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                                            ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 28.03.2023, ora 10.00 

 
 
 
 

1. Raport privind îndeplinirea Planului de acțiuni pe anul 2022, pentru 
realizarea în județul Sibiu a obiectivelor cuprinse în Programul de 
Guvernare al Județului Sibiu. 
  Prezintă: Instituția Prefectului – Județul Sibiu  

 
2. Evaluarea activităților desfășurate de efectivele din cadrul 

Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu în vederea prevenirii și 
combaterii faptelor de violență domestică. 
            Prezintă: Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu 

 
3. Evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripei în județul Sibiu, în 

sezonul 2022 - 2023. 
             Prezintă: Direcția de Sănătate Publică a  Județului  Sibiu 

  
4. Diverse 
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    Nr.5547/20.03.2023 
      Ind. Dosar IV/B/1 
                                                                                              APROB, 
                                                               P R E F E C T    

 
 

                                                                           Mircea-Dorin CREȚU 
                                                                                 
                                                                                      
      
 

PREZENTAREA RAPORTULUI DE ÎNDEPLINIRE AL PLANULUI DE ACȚIUNI AL 

JUDEȚULUI SIBIU PENTRU ANUL 2022  

 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 

privind Codul administrativ, art. 253, ținând cont de prevederile art. 6 alin. 2 lit. b 

și c) din Hotărârea Guvernului nr. 906/22 octombrie 2020 pentru punerea în aplicare 

a unor prevederi din Codul administrativ, Prefectul județului Sibiu a analizat modul 

de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare 2021-2024, aprobat 

prin Hotărârea Parlamentului României nr. 42 / 25.11.2021 și care a fost publicat în 

Monitorul Oficial nr. 1122 / 25.11.2021. 

În anul 2022, în urma propunerilor făcute de instituțiile pe care le conduceți şi în 

conformitate cu Planurile sectoriale ale ministerelor, au fost planificate o serie de 

obiective în concordanță cu Programul de guvernare, care au avut ca scop 

construcția unei societăți coezive, care să beneficieze de îmbunătățirea sistemului 

de educație și sănătate, de reducerea inegalităților dintre bărbați si femei, dintre 

mediul urban și rural și care să ducă la promovarea unei societăți deschise. 

Din punct de vedere statistic, Planul de acțiuni pentru anul 2022 a fost structurat pe 

19 capitole a avut stabilite 116 obiective și 796 acțiuni pentru realizarea 

obiectivelor propuse. 
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Trebuie remarcat că în prima parte a anului 2022, contextul pandemic generat de 

prezența virusului Sars-Cov – 2 nu a fost favorabil desfășurării sau finalizării unor 

activități, însă s-au depus eforturi de către instituțiile implicate ca acțiunile propuse 

pentru anul 2022 să fie realizate, iar pentru proiectele multianuale lucrările să se 

deruleze în concordanță cu termenele stabilite în contractele de finanțare. 

 

Dintre obiectivele și acțiunile mai importante pe care le regăsim în Planul de acțiuni 

pe anul 2022, amintim: 

 

• îndeplinirea tuturor acțiunilor propuse la nivel județean având ca obiectiv major 

gestionarea componenței situațiilor de urgență și de ordine publică în condițiile 

evoluției pandemiei de COVID-19, respectiv mediatizarea activităților structurilor 

Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu pentru limitarea răspândirii Covid-19 și 

îmbunătățirea sistemului de monitorizare a situațiilor de urgență și de 

coordonare/conducere a intervenției;  

• implementarea proiectului „Reabilitare DJ 141 Mediaș – Moșna – Pelișor – Bârghiș”  

• implementarea proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighișoara”; 

• implementarea proiectului „Modernizare, extindere și dotarea Unității de Primiri 

Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgențe Sibiu” 

• implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare, dotarea secției de  

Neurologie - Fonduri guvernamentale nerambursabile – PNDL”; 

• implementarea proiectului „Eficientizarea energetică a Pavilionului IV al 

Spitalului de Psihiatrie dr. Gheorghe Preda”;  

• inaugurarea, în luna decembrie 2022, a primului lot al Autostrăzii A1 Sibiu - 

Pitești, respectiv o porțiune în lungime de 13,17 kilometri între Sibiu și Boița 

(Secțiunea 1 Sibiu-Boița (Lot 1 km 0+000-13+170);   

• finalizarea lucrărilor de modernizare a Stadionului Municipal Sibiu. 

 

Totodată, aș mai menționa progresele realizate în derularea unor lucrări de investiții 

aflate în diferite faze de implementare, finanțate din fonduri europene 

nerambursabile, de la bugetul de stat sau din bugetele locale. 
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Referitor la modul în care se răspunde la solicitările formulate de către Instituția 

Prefectului – Județul Sibiu, privind stadiului implementării Planului anual de acţiuni, 

am remarcat că serviciile publice deconcentrate, precum şi celelalte instituţii care 

au avut obiective stabilite în Planul de acţiuni pe anul 2022, au răspuns în general la 

timp şi prin întocmirea de rapoarte complete. 

 

 

 

Întocmit: Monica Moldovan – Consilier Superior 
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R  O  M  Â  N  I  A 
MINISTERUL AFACERIOR INTERNE  

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 
INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN SIBIU 

 
SERVICIUL CABINET 

 
Sibiu 
Nesecret 

Nr.  52454 din 22.03.2023 
Ex. nr. 2/2 

 

 
           
 
 
C ă t r e, 

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SIBIU 
În atenția domnului Mircea-Dorin CREȚU, Prefect  

 
 
Urmare a adresei dumneavoastră cu nr. 4915 din data de 10.03.2023, vă 

înaintăm, în continuare, materialul cu tema: „Evaluarea activităților desfășurate 
de efectivele din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu în vederea 
prevenirii și combaterii faptelor de violență domestică”, evaluarea reflectă 
activitatea desfășurată în anul 2022.  

 
EVALUAREA 

activităților desfășurate de efectivele din cadrul Inspectoratului de Poliție 
Județean Sibiu, în vederea prevenirii și combaterii faptelor de violență domestică 
 
CADRUL LEGISLATIV 

La nivel național, prin Ordinul comun M.A.I./M.M.J.S. nr. 146/2.578 din 
2018, privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către 
polițiști, au fost stabilite procedurile de intervenție în cazurile de violență 
domestică și cooperare cu celelalte instituții cu atribuții pe această linie, precum și 
de emitere a ordinului de protecție provizoriu și punerea în executare a acestuia.  

În conformitate cu prevederile art. 28 și art. 46 alin. 2 din Legea nr. 
217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, Poliției Române îi 
revine sarcina emiterii ordinelor de protecție provizorii și obligația punerii în 
executare a acestora, precum și supravegherea măsurilor stabilite prin ordinele de 
protecție provizorii, cât și prin ordinele de protecție emise de către instanțele de 
judecată. 
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INTERVENȚII ALE POLIȚIȘTILOR LA CAZURILE DE VIOLENȚĂ 
DOMESTICĂ  
  În anul 2022, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu 
au intervenit la 1.945 de sesizări privind cazuri de violență domestică, 1.778 dintre 
acestea fiind semnalate prin S.N.U.A.U. 112, iar 167 prin alte modalități de 
sesizare. 
 În urma completării formularului de risc de către polițiști, au fost 
identificate 627 de cazuri cu risc iminent, fiind emise 283 de ordine de protecție 
provizorii, iar în 344 de situații victima a refuzat emiterea acestuia. 
 Polițiștii au solicitat intervenția echipei mobile la 2 sesizări de fapte de 
violență domestică,  acestea fiind în mediul urban. 
 
ORDINE DE PROTECȚIE PROVIZORII   

În perioada de referință, conform situației statistice, au fost emise 283 
ordine de protecție provizorii, 156 în mediul urban și 127 în mediul rural. Dintre 
acestea, 99 au fost transformate în ordine de protecție. 

Față de anul 2021, când au fost emise 202 de ordine de protecție provizorii, 
în anul 2022 a existat o creștere de 81 de unități (+40,1%). 
 
ORDINE DE PROTECȚIE   
 În perioada de referință au fost emise de către instanțele de judecată 201 de 
ordine de protecție, 99 dintre ele provenind din ordine de protecție provizorii, 
comparativ cu  anul 2021, când au fost emise 199 de ordine de protecție. 
  Cele mai multe au fost emise la solicitarea victimei (136), iar 64 la 
solicitarea procurorului. 
 Numărul total al ordinelor de protecție soluționate a fost de 180 în anul 
2022, 177 fiind soluționate la expirarea termenului legal, 2 revocate la solicitarea 
victimei, iar unul revocat la solicitarea persoanei împotriva căreia a fost dispus 
ordinul de protecție. 
 La sfârșitul perioadei au rămas în lucru 101 ordine de protecție. 
 
ACTIVITĂȚI PREVENTIVE: 

Polițiștii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalității au 
desfășurat, în perioada supusă analizei, 48 activități cu grupuri țintă, derulate în 
cadrul campaniei naționale „Bright Sky”, având ca beneficiari aprox. 1.177 de 
persoane.  

De asemenea, efectivul structurii de prevenire a participat la 8 activități 
derulate în cadrul unor conferințe, seminarii și grupuri de lucru, exemplificăm aici 
participarea la grupul de lucru organizat de Agenția Națională pentru Egalitate de 
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Șanse privind proiectul intitulat ,,Sprijin pentru implementarea Convenției de la 
Istanbul” având ca scop combaterea fenomenului violenței domestice și a violenței 
împotriva femeilor. 

La nivelul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalității a fost 
implementat proiectul de prevenire a violenței domestice și a formelor de 
agresiune sexuală, proiect finanțat prin A.T.O.P. Sibiu, ca răspuns la situația 
operativă înregistrată la nivelul județului Sibiu pe acest segment de criminalitate. 
Pe lângă activitățile transmise de la nivel central, toate structurile operative în 
directă colaborare cu polițiștii din cadrul structurii de prevenire a criminalității au 
participat la evenimentele majore desfășurate în comunitate, au inițiat și derulat 
activități de conștientizare a opiniei publice vizavi de modul de producere a 
fenomenului violentei domestice, a cauzelor care îl generează, precum și a 
condițiilor favorizatoare, cu scopul de a crește gradul de încredere al cetățeanului 
în instituția poliției și al înțelegerii rolului polițistului în societate.    

În perioada 22 – 27 mai 2022, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, prin 
Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, a derulat ediţia 2022 a 
evenimentul derulat la nivel național „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii”, în 
cadrul căruia au fost desfășurate activități informativ-preventive având ca temă 
violența domestică în comunitatea rurală din Roșia și satele aparținătoare Nou și 
Caşolţ. 

În colaborare cu mass-media locală, săptămânal au fost realizate intervenții 
de natură informativ-preventivă pe două posturi de radio locale, respectiv Vocea 
Evangheliei și Radio Sibiu, având ca și conținut informații specifice prevenirii 
violenței domestice și a formelor de agresiune sexuală. 
 
DIFICULTĂŢI CONSTATATE: 

Cu privire la problemele întâmpinate de către polițiști și colaborarea cu 
echipele mobile cu ocazia intervențiilor la cazurile de violență domestică, cea mai 
stringentă problemă este cea legată de lipsa adăposturilor de noapte. Precizăm 
faptul că în acest moment, la nivelul județului Sibiu, există doar 3 adăposturi de 
noapte unde ar putea fi cazați agresorii, mai precis în: municipiul Sibiu, 
municipiul Mediaș și orașul Dumbrăveni. 

Au fost identificare o serie de neajunsuri la nivelul subunităților de politie 
din cadrul I.P.J. Sibiu, dintre care exemplificăm următoarele: 

- în orașul Dumbrăveni există un singur adăpost de noapte, însă acesta 
dispune doar de 3 locuri, iar persoanele aflate vădit sub influența alcoolului nu 
sunt cazate. De asemenea, în cadrul acestui adăpost de noapte, nu există personal 
specializat care să asigure consultanță și permanență în vederea supravegherii 
persoanelor găzduite; 
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- în municipiul Mediaș există un adăpost de noapte, însă acesta este deschis 
în intervalul 19:00-07:00, iar persoanele aflate vădit sub influența alcoolului nu 
sunt cazate; 

- pe raza localității Șelimbăr, echipa mobilă din cadrul S.P.A.S. răspunde la 
solicitările organelor de poliție doar până la ora 16.00; 

- pe raza localității Slimnic reprezentanții acestora nu răspund întotdeauna 
solicitărilor, iar atunci când sunt în concediu aceștia nu sunt înlocuiți de nicio 
persoană; 

- la nivelul Secției 3 Poliție Rurală Agnita au fost situații când singurul 
lucrător cu atribuții din cadrul primăriei se afla în concediu sau nu a răspuns la 
telefon pe timpul nopții. 
 
PROPUNERI ȘI MĂSURI: 
 Având în vedere numărul mare al cazurilor de violență domestică la care 
polițiștii au intervenit, precum și neajunsurile prezentate mai sus, propunem ca 
măsură de remediere a deficiențelor constatate stabilirea unui mod mult mai 
eficient de colaborare între organele de politie și reprezentanții Serviciului Public 
de Asistenta Socială în momentul în care sunt semnalate situații urgente de 
violență domestică pentru care este necesar sprijinul din partea serviciilor sociale, 
potrivit art. 35^1 din Legea nr.217/2003, republicată, modificată prin Legea nr. 
174 din 13 iulie 2018. 
 În ceea ce privește palierul de prevenire, polițiștii specializați în acest 
domeniul din cadrul Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalității 
propun desfășurarea unor campanii de informare a comunității asupra 
fenomenului violentei domestice prin mijloacele de comunicare ale mass-media și 
pregătirea anti-infracțională a populației prin derularea de acțiuni punctuale 
stradale, în comunitățile identificate cu risc victimal crescut.  

 
Cu stimă, 
 
ŞEFUL  INSPECTORATULUI DE POLIŢIE JUDEŢEAN SIBIU 

Chestor de poliţie 
 

Tiberiu Iulian IVANCEA 
 

Î. ȘEF SERVICIU CABINET 
Comisar șef de poliție 

 
 Luciana LAZĂR 



EVOLUȚIA INFECȚIILOR RESPIRATORII ACUTE 
ȘI A GRIPEI ÎN JUDEȚUL SIBIU ÎN SEZONUL 

2022 -2023

DSPJ Sibiu



GRIPA

Gripa sezonieră = infecţie virală
acută care se transmite cu usurinţă de 
la o persoană la alta şi este prezentă în 
întreaga lume, pe tot parcursul anului.

”Gripa”(în engleză „influenza”) a 
primit acest nume datorită denumirii 
date în secolul al XVII-lea în Italia unde 
pe vremuri boala a fost atribuită
„influenţei vremii”.



GRIPĂ SAU RĂCEALĂ?



SIPTOMELE GRIPEI COMPARATIV 
CU RĂCEALA ȘI COVID - 19



VIRUSURI GRIPALE IZOLATE ÎN 
LUME ÎN SEZONUL ACTUAL

*19.02 – 06.03.2023



GRIPA ÎN EUROPA ÎN SEZONUL 
ACTUAL

*27.02 – 05.03.2023

Sursa: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/weekly-influenza



TIPUL DE VIRUS GRIPAL DOMINANT 
ÎN EUROPA* (HTTP://FLUNEWSEUROPE.ORG/)



EVOLUŢIA GRIPA CLINIC – JUD. SIBIU 
COMPARATIV SEZON 2019-2022



PROVOCĂRI

  Evoluţia gripei în judeţul Sibiu denotă în perioada
supravegheată o incidența crescută față de
morbiditatea așteptată,

  Marea provocare anuală legată de gripă:
- monitorizarea potenţialului epidemic şi

- aplicarea măsurilor adecvate (pentru a preveni apariţia
unei epidemii, respectiv pentru a controla evoluţia bolii în
judeţ).



CAZURI DE GRIPĂ CONFIRMATE DE 
LABORATOR  - SEZON 2022-2023

312 cazuri de gripă confirmate de laborator, 
dintre care:
ü 250 cazuri confirmate cu virus gripal A 
nesubtipat

ü 62 cazuri cu virus gripal B



SEZON DE SUPRAVEGHERE 
2022-2023



CO-INFECŢII

Coinfectii  
Gripa  

A, SARS  
CoV-2

Coinfectii 
Gripa

 B, SARS  
CoV-2

Coinfectii  
gripa

 A, VRS 

Coinfectii 
Grip 

B,  VRS

Coinfectii 
VRS,

SARS CoV-
2 TOTAL

9 1 3 0 5 18



CO-INFECŢII



COMPLICAŢIILE GRIPEI

  Complicaţiile gripei pot surveni la orice persoană 

  Spitalizările sunt mai frecvente la:

- vârstnici (peste 65 ani)

- copilul mic (sub 1 an)

  Risc pentru complicaţii:

- bolnavii cu afecţiuni cronice

- femeile însărcinate.



DECESE ASOCIATE CU GRIPA
ÎN JUD. SIBIU, SEZON 2022-2023

Decese în România: 87

Decese în județul Sibiu: 17

Decese gripă  pe grupe de vârstă:

ü 15 – 49 ani: 2 decese

ü50 – 64 ani: 4 decese

ü ≥ 65 ani: 11 decese

VIRUS 
GRIPAL A -
SARS CoV-2

TOTAL 
DECESE

FEMININ MASCULIN
VIRUS 

GRIPAL AH1
VIRUS 

GRIPAL AH3 NEGATIV DA NU DA NU DA
NR. DECESE 5 12 12 3 2 3 14 16 1 2 17

SEX STATUS VACCINAL COMORBIDITĂȚIVIRUS GRIPAL



DIRECŢII DE ACŢIUNE

ØA. Supravegherea gripei

ØB. Prevenirea gripei

ØC. Acces la tratamentul antiviral



A. SUPRAVEGHEREA 
EPIDEMIOLOGICĂ A GRIPEI

  Supraveghere în sistem: 
- Statistic (toţi furnizorii de servicii medicale)
Până la finalul acestui sezon vor fi monitorizate 

săptămânal:

1.Morbiditatea şi severitatea cazurilor (pentru recomandarea 
de măsuri şi acţiuni de sănătate publică bazate pe dovezi)

2.Circulaţia şi rezistenţa la antivirale a virusurilor gripale 
umane

3.Focarele, în special cele de colectivitate, care vor fi şi 
investigate etiologic (maxim 3 probe/focar)



1. MORBIDITATEA ŞI SEVERITATEA 
CAZURILOR  

CIRCUITUL INFORMAŢIONAL

Raport 
săptămânal

evoluţie
gripă, 
IACRS, 

pneumonii

Furnizori 
de servicii 
medicale

Direcţia de 
Sănătate 
Publică 

Judeţeană 



MONITORIZAREA SĂPTĂMÂNALĂ 
ÎN JUDEŢUL SIBIU - GRIPA



MONITORIZAREA SĂPTĂMÂNALĂ 
ÎN JUDEŢUL SIBIU - IACRS



MONITORIZAREA SĂPTĂMÂNALĂ 
ÎN JUDEŢUL SIBIU - PNEUMONII



MONITORIZARE SĂPTĂMÂNALĂ 
(2, 3)

2. Monitorizarea circulaţiei şi rezistenţei la antivirale a 
virusurilor gripale umane

17 probe recoltate:

- 12 probe – identificat virus gripal AH1

- 3 probe – identificat virus gripal AH3

- 2 probe - negative

3. Monitorizarea focarelor, în special cele de colectivitate şi 
investigarea etiologică a acestora

Până la ora prezentării nu au fost raportate focare de 
îmbolnăviri în colectivităţi



B. PREVENIREA GRIPEI

1. Vaccinarea antigripală = cea mai eficientă 
măsură preventivă
Compoziţia pentru sezonul 2022-2023 este: 
§ A/Victoria/2570 (H1N1)pdm09- tulpină similară 
§ A/Darwin/9/2021 (H3N2)-tulpină similară
§ B/Austria/1359417/2021-tulpină similară
§ B/Phuket/3073/2013-tulpină similară



B. PREVENIREA GRIPEI

Vaccinare sezon 2022-2023 în judeţul Sibiu

TRANȘA I TRANȘA II TRANȘA III TOTAL

PRIMIT 7668 17512 14050 39230

VACCINAT 7417 17077 12629 37147

STOC DSP 0 0 0 0

STOC UTILIZATORI 249 294 1421 1964



CINE ARE NEVOIE DE VACCIN GRIPAL?
(RECOMANDĂRILE ORGANIZAŢIEI 

MONDIALE A SĂNĂTĂŢII)

  1. Persoane cu vârsta cuprinsă între 6 luni – 64 ani în evidenţă cu 
afecţiuni medicale cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, 
renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, obezitate, astm sau cu 
virusul imunodeficienţei umane; 

  2. Gravide; 
  3. Medici, cadre sanitare medii şi personal auxiliar, atât din spitale, 

cât şi din unităţile sanitare ambulatorii, inclusiv salariaţi ai instituţiilor 
de ocrotire (copii sau batrâni) şi ai unităţilor de bolnavi cronici, care prin 
natura activităţii vin în contact respirator cu pacienţii sau asistaţii; 

  4. Persoane, adulţi şi copii, rezidente în instituţii de ocrotire socială,
precum şi persoane care acordă asistenţă medicală, socială şi îngrijiri la 
domiciliul persoanelor la risc înalt; 

  5. Toate persoanele cu vârsta 65 de ani. 

  6. Copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni – 59 luni; 



B. PREVENIREA GRIPEI

2. Măsuri preventive în unităţile sanitare:

- Măsurile administrative
(triaj în zonele de aşteptare, izolare bolnavi cu simptome de 
gripă/IACRS/pneumonii, precauţii suplimentare)

- Măsuri organizatorice, privind mediul de spitalizare
(ventilaţie, curăţenie, dezinfecție)

- Protecţia pesonalului, inclusiv vaccinarea antigripală
(echipament de protecţie, spălarea mâinilor)

DSP a solicitat implementarea acestor măsuri în toate 
unităţile sanitare din judeţ încă de la începutul 
sezonului de supraveghere, măsuri care au fost 

accentuate în momentul instituirii stării de alertă 
epidemiologică determinată de gripă



B. PREVENIREA GRIPEI

3. Educaţie pentru sănătate:

- Distribuirea de materiale informative (pliante, fluturaşi, 
afișe, broșuri) - 3590 buc. (medici de familie, medici 
școlari, asistenţi medicali comunitari, mediatori școlari);

- Ore de educaţie pentru sănătate în şcoli;



C. ACCES LA TRATAMENTUL 
ANTIVIRAL

 DSPJ Sibiu a solicitat spitalelor din judeţ să 
asigure stocul de medicamente antivirale 
necesare pentru tratamentul cazurilor 
internate cu suspiciunea de gripă

 Tratament eficient = în primele 2-3 zile
după debutul bolii 



EVOLUȚIA INFECȚIILOR RESPIRATORII 
ACUTE ȘI A GRIPEI ÎN JUDEȚUL SIBIU ÎN 

SEZONUL 2022 -2023

Concluzie:
- Supravegherea sezonieră, 
- prevenţia 
- controlul gripei

= prioritate pentru sănătatea 
publică din judeţul Sibiu



VĂ MULŢUMIM!


