu DGASPC Sibiu 2023 
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CAPITOLUL 13  FAMILIE, TINERET ȘI EGALITATE DE ȘANSE 

 
Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen 
de 

finalizare 
Obiective în domeniul familiei, tineretului și egalității de șanse 
1 Dezvoltarea activităților de voluntariat și internship cu participarea tinerilor și 

studenților din Municipiul Sibiu și Județul Sibiu 
Filarmonica de Stat 
Sibiu 

Manager/Dep. 
Artistic 

2023 

2 Finanțarea activităților de și pentru tineret prin implementarea Programului 
acțiunilor de și pentru tineret- Agenda pentru Tineret a Județului Sibiu, program 
finanțat din bugetul local al Județului Sibiu 

Consiliul Județean 
Sibiu 
Serviciul Strategii, 
Dezvoltare Economică 
și Socială 

Delia Lisan 2023 

3 Implicarea Consiliul Civic Consultativ în procesul de elaborare a actelor normative 
de interes județean, eficientizarea participării tinerilor la procesul decizional, 
încurajarea participării active a tinerilor la viața publică 

Consiliul Județean 
Sibiu 
Serviciul Strategii, 
Dezvoltare Economică 
și Socială 
 

Dana Lupică 
Alexandru Turcu 

Delia Lisan 

Permanent 
 

4 Asigurarea funcționării Consiliului Consultativ pentru Politici de Tineret în 
problematici de și pentru tineret, propuneri proiecte și programe de tineret, 
identificare surse de finanțare 

Consiliul Județean 
Sibiu 
Serviciul Strategii, 
Dezvoltare Economică 
și Socială 
 

Dana Lupică 
Delia Lisan 

2023 

5 Implementarea proiectului Eco-sustenabilitate și accesibilitate în turism și 
valorificarea patrimoniului (Programul Comunitar Erasmus+, KA2-Cooperation 
Partnership Key Action, cod proiect 2022-1-IT02-KA210-ADU-000083729) 

Consiliul Județean 
Sibiu (partener) 
Serviciul Strategii, 
Dezvoltare Economică 
și Socială 

Dana Lupică 2022-2024 
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6 Proiectul Un parteneriat pentru incluziunea economico-socială a comunității 
marginalizate Tîrnava POCU 2014-2020  

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

- creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor de etnie romă, înscrise 
în GT al proiectului  - 570 GT – servicii sociale integrate, activități comunitare 

- asigurarea funcționalității Centrului Comunitar de Incluziune Socială și 
sustenabilitatea acestuia 

- formarea profesională a 250 de persoane de etnie romă  
- încadrarea pe piața muncii a 70 de persoane 

150 de copii și părinți beneficiari de servicii educaționale 

Consiliul Județean 
Sibiu 
Serviciul Strategii, 
Dezvoltare Economică 
și Socială 

Dana Lupică 2023 
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CAPITOLUL 14 CULTURĂ  
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată în 
realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de 
finalizare 

Cultura este un factor integrator al tradiţiilor, al patrimoniului, al diversităţii, al creaţiilor artistice şi al noilor platforme de comunicare şi 
trebuie tratată corespunzător pentru a se crea/consolida instituţii pe măsura beneficiilor pe care doar acest liant al societăţii le poate oferi. În 
acest sens, trebuie stimulată complementaritatea dintre cele două mari specificităţi ale sale: patrimoniul material (de la arheologie la monumente 
istorice, de la arhitectură, artele frumoase la muzee, de la infrastructură culturală la monumentele de for public - fără ca enumerarea să fie 
limitativă) şi patrimoniul imaterial (de exemplu: tradiţii, obiceiuri, literatură, media, cinematografie şi artele spectacolului, evenimente culturale 
de masă, meşteşuguri, sport, gastronomie ş.a.m.d.). Pentru ca diversitatea şi bogăţia patrimoniului cultural să redevenă valoare generatoare de 
valori pentru cetăţeni şi societate, dinspre trecut, prin prezent, înspre viitor, trebuie urgent reformate aspecte ca: finalizarea şi punerea în 
aplicare a strategiei sectoriale în domeniul culturii; adaptarea domeniului cultural la dinamica schimbărilor din societate; conservarea şi 
promovarea activă a valorilor identitare româneşti şi ale comunităţilor naţionale; valorificarea rolului tuturor actanţilor din acest univers 
complex al interferării patrimoniului cultural material şi imaterial; fructificarea resurselor existente, definirea obiectivelor concrete şi a 
indicatorilor de performanţă măsurabile; corelarea demersurilor administraţiei centrale şi locale cu societatea civilă; corelarea cu planul naţional 
pentru educaţie şi reflectarea în programa educaţională a importanţei protejării active a patrimoniului cultural naţional. 
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1 Restructurarea activităţii direcţiilor judeţene pentru cultură în scopul scăderii 

barierelor administrative în vederea elaborării documentelor specifice, precum și 

pentru accesarea de fonduri comunitare sau din surse extracomunitare. 

 

Transformarea de posturi, cu modificarea schemei de funcții, din cadrul 
compartimentelor: Monumente Istorice și Arheologie, precum și Patrimoniu 
Mobil ale DJC Sibiu, în vederea îmbunătățirii capacității administrative, inclusiv 
prin externalizarea unor servicii de specialitate. 

Director 

Executiv 

Compartimentul 
Resurse Umane  

și 
Compartimentul 

Contabilitate 

Dr. Ilie Dan Nanu 

Consilier Superior, 

Cristina Lupu, 

Ec. Luminița 
Neagu 

Iunie 2023 

- fonduri proprii ale 

Ministerului Culturii, 

 

2 Participarea la programe de specializare/pregătire profesională continuă pentru 

personalul de specialitate al DJC Sibiu.  

Participarea la cursuri de specializare în domeniile de specialitate: monumente 
istorice, urbanism, arhitectură, arheologie și protejarea patrimoniului cultural 
mobil. 

Director 

Executiv 

Compartimentul 
Resurse Umane 

și 
Compartimentul 

Contabilitate 

Dr. Ilie Dan Nanu 

În funcție de 

evaluarea tuturor 

membrilor 

instituției, cu 

idemntificarea 

nevoilor de 

perfecționare. 

Ec. Luminița 
Neagu 

Decembrie 2023 

- fonduri proprii ale 

DJC Sibiu. 

 

3 Reorganizarea arhivei DJC Sibiu în vederea digitalizării patrimoniului cultural 

imobil, mobil, precum şi extinderea la domeniul documentelor privind patrimoniu 

imaterial. 

Director 

Executiv 

Dr. Ilie Dan Nanu 

Inspector Arh. 

Romașcan Ștefania, 

Decembrie 2023 

- fonduri proprii ale 

Ministerului Culturii, 



134 
 

Inventarierea patrimoniului imobil și mobil din inventarele existente sau 
recuperate și actualizarea documentațiilor care stau la baza întocmirii Listei 
Monumentelor Istorice din Județul Sibiu. 

Compartimentul 

Monumente 

Istorice și 

Arheologie 

Compartimentul 
Patrimoniu 

Mobil 

Consilieri Superiori 

- Dr. Sana Daniel, 

Dr. Ploscă Cristina, 

Dr. Consuela 
Avram 

- fonduri proprii ale 
DJC Sibiu. 

4 Verificarea și inventarierea muzeelor și colecțiilor locale (sătești, parohiale, 

școlare, particulare). 

Identificarea și verificarea operatorilor economici care colecționează și 
comercializează bunuri de artă. 

Director 

Executiv 

Compartimentul 

Patrimoniu 

Mobil 

 

Dr. Ilie Dan Nanu 

Consilieri Superiori 

- Dr. Consuela 

Avram, 

Dr. Sana Daniel 

 

Multianual 

5 Consolidarea parteneriatului cu unităţile administrativ-teritoriale, precum și cu 

unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România în 

vederea protejării, conservării, restaurării şi valorificării patrimoniului cultural 

mobil şi imobil prin asigurarea cadrului legislativ necesar. 

Se vor realiza acțiuni comune, pe teme de conservare, promovare  și valorificare 

a patrimonului cultural mobil și imobil cu membrii cultelor recunoscute, precum 

și cu reprezentanții administrației publice locale (primării și serviciile de 

specialitate ale Consiliului Județean) 

  

Director 

Executiv 

Compartimentul 

Monumente 

Istorice și 

Arheologie; 

Compartimentul 
Patrimoniu 

Mobil 

Dr. Ilie Dan Nanu 

Consilieri Superiori 

Dr. Dr. Habil. 

Ciprian Iulian 

Toroczkai, 

Inspector Arh. 

Romașcan Ștefania, 

Dr. Sana Daniel, 

Dr. Ploscă Cristina, 

Decembrie 2023 

- fonduri proprii ale 

Ministerului Culturii, 

- fonduri proprii ale 

DJC Sibiu, 

- alte tipuri de 

fonduri. 
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Dr. Consuela 

Avram, 

Crina Băra 

 
6 Crearea unei platforme pentru gestionarea procedurilor pentru obţinerea avizelor, 

în cazul executării lucrărilor, asigurând eficientizarea şi transparentizarea 

gestionării acestora, reducerea timpului de lucru pentru soluţionarea dosarelor; 

digitalizarea reperelor din Lista Monumentelor Istorice. 

 
Colaborarea cu experți IT, pe baza unor servicii externalizate, pentru optimizarea 
activității on-line a instituției. 

Director 

Executiv 

 

Dr. Ilie Dan Nanu 

 

Decembrie 2023 

- fonduri proprii ale 

DJC Sibiu. 

 

 

7  Pregătirea dosarelor pentru înscrierea unora dintre cele mai valoroase bunuri 

culturale imobile în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural al umanităţii – 

inclusiv în patrimoniul UNESCO 

 

Transmiterea de propuneri pentru reglementări privind viitoarele comisii de 

monitorizare a monumentelor UNESCO (stabilirea unor criterii cuantificabile în 

vederea nominalizării specialiștilor); 

Monitorizarea, controlul și evidența zonelor cuprinse în dosarul Sibiu UNESCO, 

în colaborare cu Consiliul Județean Sibiu și Institutul Național al Patrimoniului 

 

Director 

Executiv 

Compartimentul 

Monumente 

Istorice și 

Arheologie 

Institutul 

Național al 

Patrimoniului 

Consiliul 
Județean Sibiu 

Dr. Ilie Dan Nanu 

Consilieri Superiori 

Dr. Ciprian-Iulian 

Toroczkai, 

Arh. Romașcan 

Ștefania, 

Arh. Iosefina 

Postăvaru, 

Arhitect șef  al 
Consiliului 

Județean Sibiu 

Decembrie 2023 
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8 Consolidarea relației cu mass-media publică, regională și națională: 

- modificarea site-ului instituției, precum și realizarea unei paginii de Facebook; 

- transmiterea periodică de comunicate către mass-media, cu semnalarea celor mai 

importante aspecte ale activității instituției;  

-organizarea de conferințe comune cu alte instituții publice; 

- organizarea de întâlniri cu reprezentanții mass-media (briefing-uri), pentru o 
mai bună cunoaștere de către public a activității instituției. 

Director 

Executiv 

 

Dr. Ilie Dan Nanu 

Consilier  

Corina Dăscalașu 

 

Decembrie 2023 

- fonduri proprii ale 

DJC Sibiu. 

 

9 Eficientizarea colectării taxei Timbrului Monumentelor Istorice: 

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

Director 

Executiv 

și 

Compartimentul 
Contabilitate 

Dr. Ilie Dan Nanu 

Consilier achiziții 
publice 

Decembrie 2023 

- fonduri proprii ale 

Ministerului Culturii. 

 

10 Măsuri privind armonizarea/modificarea şi completarea legislaţiei în materia 

protejării patrimoniului mobil și imobil: 

- modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 și a Legii nr. 109/2016 pentru 

completarea art. 51 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice (precum și a imobililor situate în zonele construite protejate); 

- simplificarea procedurii de avizare în materia protejării monumentelor istorice 

prin modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001.  

- echivalări, corecţii ale Listei Monumentelor Istorice (LMI) şi ale zonelor de 

protecţie ale acestora, ale Registrului Arheologic Naţional (RAN); 

Director 

Executiv 

Compartimentul 

Monumente 

Istorice și 

Arheologie 

Compartimentul 
Patrimoniu 

Mobil 

Dr. Ilie Dan Nanu 

Consilieri Superiori 

Dr. Ciprian Iulian 

Toroczkai, 

Arh. Romașcan 

Ștefania, 

Dr. Sana Daniel 

Dr. Ploscă Cristina, 

Multianual 

- fonduri proprii ale 

Ministerului Culturii, 

- fonduri proprii ale 

DJC Sibiu, 

- alte tipuri de 

fonduri, 

- fonduri ale UAT-

urilor. 
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- elaborarea de reglementări urbanistice corespunzătoare, lansarea unor programe 

de repertoriere a siturilor şi monumentelor istorice și arheologice, precum şi de 

stabilire a unor criterii de diferenţiere a siturilor şi monumentelor în scopul 

înscrierii corecte în categoriile A şi B etc.;  

- modificarea şi completarea normelor metodologice privind situaţiile în care 

autorităţile administraţiei publice centrale şi locale contribuie la acoperirea 

costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, cu 

stabilirea proporţiei contribuţiei, procedurilor, precum şi condiţiile pe care trebuie 

să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna;  

- clarificarea abordării şi protecţiei monumentelor arheologice şi istorice aflate în 

proprietate privată (viziune, infrastructură, planuri de acţiune);  

- elaborarea unor norme şi standarde naţionale privind cercetarea, inventarierea, 

delimitarea patrimoniului imobil, corelată cu adaptarea standardelor privind 

cercetările arheologice la cerinţele regionale privind cercetarea arheologică, 

evidenţa, conservarea sau restaurarea patrimoniului cultural. 

Acțiuni: 

Se vor transmite propuneri către Ministerul Culturii, pe baza experienței 
acumulate de către membrii instituției, în vederea elaborării Codului 
Patrimoniului 

Dr. Consuela 

Avram 

Crina Băra 

 

11 Cooptarea autorităților locale pentru stimularea ofertei culturale și pentru 
dezvoltarea de parteneriate pentru organizarea de festivaluri, cercetări în teren, 
proiecte de turism cultural, spectacole, etc.  

CJCPCT 
Cindrelul-Junii 

Sibiului 

Manager 2023 
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12 Stimularea vieții culturale în zone lipsite de agende culturale și de infrastructură, 
prin platforme de difuzare culturală, prin spectacole oferite de Ansamblul 
Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului, în mediul offline și online, prin 
cercetări etnofolclorice și alte activități culturale 

CJCPCT 
Cindrelul-Junii 

Sibiului 

Manager 2023 

13 Dezvoltarea manifestărilor anuale ale CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu, pe 
segmentele creație, cercetare artistică, producție și educație culturală 

CJCPCT 
Cindrelul-Junii 

Sibiului 

Manager 2023 

14 Participări ale Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiu” și ale 
ansamblurilor din județ, la festivaluri, spectacole, schimburi culturale, întâlniri de 
specialitate, organizate în țară și/sau în străinătate 

CJCPCT 
Cindrelul-Junii 

Sibiului 

Manager 2023 

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

CJCPCT 
Cindrelul-Junii 

Sibiului 

Manager 2023 

16 Colaborări cu mass-media națională pentru preluarea și transmiterea 
festivalurilor organizate de CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu  

CJCPCT 
Cindrelul-Junii 

Sibiului 

Manager 2023 

17 Cooperare inter-instituțională în vederea identificării de proiecte interdisciplinare 
cu alte instituții de profil cultural din județul Sibiu și Municipiul Sibiu 

Filarmonica de 
Stat Sibiu 

Manager/Dep. 
Artistic 

2023 

18 Continuarea parteneriatelor deja existente și susținerea a noi proiecte pentru 
comunitate 

Filarmonica de 
Stat Sibiu 

Manager/Dep. 
Artistic 

2023 

19 Realizarea de concerte simfonice/camerale/vocal-simfonice respectiv spectacole  
pe plan național și internațional 

Filarmonica de 
Stat Sibiu 

Manager/Dep. 
Artistic 

2023 

20 Realizarea de concerte simfonice/camerale/vocal-simfonice respectiv spectacole 
în aer liber și în spații neconvenționale  

Filarmonica de 
Stat Sibiu 

Manager/Dep. 
Artistic 

2023 

21 Găzduirea unor evenimente socio-culturale  Filarmonica de 
Stat Sibiu 

Manager/Dep. 
Artistic 

2023 
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22 Programul ce facilitează accesul publicului larg la patrimonial minorităților 
etnice reprezentate în Muzeul ASTRA 
Calea Minorităților Etnice 

Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Managementul 

colecțiilor 
Secția Muzee 
pavilionare 

Muzeul Emil 
Sigerus / 

Etnografie 
săsească 

Camelia Ștefan, 
muzeograf 

Simona Malearov, 
muzeograf 

permanent 

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

Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Direcția 
Conservare – 

restaurare. Centrul 
ASTRA pentru 

Patrimoniu 
Geanina Ionescu 

permanent 

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

Complexul 
Naţional Muzeal 
ASTRA, Sibiu 

Direcția ASTRA 
Film 

Dumitru Budrala 

permanent 

25 Realizarea proiectelor proprii prevăzute în Proiectul Managerial pentru an 2023 
-Festivalul ”Zilele Porților Deschise”  
-Festivalul ”Obiceiuri și Tradiții”   
- Proiect de turism cultural 

Școala Populară 
de Arte și 

Meserii Ilie 
Micu Sibiu 

MANAGER 
Vintilă Alina 

Angelica 

31.12.2023 

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

Școala Populară 
de Arte și 

Meserii Ilie 
Micu Sibiu 

MANAGER 
Vintilă Alina 

Angelica 

31.12.2026 
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27 Programul Agenda pentru Cultură și Dezvoltarea Comunității  (ApC) Consiliul 
Județean Sibiu 

Serviciul 
Strategii, 

Dezvoltare 
Economică și 

Socială 

Ioana Preda 2023 

28 Crearea unei baze naționale de date pentru evidența patrimoniului arheologic, cu 
spațiu aferent de stocare, cu acces liber pentru instituțiile deținătoare de 
patrimoniu (muzee și instituții de cultură și cercetare), pornind de la Programul 
DocPat – realizat de Institutul Național al Patrimoniului 

Biblioteca 
Județeană Astra 

Sibiu 

Comp. Colecții 
speciale 

2023 

29 Valorificarea fondurilor de documente existente în Compartimentul Colecții 
speciale (carte românească veche, manuscrise, Transilvanice, iconografie) prin 
organizarea de expoziții tematice și elaborarea de studii și cărți științifice, 
precum și dezvoltarea producției editoriale și tipografice în cadrul instituției 

Biblioteca 
Județeană Astra 

Sibiu 

Comp. Colecții 
speciale, Comp. 

Editură, Tipografie, 
Legătorie 

2023 

30 Digitalizarea arhivelor patrimoniului imaterial – Dezvoltarea Arhivei Digitale a 
Bibliotecii și publicarea obiectelor digitale pe pagima web a instituției, punerea 
la dispoziția utilizatorilor interesați a obiectelor pe suport DVD și/sau tipărit 

Biblioteca 
Județeană Astra 

Sibiu 

Comp. Colecții 
speciale, Comp. 
Informatizare – 

Digitizare 

2023 
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CAPITOLUL 15 CERCETARE, INOVARE ȘI DIGITALIZARE 

 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de 
finalizare 

Obiective în domeniul cercetării, inovării și digitalizării 
1 Arhivarea digitală a imaginilor foto-video de la manifestările organizate de CJCPCT 

„Cindrelul-Junii” Sibiu 
CJCPCT Cindrelul-
Junii Sibiului 

Manager 2023 

2 Arhivarea digitală a imaginilor foto-video de la spectacole susținute de Ansamblul 
Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” 

CJCPCT Cindrelul-
Junii Sibiului 

Manager 2023 

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

CJCPCT Cindrelul-
Junii Sibiului 

Manager 2023 

4 Actualizarea bazei de date electronice privind patrimoniul cultural material și 
imaterial 

CJCPCT Cindrelul-
Junii Sibiului 

Manager 2023 

5 Cercetări de specialitate pentru includerea valorilor în inventarul național CJCPCT Cindrelul-
Junii Sibiului 

Manager 2023 

6 Updatarea site-ului instituției precum și a altor canale de comunicare în masă 
(Facebook, Youtube, Instagram, tik-tok) 

Filarmonica de Stat 
Sibiu 

Manager/Dep. 
Artistic 

2023 

7 Inventarierea și salvgardarea fondurilor arhivistice de factură muzicală  Filarmonica de Stat 
Sibiu 

Manager/Dep. 
Artistic 

2023 

8 Eficientizarea gestionării comunicării interne și fluxului documentelor Filarmonica de Stat 
Sibiu 

Manager/Dep. 
Artistic 

2023 

9 Participarea la Proiectul E-Cultura. Biblioteca digitală a României Complexul Naţional 
Muzeal ASTRA, 
Sibiu 

Direcția 
Managementul 

colecțiilor 

30 iunie 2023 

10 Platformă online/portal web destinată depunerii online de către solicitanții de 
finanțare a tuturor documentațiilor necesare obținerii de finanțări nerambursabile 

Consiliul Județean 
Sibiu 
Serviciul Strategii, 
Dezvoltare 
Economică și 
Socială 

Ioana Preda 2023 
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CAPITOLUL 16  SPORT 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de 
finalizare 

 Domeniul: Sport 
Cresterea numarului de competitii sportive adresate copiilor si tinerilor, organizate in colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, precum si 
a numarului de sportivi ce practica sportul de performanta. 
1 Încurajarea şi consilierea de specialitate pentru constituirea Asociaţiilor sportive 

fără personalitate juridică în unităţile şcolare în vederea creşterii numărului 
practicanţilor, cu precădere în rândul copiilor şi tinerilor, în scopul integrării, 
participării şi coeziunii sociale, a formării şi dezvoltării ca cetăţeni activi, educaţi şi 
responsabili, precum şi pentru întărirea sentimentului de apartenenţă şi mândrie 
naţională. 
Obiectiv propus: Consilierea de specialitate și avizarea constituirii asociațiilor 
sportive fără personalitate juridica în unitățile școlare                          
Număr propus: 6 

Direcţia Județeană 
pentru 

Sport și Tineret 
Sibiu 

Damian 
Matei - 

consilier 
sport 

Iliescu Eugen 
– consilier 

sport 
Călin Anton 
– inspector 

sport 

31decembrie 2023 
 
 

2 Reluarea legăturii dintre sportul de masă și cel de performanță. 
Sprijinirea organizării şi desfăşurării competiţiilor sportive pe ramură de sport 
cuprinse în calendarul ONSŞ. 
Obiectiv propus: Sprijinirea desfășurării etapelor județene pentru ramurile de sport: 
Atletism, Fotbal, Baschet, Handbal, Volei, Șah, Tenis de masă, Rugby. 
Fazele intermediare, respectiv fazele județene și fazele de zonă, din cadrul ONSS s-
au desfășurat în primul semestru. 

Direcţia Județeană 
pentru 

Sport și Tineret 
Sibiu 

Damian 
Matei - 

consilier 
sport 

Iliescu Eugen 
– consilier 

sport 
Călin Anton 
– inspector 

sport 

31decembrie 2023 
 
 

Dezvoltarea sportului de masa – Cresterea numarului de practicanti ai sportului de masa. 
3 În cadrul programului „Sportul pentru toţi” (P2), DJS sprijină şi organi-zează 

competiţii proprii sau în parteneriat cu structuri sportive şi alte instituţii cu atribuţii 
Direcţia Județeană 

pentru 
Damian 
Matei - 

31 decembrie 2023 
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în domeniu pentru încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod 
continuu, de cât mai mulți cetăţeni și pentru depistarea elementelor capabile de a 
continua o carieră sportivă.   
Obiectiv propus: 4 actiuni 

Sport și Tineret 
Sibiu 

consilier 
sport 

Iliescu Eugen 
– consilier 

sport 
Călin Anton 
– inspector 

sport 
4 Reluarea legăturii dintre sportul de masă și cel de performanță. 

Crearea posibilităţilor de depistare, selecţie a noilor talente cu reale posibilităţi de 
practicare a sportului la nivelul structurilor sportive care activează pe raza judeţului. 
DJS Sibiu organizeaza actiuni de selectie la nivelul judetului in colaborare cu ISJ 
Sibiu și Asociațiile județene pe ramura de sport. 
Număr acțiuni de selecție propuse: 12 actiuni;    
Număr de sportivi selecționați: 100 copii.    

Direcţia Județeană 
pentru 

Sport și Tineret 
Sibiu 

Damian 
Matei - 

consilier 
sport 

Iliescu Eugen 
– consilier 

sport 
Călin Anton 
– consilier 

sport 

31 decembrie 2023 
 

Dezvoltarea, promovarea și susținerea sportului de performanță 
5 Realizarea unui număr de 35 de acțiuni în cadrul „Promovarea sportului de 

performanță” (P1) cu accent pe ramurile de sport prioritare 
Număr acțiuni: 35 

Direcţia Județeană 
pentru 

Sport și Tineret 
Sibiu 

Damian 
Matei - 

consilier 
sport 

Iliescu Eugen 
– consilier 

sport 
Călin Anton 
– inspector 

sport 

31 decembrie 2023 
 

6 Intensificarea colaborării cu structurile sportive de drept public și privat. Încheierea 
de protocoale de parteneriat cu asociațiile județene pe ramură de sport și cluburile 

Direcţia Județeană 
pentru 

Damian 
Matei - 

31 decembrie 2023 
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sportive de drept public și privat pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor sportive 
cuprinse în program. 
Număr protocoale: 32 

Sport și Tineret 
Sibiu 

consilier 
sport 

Iliescu Eugen 
– consilier 

sport 
Călin Anton 
– consilier 

sport 
7 Elaborarea și aplicarea unei metodologii de finanțare cu criterii și indicatori 

specifici, măsurabile – în colaborare cu autoritățile publice locale (Primării, 
Consiliul Județean) pentru finanțare de la bugetele locale a structurilor sportive de 
drept privat (asociații județene pe ramură de sport, cluburile sportive de drept privat) 
conforma Legii nr.350/2.12.2005 și structurilor sportive de drept public conform 
Legii nr.69/2000 – Legea Educației Fizice și sportului, art.18.  Se va oferi 
consultanță de specialitate pentru elaborarea Ghidurilor de finanțare și a criteriilor 
minime de acces la fonduri nerambursabile din fondurile publice, respectiv la 
nivelul Consiliului Județean cu respectarea dispozițiilor legale în materie. 

Direcţia Județeană 
pentru 

Sport și Tineret 
Sibiu 

Damian 
Matei - 

consilier 
sport 

Iliescu Eugen 
– consilier 

sport 
Călin Anton 
– consilier 

sport 

31 decembrie 2023 
 

8 Agenda sportivă pentru structuri sportive de drept privat Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul Strategii, 
Dezvoltare 

Economică și 
Socială 

Crina Sim 2023 

9 Agenda sportivă pentru structuri sportive de drept public Consiliul Județean 
Sibiu 

Serviciul Strategii, 
Dezvoltare 

Economică și 
Socială 

Crina Sim 2023 

10 Gala de premiere a sportivilor și antrenorilor  2022 Consiliul Județean 
Sibiu 

Crina Sim 2023 
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Serviciul Strategii, 
Dezvoltare 

Economică și 
Socială 
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CAPITOLUL 18 AFACERI INTERNE 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată 
în realizare 

Persoana 
responsabilă 

Termen de 
finalizare 

Optimizarea instituțiilor MAI pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și societății, într-o manieră coerentă, guvernată de principii solide și 
responsabile 
1 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea 

și modernizarea Palatului Administrativ – Instituția Prefectului Județul Sibiu – 
conform Hotărârea de Guvern nr. 1.207/05 octombrie 2022 
Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA ( în prețuri valabile la data de 
21.09.2021, 1 Euro = 4,9485 lei) 57.363 mii lei 
 

Compania Națională 
de Investiții CNI – 

S.A. 

Compania 
Națională de 

Investiții CNI – 
SA, pe perioada 

realizării investiției 
– Instituția 

Prefectului – 
Județul Sibiu, după 

realizarea 
investiției 

Durata de 
execuție a 

obiectivului de 
investiții 24 

luni 

Consolidarea capacităţii de intervenţie şi de reacţie a MAI, pentru impunerea respectării legii  
 

2 Organizarea şi executarea de acţiuni pe DN, DJ, DC, pe raza localităţilor urbane şi 
rurale, având ca scop reducerea cauzelor generatoare de evenimente rutiere cu 
consecințe grave și creșterea nivelului siguranței circulației pe drumurile publice de  
pe raza județului Sibiu. 

      
Serviciul Rutier 

  

Comisar sef Maxim 
Bogdan Valentin 31.12.2023 

3 Derularea de activităţi comune, în mediul şcolar din localităţile urbane şi rurale, în 
colaborare cu lucrătorii Biroului de Poliție pentru Siguranța Școlară și ai 
Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, pentru reducerea 
victimizării în rândul elevilor, ca urmare a implicării acestora în evenimente rutiere 

      
Serviciul Rutier 

  

Comisar sef Maxim 
Bogdan Valentin 
Inspector principal 
Natea Ionuț Dragoș 

31.12.2023 

4 Colaborarea cu factorii responsabili din mediul universitar, prin organizarea unor 
acţiuni periodice, punctuale în zona centrelor universitare, inclusiv în zona spaţiilor 
de cazare, în scopul prevenirii producerii accidentelor rutiere cauzate de indisciplina 

      
Serviciul Rutier 

  

Comisar sef Maxim 
Bogdan Valentin 

 
31.12.2023 
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pietonilor precum și de neacordarea priorității la pietoni, ori alte abateri de la 
normele rutiere în vigoare. 

5 În conformitate cu prevederile Ordinului M.T.C.T./M.I.R.A.nr.510/230/2007, 
pentru aprobarea Reglementarilor privind controlul în trafic a vehiculelor rutiere – 
RNTR 11, cu modificările și completările ulterioare și ale Protocolului comun de 
colaborare nr.28/5460/2012, dintre Direcția Rutieră și Regia Autonomă - Registrul 
Auto Român, organizarea de acțiuni comune, având ca scop reducerea cauzelor 
generatoare de evenimente rutiere cu consecințe grave, produse pe fondul 
defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor. 

      
Serviciul Rutier 

  

Comisar sef Maxim 
Bogdan Valentin 
Inspector principal 
Natea Ionuț Dragoș 31.12.2023 

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

Serviciul Ordine 
Publică 

Comisar 
Malea Bogdan-

Nicolae 
Insp. 

Dădulescu Simona 

31.12.2023 

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

Serviciul Ordine 
Publică 

Comisar 
Malea Bogdan-

Nicolae 
Insp. Pană Denisa 

31.12.2023 

8 Protejarea fondului forestier și piscicol de pe raza județului Sibiu, prin organizarea 
de acțiuni pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul silvic și 
piscicol, atât individual cât şi în colaborare cu alte instituţii cu responsabilităţi în 
domeniu. 

Serviciul Ordine 
Publică 

Comisar 
Malea Bogdan-

Nicolae 
Comisar Diaconu 

Cosmin 

31.12.2023 

9 Asigurarea respectării legislației pe linia sistemelor de securitate private prin 
desfășurarea de activități de avizare a planurilor de pază și a proiectelor tehnice ale 
sistemelor tehnice antiefracție. 
 

Serviciul Ordine 
Publică 

Comisar 
Malea Bogdan-

Nicolae 
Cms. șef Fleacă 

Adrian 

31.12.2023 

10 Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni pe linia sistemelor de securitate private în 
vederea protejării bunurilor şi valorilor deţinute de persoanele juridice de pe raza de 
competenţă. 
 

Serviciul Ordine 
Publică 

Comisar 
Malea Bogdan-

Nicolae 

31.12.2023 
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Cms. șef Fleacă 
Adrian 

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

Serviciul de 
Investigare a 
Criminalității 
Economice 

Cms. șef Negru 
Cristian 

Cms. șef Crețu 
Ioan 

Insp. pr. Vijoli 
Octavian 

31.12.2023 

12 Prevenirea şi combaterea corupției şi a fraudelor din domeniul achizițiilor publice, 
identificarea şi investigarea mecanismelor complexe de criminalitate care afectează 
bugetele instituțiilor publice. 

Serviciul de 
Investigare a 
Criminalității 
Economice 

Cms. șef Negru 
Cristian 

Cms. șef Pălăștea 
Mădălin 

Insp. pr. Vijoli 
Octavian 

31.12.2023 

13 Asigurarea recuperării prejudiciilor în cauzele penale instrumentate și dinamizarea 
măsurilor de identificare a bunurilor provenite din infracțiuni în vederea recuperării 
prejudiciului şi aplicării masurilor asiguratorii. 

Serviciul de 
Investigare a 
Criminalității 
Economice 

Cms. șef Negru 
Cristian 

Cms șef Pălăștea 
Mădălin 

Cms. șef  Crețu 
Ioan 

Insp. pr. Vijoli 
Octavian 

31.12.2023 

14 Întărirea capacităţii de intervenţie şi acţiune pe linia prevenirii şi combaterii 
infracţiunilor îndreptate împotriva persoanei şi a celor care aduc atingere libertăţilor 
sexuale, precum şi identificarea şi destructurarea grupurilor de infractori cu 
preocupări în sfera infracţionalităţii cu violenţă. 
 

Serviciul Investigații 
Criminale 

 

Cms. șef de poliție 
Alexandru Ovidiu 

 

31.12.2023 
 

15 Dinamizarea activităţilor pe linia prevenirii şi combaterii infracţiunilor îndreptate 
împotriva patrimoniului cultural național. 

Serviciul Investigații 
Criminale 

 

Cms. șef de poliție 
Videanu Cristian 

31.12.2023 
 

16 Măsuri de prevenire şi combatere a delincvenţei şi victimizării juvenile. Serviciul Investigații 
Criminale 

Cms. șef de poliție 
Alexandru Ovidiu 

31.12.2023 
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17 Desfăşurarea de acţiuni punctuale pentru depistarea persoanelor care desfăşoară 
acte/fapte de braconaj cinegetic, în vederea protejării faunei şi fondurilor  cinegetice 
(nr. de acţiuni./ nr. de arme/muniţie indisponibilizate în vederea confiscării, 
cantitate măsurată în kg carne de vânat indisponibilizată în vederea confiscării, nr. 
autovehicule confiscate, ca urmare a actelor de braconaj, nr. dosare penale 
întocmite, nr. persoane cercetate,fapte constatate). 

Serviciul Arme, 
Explozivi și 
Substanțe 

Periculoase 

Cms. șef Pîrvu Alin 31.12.2023 

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

Serviciul Arme, 
Explozivi și 
Substanțe 

Periculoase 

Cms. Mihai Mihai 31.12.2023 

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

Serviciul Arme, 
Explozivi și 
Substanțe 

Periculoase 

Insp. Costea Radu 31.12.2023 

20 Desfăşurarea de activităţi specifice prelungirii valabilităţii permiselor de armă care 
urmează să expire în cursul anului curent( nr. permise de armă a căror valabilitate a 
fost prelungită, nr. dosare penale întocmite potrivit art. 342, alin.6 C.P., nr. 
arme/muniţii indisponibilizate în vederea confiscării, nr. persoane cercetate penal) 

Serviciul Arme, 
Explozivi și 
Substanțe 

Periculoase 

Insp. Costea Radu 31.12.2023 

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

Serviciul Arme, 
Explozivi și 
Substanțe 

Periculoase 

Insp. pr. Cheorcea 
Valentin 

31.12.2023 

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

Serviciul Arme, 
Explozivi și 
Substanțe 

Periculoase 

Insp. pr. Cheorcea 
Valentin 

31.12.2023 

23 Realizarea de activităţi de prevenire şi informare a populaţiei în vederea îndeplinirii 
obiectivelor din programele naţionale iniţiate de I.C.P.C. în conformitate cu 
politicile în domeniul prevenirii criminalităţii ale I.G.P.R. pentru anul 2021 

Compartimentul de 
Analiza și 
Prevenirea 

Criminalității 

Adjunctul şefului 
inspectoratului 
Comisar şef de 

31.12.2023 
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poliţie Ioan Lucian 
Tarnu 

Scms. Huzoaica 
Mihaela 

24 Realizarea de activităţi de prevenire şi informare a populaţiei în vederea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite în cadrul proiectelor şi campaniilor iniţiate în plan local pentru 
anul 2021 

Compartimentul de 
Analiza și 
Prevenirea 

Criminalității 

Adjunctul şefului 
inspectoratului 
Comisar şef de 

poliţie Ioan Lucian 
Tarnu 

Scms. Huzoaica 
Mihaela 

31.12.2023 

25 Încheierea de protocoale şi parteneriate care să fundamenteze şi reglementeze 
condiţiile de cooperare între I.P.J. Sibiu, administraţia publică locală, instituţii 
guvernamentale şi nonguvernamentale ori societatea civilă 

Compartimentul de 
Analiza și 
Prevenirea 

Criminalității 

Adjunctul şefului 
inspectoratului 
Comisar şef de 

poliţie Ioan Lucian 
Tarnu 

Scms. Huzoaica 
Mihaela 

31.12.2023 

26 Desfăşurarea de activităţi specifice pentru asigurarea condiţiilor de viaţă şi 
bunăstare ale animalelor cu sau fără deţinător în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 205 din 26 mai 2004 republicată, privind protecţia animalelor 

Biroul pentru 
Protecția Animalelor 

Cms. șef 
Cernucan Romeo 

Daniel 

31.12.2023 

27 Desfăşurarea de activităţi preventive în vederea respectării prevederilor legale în 
ceea ce priveşte regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi conform 
prevederilor OG nr. 55 din 30 aprilie 2002 republicată 

Biroul pentru 
Protecția Animalelor 

Cms. șef 
Cernucan Romeo 

Daniel 

31.12.2023 

28 Desfăşurarea de activităţi specifice în vederea respectării prevederilor legale în ceea 
ce priveşte gestionare a câinilor fără stăpân conform prevederilor OUG nr. 155 din 
21 noiembrie 2001 

Biroul pentru 
Protecția Animalelor 

Cms. șef 
Cernucan Romeo 

Daniel 

31.12.2023 

Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului 
29 Desfășurarea unor activități preventive de educație antiinfracțională și antivictimală, 

la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul Sibiu. 
Biroul Siguranța 

Școlară 
Cms. șef 

Paliștan Mihaela 31.12.2023 
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30 Desfășurarea unor activități de informare și consiliere a elevilor aflați în situații de 
risc, după producerea unor incidente în incinta sau zona adiacentă unităților de 
învățământ preuniversitar. 

Biroul Siguranța 
Școlară 

Cms. șef 
Paliștan Mihaela 31.12.2023 

Continuarea implementării concepţiei privind recrutarea, formarea şi evoluţia profesională a personalului MAI 
 

31 Organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor de conducere la 
toate nivelurile, în vederea stabilizării conducerii acestora. 

Serviciul Resurse 
Umane 

Comisar șef 
Bîrsan Anca 

 

31.12.2023 

32 Diminuarea deficitului de personal la nivelul I.P.J. Sibiu. Serviciul Resurse 
Umane 

Comisar șef 
Bîrsan Anca 

 

31.12.2023 

33 Organizarea şi desfășurarea unor module de pregătire cu scopul îmbunătățirii  
modului de realizare a intervențiilor la evenimentele sesizate, furnizarea unui 
serviciu polițienesc de calitate și prevenirea ultragierii polițiștilor, prin dezvoltarea 
deprinderilor de a acţiona eficient în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 

Serviciul Pregătire 
Profesională 

 

Comisar șef 
Purcărea Dorin-

Marian 

31.12.2023 

Consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice 
34 Informarea cetățenilor cu privire la evenimentele de interes și subiecte care vizează 

activitatea personalului sau structurilor I.P.J. Sibiu. 

Serviciul Cabinet 
Compartiment 
Relații Publice 

Comisar șef 
Luciana Lazăr 

31.12.2023 

35 Promovarea în comunicarea publică a unor angajați ale căror fapte au valoare de 
exemplu. 

Serviciul Cabinet 
Compartiment 
Relații Publice 

Comisar șef 
Luciana Lazăr 

31.12.2023 

36 Actualizarea permanentă a paginii de internet cu informațiile de interes public 
prevăzute de lege, precum și a contului/conturilor de social media cu informații 
relevante din sfera instituțională 

Serviciul Cabinet 
Compartiment 
Relații Publice 

Comisar șef 
Luciana Lazăr 

31.12.2023 

37 Răspunsul cu promptitudine la solicitările  de informații de interes public ale 
cetățenilor/ jurnaliștilor (Lg. 544 și informare publică). 

Serviciul Cabinet 
Compartiment 
Relații Publice 

Comisar șef 
Luciana Lazăr 

31.12.2023 

38 Transmiterea către populație a unor mesaje de prevenție și educație socială privind 
comportamentul în diferite situații de urgență/risc. 

Serviciul Cabinet 
Compartiment 
Relații Publice 

Comisar șef 
Luciana Lazăr 

31.12.2023 
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39 Realizarea periodică a unor activități de relații publice (conferințe de 
presă/declarații de presă/interviuri/evenimente) pentru promovarea activității 
instituției.  

Serviciul Cabinet 
Compartiment 
Relații Publice 

Comisar șef 
Luciana Lazăr 

31.12.2023 

Creșterea gradului de protecție și de siguranță a cetățeanului 
40 Dezvoltarea capacității de management a tipurilor de risc la adunările publice. I.J.J. Sibiu Colonel  

Gândilă Dan 31.12.2023 

41 Dezvoltarea activității de prevenire și combatere a faptelor antisociale prin 
diversificarea activităților de intervenție preventivă în corelație cu misiunile 
jandarmeriei. 

I.J.J. Sibiu Colonel  
Gândilă Dan 31.12.2023 

42 Creșterea contribuției jandarmeriei în domeniul prevenirii și combaterii delictelor 
silvice. I.J.J. Sibiu Colonel  

Gândilă Dan 31.12.2023 

43 Creșterea gradului de siguranță a elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar. I.J.J. Sibiu Colonel  
Gândilă Dan 31.12.2023 

44 Prevenirea incidentelor ce lezează siguranța cetățeanului în mediul montan. I.J.J. Sibiu Colonel  
Gândilă Dan 31.12.2023 

Consolidarea mecanismelor de realizare a comunicării publice 
45 Promovarea activităților / misiunilor / intervențiilor desfășurate la nivelul instituției 

și informarea corectă și oportună a opiniei publice prin intermediul mass-mediei 
locale și al paginii instituționale Facebook – Jandarmeria Sibiu. Actualizarea 
datelor și informațiilor pe pagina web a instituției. 

I.J.J. Sibiu Colonel 
Gândilă Dan 

31.12.2023 

 Consolidarea Sistemului Național Integrat pentru Situații de Urgență  
46 Îmbunătăţirea cooperării structurilor judeţene din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne şi membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu în 
vederea asigurării unui răspuns eficient în cazul producerii unor situaţii de urgenţă 
complexe, prin participarea activă la exerciţiile judeţene organizate de către 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu 
la nivelul zonei de competenţă. 

I.S.U.J. Sibiu Prim-adjunct al 
inspectorului şef 

         

31.12.2023 

47  Creşterea nivelului de pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de 
urgenţă prin continuarea şi diversificarea acţiunilor, formelor şi mijloacelor de 
informare şi educare preventivă, în direcţia formării unei culturi de securitate şi a 
comportamentului  preventiv în rândul cetăţenilor. 

I.S.U.J. Sibiu Șeful Inspecției de 
Prevenire 

Șeful Serviciului 
Pregătire pentru 

Intervenție și 

31.12.2023 
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Reziliența 
Comunităților 

48 Operaționalizarea a două noi puncte de lucru (subunităţi  de  intervenţie): în 
localitatea Tălmaciu și în localitatea Șeica Mare.   

I.S.U.J. Sibiu Inspector  şef 
 

31.12.2023 



154 
 

CAPITOLUL 20 AFACERI EXTERNE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată în realizare Persoana responsabilă Termen de finalizare 

1 Dezvoltare de proiecte și activități în parteneriat cu 
Raionul Dondușeni, Republica Moldova 

Consiliul Județean Sibiu 
Serviciul Strategii, Dezvoltare 

Economică și Socială 

Dana Lupică 2023 

2 Cooperări internaționale Consiliul Județean Sibiu, Direcția 
Informatică, Resurse Umane, 

Relații Publice 

Doris Banciu 2023 
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Unitate care funcționează sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului – SNTGN TRANSGAZ SA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Obiective Entitatea implicată în 
realizare 

Persoana responsabilă Termen de finalizare 

1 Punerea în siguranță a conductei DN 300 
Agârbiciu – Sibiu, zona Șeica Mare 

SNTGN TRANSGAZ SA SNTGN TRANSGAZ 
SA 

2024 
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                                          R O M Â N I A 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SIBIU 

 
SERVICIUL RUTIER 

 
 
 

 
N E S E C R E T 

 
     Nr.                   /22.02.2023 

 
 
 

 
Dinamica accidentelor rutiere înregistrate pe raza județului Sibiu,  

în anul 2022 
 
 
I. SITUAŢIA OPERATIVĂ ÎNREGISTRATĂ     
 
 Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor de circulație1 înregistrate în anul 2022, 
relevă faptul că la nivelul judeţului Sibiu s-au produs un număr de 523 accidente de circulație 
soldate cu victime omenești, fiind același număr de evenimente ca cel înregistrat în anul 2021 
când valorile de trafic au fost mai reduse ca urmare a măsurilor instituite pentru prevenirea 
răspândirii virusului Sars-CoV-2 în prima parte a anului. 
 În ceea ce privește dinamica accidentelor de circulație grave produse în cursul anului 
2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, la nivelul jud. Sibiu, constatăm o scădere a 
numărului de accidente rutiere -22 (-19,82%) și a consecințelor acestora, respectiv a numărului 
de persoane decedate -8 (-20%) și rănite grav 15 (-16,13%).  
 

Perioada Accidente grave Persoane decedate Persoane rănite grav 
anul 2022 89 32 78 
anul 2021 111 40 93 

DIFERENŢA -22 
-19,82% 

-8 
-20% 

-15 
-16,13% 

   
        Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave: 
• Viteza neadaptata la condițiile de trafic/ viteza excesiva: 20 accidente grave de circulație 

rutieră soldate cu 10 persoane decedate  şi 16 persoane rănite grav, ceea ce reprezintă 
22,47% din numărul total al accidentelor grave; 

• Neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor: 11 accidente grave de circulație rutieră 
soldate cu 2 persoane decedate  şi 10 persoane rănite grav, ceea ce reprezintă 12,35% din 
numărul total al accidentelor grave; 

• Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor: 9 accidente grave de circulație rutieră 
soldate cu 1 o persoană decedată şi 8 persoane rănite grav, ceea ce reprezintă 10,11% din 
numărul total al accidentelor grave; 

• Depășire neregulamentara: 9 accidente grave de circulație rutieră  soldate cu 8 persoane 
decedate  şi 6 persoane rănite grav, ceea ce reprezintă 10,11% din numărul total al 
accidentelor grave; 

 
 

 
1 elaborată pe baza datelor extrase din : Analiza U.T.A.I. privind accidentele de circulaţie produse pe raza judeţului Sibiu în 
anul 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021; aplicația E.A.C. și a celor din aplicația locală a S.R. Sibiu 
”Accidente” . 
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 Accidente rutiere uşoare: 
În ceea ce privește accidentele rutiere ușoare, în anul 2022, la nivelul jud. Sibiu, constatăm 

o creștere atât a numărului de accidente rutiere +22 (+5,34%), cât și în ceea ce privește 
numărului de persoane rănite ușor, respectiv cu +45 (+8,21%) mai mult. 

Perioada Accidente ușoare Persoane rănite ușor 
anul 2022 434 593 
anul 2021 412 548 

DIFERENŢA +22 
+5,34% 

+45 
+8,21% 

 
     Principalele cauze ale accidentelor uşoare: 

• Neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor: 68 accidente rutiere soldate 89 răniţi 
uşor, ceea ce reprezintă 15,66% din numărul total al accidentelor ușoare; 
• Viteza neadaptata la condițiile de trafic: 57 accidente rutiere soldate cu 112 răniţi uşor, 
ceea ce reprezintă 13,13% din numărul total al accidentelor ușoare. 
• Indisciplină biciclişti: 45 accidente rutiere soldate cu 46 răniţi uşor, ceea ce reprezintă 
10,36% din numărul total al accidentelor ușoare; 
• Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor: 42 accidente rutiere soldate cu 45 răniţi 
uşor, ceea ce reprezintă 9,67% 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 (79 accidente); viteza neadaptată la condiţiile de 
drum/viteza excesivă (77 accidente), neacordare prioritate pietoni (51 accidente), 
indisciplină bicicliști (51 accidente) și depășire neregulamentara (26 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 oscilantă, 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 oscilații, 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
anul 2022 89 434  32 78 593 

TOTAL 1477 3038  321 1515 4668 
4515  6504 

% din total 32,71% 67,28%  4,93% 23,29% 71,77% 
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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 2022 cele mai multe 

accidente de circulație s-au produs în zilele de VINERI și LUNI, constatându-se că cele mai 
afectate zile de producerea acestora 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, în care traficul rutier este aglomerat. 

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  anul 2022 a fost cel cuprins 
între orele 14:00-22:00, interval în care se concentrează şi cele mai mari valori în rândul 
consecințelor înregistrate. 

 
 
 
 
 



             

4 
 

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

Localităţi 
Accidente Persoane decedate Persoane rănite grav Persoane rănite ușor 

2022 2021 Dif. 
+/- 

Dif. 
% 2022 2021 Dif. 

+/- 
Dif. 
% 2022 2021 Dif. 

+/- 
Dif. 
% 2022 2021 Dif. 

+/- 
Dif. 
% 

DNE 115 127 -
12 -9,45% 13 20 -7 -35% 15 34 -

19 
-

55,88% 167 156 11 7,05% 

Sibiu 224 223 1 0,45% 14 8 6 75% 37 38 -1 -2,63% 229 209 20 9,57% 

Medias 60 51 9 17,65% 1 6 -5 -
83,33% 11 6 5 83,33% 66 47 19 40,43% 

Agnita 31 35 -4 -
11,43% 1 2 -1 -50% 8 5 3 60% 37 45 -8 -

17,78% 

Avrig 16 19 -3 -
15,79% 0 2 -2 -100% 2 4 -2 -50% 18 17 1 5,88% 

Cisnadie 20 25 -5 -20% 0 1 -1 -100% 2 3 -1 -
33,33% 19 23 -4 -

17,39% 

Copșa Mică 4 5 -1 -20% 1 0 1 - 0 0 0 - 3 9 -6 -
66,67% 

Dumbraveni 18 13 5 38,46% 1 0 1 - 1 2 -1 -50% 17 13 4 30,77% 
Miercurea 

SB 3 2 1 50% 1 0 1 - 0 0 0 - 2 2 0 - 

Ocna SB 11 2 9 450% 0 0 0 - 0 0 0 - 14 5 9 180% 

Saliste 14 16 -2 -
12,50% 0 0 0 - 1 2 -1 -50% 14 16 -2 -

12,50% 
Talmaciu 7 5 2 40% 0 1 -1 -100% 1 0 1 - 7 4 3 75% 

 523 523 0 0 32 40 -8 -20% 78 94 -
16 

-
17,02% 593 546 47 8,61% 

 
             
     

II . Organizarea şi executarea acţiunilor de impunere a legii: 
 
În  anul 2022 la nivelul IPJ Sibiu au fost sesizate un număr de 834 infracţiuni la regimul 

rutier, faţă de 807 (+27) în 2021, procentual creșterea fiind de +3,34%. 
În efortul susținut de reducere a accidentelor rutiere precum și a consecințelor acestora, 

prin activitățile preventive și de constatare, în anul 2022 lucrătorii de poliţie rutieră din cadrul 
birourilor / formaţiunilor de profil au aplicat un număr total de 28809 sancţiuni contravenţionale 
la regimul rutier faţă de 32292 sancţiuni aplicate în anul 2021, ceea ce reprezintă o scădere cu -
3483 sancţiuni (procentual: -10,79%). La acestea se mai adaugă și 1361 (-1826, -57,30%) 
sancțiuni contravenționale aplicate la alte acte normative, dintre care ponderea cea mai mare o 
reprezenta sancțiunile aplicate la Legea 55/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Tot în aceast an, lucrătorii de poliţie rutieră din cadrul birourilor / formaţiunilor de profil, 
au reţinut un număr total de 3557 / 3598 (-41,-1,14%) permise de conducere pentru fapte 
contravenționale, din care:  

- alcool : 359 / 498 (-139,-27,91%)                              
- viteză : 1046 / 1011 (+35, +3,46%)      
- prioritate pietoni : 334 / 408 (-74, -18,14%)    
- prioritate vehicule : 251 / 249 (+2,+0,80%) 
- depăşire : 815 / 867 (-52, -6%) 
- CFR : 7 / 18 (-11, -61,11%) 

  În ceea ce priveste certificatele de înmatriculare retrase, la nivelul IPJ Sibiu, au fost 
retrase 1723 / 1304 (+419, +32,13%) certificate de înmatriculare, majoritatea în cadrul 
acţiunilor organizate în comun cu reprezentanţii R.A.R.  
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ŞEFUL INSPECTORATULUI JUDETEAN DE POLITIE SIBIU 
Chestor de poliţie 

Tiberiu – Iulian IVANCEA 
 





Obiectivul fundamental al activității desfășurate la
nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență
,,Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu în anul
2022 l-a reprezentat consolidarea și dezvoltarea
instituțională, ca parte componentă a I.G.S.U., în
vederea creșterii capacității operaționale și de
răspuns, reducerii impactului efectelor situațiilor
de urgență asupra comunităților și îmbunătățirii
calității misiunilor executate în folosul populației.



1394 deficienţe476 de controale de 
prevenire

497 de controale de 
prevenire 1602 deficienţe

2021

2022



2018 2019 2020 2021 2022

Număr inspectori 4 3 3 3 3

Controale prevenire 930 1147 706 476 497

Deficiențe constatate 48 97 346 1394 1602

Sancțiuni contravenționale, din 
care: 632 978 274 664 621

avertismente 481 730 250 577 475

amenzi 151 248 24 87 146



531.500 lei 

• 475 avertismente
• 146 amenzi contravenţionale

271%



2021 2022
Solicitări avize securitate incendiu, din care: 440 341

emiteri avize securitate la incendiu 185 150
Procent emitere avize din solicitări eligibile 44,10% 44%

Solicitări avize protecție civilă, din care: 5 6
emiteri avize securitate la incendiu 2 5

Solicitări avize PUG, PUZ, PUD 196 18

Solicitări autorizații securitate incendiu, din care: 149 98
emiteri autorizații securitate incendiu 62 62

Procent emitere autorizații din solicitări eligibile 41,60% 63%

Acord organizare jocuri de artificii 3 5
Acord comercializare articole pirotehnice 1 1





19468  
intervenții SMURD

1069 

protecția
 

comunităț
ilor560 apeluri false

32195 apeluri de urgență

11098 sesizări 

și reclamații
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Gospodării Operatori economici

DESTINAȚIA INTERVENȚIILOR LA INCENDII



CAZUISTICA INTERVENȚIILOR S.M.U.R.D.



Exerciții de pregătire și verificare

Accident 
feroviar la gara 

CFR  Mediaș

Exerciții de pregătire și verificare

Cutremur la 
Promenada 
Mall Sibiu

Incendiu la 
obiectiv sursă
de risc chimic



Accident 
feroviar la gara 

CFR  Mediaș

Inundații în 
Municipiul 

Mediaș



EXERCIȚIU  INTERNAȚIONAL 
EU-MODEX



Intervenții în situații de 
urgență• 1964 verificări la secțiile A.T.I./Covid

• 8 inundații
• 13 fenomene meteo periculoase
• 1 alunecare de teren
• 2 accidente chimice
• 7 misiuni sprijin refugiați
• 154 evenimente publice cu aglomerări de persoane
• 16 misiuni pirotehnice



Centrul Județean de Coordonare și 
Conducere a Intervenției (C.J.C.C.I.)

MISIUNI
q analiza, evaluarea situaţiei şi coordonarea acţiunilor de intervenţie pentru 

prevenirea răspândirii COVID-19 şi realizarea managementului 
consecinţelor raportat la evoluţia situaţiei epidemiologice

q asigurarea suportului/ fluxului decizional al C.J.S.U. Sibiu;
q eficientizarea acţiunilor întreprinse în scopul evidenţei permanente a 

situaţiei înregistrate;
q coordonarea şi conducerea intervenţiilor generate de virusul SARS-CoV-2;
q asigurarea sprijinului logistic;
q analiza, evaluarea situaţiei şi coordonarea acţiunilor de intervenţie pentru 

sprijinul refugiaților din Ucraina;
q asigurarea spațiilor de cazare pentru cetățenii refugiați din Ucraina.



Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 
Intervenţiei (C.J.C.C.I.) Sibiu a monitorizat:

Ø30880 persoane confirmate COVID-19;
Ø15023 persoane vindecate COVID-19;
Ø186 persoane decedate COVID-19;
Ø716 persoane de cetățenie ucraineană cazate în

spațiile oferite de către ISU Sibiu.



Monitorizare transporturi 
periculoase 

12777 transporturi de mărfuri și substanțe periculoase 
care au tranzitat județul au fost monitorizate 

de către dispeceratul inspectoratului



112 misiuni 
de asigurarea continuității și 

gestionarea afluxului de 
refugiați din Ucraina în 

Punctele Operative Avansate 
de la Siret, Huși și Isaccea



OBIECTIVE:
• informarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Sibiu şi a 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă privind stările 
potenţial generatoare de situaţii de urgenţă de la nivel judeţean, 
precum şi măsurile luate pentru revenirea la starea de normalitate;

• elaborarea şi transmiterea documentelor de interes operativ pe 
această linie;

• organizarea şedinţelor C.J.S.U.;
• colaborarea cu Instituţia Prefectului, cu membrii C.J.S.U. şi cu 

comitetele locale pentru situaţii de urgenţă, în scopul elaborării şi 
transmiterii documentelor  preventive, operative şi de informare 
specifice.



Anul 2022 a fost marcat de noi provocări, care s-au
materializat în acțiuni și misiuni specifice distincte și care
au fost îndeplinite prin efortul conjugat al colectivului
Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Cpt. Dumitru
Croitoru” al județului Sibiu. Misiunile continuă și în 2023,
având drept scop perfecționarea pregătirii personalului,
menținerea în stare de operativitate a tehnicii și logisticii
necesare îndeplinirii sarcinilor curente, precum și pentru
asigurarea îndrumării și controlului intervențiilor la
incendii și alte dezastre.




