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RAPORT DE ACTIVITATE 

al Președintelui Consiliului Județean Sibiu 

pentru anul 2015 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 104, alin. 3, lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Președintele Consiliului Județean are obligația de a prezenta Consiliului Județean, anual, 

sau la cererea acestuia, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a 

hotărârilor Consiliului Județean.  

Președintele Consiliului Județean Sibiu, în calitate de șef al administrației publice 

județene, răspunde de buna funcționare a instituției, precum și a serviciilor de specialitate 

și instituțiilor subordonate, reprezintă județul în relația cu celelalte autorități publice, cu 

persoanele fizice și juridice din țară și străinătate, precum și în justiție. 

Vă prezint în cele ce urmează raportul de activitate pentru anul 2015, structurat pe 

principalele domenii de activitate, împreună cu câteva referințe sintetice despre cele mai 

importante activități și proiecte desfășurate de la începutul mandatului, în iunie 2012: 

 

I. PLANIFICARE – ORGANIZARE 

 

Strategia de dezvoltare a județului Sibiu, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Sibiu nr. 234/2012, stabilește orientările generale de dezvoltare pentru perioada 

2012-2020. Obiectivul principal al strategiei îl reprezintă dezvoltarea durabilă a județului 

care, în final, să asigure creșterea nivelului de trai al populației. În vederea realizării acestui 

obiectiv, ne-am propus să asigurăm condiții cât mai bune pentru dezvoltarea economiei, 

industriei, pentru protecția mediului, întreținerea și modernizarea infrastructurii de 

transport, a infrastructurii tehnico-edilitare, buna funcționare și dezvoltarea tuturor 

serviciilor publice de interes județean, în special din domeniul sănătății, asistenței sociale și 

siguranței publice, protecția patrimoniului cultural, dezvoltarea turismului, culturii și 

sportului, obiective care nu pot fi atinse fără un personal calificat care să contribuie la 

dezvoltarea capacității administrative a județului și atragerea de investiții în județ. 

De asemenea, am avut în vedere diversificarea serviciilor și creșterea calității 

acestora prin eficientizarea activității aparatului propriu și din instituțiile subordonate, ținând 

seama de standardele europene, de utilizarea eficientă a resurselor umane, financiare, 

materiale, de care dispunem, pentru soluționarea tuturor problemelor identificate la nivelul 
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județului și realizarea obiectivelor specifice în fiecare domeniu, precum și atragerea de 

fonduri guvernamentale sau europene pentru dezvoltarea economico-socială a județului. 

După cum vă este cunoscut, ne-am propus câteva proiecte strategice prioritare, pe 

care le-am urmărit și în anul 2015, și anume:  

 creșterea competitivității economice a județului – proiect prin intermediul 

căruia am acordat sprijin autorităților administrației publice locale pentru 

înființarea, extinderea și promovarea parcurilor și zonelor industriale, 

promovarea potențialului economic al județului și a oportunităților de investiții 

pentru atragerea investitorilor în județ, sprijin pentru investitori, mediul de afaceri 

din județ, IMM-uri și pentru buna cooperare între toți actorii implicați/angajați în 

susținerea competitivității socio-economice a județului, precum și sprijin pentru 

crearea de noi locuri de muncă; 

 dezvoltarea infrastructurii județene, care a vizat modernizarea drumurilor 

județene, a celor comunale, podurilor și podețelor, rețelelor de apă și 

canalizare din județ, modernizarea Aeroportului Internațional Sibiu care să 

asigure extinderea traficului de călători și cel de mărfuri - terminal CARGO;  

 asistența socială, modernizarea și dotarea spitalelor aflate în administrarea 

Consiliului Județean Sibiu;  

 turismul - dezvoltarea unor trasee turistice tematice pentru atragerea turiștilor 

pe fiecare zonă etnofolclorică a județului, dezvoltarea turismului balneo-

climateric și a domeniului schiabil, promovarea potențialului turistic al județului în 

țară și străinătate; 

 cultura și sportul - promovarea patrimoniului cultural material și imaterial, a 

tradițiilor culturale locale și încurajarea sportului de masă; 

 perfecționarea resurselor umane - sesiuni de informare, formare, training, 

cursuri de formare și perfecționare profesională, inclusiv în meserii tradiționale, 

pentru meșteșuguri și industrii creative, adaptate la cererea de pe piața muncii. 

 

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

 

Pentru atingerea obiectivului strategic principal am urmărit promovarea și 

dezvoltarea unei economii moderne, competitive, orientată tot mai mult pe cunoaștere, 

creativitate și inovare, în măsură să asigure dezvoltarea durabilă, echilibrată, coezivă și 

solidară a întregului județ.  

Pentru realizarea acestui obiectiv strategic am avut în vedere: 

A. Creșterea coeziunii teritoriale a județului prin sprijinirea dezvoltării tuturor 

unităților administrativ-teritoriale. În acest scop, au fost încheiate parteneriate active între 

Consiliul Județean Sibiu și consiliile locale, urmărindu-se dezvoltarea infrastructurii 

tehnice - transport, telecomunicații, utilități, energie (drumuri județene și comunale, rețea 

de apă și canalizare etc.), precum și a infrastructurii sociale - educație, sănătate, 

asistență socială și cultură. Pe scurt, aici pot menționa reabilitarea școlilor, a spitalelor, a 

centrelor de plasament pentru copii, sau a celor de recuperare și îngrijire adulți. 
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B. Creșterea competitivității economice a județului prin valorificarea 

superioară a potențialului județean, stimularea inovării și a economiei orientate spre 

cunoaștere, dezvoltarea și promovarea unor instrumente specifice - parcuri industriale, 

depozite agroalimentare, infrastructură de afaceri, de transfer tehnologic, clustere, rețele 

de afaceri, centre de cercetare științifică. Acest obiectiv specific îl văd realizat și prin 

crearea unui mediu atractiv pentru investiții și încurajarea unui dialog permanent între 

mediul de afaceri, administrație și societatea civilă. 

Pentru realizarea acestui obiectiv am propus Consiliului Județean Sibiu și am 

derulat următoarele acțiuni: 

a) Promovarea oportunităților de investiții și acțiunile de animare economică au 

continuat pe tot parcursul anului 2015. În acest sens, am realizat o serie de acțiuni 

deosebit de utile pentru prezentarea și promovarea potențialului și oportunităților de 

investiții oferite de județul Sibiu, din fonduri guvernamentale și fonduri europene 

nerambursabile, astfel: 

 

 În luna octombrie a avut loc la Sibiu, vizita reprezentanței Comisiei Europene în 

București, în cadrul Campaniei “Yes, we care”.  

Campania a urmărit familiarizarea ambasadorilor statelor membre ale Uniunii Europene  

la București cu proiectele finanțate din fonduri europene. 

Delegația a fost compusă din ambasadori sau reprezentanții acestora, din: Austria, 

Cehia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Slovenia, 

Suedia, Ungaria, împreună cu înalți funcționari ai reprezentanței Comisiei Europene la 

București. 

S-au efectuat  deplasări la două dintre proiectele finanțate prin Programul Operațional 

Regional 2007-2013 și implementate de Consiliul Județean Sibiu, după cum urmează: 

- Ambulatoriul nr. 1 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, care a fost 

reabilitat, modernizat, dezvoltat și echipat; 

- Complexul Național Muzeal Astra Sibiu, unde a fost implementat proiectul care a 

vizat crearea și modernizarea infrastructurii de valorificare turistică a patrimoniului 

cultural al Muzeului Civilizației Populare Tradiționale din Dumbrava Sibiului;  

 

 În luna noiembrie s-a desfășurat  evenimentul “Oportunități de finanțare 

nerambursabilă a investițiilor publice”, organizat de Consiliul Județean Sibiu, 

împreună cu  Instituția Prefectului-Județul Sibiu și cu Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

Evenimentul a avut o importanță deosebită ținând cont de necesitatea de investiții noi 

identificate la nivel județean, necesare în asigurarea unei dezvoltări socio-economice 

durabile și echilibrate. 

În acest eveniment au fost implicate toate primăriile din Județul Sibiu, întâlnirile având 

loc în cele cinci Microregiuni, după cum urmează: 09 noiembrie - Mărginimea Sibiului 

(Săliște), Țara Secașelor (Ocna Sibiului) și Țara Oltului (Tălmaciu), iar pe 12 noiembrie - 

Valea Târnavelor (Copșa Mică și Dumbrăveni) și Valea Hârtibaciului (Agnita). 
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Au fost prezentate oportunitățile de finanțare atât pentru mediul rural cât și pentru 

mediul urban, disponibile prin diferite programe de finanțare (Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020, Programul Operațional Regional 2014-2020 etc.) care au 

vizat sprijinirea diferitelor domenii, precum infrastructura rutieră, infrastructura de apă și de 

apă uzată, infrastructura educațională etc.). 

  

b) Având în vedere obiectivele Consiliului Județean expuse și aprobate prin 

Strategia de dezvoltare a Județului Sibiu pentru perioada 2012–2020 și necesitatea 

promovării potențialului economic, a oportunităților de afaceri și a dezvoltării unei relații pe 

termen lung de parteneriate între mediul de afaceri, administrație și societatea civilă, și a 

unor cooperări internaționale, s–a aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 

80 din 26.03.2015 organizarea, de către Consiliul Județean Sibiu, în parteneriat cu 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Sibiu și cu sprijinul Instituției 

Prefectului Județului Sibiu, a celei de a II-a ediții a Conferinței Internaționale: 

"Oportunități de investiții în Județul Sibiu – Valoare adăugată afacerii tale – INVEST 

IN SIBIU", care s-a desfășurat în perioada 10 – 13 iunie 2015. 

La evenimentul mai sus menționat 

au participat reprezentanți din 18 țări, 

ambasadori ai statelor membre ale UE si 

nu numai, atașați economici, reprezentanți 

ai camerelor de comerț bilaterale/ 

naționale, ai mediului de afaceri, ai 

agențiilor de turism, ai tour-operatorilor, ai 

operatorilor de curse aeriene și de 

handling, precum și reprezentanții 

Consiliului Județean Sibiu (conducerea 

executivă, consilieri județeni, angajați din 

cadrul aparatului propriu), ai Instituţiei Prefectului, primari, oameni de afaceri din Sibiu, 

directorul și președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu, reprezentanți ai 

instituțiilor deconcentrate din județ cum ar 

fi: Direcția Agricolă Județeană Sibiu, 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură, Oficiul Județean de Finanțare 

a Investițiilor Rurale, Direcția Sanitar–

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

Sibiu, Agenția de Ocupare a Forței de 

Muncă, Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Sibiu, Agenția pentru 

Protecția Mediului Sibiu, Direcția de 

Sănătate Publică, Compartimentul 

Dezvoltare Rurală – Ministerul Agriculturii, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu, reprezentanți ai Universității „Lucian Blaga‖ Sibiu, 

ai Academiei Forțelor Terestre, ai Asociației de Prietenie Ille-et-Vilaine Sibiu, ai Asociației 
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Județene de Turism Sibiu, directori ai instituțiilor subordonate Consiliului Județean Sibiu 

(Camera Agricolă a Județului Sibiu, CNM Astra, CJCPCT Cindrelul Junii Sibiului, Biblioteca 

Județeană Astra Sibiu, Școala Populară de Arte și Meserii Ilie Micu Sibiu, Filarmonica de 

Stat Sibiu, Spitalul Clinic Județean de Urgențe Sibiu, Serviciul Public Salvamont, Serviciul 

Public Sala Transilvania, DGASPC, S.C. Drumuri și Poduri, Aeroportul Internațional Sibiu), 

administratori ai parcurilor și / sau zonelor industriale. 

 

Formatul celei de-a II-a ediții a Conferinței Internaționale a fost mult îmbunătățit față 

de prima ediție și a cuprins, pe lângă prezentarea potențialului economic, cultural, a 

oportunităților de investiții din județ și organizarea a 8 ateliere de lucru pe domenii 

strategice de dezvoltare (prezentări, dezbateri), în paralel cu întâlniri de afaceri (B2B), 

completate de vizite de lucru în județ și de Târgul expozițional Produs în Sibiu organizat 

la Sala Transilvania, pentru firmele din județ și nu numai, la toate aceste secțiuni 

participând peste 350 de persoane, străini și români. 

 

Participanții au luat parte la 3 prezentări în plen, la inaugurarea Clubului Francofon 

de Afaceri, la expoziția Produs în Sibiu și la cele 8 ateliere tematice care au însumat peste 

16 ore de prezentări și discuții pe diferite teme. Nu în ultimul rând, au avut posibilitatea de 

a vedea un exemplu de parc industrial, cel de la Șelimbăr, iar din program nu au lipsit 

atracțiile cultural-turistice: vizite la Muzeul în aer liber din Pădurea Dumbrava Sibiului și la 

Palatul Brukenthal de la Avrig, precum și vizionări de spectacole din cadrul Festivalului 

Internațional de Teatru, inclusiv celebra producție „Faust‖ a Teatrului Național „Radu 

Stanca‖. 

Țările care au răspuns invitației Consiliului Județean Sibiu de a-și trimite ambasadori 

sau reprezentanți sunt: Japonia, Israel, Franța, Germania, Belgia, Cehia, Slovacia, Polonia, 

Grecia, Cipru, Bulgaria, Republica Moldova, Iran, Siria, Kuweit, Brazilia, Kazahstan și 

Azerbaidjan. 

Atelierele de lucru, un punct forte al Conferinței, au fost moderate de experți în 

domeniu, din mediul universitar sibian: prof.univ.dr.ing. Ovidiu Tița, prof.univ.dr.habil. 

Laurent Chrzanovski, precum și de Marius Gîrdea, directorul general al Aeroportului 

Internațional Sibiu și prof.univ.dr. Eugen Iordănescu, director executiv al Camerei de 

Comerț Sibiu. În cadrul atelierelor au avut 

loc prezentări ale diverselor firme 

participante care și-au expus inovațiile și 

activitățile desfășurate. În paralel cu 

grupurile de lucru s-au desfășurat întâlniri 

business-to-business între participanții la 

conferință. Atelierele de lucru au fost 

organizate pe următoarele teme: 

- Menține Sibiul Competitiv - 

identificarea unor măsuri pentru a crește 

competitivitatea companiilor din Sibiu, prin 
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coagularea unui plan de achiziție de energie electrică și gaz metan la prețuri mai mici – 

concretizat cu participarea Consiliului Județean Sibiu la licitație și ulterior cu 

încheierea contractului de achiziție de energie electrică pentru anul 2016, care a condus la 

o economie de aproximativ 450.000 lei față de anul 2015. În ceea ce privește gazele 

naturale, din renegocierea contractului cu furnizorul actual au rezultat tarife mai mici, 

iar economia totală la facturile pentru energie elctrică și gaze naturale din anul 2016, atât 

pentru Consiliul Județean, cât și pentru instituțiile din subordine se cifrează la aproximativ 

1 milion de lei.  

- KAIZEN – organizație globală de consultanță și instruire, promotoare a 

managementului îmbunătățirii continue a performanțelor angajaților și companiilor care 

operează în peste 40 de țări din Europa, America, Asia – Pacific și Africa. 

 

- Industrie / parcuri industriale; 

- Agricultură, industrie alimentară și gastronomie; 

- Construcții și materiale de construcții; 

- IT&C; 

- Turism, transport pasageri; 

- Dezvoltarea unei platforme logistice la Aeroportul Internațional Sibiu. 

 

Târgul expozițional Produs în Sibiu marchează o premieră în Sibiu, reprezentanții 

mediului de afaceri din străinătate având ocazia să ia contact direct cu companiile 

producătoare din județul nostru. Evenimentul, organizat pe o perioadă de 3 zile, a reunit 

aproape 30 de companii sibiene și instituții publice locale, care au expus produsele și 

serviciile în fața vizitatorilor, sibieni și invitați ai conferinței. 

În urma chestionarului de evaluare a Conferinței aplicat participanților români și 

străini, am avut un feedback pozitiv din toate privințele, dar am primit și sugestii cu privire 

la o promovare mult mai activă a dezvoltării întâlnirilor business-to-business, precum şi în 

ce priveşte extinderea tematicii. 

De asemenea, datorită celor două ediții ale Conferinței Internaționale organizate de 

Consiliul Județean Sibiu, a crescut interesul investitorilor străini și a multor ambasade 

pentru Județul Sibiu, având numeroase solicitări de informații privind oportunitățile de 

investiții. Împreună cu echipa de specialiști a Consiliului Județean Sibiu am gândit acest 

proiect pe termen lung și cu rezultate concrete și durabile care se vor vedea în timp. 

 

 g) În luna septembrie, o delegație tehnică organizată de Consiliul Județean 

Sibiu s-a deplasat în Departamentul Ille-et-Vilaine, Regiunea Bretania, Franța, la 

invitația Consiliului General din Ille-et-Vilaine.  

Vizita a avut ca temă cooperarea din domeniul valorificării patrimoniului și protejării 

mediului, în special prin favorizarea schimburilor de bune practici și dezvoltarea unor rețele 

de protecție și valorificare a patrimoniului cultural și natural. 
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C. Dezvoltarea turismului, culturii și mișcării sportive în județ;  

- prin punerea în valoare a patrimoniului turistic natural și antropic, extinderea și 

modernizarea infrastructurii turistice, îmbunătățirea și diversificarea serviciilor oferite 

precum și prin dezvoltarea infrastructurii cultural - recreative și sportive din județ. 

Turismul este un domeniu prioritar 

pentru Județul Sibiu, Consiliul Județean Sibiu 

acționând în mod direct pentru dezvoltarea 

acestuia, prin intermediul instituțiilor 

subordonate și al Asociației Județene de 

Turism Sibiu. 

Ansamblul atracțiilor și serviciilor 

turistice au fost promovate prin intermediul 

broșurii „Itinerarii turistice, experiențe de 

vacanță în județul Sibiu‖ (10.000 de 

exemplare în limba română și 3.000 de exemplare în limba engleză), a hărții turistice 

bilingve româno-engleză (5.000 exemplare). Promovarea în mediul online este realizată 

prin intermediul portalului www.sibiu-turism.ro. 

Am susținut prezența Sibiului la importante târguri și manifestări de turism: Târgul de 

turism al României, București (12-15 martie, 12-15 noiembrie), Târgul de turism Munchen, 

Germania (18-22 februarie), Târgul Internațional de Turism din Wroclaw, Polonia (27 

februarie-01 martie 2015). 

Pentru a pune în valoare bogăția și diversitatea cultural-turistică în fiecare din cele 

cinci microregiuni etnografice — Mărginimea Sibiului, Țara Oltului, Valea Hârtibaciului, 

Valea Târnavelor, Țara Secașelor — s-a derulat programul „Plimbări culturale în județul 

Sibiu‖, în perioada 16 mai-14 iunie, 19 septembrie-18 octombrie, în cadrul evenimentului 

Zilele Culturale ale Județului Sibiu. 

Consider important să consolidăm parteneriatul și dialogul cu toți factorii de interes 

de la nivel județean și național, fapt pentru care am sprijinit organizarea ediției a IV-a a 

Forumului profesioniștilor din turismul sibian. 

Rezultatele eforturilor noastre comune 

pentru ca destinația turistică Județul Sibiu să 

se mențină în topul preferințelor de călătorie 

sunt susținute de date statistice, ce indică o 

creștere cu 22% a numărului sosirilor și cu 

26% a numărul înnoptărilor în anul 2015, 

față de anul 2014.  

Pentru a crește atractivitatea și 

competitivitatea ofertei de turism rural, am 

continuat și dezvoltat importantul program 

cultural-turistic, Zilele Culturale ale Județului Sibiu. Sub sloganul „Sibiu-județul care 

trăiește prin cultură‖, în lunile mai-iunie, septembrie-octombrie, la sfârșit de săptămână, 

fiecare microregiune a devenit scena unui maraton cultural: spectacole de folclor, muzică 

http://www.sibiu-turism.ro/
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clasică, folk și jazz, proiecții de film în aer liber, ateliere de lectură și animații pentru copii, 

târguri de produse tradiționale și evenimente gastronomice, petreceri în aer liber și circuite 

turistice. 

 

La cele două ediții din 2015 ale Zilelor Culturale ale Județului Sibiu au participat 

peste 15.000 de persoane, la 120 de manifestări desfășurate pe parcursul a 20 de zile 

de programe. Au fost 67 ore de spectacole folclorice și 31 ore de spectacole și recitaluri 

de muzică clasică, de jazz și corală. Pe parcursul celor 10 week-end-uri au fost peste 10 

ore de proiecții, evenimente de animație teatrală și teatru de păpuși  la care au participat 

aproape 2.000 de copii și tineri. Au avut loc evenimente biblioatelier de scriere creativă și 

rostire cu tâlc a poveștilor, și au fost organizate diferite mese rotunde și simpozioane, 

precum și numeroase lansări de publicații și expoziții. La târgurile de produse tradiționale, 

organizate în cele 20 de zile, au fost prezenți aproape 100 de producători, iar la standul 

amplasat în fiecare localitate principală au fost oferite informații despre programul 

manifestărilor, proiectele Consiliului Județean Sibiu, despre cele 5 regiuni și traseele 

tematice. 

 

În cadrul excursiilor organizate au fost 

străbătuți peste 1.000 de kilometri cu 

autovehicule, biciclete, cu cai și pe jos, au fost 

vizitate zeci de localități și descoperite peste o 

sută de obiective turistice. Mai presus de cifre 

stau însă mii de fotografii și mărturiile 

participanților care au surprins ingredientele 

cheie ale destinației turistice: județul Sibiu. 

 

Proiectul Zilele Culturale ale Județului 

Sibiu a demarat în anul 2013, cu câte două 

ediții în fiecare an – primăvara și toamna. S-a 

reușit ceea ce ne-am propus de la început prin 

acest program: revitalizarea tuturor zonelor și 

localităților din Județul Sibiu, nu doar a celor 

deja consacrate. În sprijinul acestei afirmații stă 

mărturie numărul mare de participanți la fiecare 

ediție și la fiecare eveniment în parte. Cele 

două ediții din 2013 au adunat aproximativ 

12.000 de oameni care au venit la evenimentele organizate de Consiliul Județean Sibiu. În 

2014, Zilele Culturale au câștigat notorietate și aproape 18.000 de locuitori ai județului au 

devenit parte din program. Astfel, după 3 ani, Zilele Culturale ale Județului Sibiu s-a 

transformat în cel mai de avengură proiect cultural al Consiliului Județean Sibiu. Peste 

45.000 de sibieni au ascultat muzică tradițională, au participat la ateliere meșteșugărești și 

au aflat detalii despre satele și comunele județului. 
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Cultura și sportul reprezintă o preocupare majoră a Strategiei de dezvoltare 

economică și socială a Județului Sibiu și am acordat o atenție deosebită acestora prin 

Agenda sportivă și Agenda culturală. Pentru finanțare în 2015 au fost depuse 129 de 

proiecte, dintre care 92 de proiecte au fost declarate câștigătoare și au primit finanțare.  

Mișcarea sportivă de masă și de 

performanță a devenit în ultimii ani, o 

constantă în Strategia de dezvoltare a 

Consiliului Județean Sibiu. Argumentele 

în acest sens sunt atât de ordin cantitativ, 

cât și calitativ. Astfel, printr-un dialog 

constructiv și eficient cu reprezentanții 

unor cluburi și asociații sportive, ai unor 

instituții școlare, în 2015 au fost depuse 

pe Agenda Sportivă a Consiliului 

Județean Sibiu 56 de proiecte, cu 22 % 

mai multe decât în anul precedent. Dintre acestea au fost promovate ca eligibile 43 de 

proiecte, dintre care un număr de 14 pe secțiunea Sportul pentru toți și un număr de 29 

pentru secțiunea Sportul de performanță, cu 65 % mai multe decât în 2014, în condițiile 

creșterii fondului de cofinanțare din bugetul județului cu 14%. Prin proiectele eligibile s-a 

urmărit predilect capacitarea unor categorii de vârstă și socio-profesionale diverse care să 

fie antrenate în număr cât mai mare la practicarea unor forme de activitate sportivă și de 

mișcare în aer liber, deziderat realizat în majoritatea cazurilor. Concursul de ciclism rutier 

de masă, desfășurat în data de 1 mai 2015, ca urmare a proiectului depus de C.S.PRO 

Cycling Avrig și materializat cu participarea efectivă a Asociației Județene de Turism Sibiu 

s-a concretizat prin participarea a peste 400 de sportivi amatori, adică cu circa 34% mai 

mulți decât în anul precedent. Evoluții pozitive în ceea ce privește numărul de participanți 

au fost evidente în majoritatea competițiilor de masă și de performanță din Agenda 

Sportivă a Consiliului Județean Sibiu, monitorizate. A fost acordată o atenție deosebită 

antrenării în competiții sportive a copiilor și a tinerilor de vârstă școlară, fie la modul 

individual, fie în formulă mixtă (copii + părinți).  

 

De pildă, cea mai cunoscută competiție de maraton – mountain-bike din țară „Geiger 

MTB Challenge‖(iulie 2015), a fost precedată de întrecerea copiilor cu vârste cuprinse între 

4 – 14 ani. La maratonul montan „Cindrel în alergare‖ (august 2015) desfășurat în zona 

Păltiniș, au fost prezente la start și 15 familii. Peste 350 de elevi din ciclul gimnazial și licee 

din județul Sibiu, s-au întrecut la „Crosul Toamnei‖ (octombrie 2015), promovându-se astfel 

ideea olimpismului în instituțiile de învățământ. De altfel, dintre cele 43 de proiecte 

considerate eligibile și înscrise pe Agenda Sportivă a Consiliului Județean Sibiu, ca urmare 

a Hotărârii C.J. Sibiu nr. 61/ianuarie 2015, 22 au fost destinate exclusiv copiilor, elevilor, 

studenților și tinerilor. Pentru anul 2015 criteriile promovării turistice și ale vizibilității 

imaginii Județului Sibiu, mai ales pe plan internațional, au constituit elemente de bază în 

selectarea proiectelor sportive eligibile. A XII-a ediție a celui mai dur raliu hard-enduro din 
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lume – „Red Bull Romaniacs‖ (iulie 

2015), a reunit la start 370 competitori 

din 40 de ţări de pe mapamond. 

C.S.PRO Cycling Avrig a promovat, în 

calendarul sportiv al Uniunii Cicliste 

Internaționale, o nouă competiție 

internaţională de  mountain-bike 

„Păltiniș MTB Project‖ desfășurată în 

zona stațiunii Păltiniș. Cea mai 

importantă competiție ecvestră din 

România – „Transylvania Horse Show‖ 

(mai 2015) a înregistrat la start 45 de 

sportivi din întreaga lume și a promovat un concurs de echitație, destinat exclusiv 

studenților. Turul Ciclist al Sibiului 2015, competiție ciclistă rutieră internaţională de 

clasificare sportivă superioară (iulie 2015), considerată ca importanță a V-a din Europa 

Centrala și de Est, a marcat prezența la start a 4 echipe profesioniste, 3 dintre acestea 

participând și în Turul Ciclist al Italiei – „Il Giro‖. Pentru al treilea an consecutiv, calificativul 

atribuit de Uniunea Ciclistă Internațională de la Geneva, raportat la nivelul cursei, a fost 

„excelent‖. Consiliul Județean Sibiu a fost implicat direct în organizarea cursei, atât din 

punct de vedere logistic cât și prin reprezentantul său – Nicolae Ivan, directorul sportiv al 

competiției. Cei peste 650 de kilometri ai Turului au inclus puncte de interes social-cultural 

și turistic de pe cuprinsul Județului. Prin proiectul „Festivalul artelor marțiale sibiene 2015‖ 

înscris pe Agenda Sportivă 2015 a Consiliului Județean Sibiu, a fost facilitată prezența 

unor sportivi ai Clubului Sportiv MUSASHI DOJO din Sibiu, ca și componenți ai echipei 

Naționale a României, la primul Campionat Mondial al United World Karate din Slovenia 

(octombrie 2015), unde România a ocupat locul 1 din 42 de țări participante. Rezultatele de 

excepție ale sportivilor sibieni m-au determinat să propun consilierilor județeni premierea 

specială a sportivilor care au contribuit la aceste rezultate și la obținerea titlului de 

Campioană Mondială pentru țara noastră. Propunerea s-a concretizat prin Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 208/25 noiembrie 2015. 

Maraton – mountain-bike din 

ţară ―Geiger MTB Challenge‖(iulie 

2015), a fost precedată de 

întrecerea copiilor cu vârste 

cuprinse între 4 – 14 ani) 

Remarcăm, de asemenea, 

Etapa Sibiu din Campionatul 

Național de Raliuri al României și 

Sibiu Rally Challenge Internationals 

Motors Festival (august 2015) pe 

parcursul cărora au fost promovate 

mai ales zonele montane Curmătură, Păltiniș și Transfăgărășan – Bâlea. 



Pag. | 11  

 

Pe lângă implicarea directă în monitorizarea și organizarea unor competiții din 

Agenda Sportivă 2015, reprezentantul Consiliului Județean Sibiu, responsabil cu activitățile 

sportive, a participat la conferințe de presă, mese rotunde, întâlniri de lucru, axate tematic 

pe problematică sportivă sau pe alte teme de interes comunitar, cu reverberație în zona 

mișcării pentru sănătate. Lunar, Consiliul Județean Sibiu a participat, prin reprezentantul 

său, la întâlnirile grupului de lucru „Biciclist în trafic‖ organizat de asociația 

nonguvernamentală „Tură în natură‖, la dezbateri organizate chiar în instituție, pe marginea 

utilizării bicicletei ca mijloc de transport alternativ sau pentru agrement. 

Începând din luna septembrie 2015, coordonatorul de programe sportive al 

Consiliului Județean Sibiu și directorul executiv al Serviciului Public Salvamont Sibiu, 

Adrian David, au inițiat, organizat și participat la întâlniri tehnice de lucru menite să 

contribuie la reglementarea competițiilor sportive și a turismului moto montan off-road în 

zonele colinare, submontane și montane ale Județului Sibiu (16 septembrie 2015 – 

întâlnire cu motocicliștii; 30 septembrie 2015 – prezentare și dezbatere în cadrul ședinței 

A.T.O.P.Sibiu; 17 noiembrie 2015 – întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Consiliului 

Județean Sibiu, Serviciului Public Salvamont, practicanților de moto enduro, automobilism 

off-road și ATV, ai ghizilor montani, asociații montane de turism, organizații 

guvernamentale și nonguvernamentale, reprezentanți ai unor autorități naționale, ai unor 

asociații sportive; 4 decembrie 2015 – întâlnire de lucru și dezbatere pe aceeași temă, la 

sediul Primăriei Rășinari). 

În programul acțiunilor din domeniul culturii s-au depus 73 de proiecte culturale și 

au primit finanțare 49, care aduc plus valoare prin oferta prezentată. 

 Consiliul Județean Sibiu a susținut financiar în anul 2015 proiecte de interes cultural 

cu adresabilitate și audiență, ce satisfac interese culturale la nivel local, județean sau de 

reprezentativitate internațională. În acest sens menționez o parte din evenimentele cu 

impact internațional care au beneficiat de finanțare nerambursabilă, evenimente cum ar fi: 

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 2015, Festivalul Internațional de Film de la 

Sibiu – Astra Film Festival. 

Cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a avut loc în 

perioada 12 – 21 iunie 2015, sub genericul „Growing Smart – Smart Growing‖. Timp de 

zece zile, Sibiul s-a transformat într-o scenă uriașă pentru 2.673 de artiști și invitați din 70 

de țări, ce au prezentat 427 de evenimente 

în 67 de spații de joc, reunind în medie 

65.000 de spectatori în fiecare zi. Pe lângă 

aportul financiar, Consiliul Județean Sibiu a 

susținut acest eveniment și prin asigurarea 

unor spații necesare desfășurării unor 

evenimente din cadrul Festivalului în incinta 

Sălii Thalia. 

Cea de-a XII-a ediție a Festivalului 

Internațional de Film de la Sibiu – Astra Film 

Festival, care a avut loc între 5 și 11 
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octombrie 2015 a transformat Sibiul în vitrina mondială a filmului de non-ficțiune. Centrul 

Sibiului a redevenit timp de 7 zile locul unde s-a putut lua pulsul lumii prin vizionarea 

filmelor din selecția Astra Film Festival. Sala Thalia, Teatrul Gong, Astra Film Cinema, Aula 

Magna ULBS, Sala Studio și Librăria Habitus au fost transformate în săli profesioniste de 

cinema, concentrând un număr record de 350 de evenimente cinematografice pentru peste 

70.000 de spectatori. În zona istorică a orașului atmosfera de festival s-a simțit zi și noapte. 

Zeci de steaguri au împânzit străzile centrale, au fost amplasate ecrane outdoor pe care au 

rulat non-stop preview-uri din filme, iar în premieră, în Piața Mică a fost amenajată o scenă 

unde seară de seară a răsunat doar muzică live de calitate. 

În cei 22 de ani de existență, Astra Film Festival a reușit să aducă prestigiu filmului 

de non-ficțiune în țară și dincolo de granițele ei și a deschis apetitul publicului pentru 

vizionarea de film documentar. Prin selecția diversă și inedită de filme și programe 

speciale, sesiuni de discuție și masterclass-uri, Astra Film Festival a devenit un spațiu viu 

în care se schimbă în mod continuu idei și emoții, toate izvorând din realitate și modul în 

care aceasta este transpusă în filme. 

În 2015, numărul de filme înscrise în competiție a depășit toate așteptările: peste 

1.500 de filme din 90 de țări, unul singur a obținut însă Marele Premiu AFF 2015: 

„Spartacus & Cassandra‖, în regia lui Ioannis Nuguet. „The Wolfpack‖, „The Look of 

Silence‖, „The Alphabet of Fear‖ au fost doar câteva dintre cele mai așteptate filme din 

program, toate fiind proiectate în premieră națională la Astra Film Sibiu. 

Pentru al 7-lea an consecutiv, elevi și profesori din județul Sibiu, au revenit cu 

entuziasm și bucurie la cel mai îndrăgit festival de film al copiilor, Astra Film Junior. 15.000 

de spectatori au beneficiat de un program educativ de top menținut la standarde europene, 

Astra Film Junior însemnând nu doar vizionări de filme, ci și dezbateri la orele de curs 

plecând de la materialele didactice incluse în program, concursuri și un workshop dedicat 

liceenilor sibieni care funcționează ca o platformă de inițiere și lansare în film documentar. 

Ca în fiecare an, la Sibiu, au fost invitați regizori de renume internațional, 

producători, profesioniști din domeniul cinematografiei, jurnaliști, artiști, tineri pasionați de 

film, reprezentanți ai instituțiilor de cultură din România și din lume, toți prieteni mai noi sau 

mai vechi ai Festivalului. 

 

În Programul acțiunilor din domeniul culturii pe anul 2015 au fost incluse și proiecte 

derulate de primăriile din județ, evenimente cu caracter folcloric, precum: Sărbătoarea 

Fiilor Satului Arpașu de Jos, Festivalul Bujorul de Munte, Fii satului Sibiel, Cânt și Joc pe 

Hârtibaci, evenimente susținute de minoritățile din județul Sibiu: Sărbătoarea câmpenească 

anuală „Maifest‖ organizată de Forumul Democrat al Germanilor Sibiu,  Zilele Hungarikum 

2015 organizate de Asociația Maghiarilor din Sibiu - HID, Ziua Internațională a Romilor, 

Festivalul  Romilor ediţia a V-a Mediaș, evenimente organizate de Partida Romilor Pro 

Europa filiala Sibiu, dar şi evenimente prin care sunt elogiați cărturari importanți. 

Menționăm în acest sens: Sărbătorirea Marelui Filozof Emil Cioran, Zilele Culturale 

Octavian Goga, Cărturari sibieni de altădată, Festivalul Internațional de Poezie Sibiu 2015. 

A fost susținută și arta spectacolului, a dansului și a diferitelor genuri muzicale în cadrul 
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manifestărilor: Teatrul copilăriei, Sibiu Dans Festival, Concursul și Gala Formațiilor 

Studențești de Jazz, Sibiu Jazz Festival ediţia 45, dar și proiecte editoriale cum ar fi: 

tipărire revistă „Rezervistul sibian‖, revista „Cenaclul de la Păltiniș‖. 

Zilele Emil Cioran - 14 evenimente culturale, invitați de marcă și promovare în 

rândurile elevilor și studenților. Bugetul întregului eveniment a fost asigurat de Consiliul 

Județean Sibiu (55.000 de lei), Ministerul Culturii (14.000 lei) și Universitatea „Lucian 

Blaga‖ din Sibiu (10.500 lei). 

Nu mai puțin de 14 evenimente culturale au fost cuprinse în agenda „Zilelor Emil 

Cioran‖, o importantă acțiune dedicată marelui filosof român. Tot 14 a fost și numărul 

instituțiilor, organizatori și parteneri, care au lucrat împreună pentru a promova și pune mai 

mult în valoare opera celui care a marcat cultura universală a secolului XX. Este vorba 

despre: Ministerul Culturii, Consiliul Județean Sibiu, Direcția Județeană pentru Cultură 

Sibiu, Primăria Rășinari, Instituția Prefectului-Județul Sibiu, Mitropolia Ardealului, 

Universitatea „Lucian Blaga‖ din Sibiu, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, Complexul 

Național Muzeal ASTRA Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Colegiul Național 

„Gheorghe Lazăr‖ Sibiu, Școala „Octavian Goga‖ Rășinari, Școala „Sava Popovici 

Barcianu‖ Rășinari și Liceul de Artă Sibiu la care se adaugă Asociația Sibiu 1191. 

„Zilele Emil Cioran‖ au fost gândite pentru a aduce un plus de valoare memoriei lui 

Emil Cioran și pentru a-i perpetua opera în anul în care se împlinesc 20 de ani de la 

dispariție. 13, 14 și 15 noiembrie 2015 au devenit 

astfel zilele în care toți iubitorii operei filosofului 

rășinărean au aflat detalii despre el, dar și zilele 

în care tinerii care încă nu îi cunoșteau creația în 

amănunt au putut să o facă. Cu ocazia acestui 

eveniment, Consiliul Județean Sibiu a finanțat 

tipărirea unui tiraj suplimentar de 500 de 

exemplare al volumelor „Emil Cioran Opere‖, 

editat de Fundația Națională pentru Știință și 

Artă, al cărei președinte este academicianul Eugen Simion. Lucrarea, publicată în „Colecția 

Opere fundamentale‖ are două volume ce însumează 3.650 de pagini. 

În cele 3 zile la Sibiu și Rășinari, spiritul filosofului a fost prezent în manuscrisele ce 

au fost expuse la Biblioteca ASTRA, în filmul documentar prezentat la sediul ASTRA Film, 

în incinta școlilor la care a învățat (Școala „Octavian Goga‖ Rășinari, Școala „Sava 

Popovici Barcianu‖ Rășinari și Colegiul Național „Gheorghe Lazăr‖ Sibiu), s-au regăsit în 

discuțiile de la masa rotundă la care s-au așezat academicieni și invitați din țară și 

străinătate. 

Și pentru că am dorit să ne adresăm în mare măsură tinerilor, evenimentul a fost 

promovat intens pe Facebook, pe pagina www.facebook.com/ZileleEmilCioran, unde s-au 

postat zilnic informații despre Emil Cioran, s-au anunțat evenimentele care au avut loc, iar 
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pagina a rămas activă și după finalul evenimentului. De asemenea, identitatea vizuală a 

fost creată special pentru eveniment — un logo ce a împrumutat culoarea albastră 

specifică arhitecturii rurale a Mărginimii Sibiului, logo ce va fi folosit unitar și în anii 

următori. 

 

D. Creșterea coeziunii sociale la nivelul județului.  

S-a făcut prin valorificarea resurselor umane - extinderea accesului locuitorilor din județ 

la servicii de educație, de sănătate, sociale, culturale și ale administrației locale, 

diversificarea și creșterea calității acestor servicii - prin asigurarea perfecționării pregătirii 

profesionale pe tot parcursul vieții și reinserției sociale a persoanelor dezavantajate social. 

Toate aceste acțiuni vin să confirme și să completeze Strategia de Dezvoltare 

Economică și Socială a Județului Sibiu, importantul document în care fiecare domeniu de 

activitate are stabiliți pașii de urmat pentru o evoluție pozitivă. Astfel, imediat după 

preluarea mandatului am conceput câteva proiecte, iar din anul 2013 am derulat sub titlul 

de „Proiecte strategice” peste 100 de astfel de proiecte implementate pentru dezvoltarea 

economico-socială a județului, în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale (UAT), prin 

care au fost realizate, respectiv reabilitate în perioada 2013-2015, următoarele: 

- 22 centre culturale; 

- 12 centre medico-sociale; 

- 5 terenuri multifuncționale de sport; 

- 7 locuri de joacă pentru copii; 

- 50 drumuri comunale, însumând aproape 240 de kilometri; 

- 12 puțuri de apă. 

Repartizarea pe primii doi ani a acestor realizări deosebit de importante pentru 

comunitățile locale este următoarea: 

2013: 7 terenuri de joacă pentru copii (Alţîna, Biertan-Richiş, Loamneş-Alămor, 

Merghindeal, Moşna-Alma Vii, Roşia și Valea Viilor), 5 terenuri multifuncționale de sport 

(Loamneş-Alămor, Alma, Axente Sever-Agîrbiciu, Bîrghiş și Laslea), 9 centre culturale 

(Aţel, Laslea-Mălâncrav, Loamneş-Armeni, Moşna-Nemşa, Păuca-Bogatu Român, Roşia, 

Şeica Mică-Şoroştin, Turnu Roşu și Vurpăr), 5 centre medico-sociale (Loamneş-Alămor, 

Şura Mare, Sadu, Orlat și Boiţa) și 18 drumuri comunale însumând 86 km, lista completă 

a acestora putând fi consultată la Capitolul III Investițiile, pagina 20. 

 2014: 13 centre culturale (Apoldu de Jos-Sîngătin, Axente Sever, Biertan, 

Hoghilag, Iacobeni, Micăsasa-Ţapu, Moşna, Ocna Sibiului-Topârcea, Racoviţa, Slimnic-

Ruşi, Şeica Mică, Turnu Roşu-Sebeşu de Jos și Tîrnava), 7 centre medico-sociale 

(Dîrlos-Curciu, Merghindeal, Răşinari-Prislop, Rîu Sadului, Şelimbăr, Sălişte-Mag și 

Vurpăr), 21 de drumuri comunale, însumând 104 km (așa cum sunt prezentate în detaliu 

în paginile 20-21 ale prezentului Raport) și lucrări la 12 puțuri de apă (Avrig-Glîmboaca, 

Dumbrăveni-Şaroş pe Tîrnave, Valea Viilor, Bîrghiş-Ighişul Vechi, Iacobeni-Movile, 

Iacobeni-Noiştat, Dîrlos-Curciu, Laslea-Roandola, Mihăileni-Răvăşel, Mihăileni-Metiş, 

Nocrich-Fofeldea, Şeica Mică-Şoroştin). 
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 II. FINANȚAREA OBIECTIVELOR, ACȚIUNILOR ȘI SERVICIILOR 

PUBLICE JUDEȚENE 

 

În calitate de ordonator principal de credite, am urmărit gestionarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe criterii de economicitate, eficiență, eficacitate și oportunitate, în 

conformitate cu competențele conferite de lege pentru finanțarea serviciilor și activităților 

de interes județean. 

În anul 2015 veniturile bugetare încasate s-au cifrat la valoarea de 329,08 mil. lei, 

principalele surse fiind: 

 

1. Veniturile proprii s-au încasat în sumă de 104,06 mil. lei și reprezintă 31,63% 

din total venituri 

Componentă a activității curente, veniturile proprii ale Consiliului Județean Sibiu au 

fost încasate în conformitate cu reglementările legale în vigoare și se constituie din: 

-  impozite, taxe, contribuții, vărsăminte, cu încasări de 6,88 mil. lei 

-  cote defalcate din impozitul pe venit, cu 67, 51 mil. lei 

-  sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv 29, 67 mil. lei 

 

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în valoare de 98,09 mil. lei, ce 

reprezintă  29,80 % din total venituri 

             Sumele defalcate din TVA încasate de Consiliul Județean Sibiu în anul 2015, au 

avut următoarea structură: 

                                                                                                                                                              

Mil. lei 

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județului 

     67,42 

Sume defalcate din TVA pentru drumuri județene și comunale 17,31 

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 13,36  

 

3. Subvențiile de la bugetul de stat s-au cifrat la valoarea de 86,25 mil. lei, 26,20 

% din total venituri 

Subvențiile de la bugetul de stat reprezintă parte componentă a veniturilor bugetului 

local, sume considerabile fiind încasate în vederea finanțării drepturilor persoanelor cu 

handicap, respectiv 57,62 mil. lei, finanțarea programului național de dezvoltare locală cu 

sume primite în valoare de 16,95 mil. lei subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea 

derulării proiectelor finanțate din FEN (fonduri externe nerambursabile) cu 8.86 mil. lei 

subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor în sănătate, 1,19 mil. lei sume 

primite pentru corecții financiare la nivel de 0,64 mil. lei reprezentând sume nedecontate la 

momentul depunerii cererilor de rambursare și primite la o dată ulterioară, sume primite de 
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la bugetul de stat pentru finanțarea Camerei Agricole, 0, 5 mil. lei și subvenții de la bugetul 

de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială, cu 0,45 mil. lei încasați.  

 

4. Subvențiile pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă au fost de 

25,27 mil. lei, ce reprezintă 7,68 % din total venituri, acestea reprezentând contribuția 

bugetului de stat în cadrul bugetelor proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă și 

contravaloarea TVA-lui aferent plăților din cadrul acestor proiecte. 

Fondurile nerambursabile provenite de la Uniunea Europeană au înregistrat o 

creștere cu 2,35 mil. lei față de anul 2014. În cursul anului 2015, Consiliul Județean Sibiu a 

încasat aceste fonduri în cadrul următoarelor programe:    

 - programul operațional regional 

       - programul operațional sectorial mediu 

       - programul operațional sectorial creșterea competitivității economice 

       - programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane 

Proiectele cu finanțare externă nerambursabilă au fost în mare parte finalizate, 

acestea fiind în majoritatea lor acțiuni multianuale. 

 

5. Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor 

din secțiunea de dezvoltare, respectiv 15,41 mil. lei, reprezentând 4,69 % din 

total venituri. 

 

Preocuparea permanentă a fost  să realizăm o utilizare legală, oportună și eficientă 

a veniturilor bugetare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, legea finanțelor 

publice locale și în vederea finanțării activităților și serviciilor prevăzute prin lege în 

competența Consiliului Județean. 

 

Vă informez că nivelul cheltuielilor bugetare aferente anului 2015 au fost de 291,27 

mil. lei, din care: pentru secțiunea de funcționare suma de 216,43 mil. lei reprezentând 

74,30 % din total cheltuieli, iar pentru secțiunea de dezvoltare s-a alocat suma de 74,84 

mil. lei reprezentând 25,70 % din totalul cheltuielilor. 

 

TOTAL CHELTUIELI 

bugetare aferente 

anului 2015 

           Mil. lei 

 

         291,27 

  

Secțiunea  

funcționare 

 

216,43 

  

Secțiunea  

dezvoltare 

 

  74,84 

Secţiunea
dezvoltare

Secţiunea
funcţionare
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În funcție de ponderea alocărilor bugetare pe domenii și/sau servicii, finanțarea 

bugetară s-a realizat în baza bugetului aprobat de plenul Consiliului Județean Sibiu, iar 

sumele plătite au fost după cum urmează: 

 

1. Pe primul loc s-a situat finanțarea serviciilor de asistență socială și medico-

socială, cu plăți efectuate în valoare de 110,34 mil. lei, respectiv o pondere de 37,89 % 

din total cheltuieli. Structura și modul de alocare și distribuire la nivel anual, se prezintă 

astfel: 

- 102,42 mil. lei pentru activitatea de funcționare, și aici vorbim despre asistența 

socială la nivelul județului, în mare parte asigurată prin Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sibiu, prin cele 10 centre rezidențiale pentru adulți cu 

handicap, 3 complexe de servicii pentru copii și 4 centre de plasament, precum și 

activitatea medico-socială asigurată de către cele 2 unități medico-sociale din Sibiu, 

respectiv Săliște. 

- 7,92 mil. lei au fost repartizate pentru activitatea de dezvoltare, concretizată în 

modernizări, reabilitări, reparații capitale, dotări, aceste sume fiind necesare onorării 

contractelor în derulare. 

 

2. Pe locul al doilea s-a situat capitolul Transporturi, asigurându-se finanțarea 

rețelei de drumuri județene și comunale, precum și subvenționarea RA Aeroportul 

Internațional Sibiu, capitol căruia i s-a alocat suma de 79,93 mil. lei, respectiv 27,44 % 

din bugetul Județului. 

Am considerat că îmbunătățirea infrastructurii rutiere la nivelul județului constituie o 

premisă a dezvoltării regionale, suma alocată fiind utilizată astfel: 

- 33,37 mil. lei pentru acoperirea cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile curente la 

drumurile județene, lucru realizat prin programul anual desfășurat de SC Drumuri și Poduri 

SA;  

- 18,77 mil. lei sume destinate modernizărilor și reabilitărilor de natura reparațiilor 

capitale la drumurile județene și comunale; 

- 17,93 mil. lei sume primite pentru finanțarea proiectelor din fonduri externe 

nerambursabile; 

- 5,36 mil. lei sume destinate finanțării Aeroportului Internațional Sibiu;  

- 4,50 mil. lei rambursare credit pentru plata împrumuturilor contractate în vederea 

modernizării și extinderii Aeroportului Internațional Sibiu. 

 

3. Finanțarea instituțiilor de cultură a însumat 29,77 mil. lei, respectiv 10,22 % 

din total buget. 

              La fel ca în anii precedenți, instituțiile de cultură subordonate au fost angrenate și 

în anul 2015 în acțiuni și proiecte naționale și internaționale de anvergură. Menționez că, 

agenda cultural-sportivă a fost orientată pentru promovarea și susținerea financiară a 

valorilor și tradițiilor culturale din județul nostru.  În acest scop, suma de 29,77 mil. lei a 
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fost utilizată pe două destinații, și anume: 28,76 mil. lei pentru secțiunea de funcționare și, 

respectiv 1,01 mil lei pentru secțiunea de dezvoltare. 

 

           4. Pentru finanțarea învățământului special a fost alocată suma de 25,41mil. lei, 

respectiv 8,73 % din cheltuielile totale, din care: 25,14 mil. lei pentru funcționare și 0,27 mil. 

lei pentru dezvoltare. 

Centrele Școlare de Educație Incluzivă nr. 1 și 2 din Sibiu, Turnu Roșu, Dumbrăveni 

și Mediaș, precum și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu au 

desfășurat o activitate cu caracter continuu, asigurându-se condiții optime pentru derularea 

procesului educațional tuturor copiilor cu deficiențe și nevoi speciale. 

 

5. Autoritățile publice, cu 22,73 mil. lei, respectiv 7,80% din totalul cheltuielilor, 

fonduri alocate pentru secțiunea de funcționare 9,73 mil. lei, iar pentru secțiunea de 

dezvoltare 13 mil. lei, ponderea cea mai semnificativă fiind reprezentată de proiectele cu 

finanțare din fonduri externe, cu peste 12,8 mil. lei repartizați pentru dezvoltare. 

 

6.La capitolul sănătate, pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, reparații și 

achiziții de aparatură medicală pentru spitalele aflate sub autoritatea Consiliului Județean 

Sibiu, s-a alocat suma de 14,26 mil. lei, respectiv 4,90% din total buget. 

Finanțarea unităților sanitare din județului Sibiu se realizează pe baza veniturilor 

obținute din prestarea serviciilor medicale decontate din bugetul asigurărilor sociale de 

sănătate, prin Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. În ceea ce ne privește, în 

concordanță cu competențele legale, am asigurat fonduri în completarea acestor surse, 

care au fost repartizate spitalelor, după cum urmează:  

 Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu → 11,83 mil. lei 

 Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda‖ Sibiu  →   2,02 mil. lei 

 Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu   →      0,41 mil. lei  

 

Prin susținerea financiară acordată din bugetul județului, am asigurat funcționarea 

normală a tuturor instituțiilor din subordine în regim de normalitate, neînregistrându-se 

arierate și plăți restante la sfârșitul anului trecut. Din totalul de 14,26 mil. lei asigurați la 

capitolul sănătate, 10,38 mil. lei au fost orientați către partea de dezvoltare, asigurându-se 

astfel premisele continuării proiectelor începute. Totodată, implementarea acestora a 

condus la creșterea actului medical orientat către pacient în toate cele trei spitale care 

primesc finanțare de la consiliul județean. 

 

 Alte cheltuieli bugetare evidențiate în bugetul de venituri și cheltuieli al județului 

pe anul 2015 au fost reprezentate de: 

 

7. Alte servicii publice generale (finanțarea Serviciului Public Salvamont și 

Direcția de Evidență a Persoanelor) cu 2,20 mil. lei,adică 0,76% din buget; 
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8. Tranzacții privind datoria publică (dobânzile) cu 2,08 mil. lei, reprezentând 

0,70 %; 

9.Ordine publică și siguranță națională (Inspectoratul Județean pentru Situații de 

Urgență „Cpt. D. Croitoru‖ Sibiu), cu 1,28 mil. lei, reprezentând 0,44 % din buget; 

 10. Apărare cu 1,19 mil. lei pentru Centrul Militar Județean Sibiu, reprezentând 

0,41% din buget. 

11.Finanțarea acțiunilor/serviciilor pentru protecția mediului, cu 1,16 mil. lei, 

adică 0,40 % din total buget. 

Consiliul Județean Sibiu a derulat proiectul „Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Sibiu‖, un proiect de anvergură și de importanță majoră pentru toți 

locuitorii județului. În anul trecut 2015 s-a făcut plata finală pentru constructor și pentru 

prestatorul din cadrul contractului de consultanță. 

Perioada de notificare a defectelor s-a finalizat în cursul anului trecut și au avut loc 

recepțiile finale ale contractelor derulate în cadrul proiectului. Perioada de implementare a 

proiectului continuă până la data de 30.06.2016, în vederea finalizării licitațiilor de operare 

a stațiilor construite prin proiect și a licitației pentru operatorul de colectare și transport, 

zona 1 Sibiu.  

 

12. Agricultura, cu 0,54 mil. lei, reprezentând transferuri acordate Camerei 

Agricole Sibiu, reprezentând 0,19 % din buget.  

13. Locuințe, servicii și dezvoltare publică cu 0,38 mil. lei, reprezentând 0,13% 

din totalul  cheltuielilor 

 

Pentru o mai bună claritate, redăm mai jos reprezentarea grafică a cheltuielilor 

bugetului propriu în anul 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOL MIL LEI  % 

Asistență socială 110,34 37,89 

Transporturi 79,93 27,44 

Cultură 29,77 10,22 

Învățământ 25,41 8,73 

Autorități publice 22,73 7,80 

Sănătate 14,26 4,90 

Alte cheltuieli: 

 Dobânzi  

 Ordine publică și 
siguranță  

 Apărare  

 Protecția mediului 

 Agricultură,  

 Locuințe 

8,83 3,02 
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INVESTIȚIILE 

 

Activitatea Serviciului Patrimoniu și Investiții desfășurată în perioada ianuarie 2015 – 

decembrie 2015 a cuprins operațiuni deosebit de importante pentru punerea în practică a 

Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2012 - 2020: 

 urmărirea lucrărilor de investiții proprii și ale unităților subordonate, 

întocmirea programului de investiții multianual și a listei de investiții pe anul 2015, a 

caietelor de sarcini pentru documentațiile de proiectare și lucrări, atât pentru Consiliul 

Județean Sibiu, cât și pentru instituțiile subordonate; 

 întocmirea fișelor de investiții pentru investițiile proprii și instituțiilor 

subordonate cuprinzând angajamentele legale și bugetare pentru fiecare obiectiv de 

investiții în parte; 

 centralizarea fișelor obiectivelor de investiții, corelarea angajamentelor legale 

cu cele bugetare și cu prevederile din bugetul aprobat al Consiliului Județean Sibiu și 

depunerea situațiilor centralizate la DGFP – Administrația Financiară Sibiu, cu ocazia 

aprobării bugetului inițial și la fiecare rectificare bugetară; 

În perioada ianuarie – decembrie 2015 am urmărit alocarea de fonduri și am realizat 

sub tutela Consiliului Județean Sibiu o serie de investiții deosebit de importante. 

Investiții finalizate la 31.12.2015: 

 mansardare bloc chirurgical + ATI, RK acoperiș Secții chirurgicale, urologie, 

ortopedie, ATI, în valoare de 6 milioane lei, în 2015 cheltuindu-se suma de 0,66 milioane 

lei; 

 reabilitare și mansardare Secția clinică recuperare, medicină fizică și 

balneologie 1, în valoare totală de 6,46 milioane lei, în 2015 cheltuindu-se suma de 0,27 

milioane lei; 

 reabilitare și mansardare Secția 

clinică infecțioase, în valoare totală de 6,9 

milioane lei, în 2015 cheltuindu-se suma de 

4,9 milioane lei; 

 construcție și montare lift 

Pavilion Central, Spitalul de Psihiatrie Sibiu, în 

valoare de 0,45 milioane lei; 

 consolidare – subzidire Pavilion 

Secția V, Spitalul de Psihiatrie Sibiu, în 

valoare de 0,23 milioane lei; 

 amenajare terenuri multifuncționale de la UM 01512 Sibiu, valoare de 0,65 

milioane lei; 

 finalizare sediu nou CIA Biertan și împrejmuire în valoare 0,7 milioane lei. 
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De asemenea au mai fost realizate lucrări importante în valoare totală de aproape   

1 milion de lei, şi anume:        

 montare trape desfumare Sala de Conferințe a Consiliului Județean Sibiu; 

 montaj container refugiu Călțun - Serviciul Public Salvamont; 

 înlocuire ferestre cu geam termopan la CMJ Sibiu; 

 întocmirea proiectelor tehnice pentru branșamente instalații de gaze și 

electrice pentru centrele de plasament Turnu Roșu și Gulliver; 

 instalație de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor CITO 

Dumbrăveni II; 

 post trafo 20/0,4 kV CNM Astra Sibiu, în anvelopă; 

 amenajare zonă intrare muzeu CNM Astra. 

Aceste lucrări, finalizate în anul 2015, se adaugă obiectivelor de investiții 

finalizate în perioada 2012-2014, pentru care am alocat aproape 14.500 mii lei după 

cum urmează: 

 modernizare secție Pneumoftiziologie I – Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu 

– 0,22 milioane lei; 

 instalație de produs oxigen medicinal - Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu     

– 0,15 milioane lei; 

 ambulatoriu integrat de specialitate, spitalizare continuă și de zi - Spitalul de 

Pneumoftiziologie Sibiu – 1,7 milioane lei; 

 reparație capitală Pavilionul Neuro-Psihiatrie Infantilă – Secția Recuperare și 

Ortopedie Copii –  Spitalul de Psihiatrie Ghe. Preda Sibiu  0,44 milioane lei; 

 reparații capitale secții și pavilioane – Spitalul de Psihiatrie Ghe. Preda Sibiu 

– 1,1 milioane lei; 

 extindere Unitate Primiri Urgențe -  Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu 

– 0,3 milioane lei; 

 reabilitare clădire Centru Stomatologic – Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Sibiu –  0,12 milioane lei; 

 amenajare spații și amplasare lift Fizioterapie II - Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Sibiu – 1,53 milioane lei; 

 reabilitare rețea apă și canalizare corp 2 și 3, subsol tehnic imobil maternitate 

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu – 0,22 milioane lei; 

 amenajare parcare – str. Funarilor nr. 1 – Spitalul Clinic Județean Sibiu – 

0,55 milioane lei; 

 hală garaj – Ambulanța Sibiu – 2,9 milioane lei; 

 reconstrucția și restaurarea monumentelor din CNM Astra Sibiu – 0,93 

milioane lei; 

 reamenajare scenă, platformă instrumente și reabilitare Turn Gros – 

Filarmonica de Stat Sibiu – 0,74 milioane lei; 

 extindere clădire Spartacus – DGASPC Sibiu, Serviciul de Evaluare 

Complexă adulți – 0,77 milioane lei; 
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 construire spațiu depozitare – Centrul de Recuperare și Reabilitare a 

Persoanelor cu Handicap Tălmaciu I – 0,41 milioane lei; 

 reabilitare acoperiș – Centrul de Terapie Ocupațională Dumbrăveni 2 – 0,15 

milioane lei; 

 reabilitare bloc – Centrul de Plasament Orlat – 0,6 milioane lei; 

 stație de epurare CRRN Râul Vadului – 0,3 milioane lei; 

 amenajare terenuri de joacă în mediul rural (Alțâna, Roșia, Alămor, Moșna, 

Valea Viilor, Richiș, Merghindeal) – 0,43 milioane lei; 

 amenajare terenuri multifuncționale de sport în mediul rural (Bîrghiș, Alma, 

Axente Sever, Laslea, Alămor) – 0,9 milioane lei. 

 

Investiții în continuare: 

 proiectare și execuție stație de oxigen la Spitalul Clinic Județean, în valoare 

totală de 2,9 milioane lei; 

 reabilitare imobil secția O.R.L. a Spitalului Clinic Județean Sibiu, în valoare 

totală de 5,9 milioane lei; 

 reabilitare cabana Oțetea - s-au executat lucrări în valoare de 0,55 milioane 

lei, în 2016 urmând a se finaliza lucrarea, valoare totală a investiției fiind de 

0,9 milioane lei. 

 

INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 

 

Un segment deosebit de important pentru dezvoltarea durabilă a județului Sibiu îl 

reprezintă administrarea și îmbunătățirea infrastructurii de drumuri județene și comunale 

pentru asigurarea celor mai bune condiții de transport și mobilitate atât pentru locuitori, cât 

și pentru investitori, dezvoltatori și turiști. Astfel, încă de la începutul mandatului ne-am 

preocupat de aducerea tuturor căilor de acces din județ, cu accent pe zonele defavorizate, 

la standarde mai înalte, concomitent cu întreținerea drumurilor aflate în stare bună și foarte 

bună.  

În cursul anului 2015, am continuat investițiile la obiectivele finanțate prin fonduri 

europene. Astfel, a fost finalizat proiectul „Modernizare DJ 142E Dârlos (intersecţie DJ 

142 A) – Alma – Dumbrăveni – Hoghilag – DN 14, km 0+000 – 20+130‖ finanţat în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007 – 2013. Investiția s-a derulat pe o perioadă de 15 

luni și s-a ridicat la o valoare nerambursabilă de 27 milioane lei.  

În ceea ce priveşte perioada de programare 2014-2020, am pregătit și am 

recepționat documentaţiile tehnico-economice pentru drumurile judeţene ce urmează să le 

depunem spre finanţare în cadrul POR. De asemenea, am început demersurile pentru 

obținerea autorizațiilor de construire. Principalele obiective de investiții care urmează a fi 

depuse spre finanțare sunt: 

- reabilitare DJ 141 Mediaş–Moşna–Pelişor–Bârghiş 
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- reabilitarea DJ106 Agnita–Sighișoara – în parteneriat cu Consiliul Județean 

Mureș; 

- reabilitare DJ 106D Ocna Sibiului–Ţapu; 

- reabilitarea şi modernizarea DJ 107B Păuca–Alămor–Mândra–Slimnic; 

În perioada 2012-2015 s-au derulat 4 investiţii cu finanţare europeană a căror 

valoare totală se ridică la suma de aproximativ 80 de milioane de lei: 

1. modernizarea drumului de interes turistic DJ 106E pe tronsonul Jina-

Şugag/Valea Sebeşului/DN67C; 

2. modernizarea DJ 106D Răşinari – Poplaca – Orlat 14+413 – 31+340; 

3. modernizare DJ 105G Sadu – Rîu Sadului – Sădurel km 21+250 – 41+425; 

4. modernizare DJ 142E Dîrlos – Alma – Dumbrăveni – Hoghilag – DN 14. 

 

Împreună cu primăriile și sub coordonarea Direcției Strategii Proiecte și a Direcției 

Tehnice din cadrul Consilului Județean Sibiu, am dezvoltat un pachet de proiecte prin care, 

în perioada 2012–2016 vor fi reabilitate aproape 60 de drumuri comunale ce însumează 

aproape 300 de kilometri. Acestea reprezintă o parte a proiectului administrației județene 

destinat tuturor locuitorilor satelor și comunelor din Județul Sibiu care, astfel, pot avea 

parte de condiții de trai din ce în ce mai bune. Lista drumurilor comunale realizate sau în 

lucru este următoarea: 

 

 2013 (86 km):  
1. DC1 Şura Mare-Hamba 
2. DC12 DJ141-Alma Vii -  
3. DC17 DJ142A-Păucea-Romaneşti 
4. DC17A Blăjel (DN14)-Romaneşti 
5. DC19 int.DJ142E-Şmig 
6. DC20 int.DJ142-Geacăş 
7. DC25 DC26-Laslea-Floreşti 
8. DC 27 Retiş-Ţeline 
9. DC 28 Netuş-Noiştat-Movile 
10. DC29 DJ106-Stejărişu 
11. DC32 Bârghiş-Apoş 
12. DC33 Ighiş-Zlagna 
13. DC36 DJ141A-Ghijasa de Sus 
14. DC38 Vărd-Veseud 
15. DC58 Racoviţa-Sebeşu de Sus-Racoviţa 
16. DC59 DJ105G-Sebeşu de Jos 
17. DC63 DJ106C-Tocile 
18. DC72 Apoldu de Sus-Apoldu de Jos 
 

 2014 (104 km): 
1. DC3 Ruşi-Veseud 
2. DC5 Şeica Mare-Petiş 
3. DC6 Agârbiciu-Şoala 
4. DC7+DC7A Motiş-Metiş 
5. DC13 DJ141-Nemşa 
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6. DC14 DN14-Buzd 
7. DC16 int.DJ142B-Velţ 
8. DC22 DC21-Dupuş-Biertan 
9. DC24 Biertan-Valchid 
10. DC24A Hoghilag-Prod 
11. DC42 Bruiu-Gherdeal 
12. DC46 Nou Român-Poieniţa 
13. DC51 Avrig-Porumbacu de Sus 
14. DC55 DJ106-Caşolţ 
15. DC61 Tălmaciu-Tălmăcel 
16. DC62 Răşinari-Trăinei 
17. DC65 Săcel-Mag 
18. DC67 DN1-int.DJ143B (Amnaş) 
19. DC70 lim.jud.Mureş-int.DJ142C 
20. DC73 Lotrioara 
21. DC78 Micăsasa-Chesler 
 

 2015 (47 km):  
1. DC23 DJ142E-Ernea  
2. DC34 DJ106-Benesti-DC35 
3. DC39 Nocrich-Ghijasa de Jos 
4. DC44 DJ106-Fofeldea 
5. DC60 DC59-Turnu Rosu 
6. DC68 Sibiel-Crint 
7. DC71 DN1-Aciliu-Amnas 
8. DC72 Apoldu de Jos-Sangatin 
9. DC75 Loamnes- Gara Loamnes 
10. Seica Mica-Sorostin 
11. Sorostin-lim.jud.Alba (Cenade) 
 

 2016 (53 km): 
1. DC2 Slimnic (DN14)-Padureni 
2. DC26 Laslea-Malancrav 
3. DC35 Nocrich – DJ 106 
4. DC45 DJ106-Hosman 
5. DC48 Arpasu de Jos-Cartisoara 
6. DC54 DJ106S-Nou (DJ104G) 
7. DC81 Turnu Roșu- Mănăstirea Turnu Roșu 
8. DC82 Sibiel (DC 68)- Cabana Oțetea 

 
Lucrările de investiții pe drumurile județene finalizate în perioada 2012-2014 au 

fost în valoare de 51,5 milioane lei, după cum urmează: 

 modernizare DJ 105D Cârța-Săsăuș – 7,8 milioane lei 

 construire pod pe DJ 105P Arpașu de Sus – 2,2 milioane lei 

 construire Pod pe DJ 141 Moșna - Nemșa – 1,6 milioane lei 

 modernizare DJ 106A Rășinari zona pavată – 1,97 milioane lei 

 modernizare DJ 106J – Mărăjdie – 3,4 milioane lei 
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 modernizare DJ 105E – CHE Racovița – 2,4 milioane lei 

 pod pe DJ 143 Iacobeni – 0,9 milioane lei 

În anul 2015 au continuat lucrările de investiții pentru modernizarea unui număr de 

4 drumuri județene, după cum urmează: 

 DJ 105D Săsăuș – Agnita în lungime de 17,2 km; 

 DJ 104G Săcădate – Nucet – Cornățel în lungime de 10,835 km; 

 DJ 142J Șeica Mare – Șeica Mică în lungime de 7,85 km; 

 DJ 142B Blăjel – Bazna – Boian – limită de județ Alba în lungime de 3,49 km. 

Aceste lucrări vor fi finalizate în cursul anului 2016 și vor avea o valoare de circa 55 

milioane lei. Pentru susținerea acestui demers, în anul 2015 au fost alocați pentru 

investiții în infrastructura de transport 20,2 milioane lei, din care din bugetul local 5,9 

milioane lei, iar pentru întreținere și reparații drumuri județene și comunale suma de 

34,7 milioane lei din care pentru drumuri comunale 10,5 milioane lei.  

Totodată, în cadrul lucrărilor de întreținere și reparații a drumurilor județene s-au 

executat plombări pe 36.167 mp, tratamente bituminoase pe 25 km, covoare asfaltice pe 

30 km, 766 km marcaje rutiere și s-au montat 1.182 ml parapeți, în valoare de 33,4 

milioane lei. 

 În anul 2015 s-au efectuat lucrări de reabilitare (tratament simplu și dublu bituminos) 

pe 150 km drumuri comunale în valoare de 10,5 milioane lei, urmând ca programul să 

continue și în anul 2016. 

 Prin intermediul Serviciului Patrimoniu și Investiții am monitorizat în permanență 

activitatea S.C. Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, întocmind programul de lucrări de întreținere 

și reparații pe anul 2015, detaliat pe trimestre și luni și urmărind activitatea zilnică a 

societății prin verificarea pe teren a lucrărilor executate, în vederea decontării acestora. 

 De asemenea în anul 2015 s-au eliberat un număr de 107 avize pentru lucrările 

efectuate în zona drumurilor județene. 

  Pentru toate lucrările de investiții și reparații-întreținere gestionate de Direcția 

Tehnică Investiții și Patrimoniu au fost deschise finanțări, s-au întocmit angajamente și 

ordonanțări și s-au urmărit efectuarea plăților de către furnizori și prestatorii de servicii 

către Consiliul Județean Sibiu. 

 

INFRASTRUCTURA DE UTILITĂȚI PUBLICE 

 

Și în cursul anului 2015, Consiliul Județean Sibiu și-a asumat importantul rol de 

coordonare și consiliere pentru finanțările incluse în Programului Național de Dezvoltare 

Locală, aprobat prin OUG 28/2013. Astfel, au fost semnate 38 de contracte de finanțare 

pentru 26 de UAT-uri de la nivelul Județului Sibiu, în valoare totală de peste 212 milioane 

de lei, eșalonate pe perioada 2015-2017. Lucrările vizează: 

- infrastructura de apă pentru un număr de 14 UAT-uri; 

- infrastructura de canalizare pentru un număr de 14 UAT-uri; 

- modernizarea drumurilor de interes local pentru un număr de 9 UAT-uri; 

- infrastructură socială pentru UAT Turnu Roșu; 
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- modernizarea a 4 drumuri județene: 104G Săcădate-Nou, 105D Cârța-Agnita, 

142B Blăjel-Bazna-Boian-limită de județ Alba și 142J Șeica Mare-Șeica Mică. 

 

Finanțarea va continua și în perioada următoare, mai ales pe segmentul de apă 

potabilă și canalizare.   

 

 

INFRASTRUCTURA DE MEDIU 

 

Proiectul SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL 

SIBIU este cel mai mare proiect public cu bani europeni derulat până acum în județul Sibiu. 

Valoarea sa totală depășește 80 de milioane de lei fără TVA, din care contribuția Uniunii 

Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 56,8 milioane lei, adică 

80% din valoarea eligibilă. Prin acest proiect, Consiliul Județean Sibiu, ca autoritate 

județeană strategică, contribuie decisiv la îmbunătățirea infrastructurii de mediu, în 

conformitate cu standardele europene în domeniul managementului deșeurilor, pentru a 

spori în mod semnificativ calitatea mediului și a condițiilor de viața în județul Sibiu. 

 În vederea atingerii obiectivului principal al proiectului, implementarea unui sistem 

integrat de gestionare a deșeurilor în județul Sibiu, pe lângă activitățile deja concretizate 

(proiectarea și execuția instalațiilor de tratare, furnizarea de echipamente de precolectare a 

deșeurilor), se află în derulare punerea în funcțiune a infrastructurii realizate prin 

contractarea operatorilor economici care vor opera infrastructura creată. 

 Astfel, Consiliul Județean Sibiu prin intermediul ADI ECO Sibiu, la care este 

membru asociat, a demarat în anul 2015 derularea procedurilor de licitație publică pentru 3 

activități: colectarea și transportul deșeurilor municipale în zona 1 Sibiu, operarea 

stației de sortare Șura Mică, a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare 

Cisnădie precum și operarea  Stației de compostare Târnava, după cum urmează: 

- în prima jumatate a anului 2015 au fost elaborate documentațiile necesare celor 

3 licitații; 

- în luna iunie 2015 a fost lansată procedura de delegare a activității de colectare 

și transport deșeuri municipale în zona 1 Sibiu. La această procedura au 

participat cu oferte 5 operatori economici (cu prețuri cuprinse între 157,2 și 188,5 

milioane lei, fără TVA). În prezent, rezultatul procedurii este contestat și se află 

în curs de soluționare la instituțiile abilitate.  

- în luna iunie 2015, a fost lansată procedura de delegare a activității de sortare 

Șura Mică, a stației de compostare Șura Mică și a Stației de sortare Cisnădie. 

Deoarece nu au fost îndeplinite condițiile impuse de legislaţia specială în 

domeniul serviciilor comunitare de utilități publice (nefiind depuse 3 oferte) 

procedura a fost reluată în luna august. La procedură au participat cu oferte 2 
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operatori (cu prețuri cuprinse între 74,4 și 78,5 milioane lei, fără TVA).  În 

prezent s-a comunicat operatorilor rezultatul procedurii. 

- tot în luna iunie 2015, a fost lansată procedura de delegare a activității de 

operare a stației de compostare Târnava, reluată și în luna noiembrie. ADI ECO Sibiu, ca 

urmare a nedepunerii nici unei oferte, a fost nevoită să modifice unele din condițiile 

documentaţiei de atribuire. În prezent, procedura se află în curs de derulare.  

Mă preocupă foarte mult acest proiect, iar Consiliul Județean Sibiu și ADI ECO Sibiu 

depun toate eforturile pentru a finaliza implementarea în județ a sistemului integrat de 

gestionare a deșeurilor, a cărui funcționare să ducă la respectarea angajamentelor și 

țintelor asumate de România prin Tratatul de aderare și implicit la îmbunătățirea calității 

vieții și stării de sănătate a cetățenilor județului Sibiu. 

INFRASTRUCTURA SOCIALĂ 

Consiliul Județean Sibiu, în calitate de finanțator al domeniului social din județ, se 

preocupă permanent și de îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii sociale, prin 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu. În acest sens, în 

decembrie 2015 au fost finalizate două proiecte importante: 

1. Proiectul Modernizarea, reabilitarea și extinderea CP Gulliver Sibiu, pentru 

care a fost depusă cerere de finanțare 

în cadrul Programului Operațional 

Regional 2007–2013, axa prioritară nr. 

3: „Îmbunătățirea infrastructurii 

sociale‖, domeniul major de intervenție 

3.2: „Reabilitarea/ modernizarea/ 

dezvoltarea și echiparea infrastructurii 

serviciilor sociale‖. Obiectivul principal 

al proiectului este îmbunătățirea calității 

vieții celor 50 de copii din centrul de 

plasament Gulliver prin modernizarea, 

reabilitarea și extinderea acestuia. 

Valoarea totalã a fost de aproape 4 

milioane lei, din care co-finanțarea 

DGASPC Sibiu din fondurile Consiliului 

Județean Sibiu, a fost  de 0,5 milioane 

lei. 

2. Proiectul Modernizarea, 

reabilitarea centrului de plasament 

pentru copilul cu dizabilități Turnu 

Roșu, pentru care a fost depusă cerere 

de finanțare în cadrul Programului 
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Operațional Regional 2007–2013, axa prioritară nr. 3: „Îmbunătățirea infrastructurii sociale‖, 

domeniul major de intervenție 3.2: „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale‖. Obiectivul general al prezentului proiect este 

îmbunătățirea calității și ridicarea standardelor serviciilor sociale prin reabilitarea, 

modernizarea infrastructurii și dotarea Centrului pentru cei 50 de copii din cadrul CPCD 

Turnu Roșu. Valoarea totală a proiectului a fost de 2,9 milioane lei din care co-finanțarea 

DGASPC Sibiu, din fondurile Consiliului Județean Sibiu, a fost de peste 0,5 milioane lei. 

De asemenea, tot prin DGASPC, este în curs de implementare un proiect cu 

finanțare din fonduri structurale. În data de 15 aprilie 2015 s-a semnat contractul de 

finanțare a proiectului NU VIOLENȚEI DOMESTICE!, depus în cadrul Programului RO20 

„Violența domestică și violența bazată pe deosebirea de sex― finanțat prin Mecanismul 

Financiar Norvegian 2009 – 2014.  

În perioada aprilie – decembrie 2015 s-au derulat activitățile din graficul de 

implementare a proiectului, astfel, au fost contractate următoarele servicii: proiectarea și 

asistența tehnică serviciul de publicitate, auditul proiectului, dirigenția de șantier, furnizare 

birotică și consumabile și s-a demarat procedura de achiziție în vederea desemnării 

executantului lucrărilor. S-a realizat DALI și PT, s-a organizat conferința de presă de 

începere a proiectului, s-a realizat pagina de web a proiectului (română și engleză) 

www.dasib.ro/violenta.  

Valoarea contractului de finanțare a proiectului "Nu violenței domestice!" este 

de 305.689 euro, respectiv 1,5 milioane 

lei  din care 85% finanțare externă 

nerambursabilă (Mecanismul Financiar 

Norvegian 2009-2014) și 15% cofinanțare 

națională (Ministerul Justiției). După 

finalizarea proiectului Consiliul Județean 

Sibiu va asigura fondurile necesare 

finanțării activității Centrului de primire în 

regim de urgență pentru o perioadă de cel 

puțin 5 ani, potrivit condițiilor proiectului. 

La sfârșitul anului 2015 au fost 

semnate 3 contracte finanțate prin bugetul  Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale 

și Persoanelor Vârstnice: 

 Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea CRRPH  Dumbrăveni - obiectivul 

propus este creșterea calității serviciilor medico-sociale prin reabilitarea, 

modernizarea și echiparea CRRPH  Dumbrăveni. Realizarea acestui proiect vine în 

întâmpinarea îndeplinirii cerințelor standardelor de calitate aprobate prin Ordinul nr. 

67/2015 Anexa 1 – Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare 

http://www.dasib.ro/violenta
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organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. 

Valoarea totală a proiectului este de 3,2 milioane lei. 

 

 Modernizare și reabilitare Centru de Plasament Agîrbiciu -  acest proiect va 

contribui la asigurarea la nivelul județului Sibiu a unui sistem de servicii sociale cu 

caracter proactiv și care să aibă o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relație 

cu situația socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educație și mediul social 

de viață al acesteia. Astfel, prin dezvoltarea unui sistem de servicii sociale la nivel 

județean, respectiv în zona comunei Axente Sever, județul Sibiu se urmărește 

sprijinirea copiilor pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și 

combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea 

incluziunii sociale a acestora. Valoarea totală a proiectului este de 2,2 milioane lei. 

 

 Reabilitarea, Modernizarea, Echiparea și Extinderea Centrului de Îngrijire și 

Asistență Agnita - obiectivul propus este de a crește calitatea serviciilor sociale 

prin reabilitarea, modernizarea, echiparea și extinderea Centrului de Îngrijire și 

Asistență Agnita. Implementarea proiectului este necesară în vederea realizării 

priorităților identificate în cadrul documentelor strategice de la nivel județean. 

Valoarea totală a proiectului este de 2,5 milioane lei. 

 

De altfel, în cadrul fondurilor structurale europene alocate domeniului social, Consiliul 

Judeţean Sibiu a reuşit să atragă în perioada 2012-2014 aproximativ 21 milioane lei 

pentru 5 obiective de investiţii: 

1. Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului nr. 1 al 

Spitalului Clinic Judeţean Sibiu; 

2. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriilor din cadrul Spitalului de 

Psihiatrie Dr. Gh. Preda Sibiu; 

3. Extinderea şi dotarea unităţii de asistenţă medico-socială Sălişte 

4. Modernizarea şi reabilitarea Centrului de plasament pentru copilul cu 

dizabilităţi Turnu Roşu; 

5. Modernizarea, reabilitarea şi extinderea Centrului de plasament Gulliver 

Sibiu. 

 

O altă prioritate a instituţiei noastre prevăzută în strategia de dezvoltare a judeţului 

se referă la integrarea socială a romilor, dat fiind statutul lor de cea mai mare şi mai 

vulnerabilă minoritate din UE. În cadrul programului de incluziune a romilor promovat de 

Agenţia Naţională a Romilor, Consiliul Judeţean Sibiu, în parteneriat cu Primăria Iacobeni 

şi Primăria Moşna, a accesat fonduri în valoare de 0,36 milioane lei pentru legalizarea 

situaţiei locative a unui număr de 400 cetăţeni aparţinând etniei rome de pe raza 

comunelor Iacobeni şi Moşna. 
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INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE 

 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu reprezintă unitatea sanitară cea mai 

complexă a judeţului Sibiu, asigurând asistenţa medicală de specialitate pentru mai bine de 

150.000 locuitori din municipiul Sibiu și peste 400.000 din tot județul. În luna decembrie, 

împreună cu reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu am inaugurat, 

"Centrul de cercetare invazivă şi non-invazivă în domeniul patologiei vasculare la 

adult‖, un proiect care a avut drept scop reducerea incidenţei mortalităţii cardio-vasculare 

şi care a fost realizat din fonduri europene nerambursabile, cu cofinanţare de la Guvern şi 

de la Consiliul Judeţean Sibiu. Valoarea totală a proiectului a fost de 22,3 milioane lei, 18 

milioane de lei fiind investiţi în dotarea centrului cu aparatură de ultimă generaţie, dotări 

care vor conduce la reducerea mortalității cardio-vasculare. În ceea ce priveşte perioada 

de programare 2014-2020, am pregătit și am recepționat documentaţiile tehnico-

economice pentru următoarele obiective de investiții: 

 reabilitarea, modernizarea şi echiparea Secţiei Clinice de Neurologie din 

cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu 

 reabilitarea, modernizarea și echiparea Secțiilor Clinice Medicale din cadrul 

S.C.J.U. Sibiu 

Am achiziționat operatori economici care să întocmească documentațiile 

tehnico-economice pentru reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Județean 

de Urgență Sibiu. 

Se vor pregăti documentații pentru reabilitarea Ambulatoriului Spitalului de 

Pneumoftiziologie Sibiu și pentru reabilitarea termică a spitalului de Psihiatrie Dr. Gh. 

Preda Sibiu. 

Aceste proiecte nu pot fi depuse în cadrul POR 2014-2020 și în momentul de 

față se analizează alternative pentru sursele de finanțare. 

 

INFRASTRUCTURA EDUCAŢIONALĂ 

 

Un domeniu de mare interes pentru Consiliul Judeţean Sibiu şi pentru Judeţul Sibiu 

îl reprezintă infrastructura şcolară pentru învăţământul special. Astfel, în cadrul fondurilor 

europene, în perioada 2012–2015 s-au atras fonduri europene pentru 2 astfel de centre, şi 

anume: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu şi Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă nr. 2 Sibiu. La aceste două obiective s-au desfăşurat lucrări de reabilitare, 

modernizare şi dotare în valoare de aproximativ 4 milioane lei. 

Pentru perioada următoare de programare 2014-2020 am făcut demersurile în 

vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru reabilitarea și modernizarea 

Centrului Școlar de Educație Incluzivă Mediaș și a Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

Dumbrăveni. 
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INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, DE RECREERE ŞI RELIGIE 

 

Complexul Naţional Muzeal ASTRA este una dintre cele mai prestigioase instituţii de 

cultură de la nivelul judeţului Sibiu şi de la nivel naţional, fiind cel mai mare, bogat şi 

original muzeu în aer din România şi printre cele mai reprezentative din Europa. 

În anul 2015 a fost finalizată investiţia „Patrimoniu deschis‖, proiect prin care a fost 

construit un Pavilion Muzeal Multicultural (PAMM) în incinta Complexului Național Muzeal 

ASTRA. Proiectul a fost finanțat prin Granturile SEE (Spațiul Economic European) și 

valoarea acestuia s-a ridicat la 3,5 milioane euro, nerambursabili. Fondurile au fost 

folosite pentru realizarea unui program cultural complex ce a inclus construcţia PAMM, 

reconstrucţia, conservarea şi restaurarea monumentelor reprezentative pentru diverse etnii 

din Muzeul în aer liber, dezvoltarea şi promovarea circuitului expoziţional „Calea 

minorităţilor etnice‖. Totodată, proiectul a prevăzut şi consolidarea relaţiilor bilaterale 

româno-norvegiene prin cercetări comune privind istoria culturală a minorităţilor etnice. 

Pentru perioada următoare de programare 2014-2020, sunt în lucru documentații 

tehnice pentru noi investiții la CNM ASTRA și Biblioteca Județeană ASTRA.  

Un alt proiect ambițios la care am început să lucrăm în cursul anului 2015 este 

modernizarea stațiunii Ocna Sibiului prin fonduri nerambursabile. Pentru atingerea 

acestui obiectiv Consiliul Judeţean Sibiu şi Primăria Ocna Sibiului au încheiat în luna 

septembrie un contract de asociere pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice 

necesară în vederea depunerii în comun a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii turistice în 

staţiunea balneo-climaterică Ocna-Sibiului‖ pe linia de finanţare asigurată de POR 2014-

2020 care acordă fonduri de până la 5 milioane de euro per proiect. Proiectul are în vedere 

modernizarea străzilor, dezvoltarea bazei de agrement, reabilitarea iluminatului public şi 

reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea Centrului Cultural Ocna Sibiului. 

 

INFRASTRUCTURA DESTINATĂ TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI COMUNICĂRII 

 

 Informatizarea instituțiilor din administrația publică reprezintă o componentă 

fundamentală a strategiei de aliniere la standardele Uniunii Europene, iar fondurile post-

aderare alocate în domeniul tehnologiei informației și comunicării au fost generoase. 

Astfel, în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității 

Economice, am finalizat cu succes două proiecte deosebit de importante care 

îmbunătățesc comunicarea între cetățeni și administrație și ale căror contracte de finanțare 

au fost semnate în decembrie 2013.  

Cele 2 proiecte, „e-Registru Realizarea și Implementarea unui Sistem Informatic 

Integrat la Nivelul Consiliului Județean Sibiu și UAT-urilor Partenere pentru 

Gestionarea Registrului Agricol în Format Electronic‖ și „E-UAT Sistem Informatic 

Integrat, Suport pentru Dezvoltarea și Creșterea Eficienței Serviciilor Publice în 

Județul Sibiu‖ în valoare de aproximativ 13 milioane lei, au avut ca scop creșterea 

performanței actului administrativ prin eficientizarea activităților interne, a calității serviciilor 

publice on-line aduse cetățenilor, prin implementarea unui sistem informatic integrat care 
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să gestioneze în format electronic atât Registrul Agricol cât și alte componente de 

management intern (taxe și impozite, financiar-contabilitate, resurse umane, evaluare 

proiecte etc). Acest sistem a fost implementat la Consiliul Județean Sibiu și la 30 de 

primării partenere din județ, realizând o mai bună comunicare între administrație şi 

cetățeni, servicii de o calitate superioară, transparente și de utilitate sporită. De asemenea, 

au fost interconectate în aplicații date de la ANCPI, APIA, ONRC, RNEP, toate acestea 

pentru o evidență centralizată a registrului agricol la nivelul județului Sibiu. 

De rezultatele proiectelor beneficiază cetățenii județului Sibiu care au acum la 

dispoziție o platformă online pentru depunerea declarațiilor anuale, plata taxelor și 

impozitelor, consultarea datelor personale referitoare la registrul agricol. 

Toate aceste activități sunt completate de altele, mai puțin vizibile ca muncă 

efectivă, dar cu rezultate la fel de importante pentru rapiditatea cu care informația trebuie 

să circule în prezent. Și aici menționez: 

 Dezvoltarea website-ului CJ care presupune: 496 articole noi; 41 secțiuni 

actualizate; 2.766 fișiere (atașamente) încărcate în secțiunea media, dintre care 295 

imagini și 2018 fișiere pdf, doc, xls; crearea unui spațiu de stocare (ftp) pus la dispoziția 

autorităților publice locale, dar și persoanelor de specialitate interesate pentru a facilita 

accesul la informațiile de interes public de dimensiuni foarte mari, cum sunt hărțile de risc 

actualizate ale județului Sibiu;  

 crearea unei noi pagini de Facebook pentru îmbunătățirea interacțiunii cu 

cetățenii, care de la lansarea sa în luna august 2015, a adunat 535 de aprecieri, în creștere 

continuă, iar postările au fost văzute de peste 7.500 de utilizatori ai acestei rețele de 

socializare. 

 Infrastructură hardware și software care a însemnat: înlocuirea a 20% din 

echipamentele desktop și imprimante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Sibiu și refacerea în proporție de 80% a infrastructurii centrale a Consiliului 

Județean Sibiu (servere, stocare date, rețelistică), utilizându-se tehnologii moderne 

hardware și software de generație 2012-2014. 

Începând cu luna mai 2015 pentru aparatul de specialitate al CJ Sibiu a fost 

implementat un sistem nou de helpdesk bazat pe solicitări online (ticketing) care a fluidizat 

și eficientizat activitățile IT curente. Până la sfârșitul anului au fost înregistrate 504 cereri 

care au fost soluţionate în totalitate de specialiștii IT din cadrul serviciului.  

De asemenea, a fost realizat un sistem online de rezervare și evidență pentru 

evenimentele care au loc în sediul Consiliului Județean Sibiu (săli de conferinţe, resurse 

umane, materiale).  

Au fost înregistrate 106 evenimente (54 în sala de conferințe, 52 în sala mică de 

conferințe, 2 în sala de presă) pentru care s-a asigurat suport IT și logistic. 
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ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI COORDONAREA APARATULUI 

DE SPECIALITATE 

Activitatea privind administrația publică locală  

Prin aparatul de specialitate am coordonat, împreună cu vicepreședinții și secretarul 

județului, în funcție de domeniile de activitate delegate pentru coordonare, îndeplinirea în 

bune condiții a atribuțiilor legale. Am acordat o atenție deosebită pentru pregătirea, 

organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului Județean Sibiu în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 215/ 2001 – a administrației publice locale, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 

Județean Sibiu. 

 Consiliul Județean, ca autoritate deliberativă, s-a întrunit în anul 2015 la 

convocarea președintelui Consiliului Județean, în 16 ședințe, dintre care 12 ședințe 

ordinare desfășurate lunar conform ROF-ului, 3 ședințe extraordinare și o ședință 

festivă dedicată Zilei Naționale a României. În anul 2015 au fost adoptate de Consiliul 

Județean Sibiu un număr de 242 hotărâri, dintre care un număr de 147 de proiecte de 

hotărâri au fost inițiate de Preşedinte.  

Hotărârile adoptate au reglementat domenii importante pentru administrația publică 

județeană și deopotrivă, pentru locuitorii județului, precum: aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli, aprobarea unor documentații tehnico-economice în vederea executării 

obiectivelor de investiții de interes județean, aprobarea sau modificarea unor regulamente 

de organizare și funcționare, rectificarea bugetară, aprobarea contului de execuție, 

stabilirea unor taxe și tarife, atribuirea 

unor licențe de traseu pentru transportul 

public de persoane prin curse regulate 

speciale, administrarea domeniului 

public și privat al Județului Sibiu etc. 

Semestrial, Serviciul Administrație 

Publică Locală și Coordonare a întocmit 

și înaintat informări cu privire la modul de 

îndeplinire a hotărârilor. În urma 

controlului de legalitate, hotărârile 

adoptate de Consiliul Județean Sibiu în 

cursul anului 2015 nu au fost atacate la 

instanța de contencios administrativ de către Instituția Prefectului – Județul Sibiu. 

Apreciem în mod deosebit faptul că cele mai multe ședințe ale Consiliului Județean 

Sibiu au fost onorate de prezența Prefectului Județului Sibiu, Ovidiu-Ioan Sitterli, fapt ce 



Pag. | 34  

 

denotă o strânsă colaborare între cele două instituții, pentru soluționarea tuturor 

problemelor administrației publice locale din județ.  

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică 

și cu normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin H.G. nr. 548/1999, 

modificările și completările inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Județului Sibiu și al unităților administrativ-teritoriale din Județul Sibiu se centralizează de 

către Consiliul Județean Sibiu și se înaintează Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, pentru promovare în ședința Guvernului și atestarea apartenenței 

bunurilor la domeniul public județean sau local, prin Hotărâre de Guvern. 

În anul 2015, Guvernul României a dat curs actelor administrative adoptate de 

Consiliul Județean Sibiu și de Consiliile Locale ale unităților administrativ-teritoriale din 

Județul Sibiu și a emis Hotărârile de Guvern nr.17/2015 și nr. 231/2015 pentru modificarea 

și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului 

public al Județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu. 

În exercitarea atribuțiilor cu care sunt învestit în calitate de președinte al Consiliului 

Județean Sibiu, în anul 2015 am emis un număr total de 244 dispoziții, atât pentru 

ducerea la îndeplinire a obligațiilor reieșite din hotărârile Consiliului Județean Sibiu, cât și 

pentru realizarea atribuțiilor legale. 

Acestea au fost emise cu respectarea legislației în vigoare, astfel că nici una nu a 

fost atacată la instanța de contencios administrativ de către Instituția Prefectului – Județul 

Sibiu, în urma controlului de legalitate. 

Activitatea de editare, publicare și difuzare a Monitorului Oficial al Județului Sibiu 

a fost reorganizată prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 110/ 2015. În anul 2015 a 

fost editat un număr de 12 ediții lunare ale Monitorului Oficial al Județului Sibiu, unde au 

fost publicate 242 hotărâri adoptate de Consiliul Județean Sibiu, 26 de dispoziții ale 

președintelui Consiliului Județean Sibiu, 88 de Ordine ale Prefectului Județului Sibiu, 5 

sentințe pronunțate de Tribunalul Sibiu, o decizie pronunțată de Curtea de Apel Brașov, 3 

decizii pronunțate de Curtea de Apel Alba Iulia, 2 hotărâri adoptate de Consiliul Local Sibiu 

și o decizie a Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu. 

Prin Serviciul Administrație Publică Locală și Coordonare Spitale se întocmește 

săptămânal o notă cu privire la actele normative publicate în Monitorul  Oficial al României, 

în domenii de interes atât pentru Consiliul Județean Sibiu și  aparatul de specialitate al 

acestuia, cât și pentru unitățile subordonate și Consiliile Locale. Această notă este afișată 

pe site-ul instituției la secțiunea „Noutăți legislative‖ și este transmisă pe e-mail persoanelor 

interesate. Considerăm deosebit de utilă această activitate, astfel că diseminarea noutăților 

legislative va continua și în anul 2016. 
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În cursul anului 2015 am asigurat funcționarea corespunzătoare a Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică a Județului Sibiu, activitatea acestui organism cu rol 

consultativ axându-se pe următoarele direcții:  

 au avut loc 4 ședințe ordinare; 

 prin Hotărârile Consiliului Județean Sibiu nr. 42 și 88/2015 a fost modificată 

componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Sibiu, respectiv au 

încetat mandatele de membri ai Autorității Teritorială de Ordine Publică a Județului 

Sibiu ale d-lor Constantin Șovăială și Radu Lucian, urmare a demisiei, respectiv a 

încetării exercitării cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției 

publice de subprefect. Prin aceleași hotărâri au fost desemnați și validați ca membri 

în Autoritatea Teritorială d-na consilier județean Daniela Cîmpean și d-na subprefect 

Anca Livia Șandru. Prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 113/2015, 

componența  Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Sibiu a fost 

completată cu inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu 

„General de Brigadă „Mihail Rasty‖ Sibiu, inspectorul-șef al Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru‖ Sibiu și cu directorul general al Poliției 

Locale Sibiu.   

 în ședința Consiliului Județean Sibiu din data de 26 februarie 2015 a fost prezentat 

Raportul privind eficiența activității Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu și a 

Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu ―G-ral de Brigadă Mihail Rasty‖, în 

realizarea Planului Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, pe anul 

2014; 

 în data de 08 decembrie 2015 a avut loc ședința ordinară a Autorității, în care a fost 

aprobat Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2014, 

care ulterior a fost prezentat în ședința Consiliului Județean Sibiu din data de 17 

decembrie 2015. 

Apreciem că în anul 2015, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Sibiu 

a desfășurat o activitate susținută, pentru ordinea și siguranța cetățenilor Județului Sibiu.  

Activitatea de audit intern 

La Consiliul Județean Sibiu s-a organizat și funcționează un compartiment de audit 

public intern în subordinea directă a președintelui. Pentru anul 2015 au fost prevăzute, 

aprobate și ocupate două posturi de auditor public intern, posturi de funcționari publici, din 

care ambele de auditori superiori. 

Consiliul Județean Sibiu are în subordonare, coordonare sau aflate sub autoritatea 

sa un număr de 23 entități publice. Dintre acestea nu au avut obligația organizării activității 

de audit intern, pentru anul 2015, un număr de 18 entități. 

Numărul total al entităților publice de sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu 

care au avut înființate compartimente de audit intern în anul 2015 este de 4: 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu  
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 Complexul Național Muzeal ASTRA 

 Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu  

 Aeroportul International Sibiu R.A 
 

Activitatea de audit este asigurată de către compartimentul de audit intern al 

Consiliului Județean Sibiu atât pentru administrația județeană, cât și pentru alte 15 entități 

de sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, respectiv: 4 instituții publice de cultură, 2 

unități medico-sociale, 5 centre școlare de educație incluzivă, 2 servicii publice de 

specialitate, Directia Județeană de Evidență a Persoanelor, Centrul de Resurse și de 

Asistență Educațională. 

            În calitate de președinte al Consiliului Județean Sibiu, am organizat activitatea 

procedurală de audit public intern a insitituției prin Dispoziţia nr.127/12.05.2014 privind 

organizarea activităţii de audit public intern la Consiliul Judeţean Sibiu şi în cadrul 

instituţiilor publice de sub autoritatea acestuia, precum şi aprobarea Normelor proprii 

privind exercitarea activităţii de audit public intern, în conformitate cu Legea nr. 672/ 2002 

privind auditul public intern şi OMFP nr. 38/2003 privind aprobarea Normelor generale. 

Astfel, prin actul intern menţionat s-au aprobat: normele metodologice proprii, ghidul 

procedural, carta auditului intern și codul privind conduita etică a auditorului intern. La 

solicitarea mea auditorul a fost implicat în activități de inventariere, verificare și control a 

patrimoniului județului Sibiu. În acest sens, s-a dispus constituirea Comisiei de inventariere 

a patrimoniului Consiliului Județean Sibiu pe anul 2015. 

Având în vedere funcția de ordonator principal de credite deținută de către 

președintele Consiliului Județean Sibiu și în conformitate cu responsabilitățile ce îi revin 

acestuia de a duce la îndeplinire măsurile dispuse de către Camera de Conturi a Județului 

Sibiu, am dispus ca pentru entitățile subordonate/ coordonate/ sau sub autoritatea 

Consiliului Județean Sibiu auditorul intern să realizeze centralizarea actelor de control 

întocmite de către Camera de Conturi a Județului Sibiu, să verificare și să informeze cu 

privire la ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse. 

  Organizarea activității de control intern/managerial s-a realizat prin nominalizarea 

unui grup de lucru din cadrul Consiliului Județean Sibiu pentru elaborarea Codului 

Controlului Intern Specific Consiliului Județean Sibiu. Cu ocazia fiecărei misiuni de audit 

realizate, auditul intern oferă managementului asigurări cu privire la conformitatea și 

funcționalitatea controlului intern implementat la nivelul activităților auditate.  

  În concluzie, activitatea de audit public intern a contribuit concret la creşterea valorii 

instituţiei prin: 

 identificarea problemelor, neregulilor și a deficiențelor de sistem; 

 evaluarea impactului și a riscurilor aferente deficiențelor constatate; 

 elaborarea recomandărilor formulate cu ocazia misiunilor de audit; 

 urmărirea implementării recomandărilor și asigurare managementului cu privire la 

corectarea deficiențelor. 
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  Consider că managementul acceptă în prezent auditul intern ca un suport și ca un 

instrument de lucru util și eficient care participă și ajută la atingerea obiectivelor 

manageriale și la o bună gestionare a resurselor. De asemenea, structurile auditate au 

apreciat faptul că recomandările formulate de auditori le-au determinat și ajutat să-și 

perfecționeze activitățile și să-și îmbunătățească sistemul de control intern, astfel că de la 

un audit la altul s-au remarcat progrese semnificative. 

Politica de resurse umane 

În calitate de autoritate executivă a administrației publice locale, răspund de buna 

funcționare a administrației publice județene, respectiv de buna funcționare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Sibiu, pe care îl conduc. În acest sens, îndeplinesc 

atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, a 

instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și a societăților comerciale și regiilor 

autonome de interes județean. 

În cursul anului 2015 au fost aprobate organigrama și statul de funcții pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, respectiv pentru instituțiile și serviciile 

publice de interes județean aflate în subordinea Consiliului Județean Sibiu. 

În cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județen Sibiu numărul total de 

posturi este de 131 posturi din care: 3 funcții de demnitate publică, 106 funcții publice (16 

funcții publice de conducere şi 90 funcții publice de execuție), 22 funcții contractuale (2 

funcții contractuale de conducere şi 20 funcții contractuale de execuție). 

Din punctul de vedere al structurii organizatorice sunt organizate: 

 5 direcții 
 11 servicii  
 5 compartimente 

 

La sfârșitul anului 2015, numărul anagajaților din cadrul aparatului de specialitate a 

fost de 120, din care: 

 3 funcții de demnitate publică  

 97 funcționari publici (din care 7 cu raporturile de serviciu suspendate) 

 20 personal contractual.  

În cursul anului 2015 s-au organizat concursuri de recrutare în vederea ocupării 

unor funcții vacante/ temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Sibiu după cum urmează:  

a) Consilier juridic superior – Compartiment UIP Managementul Județean al 

Deșeurilor 

b) Muncitor întreținere – Serviciul Administrativ 

c) Consilier superior – Serviciul Administrare Buget; 

d) Inspector de specialitate III – Serviciul Relații Publice, CIC, Informatică 
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e) Şofer – Serviciul Administrație Publică Locală și Coordonare Spitale 

f) Consilier superior – Serviciul Strategii Dezvoltare Economică și Socială 

g) Şef serviciu – Serviciul Patrimoniu și Investiții 

h) Consilier superior – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Mediu 

i) Consilier principal – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Mediu 

j) Consilier superior – Compartiment Autorizări în Domeniul Construcțiilor și 

Ghișeu Unic 

Totodată, în cursul anului 2015 au fost transferați în cadrul aparatului de specialitate 

un număr de 2 funcționari publici și au fost organizate examene de promovare în grade 

profesionale, 7 funcționari publici promovând în gradul profesional imediat superior celui 

deținut și 1 funcționar public promovat într-o funcție publică de conducere (director executiv 

– Direcția Tehnică, Investiții și Patrimoniu). 

Prin dispoziția președintelui Consiliului Județean Sibiu nr. 54/2015 modificată și 

completată prin Dispoziția nr. 158/2015, a fost aprobat planul de perfecționare profesională 

a funcționarilor publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Sibiu pe anul 

2015. Conform planului de perfecționare aprobat, 89 de funcționari publici și 6 personal 

contractual au participat în anul 2015 la cursuri de formare profesională. 

Salariații care au participat la cursurile de formare profesională au formulat 

propuneri de îmbunătățire a activității direcției/ serviciului din care fac parte, ca urmare a 

competențelor dobândite în urma perfecționării profesionale. Menționăm că o parte din 

aceste propuneri au fost selectate, analizate și aprobate în vederea implementării lor în 

cursul anului 2016. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 182/2015 s-au aprobat planurile de 

ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Sibiu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, Direcția 

Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu și Camera Agricolă a Județului Sibiu.  

La finele anului 2015, potrivit HCJ Sibiu nr. 207/2015 privind aprobarea rectificării 

bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Sibiu, cheltuiala maximă de personal 

aferentă Consiliului Județean Sibiu a fost de 160.425 mii lei, numărul total al posturilor 

finanțate fiind de 5.460 posturi pe total ordonator principal de credite, reprezentând posturi 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, din cadrul instituțiilor și 

serviciilor publice de interes județean, unităților sanitare și centrelor școlare din 

învățământul special. 

Amenajarea teritoriului și urbanism 

În baza atribuțiilor ce-mi revin conform prevederilor Legii nr. 350/2001, privind 

amenajarea teritoriului și urbanismul, art.24^1, am urmărit respectarea și punerea în 

practică a prevederilor P.A.T.J. Sibiu actualizat și aprobat prin H.C.J nr. 261/2013 și 

elaborarea P.A.T.Z.I.C.  Păltiniș - Cindrel, aprobat prin H.C.L. Sibiu nr. 246/2015, H.C.L. 

Poplaca nr. 54/2015 și H.C.L. Rășinari nr. 84/2015. 
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Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism Sibiu a emis un număr de 

14 Note de fundamentare în vederea emiterii Avizelor arhitectului șef, pentru 

documentațiile din competența de avizare stabilită de Legea nr. 350/2001, Anexa 1. 

De asemenea, am asigurat asistența tehnică de specialitate în baza unui 

Parteneriat Tehnic semnat cu primari ai unităților administrativ  teritoriale, la solicitarea 

acestora, care nu și-au putut organiza structuri de specialitate specifice activității de 

urbanism și amenajarea teritoriului, pentru un nr. de 29 de primării, pe o perioadă limitată, 

conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată, art. 45, alin.3^1, ducând astfel la 

emiterea unui nr. de 477 certificate de urbanism, 205 autorizații de construire și 12 

autorizații de desființare. 

Am coordonat elaborarea hărților de risc la cutremure, alunecări de teren și inundații 

pentru Județul Sibiu care au fost avizate de cele două comitete de bazin Mureș și Olt 

pentru inundații iar cele pentru cutremure și alunecări de teren au fost aprobate de către 

M.D.R.A.P. conform legii. Acestea au devenit parte integrantă din P.A.T.J. Sibiu și au fost 

publicate pe site-ul Consiliului Județean Sibiu urmând a fi utilizate în actualizarea PUG-

urilor în curs de elaborare pentru unitățile administrativ teritoriale, după caz. 

Prin Ghișeul Unic constituit în cadrul Direcției Arhitect Șef, am urmărit soluționarea 

a 85 de cereri pentru obținerea avizelor din partea beneficiarilor, de regulă autorități 

publice locale. 

De asemenea, s-au depus eforturi susținute cu deplasări în teren în vederea 

completării listei oficiale a mormintelor eroilor neamului cu monumentele de război aflate în 

patrimoniul unităților administrativ teritoriale din județ. 

La solicitarea noastră, M.D.R.A.P.  a alocat aproape 1 milion de lei în vederea 

cofinanțării actualizării PUG-urilor pentru 16 comune din județ. 

Totodată am urmărit elaborarea planurilor anuale de protecție și gestiune pentru 

cele 2 situri UNESCO Biertan și Valea Viilor, care au fost însușite de cele 2 comitete de 

organizare UNESCO din luna noiembrie și transmise ministrului Culturii, urmând a fi 

promovate ca model și pentru ceilalți administratori de situri UNESCO din țară. 

Prin Dispoziția președintelui nr. 232/2015 s-a constituit comisia tehnică la nivel 

județean în vederea elaborării planului de menținere a calității aerului, conform Legii nr. 

104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, a O.M.M.A.P. nr. 1206/2015 și a H.G. nr. 

257/2015. 

Transport public județean de persoane 

Pe parcursul anului 2015 s-au adoptat 11 Hotărâri ale Consiliului Județean Sibiu 

referitoare la transportul județean de persoane, după cum urmează: 



Pag. | 40  

 

 prin  HCJ Sibiu nr. 48/26.02.2015 s-a aprobat modificarea și completarea 

Anexei 1 la HCJ Sibiu nr. 294/2013 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de 

transport public județean de persoane prin curse regulate, pentru programul de transport 

valabil 01.01.2014-30.06.2019. S-a modificat orarul cursei 3 și s-a introdus cursa 4 pentru 

traseul: 082 Sebeșu de Jos - Turnu Roșu - Sibiu, operatorului de transport S.C. AMRING 

SRL; 

 prin HCJ Sibiu nr. 219/25.11.2015 s-a  aprobat componența comisiei paritare 

pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport public județean de persoane 

prin curse regulate; 

 prin HCJ Sibiu nr. 242/17.12.2015, s-a aprobat : 

- atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de 

persoane prin curse regulate, operatorului de transport SC.BMT. Trans 

Construct SRL, pentru traseele: 048-Medias – Alma si 049- Medias Giacăș, 

conform programului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate; 

- modificarea poziției 41,44,45 si 50 din anexa nr. 2 a HCJ Sibiu nr. 294/2013 

privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public 

județean de persoane prin curse regulate; 

 prin HCJ Sibiu nr.: 78/ 26.03.2015, 87/ 29.04.2015, 105/ 28.05.2015, 119/ 

25.06.2015, 134/ 30.07.2015, 167/ 24.09.2015, 193/ 29.10.2015, 218/ 25.11.2015,  s-a 

aprobat eliberarea a 40 de licențe de traseu pentru servicii de transport persoane prin 

curse regulate speciale (convenții). 

În data de 14.12.2015, prin intermediul Agenției pentru Agenda Digitală a României 

(A.A.D.R.) – S.A.E.T.,  a avut loc ședința de atribuire electronică a unui număr de 24 trasee 

rămase nesolicitate/ neatribuite la licitația programului județean de transport desfășurată în 

decembrie 2013, sau la care au renunțat operatorii de transport pe parcurs. S-au atribuit 2 

trasee operatorului de transport câștigător, respectiv S.C. BMT Trans Construct S.R.L, 

trasee la care operatorul de transport mai sus menționat a renunțat prin adresa înregistrată 

la Consiliul Județean sub nr.14326/23.12.2015. 

Activitatea juridică 

 Potrivit prevederilor art. 102 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 

locale „președintele Consiliului Județean reprezintă județul în relațiile cu celelalte autorități 

publice cu persoanele fizice și juridice române și străine, precum și în justiție‖. 

              Reprezentarea în instanță a județului, a președintelui și a Consiliului Județean 

Sibiu, s-a realizat de către consilierii juridici din aparatul de specialitate. La finele anului 

2015 în evidențele noastre erau înregistrate un număr de 125 litigii aflate în diferite stadii 

de soluționare, la toate instanțele de judecată din România.  

               La aceeași dată,  Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a 

Județului Sibiu, organ de specialitate al Consiliului Județean Sibiu este parte în calitate de 
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pârât în 97 litigii, având ca obiect anulare acte administrative, litigii aflate pe rolul 

instanțelor de contencios administrativ competente. 

 Consilierea acordată primăriilor 

 Pe tot parcursul anului am urmărit îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu primăriile 

din județ cu scopul de a realiza obiectivele asumate în comun. Astfel, am acordat consiliere 

juridică, tehnică, economică etc. Pentru încheierea parteneriatelor și/sau asocierilor cu 

consiliile locale, în scopul realizării în comun a terenurilor de sport, a locurilor de joacă 

pentru copii, centrelor culturale etc.  

 De asemena, s-a acordat consultanță primăriilor în vederea accesării de fonduri 

nerambursabile și de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltarea Locală 

(aprobat OUG nr. 28/2013). Am avut o prezență activă în activitatea asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară în care sunt asociate toate unitățile administrativ-teritoriale din 

județ.  

 Împreună cu colaboratorii mei am susținut și mediat încheierea protocolului între 

Primăria Blăjel și Ostereichisches Rotes Kreus - Burgenland pentru îmbunătățirea 

situației romilor hingheri din localitate. S-a hotărât amplasarea unor locuințe de tip modular 

pentru familiile acestora, precum și integrarea lor și a copiilor lor în comunitate. Celelalte 

instituții implicate au fost Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu, Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu.  

 

Control-evaluare   

În conformitate cu atribuțiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare 

al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Sibiu și ca urmare a dispozițiilor date în 

calitate de președinte al Consiliului Județean Sibiu, în cursul anului 2015 compartimentul 

corp control a efectuat mai multe acțiuni de verificare și control, în principal la instituțiile 



Pag. | 42  

 

publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, acțiuni care au vizat identificarea 

disfuncționalităților existente la nivelul entităților controlate precum și desfășurarea 

activității acestora în bune condiții în vederea asigurării unui serviciu public eficient și de 

calitate. Acțiunile și activitățile întreprinse au avut ca obiect: 

 Asigurarea serviciului de preparare și servire a hranei în unitățile sanitare și centrele 

rezidențiale aflate sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu; 

 Organizarea și desfășurarea Pieței Țărănești Transilvania; 

 Execuția efectivă a lucrărilor la investițiile aprobate pe anul 2015, finanțate din 

bugetul Județului Sibiu sau realizate prin proiecte cu finanțare europeană 

nerambursabilă, conform graficelor de execuție asumate; 

 Derularea programului de acordare a produselor lactate și de panificație în unitățile 

școlare din județul Sibiu în anul școlar 2015 – 2016, fiind verificate mai multe școli și 

grădinițe din județul Sibiu, atât din mediul urban, cât și din mediul rural 

 Modul general de organizare și desfășurare a activității în centrele rezidențiale 

pentru copii și adulți din cadrul DGASPC Sibiu, în unitățile sanitare și în unitățile de 

asistență medico-socială aflate sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, fiind 

vizate, în principal, următoarele aspecte: 

 Modul de conformare la cele solicitate prin adresa nr. 3878/ 22.05.2015 

referitoare la evidența documentelor instituției și la păstrarea organizată a tuturor 

documentelor prevăzute de lege (autorizații, avize, cărți tehnice ale imobilelor, 

documentele privind implementarea sistemului de control intern managerial etc.) 

 Modul de pregătire a instituțiilor pentru anotimpul rece și asigurarea confortului 

termic corespunzător în zilele cu temperaturi scăzute, pacienților internați în 

secțiile spitalelor/ beneficiarilor instituționalizați în centrele rezidențiale; 

 Condițiile igienico-sanitare ale spațiilor din incinta instituțiilor; 

 Dezvoltarea și evaluarea sistemului de control intern managerial la nivelul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Sibiu și al instituțiilor aflate sub autoritatea 

acestuia – în colaborare cu managerul public; 

 Vizite inopinate și de verificare/ supraveghere repetate la sediul unor instituții aflate 

sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, în vederea observării în timp real a 

modului de desfășurare a activității și de asigurare a serviciului public, conform 

competențelor legale și obiectului de activitate și a identificării eventualelor 

disfuncționalități (la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Serviciul de evaluare 

complexă a persoanelor adulte cu handicap al DGASPC Sibiu, Muzeul Civilizației 

Populare Tradiționale ASTRA Sibiu, SP Sala Transilvania – piața țărănească, centre 

școlare pentru educație incluzivă, unități sanitare, centre rezidențiale) 

 Participarea la diverse ședințe de lucru. 
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În urma controalelor/ verificărilor efectuate, au fost întocmite rapoarte sau informări 

privind acțiunile desfășurate și aspectele constatate, prezentate președintelui Consiliului 

Județean Sibiu și au fost formulate propuneri și recomandări de îmbunătățire a activității și 

eficientizare a serviciilor oferite de instituțiile în cauză. 

În ceea ce privește coordonarea activității de întocmire a documentației privind 

elaborarea și aprobarea stemelor unităților administrativ-teritoriale din Județul Sibiu 

și asigurarea consultanței în domeniu: 

- în cursul anului 2015, în funcție de numărul dosarelor primite la Consiliul 

Județean Sibiu spre analiză, a fost organizată o ședință a Comisiei Județene de 

Heraldică, Genealogie și Sigilografie Sibiu, în data de 2 octombrie, în cadrul 

căreia a fost analizat un dosar nou 

- au fost definitivate documentațiile pentru proiectele de stemă care au primit pre-

aviz favorabil și pentru cele care au fost refăcute conform observațiilor Comisiei 

Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie, acestea fiind transmise spre 

avizare către Comisia Națională, respectiv către Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Administrației Publice spre a fi aprobate prin hotărâre a guvernului, în condițiile 

legii (două dosare) 

- s-a purtat corespondență cu primăriile unităților administrativ-teritoriale și cu 

Comisia Națională de Heraldică, Genealogie și Sigilografie 

- s-au transmis către Serviciul Relații Publice, CIC și Informatică stemele scanate, 

însoțite de descrierea heraldică a fiecăreia, pentru crearea unei secțiuni privind 

heraldică locală pe   site-ul Consiliului Județean Sibiu. 

 În anul 2015, au fost aprobate prin hotărâre a guvernului 3 steme ale unor localități 

din județul Sibiu. 

 La finalul anului 2015, un număr total de 39 de unități administrativ-teritoriale din 

județul Sibiu au stema aprobată, în cazul acestora procedura fiind finalizată. 

 

III. COORDONAREA INSTITUȚIILOR ȘI SERVICIILOR PUBLICE AFLATE 
SUB AUTORITATEA CONSILIULUI JUDEȚEAN SIBIU 
____________________________________________________________ 
 

  
În anul 2015 am continuat întâlnirile de lucru trimestriale cu unitățile și instituțiile 

subordonate în care am pus accent pe gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță 

și a obiectivelor asumate prin contractele/ planurile de administrare pe anul 2015, pe 

acreditarea/ licențierea unităților medico-sociale, precum și pe stadiul implementării 

controlului managerial intern. Întrucât aceste întâlniri sunt deosebit de utile și duc la 
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rezolvarea rapidă a problemelor instituțiilor subordonate, am programat organizarea lor și 

pentru anul 2016. 

COORDONAREA MANAGEMENTULUI EXERCITAT ÎN SPITALE  

Dezvoltarea sistemului sanitar al județului Sibiu în anul 2015 a reprezentat o 

prioritate a administrației publice a județului, pentru că starea de sănătate a populației 

depinde de modul în care se dezvoltă unitățile sanitare. O administrație eficientă apreciază 

și promovează un mediu înconjurător sănătos, în care se utilizează eficient resursele, 

dezvoltă și asigură o economie locală viabilă. 

 Anul 2015 a fost un an al evaluării activității domeniului sanitar și al managementului 

acestuia, fiind demarată acțiunea de acreditare. Toate cele trei spitale au obținut 

acreditarea pentru o perioadă de 5 ani în urma procesului de evaluare efectuat de către 

Agenția Națională de Management al Calității în Sănătate în luna iunie (Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Sibiu și Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda‖ Sibiu) și în luna 

septembrie (Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu). 

 Am inițiat noile Regulamente de organizare și funcționare pentru cele trei unități 

sanitare publice, care au fost aprobate de plenul Consiliului Județean Sibiu, astfel: Spitalul 

Clinic Județean de Urgență Sibiu – Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 89/2015, 

Spitalul de Psihiatrie ―Dr. Gh. Preda‖ Sibiu – Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 

124/2015 și Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu –  Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 

129/2015.  

În cursul anului 2015 am înaintat Ministerului Sănătății două solicitări. Prima a vizat 

completarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu cu 5 paturi, 

pentru mame însoțitoare în cadrul Compartimentului Pneumologie Copii, Camera de gardă, 

Compartimentul de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale, Compartimentul de 

evaluare și statistică medicală. A doua solicitare a avut ca obiect completarea structurii 

organizatorice a spitalului cu un Compartiment kinetoterapie. În urma avizelor conforme ale 

Ministerului Sănătății, s-au adoptat Hotărârile Consiliului Județean Sibiu nr. 85 și nr. 128 

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu. Urmare a 

modificării structurii organizatorice prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 128, la 

nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu a fost înființat Compartimentul de Kinetoterapie 

Respiratorie, care este complet dotat cu aparatură și echipamente medicale în valoare de 

peste 40 mii lei, acesta urmând a fi inaugurat în primul trimestru al anului 2016.  

A fost realizată evaluarea managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea 

Consiliului Județean Sibiu pe anul 2014 conform Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 

43/2015. Urmare a evaluării, managerii unităților sanitare publice au obținut la evaluarea 

activității pe anul 2014 calificativul „Foarte bine‖, contractele de management ale acestora 

fiind menținute, conform prevederilor legale. 
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După semnarea de către managerii spitalelor din subordinea Consiliului Județean 

Sibiu a contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale 

pentru anul 2015 cu Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Sibiu, au fost încheiate 

acte adiționale la contractele de management privind asumarea indicatorilor de 

performanță raportați la sursa de finanțare.  

Pentru buna desfășurare a activității în domeniul sănătății, am emis o serie de 

dispoziții privind:  

 aprobarea componenței Consiliului de Administrație al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Sibiu; 

 numirea directorului medical interimar la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu și a 

directorului financiar-contabil interimar la Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda‖ 

Sibiu; 

 aprobarea continuării activității peste vârsta legală de pensionare a unor medici 

primari din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu și din cadrul Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Sibiu; 

 aprobarea componenței comisiei de concurs pentru ocuparea unor posturi de medic/ 

biolog, vacante, din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu și din cadrul 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. 

În luna ianuarie a anului 2015 am transmis solicitări Ministerului Sănătății și 

Ministerului Afacerilor Interne în legătură cu suplimentarea sumelor alocate Serviciului 

Județean de Ambulanță Sibiu,  cerere care a fost rezolvată favorabil. 

 De asemenea, am solicitat Ministerului Sănătății sprijin pentru achiziționarea 

vaccinului pentavalent (Pentaxim) sau transferarea de la alte unități sanitare care aveau un 

stoc excedentar, acesta fiind necesar pentru vaccinarea sugarilor în vârstă de 4 luni, 

întrucât era insuficient pentru a acoperi necesarul estimat pentru campania din luna martie 

2015.  

 Urmare a discuțiilor purtate cu managerii spitalelor, am inițiat către forurile 

competente (Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii) o 

propunere motivată privind necesitatea creșterii valorii alocației de hrană în spitale. 

Lucrările de investiții la nivelul unităților sanitare finalizate în anul 2015 sunt cele pe 

care le-am amintit deja în Capitolul III al prezentului Raport.  

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu are menirea de a 

asigura aplicarea politicilor sociale la nivel județean, în domeniul protecției copilului, 

familiei, persoanelor singure, persoanelor cu dizabilități, precum și oricăror persoane aflate 

în nevoie. Acordă servicii într-o gamă diversificată de servicii pentru un număr de peste 

18.100 beneficiari, persoane adulte și copii, fiind din acest punct de vedere cea mai mare 
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entitate din județ, de aceea managementul acestui serviciu public este unul de o mare 

importanță și responsabilitate.    

DGASPC Sibiu are responsabilitatea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale 

specializate, în funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menține 

funcționalitatea socială a persoanei, urmărind reinserția în mediul propriu de viață familial 

și comunitar. 

În subordinea Consiliului Județean Sibiu, în structura DGASPC Sibiu se află 11 

centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități:  

- 3 centre tip CIA (centru de îngrijire și asistență); 

- 2 centre de tip CRRN (centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică; în cursul 

anului 2015, pe baza evaluărării nevoilor beneficiarilor, un centru de tip CRRPH a fost 

transformat în centru tip CRRN); 

- 4 centre de tip CRRPH (centru de recuperare și reabilitare persoane cu handicap);  

- 2 centre tip CITO (centru de integrare prin terapie ocupațională). 

În fiecare centru, pe parcursul anului 2015 s-au desfășurat activități individuale și de 

grup cu beneficiarii, astfel:  

La data de 31.12.2015 în centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu 

handicap sunt protejate un număr de 745 persoane cu adulte cu handicap, din care:  

- 523 sunt asistați în Centre de recuperare și reabilitare / centre de recuperare și 

reabilitare neuropsihiatrică 

- 95 sunt asistați în Centre de integrare prin terapie ocupațională 

- 127 sunt  asistați în Centre de îngrijire și asistență. 

Numărul beneficiarilor adulți instituționalizați a crescut, prezentarea comparativă a 

situației beneficiarilor asistați în centrele rezidențiale, în cursul anilor 2013, 2014 și 2015 

fiind următoarea: 

CENTRUL 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

CIA Biertan 58 54 61 

CIA Ep. N. Popoviciu Biertan 29 27 25 

CIA Agnita 39 39 41 

CRRPH Tălmaciu I (transformat în 2015 
în CRRN Tălmaciu) 

134 133 133 

CRRPH Tălmaciu II 50 50 50 

CRRPH Mediaș 50 50 50 

CRRN Rîu Vadului 137 140 141 

CRRPH Dumbrăveni 100 100 100 

CITO Dumbrăveni II 50 50 50 

CITO Mediaș 46 46 45 

CRRPH Cisnadie 49 49 48 

TOTAL  742 738 745 
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În cursul anului 2015, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Sibiu 

(CEPAH) a luat următoarele decizii privind persoanele adulte cu handicap instituționalizate: 

 31 de decizii de instituționalizare pentru persoanele adulte cu handicap în 

cadrul centrelor din structura DGASPC Sibiu;  

 4 decizii privind transferul pentru beneficiarii aflați în centrele pentru 

persoanele adulte cu handicap din structura DGASPC Sibiu; 

 4 decizii cu privire la încetarea măsurii, în urma rapoartelor întocmite de către 

specialiștii Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 

(SECPAH) pentru fiecare caz în parte din cele enumerate mai sus. 

Toate cele 11 centre pentru persoane adulte cu dizabilități sunt organizate ca 

structuri cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Sibiu și în subordinea Consiliului Județean Sibiu.  

DGASPC prin serviciile de specialitate coordonează activitatea acestora și 

monitorizează respectarea drepturilor beneficiarilor. 

 DGASPC Sibiu a monitorizat activitatea de furnizare a serviciilor în cadrul 

„Programului furnizarea de servicii sociale la domiciliu‖ finanțat de Consiliul Județean Sibiu 

în parteneriat cu Consiliul Local Agnita, începută din ianuarie 2011. În prezent sunt înscrise în 

program și primesc servicii de îngrijire la domiciliu 28 de persoane vârstnice în orașul 

Agnita. 

 Tot în anul 2015 în cadrul Serviciului de evaluare complexă a persoanelor 

adulte cu handicap s-au înregistrat şi evaluat un numar de 3.879 de cereri însoțite de 

dosarele ce conțin documentele prevăzute de lege în vederea încadrării în grad de 

handicap, din care: 

 3.588 au fost transmise spre competentă soluționare către Comisia de evaluare 

a persoanelor adulte cu handicap (CEPAH) Sibiu, restul de 291 de dosare 

Grafic privind repartizarea beneficiarilor din centrele rezidențiale 

pentru adulții cu dizabilități la data de 31.12.2015 
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urmând a fi transmise spre competentă soluționare către Comisia de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) Sibiu, în funcție de data la care au 

fost programate acestea.  

 Din totalul de 3.588 cazuri evaluate de specialiștii din cadrul SECPAH, în vederea 

realizării evaluării complexe, specialiștii din cadrul serviciului s-au deplasat la domiciliul 

persoanelor nedeplasabile din județul Sibiu, efectuând astfel, 790 deplasări pe teren pe tot 

parcursul anului 2015. 

          Menționăm, de asemenea, faptul că specialiștii din cadrul SECPAH au efectuat 24 

de deplasări la sediul Direcției de Asistență Socială Mediaș în vederea preluării, 

înregistrării și evaluării beneficiarilor din zona de nord a județului. 

 Din totalul de 3.588 cazuri soluționate de CEPAH Sibiu: 

 1.812 au fost revizuiri la termen; 

 1.092 cazuri noi;  

 684 reevaluări la cerere. 

 În cursul anului 2015, față de certificatele de încadrare în grad și tip de handicap 

realizate de către CEPAH Sibiu, au fost depuse un nr. de 447 de contestații pe care 

specialiștii din cadrul secretariatului CEPAH le-au transmis, spre competență soluționare, 

către Comisia Superioară București. 

        Numărul total al persoanelor cu handicap neinstitutionalizate, aflate în evidențele 

DGASPC Sibiu la data de 31.12.2015, este de 15.245, din care 13.141 reprezintă numărul 

persoanelor cu handicap cu certificat permanent.  

Un alt segment al activității DGASPC pe anul 2015 l-a reprezentat domeniul 

protecției și promovării drepturilor copilului, furnizarea serviciilor de ocrotire în regim 

rezidențial și familial pentru copii aflați în dificultate.       

 DGASPC are în evidență și acordă servicii unui număr de 1.121 copii și tineri, din 

care 333 în centrele proprii de plasament, 171 în centrele aparținând organizațiilor 

nonguvernamentale, 617 în familie (plasamente familiale, tutele și asistenți maternali 

profesioniști) si 30 de copii aflați în central de zi de la Mediaș. 

Situația privind copiii/tinerii cu măsură de protecție specială în centre 

rezidențiale publice pentru protecția copilului, la data de 31.12.2015:  

CENTRUL NR. BENEFICIARI 
LA 31.12.2015 

CP GULLIVER SIBIU 17 

CP "TAVI BUCUR" CISNĂDIE 16 

CP ORLAT 105 

CP AGÎRBICIU 40 

CPCD TURNU ROȘU 42 

CPCD MEDIAȘ 25 
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CENTRUL MATERNAL 12 

CPCD  PRICHINDELUL SIBIU 35 

CENTRUL  PRIMIRE IN REG URG SIBIU 6 

CPCD SPERANŢA SIBIU 35 

TOTAL 333 

  

De asemenea, în baza parteneriatelor încheiate, Consiliul Județean Sibiu prin Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, asigură cofinanțarea furnizării 

unor servicii care funcționează în parteneriat public-privat: 

 Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj  

- Centrul de recuperare neuromotorie „Pruncul Isus‖ Mediaș 

 Nr. beneficiari: 47 de copii  

 Asociația D.R.E.A.M. Sibiu 

- Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap psihic „Gabriela‖ Sibiu 

Nr. beneficiari: 15 tineri cu handicap psihic 

 Fundația „Un copil, o speranță” Sibiu 

- Centrul de Terapie și recuperare pentru copii autiști  

  Nr. beneficiari: 30 copii 

 Asociația Diakoniewerk Intenational  

- Centrul Ocupațional pentru persoane cu dizabilități 

  Nr. beneficiari: 21 tineri cu handicap 

 Asociația Phoenix Speranța Mediaș  

- Ateliere protejate – unde au acces și beneficiari de la CITO Mediaș. 

Prin parteneriatele încheiate DGASPC Sibiu a urmărit încurajarea structurilor societății 

civile pentru activități de furnizare a serviciilor sociale din domeniul protecției copilului și 

persoanelor cu handicap. De asemenea toate parteneriatele urmăresc diversificarea 

serviciilor sociale oferite beneficiarilor în vederea dezvoltării acestora.  

UNITĂȚILE DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ SIBIU ȘI SĂLIȘTE 

Aceste două unități acordă asistaților următoarele tipuri de servicii : 

a) Sociale care constau în găzduire, ajutor pentru menaj, consiliere juridică, 

administrativă, psihologică și religioasă, modalități de prevenire a marginalizării 

sociale și de reintegrare socială în raport cu capacitatea psihoafectivă, asigurând 

condiții de îngrijire care respectă identitatea, integritatea și demnitatea; 
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b) Socio–medicale, care constau în facilitatea și încurajarea legăturilor 

interumane, menținerea unor legături cât mai strânse cu familiile proprii, rudele, 

vecinii și cunoștintele; 

c) Medicale, care constau în evaluarea asistatului la internare cu efectuarea de 

consultații, tratamente, măsuratori antropometrice, monitorizarea parametrilor 

fiziologici, asigurarea medicamentației și a dispozitivelor medicale, servicii de 

îngrijire – infirmerie, recuperare prin masaj și mobilizare, asistență paleativă. 

   În concordanță cu afecțiunea se urmărește evoluția asistatului prin planul individual 

de intervenție și reevaluare, având ca scop recuperarea și integrarea acestuia în societate. 

Lunar, aceşti bolnavi sunt trecuți printr-o evaluare medicală, bilanț medical prin  

măsurarea parametrilor biologici și de risc, în concordanță cu boala pentru care au fost  

internați. Bisăptămânal bolnavii nou internați sunt trecuți printr-o evaluare medicală. 

Beneficiarii serviciilor acordate au fost persoane cu afecțiuni cronice și somatice 

care au necesitat permanent îngrijire, asistare, supraveghere și tratament medicamentos și 

de recuperare. 

Unitatea de Asistență Medico Socială Sibiu își desfășoară activitatea având ca 

obiectiv principal satisfacerea necesităților pacienților. Acest obiectiv se realizează printr-

un proces continuu, metodic și dinamic urmărindu-se în permanență oportunitatea 

investițiilor necesare, administrarea rațională a resurselor materiale, umane și financiare în 

vederea maximizării serviciilor, procurarea serviciilor cu maxim de eficiență. 

În anul 2015 au fost realizate următoarele investiții în valoare de aproape 30 de mii 

de lei: 

 reabilitare Corp E – înlocuire ferestre 

 realizare proiect  P.S.I. - Plan de intervenție în caz de incendiu 

  De asemenea, în anul 2015 au fost efectuate reparații curente la imobilul UAMS 

Sibiu, în valoare de peste 120 de mii lei, după cum urmează: 

- reparații curente constând în zugrăveli interioare și exterioare la corpul E de cladire 

- reparații curente constând în zugrăveli interioare bucătărie la corpul BCD de clădire 

- reparații curente constând în zugrăveli interioare/exterioare, montat gresie exterioară 

și reabilitat copertină spălătorie, la corpul F de clădire.  

 

Unitatea de Asistență Medico–Socială Săliște, instituție publică bugetară cu 

personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Sibiu funcționează cu rolul de a 

acorda servicii medico–sociale persoanelor cu astfel de nevoi internate în unitate. Unitatea 

și-a desfășurat activitatea conform regulamentului de organizare și funcționare aprobat și 

al regulamentului de ordine interioară al unității. 

În  anul 2015 au fost asigurate servicii medico–sociale unui număr de 129 asistați 

(83 existenți la începutul anului, plus 46 internați în cursul anului). În cursul anului 2015 s-
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au primit donații sau sponsorizări constând în alimente, materiale sanitare și obiecte de 

inventar în valoare de peste 45 de mii de lei. 

R.A AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU 

I. VOLUM RECORD DE PASAGERI 

În perioada 1 Ianuarie - 31 Decembrie 2015, Aeroportul Internațional Sibiu a depășit 

pragul de 300.000 pasageri pentru prima dată în istoria aeroportului, înregistrând estimativ 

307.000 pasageri îmbarcați-debarcați + tranzit, respectiv 276.533 pasageri îmbarcați-

debarcați, o creștere cu 28% față de traficul din 2014 (222.827). Numărul de mișcări de 

aeronave înregistrate în anul 2015 a fost de 5.468, o creștere cu 12% față de anul 2014.   

 

 

II. LANSARE RUTE NOI / CREȘTERE FRECVENȚE DE OPERARE LA 

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL SIBIU 

2013 2014 2015 

222780 

250000 

307000 

Pasageri SBZ - evoluție 

33% 

10% 
27% 

14% 

14% 

2% 

Cotă de piață companii aeriene 2015 

Lufthansa

Tarom

Wizz Air

Blue Air

Austrian Airlines

Chartere
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Printr-o activitate susținută în cursul anului 2015, au fost pregătite inclusiv viitoarele 

acțiuni care vor duce la creșterea numărului de pasageri și a zborurilor operate, pe lângă 

cele intrate în vigoare din anul 2015: 

  rută nouă directă Sibiu – Köln-Bonn, cu două frecvențe săptămânale, 

operată de compania BLUE AIR, începând cu luna martie, în orarul de 

vară, 2016 

 suplimentarea cu o frecvență a rutei Sibiu – Stuttgart, operată de 

compania BLUE AIR, la 4 zboruri pe săptămână, începând din 28 martie 

2015 

 suplimentarea cu 2 frecvențe a rutei Sibiu – Londra Luton, operată de 

compania WIZZ AIR la 4 zboruri pe săptămână, începând din 28 martie 

2015. 

Alte activități de marketing desfășurate în 2015: campanii susținute de promovare și 

conștientizare a publicului (pasageri/comunitate) din aria de captare au fost derulate la 

nivel regional în județele Sibiu, Alba, Hunedoara, Brașov, Mureș, Cluj, Vâlcea apelând la 

un mix de media outdoor, radio, presă scrisă și rețele sociale. Conform ASM Data 2015, 

cele mai mari creșteri s-au înregistrat spre America de Nord și Canada, Munich, Stuttgart și 

Londra, zone în care a fost promovat Aeroportul Internațional Sibiu. 

III. EXTINDERE REȚEA RUTE. PREGĂTIRE CONDIȚII LICITAȚIE PENTRU 

ACCESARE SCHEMĂ AJUTOR DE STAT 

Ca urmare a noilor orientări privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor și 

companiilor aeriene, comunicate de Comisia Europeană și considerând Articolul 2.16 din 

Decizia CE (cazul SA. 35908 – PN – Sibiu Airport – start-up aid) aprobată la 23.05.2013, 

următoarele demersuri au fost realizate în sensul compatibilizării schemei de ajutor la 

înființare de noi linii aeriene cu plecare de pe Aeroportul Internațional Sibiu: 

1. Compatibilizare schemă de ajutor la înființare în baza noilor orientări privind 

ajutorul de stat (2014/C 99/03) 

2. În baza documentelor înaintate de către Aeroportul Internațional Sibiu a fost 

emisă Hotărârea Nr. 107 a Consiliul Județean Sibiu în cadrul ședinței ordinare la date de 

28 mai 2015, pentru modificarea și completarea HCJ Sibiu nr. 127 / 30 mai 2013 privind 

aprobarea ajutorului financiar la înființare pentru deschiderea de noi rute sau frecvențe 

aeriene de operare la Regia Autonomă Aeroportul Internațional Sibiu, în scopul 

compatibilizării cu legislația comunitară și respectând recomandările oferite de Consiliul 

Concurenței (adresa 10608 din 14.09.2014) 

3. A fost revizuită documentația care stă la baza procedurii de selecție publică 

de oferte (caiet de sarcini, anunț licitație) în vederea organizării unei noi sesiuni de licitații 

la începutul anului 2016 pentru acordarea ajutorului de stat la înființare companiilor aeriene 
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interesate în lansarea de noi rute sau frecvențe cu plecare de pe Aeroportul Internațional 

Sibiu 

4. Promovare schemă acordare ajutor de stat în vederea expunerii intențiilor 

Aeroportului Internațional Sibiu de lansare a licitației pentru acordarea de ajutor la înființare 

companiilor aeriene, în scopul deschiderii de rute noi și frecvențe de operare a fost lansat 

un program de promovare în cadrul publicației specializate Anna.aero  

5. Monitorizare activități aferente contractelor încheiate cu companiile aeriene în 

urma atribuirii procedurilor de selecție și acordare a ajutorului la înființare 

În urma monitorizării activităților efectuate de compania Wizz Air Hungary Kft 

conform contractelor Nr. 1047 din data de 27.01.2014 și Nr. 9971 din data de 02.07.2014 

de acordare ajutor financiar pentru deschiderea rutei Sibiu (SBZ) – Londra (LTN), respectiv 

a rutei Sibiu (SBZ) – Dortmund (DTM) cu plecare de pe Aeroportul Internațional Sibiu, 

încheiate cu Consiliul Județean Sibiu, au fost elaborate și comunicate la nivelul Consiliului 

Județean Sibiu rapoartele de monitorizare privind acordarea ajutorului financiar la 

înființare. 

IV. IMPLEMENTAREA CERINȚELOR CU PRIVIRE LA CONTROLUL DE 

SECURITATE  

Conform prevederilor Deciziei (CE) nr.1635/2014, de modificare a Deciziei 774/2010 

a Comisiei în ceea ce privește clarificarea, armonizarea și simplificarea utilizării 

echipamentelor de detectare a urmelor de explozibili, a impus utilizarea obligatorie a 

echipamentelor ETD (explosive trace detection) asupra pasagerilor, ca metodă principală 

de control de securitate, începând cel târziu de la 1 septembrie 2015. Pentru a putea face 

față evoluției cerințelor din domeniul securității aeroportuare, R.A. Aeroportul Internațional 

Sibiu a achiziționat 4 echipamente ETD, cu fonduri alocate de Consiliul Județean Sibiu, 

care au fost amplasate în fluxurile de procesare pasageri/persoane altele decât pasagerii.  

În perioada 21-22.05.2015 și 22-23.07.2015, Aeroportul Internațional Sibiu a fost 

supus unui audit de securitate, respectiv unei inspecții de securitate, efectuate de echipe 

de auditori de securitate desemnate din cadrul Autorității Aeronautice Civile Române. 

Potrivit Rapoartelor de audit/inspecție, pe timpul activităților de control nu au fost 

constatate deficiențe grave care pot afecta securitatea aviației civile la nivelul AIS.  

V. DEZVOLTARE OPERAȚIUNI CARGO 

În vederea fundamentării deciziei privind necesitatea și oportunitatea dezvoltarii de 

operațiuni cargo și a unui centru logistic în cadrul Aeroportului Sibiu a fost încheiat, în urma 

procedurii de selecție, contractul de servicii nr. 31/01.07.2015, cu firma de consultanță 

PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL având ca obiect întocmirea 

studiului - "Aeroportul Internațional Sibiu - Studiu de oportunitate privind dezvoltarea unor 
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operaţiuni cargo și logistice". Studiul a fost finalizat, proiectul se află în stadiul de analiză și 

elaborare a etapelor de implementare. 

Au fost demarate operațiunile cargo în cooperare cu compania Time Matters 

specializată pe servicii logistice globale de mare viteză pe rețeaua de trafic aerian-feroviar-

rutier. 

VI. IMPLEMENTAREA REGLEMENTĂRILOR AERONAUTICE CIVILE  

În urma sesiunilor de audit ale Autorității Aeronautice Civile Române (AACR) au fost 

obținute de către R.A. Aeroportul Internațional Sibiu: 

- Certificatul de Autorizare Aerodrom nr. AP 13/2014 cu valabilitate până la 

data de 25.09.2017 prin care se atestă faptul că Aeroportul Internațional Sibiu îndeplinește 

cerințele de autorizare prevăzute de legislația aeronautică aplicabilă. 

- Certificat de Autorizare AAH 37/2014 cu valabilitate până la data de 

15.02.2016 pentru efectuarea serviciilor de handling, în condițiile de siguranță și calitate 

declarate în manualele / documentele de referință. 

COMPLEXUL NAȚIONAL MUZEAL ASTRA 

Muzeul ASTRA a devenit un pol de canalizare a energiilor de dezvoltare prin 

proiecte și programe culturale, de educare și formare a specialiștilor din diverse domenii de 

activitate, pe baza experienței acumulate și a resurselor de care dispune, dar și a 

recunoașterii rezultatelor de excepție obținute de-a lungul timpului.  

Dezvoltarea Muzeului ASTRA, având în vedere derularea proiectului Patrimoniu 

deschis, prin susținerea financiară a MFSEE, a continuat în anul 2015 prin noi lucrări de 

reconstrucție și restaurare la încă două monumente – Gospodăria de viticultor sas din 

Șeica Mică, județul Sibiu și Gospodăria de împletitor sas de paie din Cisnădioara, județul 

Sibiu. Semnificative lucrări de conservare activă și restaurare pentru 2.000 de artefacte au 

fost efectuate beneficiind de aceași finanțare. Definirea și implementarea unui nou tip de 

program de interpretare și mediere a patrimoniului multietnic prin intermediul animațiilor 

culturale a avut un impact deosebit asupra publicului pe întreg sezonul expozițional. În luna 

decembrie au fost finalizate lucrările la noul Pavilion muzeal multicultural, care va oferi 

spații vitale pentru funcționarea Muzeului Civilizației Transilvane ASTRA, susținând și 

activitatea de ansamblu a C.N.M. ASTRA, în scopul accesibilizării patrimoniului multietnic 

de care dispune instituția, la standarde moderne. 

S-au realizat investiții pentru amenajarea spațiilor de întâmpinare a publicului vizitator în 

Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. Pregătirea depunerii de noi proiecte pentru 

atragerea de fonduri nerambursabile a implicat finalizarea documentațiilor tehnico-

economice în faza de studiu de fezabilitate pentru muzeele pavilionare din centrul istoric, 

optimizarea documentațiilor existente pentru dezvoltări ulterioare ale Muzeului în aer liber 

din Dumbrava Sibiului. 
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Finanțările naționale și locale 

atrase au permis desfășurarea unor 

manifestări educaționale și culturale de 

mare impact, precum Olimpiada Națională 

„Meșteșuguri artistice tradiționale‖, 

Festivalul Național al Tradițiilor, dar și 

schimburi culturale deosebite. În domeniul 

educațional, dar și pentru dezvoltarea 

posibilităților de interacțiune destinate 

publicului larg, au fost continuate 

programele Școala în satul tradițional, 

Grădină și peisaj şi Târgul de țară. 

Departamentul ASTRA Film a 

organizat o nouă ediție de succes a 

Festivalului Internațional de Film 

Documentar și Antropologic, Cinemateca 

și Caravana ASTRA Film, precum și 

numeroase alte proiecte de film și 

editoriale. Participarea la Zilele Culturale 

ale Județului Sibiu a reprezentat o 

deschidere a instituției muzeale către 

publicul din județ. Continuând strategia 

de implicare activă în comunitățile locale, 

Muzeul ASTRA a organizat ateliere 

educaționale, expoziții și tururi ghidate în cadrul unor muzee sătești, proiecții de film 

documentar și a susținut logistic derularea de ansamblu a evenimentelor.  

Organizând un număr semnificativ de manifestări culturale la sediu și în afara 

acestuia și dezvoltându-și infrastructura, Muzeul ASTRA a oferit și în 2015 posibilități de 

educare, dar și de petrecere a timpului liber, accesibilizându-și patrimoniul pentru 437.374 

de vizitatori. 

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII 
TRADIȚIONALE „CINDRELUL-JUNII” 
 

Instituția sibiană de cultură cu notorietate națională și internațională a organizat în 

anul 2015 sute  de evenimente culturale (cercetare, expoziții, editare de carte, festivaluri și 

spectacole) la care au participat peste 300.000 de spectatori. 
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Festivalul interjudețean 

„Datină Străbună pe Secaș‖ s-a 

desfășurat la Apoldu de Jos, în 

data de 31 ianuarie 2015. În 

cadrul festivalului au avut loc: un 

simpozion, o paradă a portului 

popular și un spectacol folcloric al 

formațiilor tradiționale de pe 

Valea Secașelor (din localitățile 

sibiene: Apoldu de Jos, Alămor, 

Păuca, Miercurea Sibiului și 

localitățile din județul Alba: 

Mihalț, Doștat, Ciugud, Șpring, 

Roșia de Secaș, Cergău). 

Primul mare eveniment cultural organizat de Centrul Județean pentru Conservarea 

și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii‖ Sibiu a fost Festivalul – Concurs 

Național al Tinerilor Interpreți de Muzică Populară „Vară, Vară, Primăvară” ediția a XIX-a. 

Festivalul s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile (26-28 martie 2015), perioadă în care au 

pășit pe scena festivalului peste 100 de soliști vocali concurenți, dar și soliști de renume ai 

folclorului, aceștia bucurându-se de aplauzele a peste 2.500 de spectatori. Festivalul a fost 

preluat și difuzat pe postul de televiziune Favorit. 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-

Junii‖ Sibiu a fost coordonatorul principal al evenimentelor organizate în cadrul proiectului 

strategic al Consiliului Județean Sibiu „Zilele Culturale ale Județului Sibiu‖, ediția de 

primăvară și ediția de toamnă.  

 

În data de 9 mai 2015, 

membri ai Ansamblului Folcloric 

Profesionist „Cindrelul – Junii 

Sibiului‖, ansamblu finanțat de 

Consiliul Județean Sibiu, și ai 

Ansamblului Folcloric „Ceata 

Junilor‖ – pepiniera Junilor 

Sibiului au fost ambasadorii 

culturii sibiene și ai culturii 

tradiționale românești în 

Germania, în cadrul unui 

eveniment dedicat Zilei Europei – 

„Europafest‖ – manifestare ce a 

reunit orașele partenere cu Landshut: Elgin (Scoția), Compiegne (Franța), Ried im 

Innkreis (Austria) și Schio (Italia). Participarea Sibiului la „EuropaFest‖ din Landshut este 
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una de tradiție, iar în acest an s-a concretizat printr-o serie de spectacole folclorice, 

organizarea unui stand expozițional cu artizanat și materiale informative, precum și a unui 

stand de prezentare a Sibiului din perspectivă culinară. 

 

În perioada 28–30 iulie 2015, membrii Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul – 

Junii Sibiului‖, ansamblu finanțat de Consiliul Județean Sibiu, au fost ambasadorii culturii 

tradiționale românești în Italia, în 

cadrul pavilionului României la 

Expo Milano 2015. Instrumentiștii 

și dansatorii sibieni au susținut în 

data de 29 iulie 2015, cu ocazia 

„Zilei Naționale a României la 

Expo Milano 2015‖, o serie de 

spectacole folclorice și parade 

ale portului popular prezentând, 

astfel, muzica și dansurile 

specifice arealului românesc. 

Cea mai importantă zi a 

României de la Expo Milano 

2015 a fost aleasă special de 

Ziua Imnului Național, „Deșteaptă-te române‖, simbol al unității Revoluției Române de la 

1848. În pavilionul țării noastre, care reprezintă o locuință românească tradițională, 

integrată în fluxul contemporan, s-a atins duminică numărul record de 750 de mii de 

vizitatori – potrivit comisarului general pentru România, Georgian Ghervasie. 

Festivalul Internațional de Folclor „Cântecele Munților‖, ediția a 40-a, a fost 

organizat în perioada 5-9 august 2015 în spații indoor și outdoor din oraș, reunind în 

agendă peste 30 de evenimente: spectacole în aer liber, parada  portului popular, proiecții 

de film, seri tradiționale cu specific culinar, workshop-uri de dans, expoziții, prezentări cu 

caracter editorial etc. Numărul impresionant de spectatori – peste 100.000 - reconfirmă 

calitatea evenimentelor și succesul de care acestea se bucură în rândul localnicilor și 

turiștilor. Spectacolele au fost transmise de TVR 1 (studioul regional Timișoara) și Etno TV. 

În luna septembrie a anului 2015 a fost organizat „Târgul Olarilor‖, ediția a 49-a, 

manifestare care a reunit peste 100 de meșteri olari și peste 50.000 de participanți 

(vizitatori ai târgului). 

Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” s-a desfășurat în perioada 4-6 

noiembrie 2015, reunind  la Sibiu peste 600 de artiști, reprezentanți ai ansamblurilor 

profesioniste din țară, precum și instrumentiști și soliști vocali de renume ai țării. Peste 

2.200 de spectatori au asistat la spectacolele din cele 3 seri de festival. Vizibilitatea la nivel 

național și internațional a fost asigurată prin intermediul  Etno TV. 

1 Decembrie - Ziua Națională a României  a fost sărbătorită prin spectacolul 

folcloric „Noi suntem români!‖, desfășurat la Sala Transilvania, în prezența a peste 2.000 
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de spectatori. Mega-spectacolul de aproape 3 ore a fost transmis în direct de Televiziunea 

Română și TVR Internațional, precum și pe TVR Plus, fiind urmărit de câteva milioane de 

telespectatori. La manifestare au participat 30 de soliști vocali alături de Ansamblul 

Folcloric Profesionist „Cindrelul - Junii Sibiului‖, Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor‖ și 

Orchestra „Lăutarii‖ din Chișinău.  

Concertul de colinde „Colo sus, lângă lumină”, organizat la Cercul Militar Sibiu 

pe data de 9 decembrie 2015 , a fost vizionat de peste 500 de spectatori. 

Anul 2015 a fost marcat și de editarea  lucrărilor: „Studii și comunicări de 

etnologie‖ – Tomul XIX, DVD-ul multimedia „Popasuri culinare în ținutul Sibiului‖ 

(proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național), „Sărbători și 

obiceiuri la românii de pe Valea Hârtibaciului‖, vol. I (Mircea Drăgan)  și „Vechi biserici 

ortodoxe din județul Sibiului‖ (Centrul fiind partener în proiect).  

Centrul a sprijinit organizarea următoarelor evenimente culturale în județul Sibiu: 

Festivalul Național „Bujorul de munte― (Gura Râului), Festivalul „Sus pe muntele din 

Jina‖, „Festivalul Oierilor‖ (Tilișca), „Întâlnirea sașilor‖ (Dârlos), Festivalul „Cânt și joc pe 

Hârtibaci‖ (Agnita), „Zilele Tălmaciului‖, „Zilele culturale ale orașului Săliște‖, „Fii satului 

Sibiel‖ –„Zilele porților deschise ale Sibielului‖, „Festivalul Vinului‖ (Hoghilag), Festivalul 

„Marțian Negrea‖ (Valea Viilor).  

Conform planificării pe anul 2015, prin instituția noastră au fost programate să se 

deruleze un număr de 14 acțiuni din agenda culturală a Consiliului Județean Sibiu; 

decontarea s-a efectuat pentru 7 dintre acestea: „Festivalul Hârtibăcenilor‖, „Cultură la 

Ludoș‖, „Teatrul copilăriei‖, „Zilele revistelor culturale din Transilvania și Banat‖, Festivalul 

„Mediaș Central European Film‖, „Festivalul Verzei‖, „Cultură la Dumbrăveni‖. 

În anul 2015 s-au efectuat cercetări în teren ale obiceiurilor tradiționale: Udatul 

Ionilor (Tălmăcel), Fuga Lolelor (Agnita), Prinsul verilor și văruțelor (Alămor), Scâlchitul - 

Obiceiul focurilor aprinse și a strigării peste sat (Alămor), Adunarea stâlpărilor (Săliște), 

Obiceiuri de Florii, de Paști, de Rusalii, de Sânziene, Obiceiuri de Crăciun la Gura Râului, 

Sadu, Jina, Veștem și Săliște. S-au efectuat, de asemenea, cercetări tematice: deserturi 

tradiționale pe Valea Hârtibaciului, în Mărginimea Sibiului și Valea Târnavelor.  

FILARMONICA DE STAT SIBIU 

Înfiinţată la 29 ianuarie 1949, Filarmonica de Stat Sibiu este una dintre cele mai 

vechi instituţii muzicale din România. Începând cu anul 1993, funcţionează în subordinea 

Consiliului Judeţean Sibiu şi este finanţată din venituri proprii şi subvenţii bugetare anuale 

acordate de Consiliul Judeţean Sibiu. În ultimii ani, instituţia ocupă o poziţie tot mai 

importantă în spaţiul cultural naţional şi european remarcându-se prin dinamica şi 

diversitatea excepţională a proiectelor artistice derulate. Prin multitudinea proiectelor 

culturale prezentate, Filarmonica de Stat Sibiu aduce o contribuţie majoră la realizarea 
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politicilor culturale ale comunităţii locale, contribuind semnificativ la promovarea judeţului 

Sibiu în plan cultural, artistic şi turistic. 

Pe parcursul anului 2015 au fost realizate, conform graficului de desfăşurare, 

următoarele proiecte:  

-  Stagiunea simfonică şi camerală 

- Muzica Viva – concerte de educaţie muzicală pentru copii si tineri, 

- Zilele Culturale ale Judeţului Sibiu – ediţia de primăvară şi cea de toamnă  

- Zilele muzicale Româno-Americane 

- Concursul Internaţional de Pian şi Compoziţie ―Carl Filtsch‖  

- Festivalul de Operă de la Sibiu - Sibiu Opera Festival 

 

În cadrul acestor proiecte au fost prezentate publicului 86 evenimente artistice (38 

concerte simfonice, 31 recitaluri camerale, 10 concerte educative, 7 spectacole de operă) 

la care au participat 22.710 spectatori plătitori şi aproximativ 20.000 spectatori la 

concertele cu intrare liberă, open-

air, spaţii publice şi în turnee. La 

realizarea acestor evenimente au 

participat, alături de orchestra 

simfonică, peste 800 de artişti 

invitaţi din ţară şi din străinătate. 

De un succes deosebit s-
au bucurat concertele prezentate 
de formațiile camerale ale 
Filarmonicii în localităţile judeţului, 
în cadrul proiectului ―Zilele 
Culturale ale Judeţului Sibiu‖. 

În afara programelor 
stagiunii, orchestra Filarmonicii de 
Stat Sibiu a fost invitată să 
participe, în calitate de partener, la realizarea mai multor proiecte naţionale şi 
internaţionale. Astfel, în perioada 9-13 septembrie, orchestra Filarmonicii a efectuat un 
turneu de concerte în Elveţia, la Lucerne şi Cham, unde a susţinut două concerte vocal-
simfonice. În perioada 5-7 noiembrie a susţinut un concert vocal-simfonic în cadrul celei de 
–a 40-a ediţii a Festivalului ―Timişoara Muzicală‖  

Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu a mai susţinut concerte la Sibiu, Sebeş şi Alba 
Iulia la invitaţia Fundaţiei Elite Art Club UNESCO, în cadrul unor proiecte internaţionale. 

Toate concertele s-au bucurat de o foarte bună apreciere din partea publicului şi a 
presei de specialitate. 

 

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ASTRA 

În anul 2015 la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu s-au desfășurat o serie de activități 

culturale. Biblioteca ASTRA a fost gazdă, dar a şi participat de-a lungul anului la 

numeroase evenimente culturale: 
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 Unul dintre cele mai importante a fost Zilele Culturale ale Judeţului Sibiu, în 

cadrul căruia mii de oameni au participat la evenimentele Bibliotecii ASTRA.  

 Un alt eveniment important a fost lansarea celor 3 volume ale Enciclopediei 

Române (1898, 1900, 1904). Cu aceeași ocazie a fost prezentat publicului un volum 

complementar Enciclopediei, Corespondența Biroului Redacțional de la Sibiu cu 

colaboratorii, volumul 1: 1895-1896, îngrijit de Vasile Ciobanu și Alexiu Tatu, în colecția Din 

Documentele ASTREI, nr. 1, a Editurii Armanis, editura Bibliotecii Județene ASTRA. 

 Pe parcursul anului trecut, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a contribuit la 

derularea Campaniei ‖Comunități Informate‖ desfășurată în bibliotecile din județul Sibiu sub 

deviza ‖Campion, nu pion!‖. Echipa de implementare, compusă din reprezentanții Centrului 

de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Sibiu, Bibliotecii Județene 

ASTRA Sibiu, Direcției de Sănătate Publică Sibiu, Arhiepiscopiei Sibiului, Inspectoratului 

de Jandarmi Județean Sibiu au desfăşurat activități specifice de informare, conştientizare 

şi sensibilizare a tinerilor cu privire la problematica consumului de droguri (tutun, alcool, 

substanţe noi cu proprietăţi psihoactive), promovare a sănătăţii publice în comunitate, 

necesitatea adoptării unui stil comportamental de tip moral şi pro-activ şi diminuarea 

fenomenului de delincvenţă juvenilă şi stradală. Acest proiect a fost finanțat de Consiliul 

Județean Sibiu prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Sibiu. 

Biblioteca ASTRA a reuşit o infuzie cu 8000 de volume noi-nouțe în cele mai importante 

biblioteci publice din județul Sibiu, din mediul rural și urban mic. Întreaga acțiune se 

încadrează în Campanie de promovare a cunoașterii prin Lectură și dezvoltarea colecțiilor 

de carte din bibliotecile sibiene, intitulată generic: MEREU APROAPE DE RAFTUL DE 

CARTE!  

Volumele, în valoare de 57.600 lei deja au ajuns la publicul din 24 de localități: Gura Rîului, 

Marpod, Săliște, Păuca, Slimnic, Biertan, Moșna, Nocrich, Sadu, Micăsasa, Turnu Roșu, 

Tălmaciu, Jina, Cristian, Rîu Sadului, Chirpăr, Copșa Mică, Loamneș, Alămor, Șeica Mare, 

Mediaș, Rășinari, Săliște, Avrig, iar acțiunea continuă, atât în biblioteci care funcționează, 

dar și în localități care doresc înființarea de centre culturale cu bibliotecă. Raftul Mereu 

Aproape reprezintă o colecție de cu 55 de titluri din literatura română modernă și 

contemporană, ideale pentru lectura de vacanță și lista bibliografiei școlare. Donația a fost 

câștigată în urma unui grant aplicat de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, într-un program 

lansat de Fundația ‖Mereu Aproape‖ din București.  

 Documente intrate în Bibliotecă în anul 2015:  

donații și achiziții = 23.329 u.b. în valoare de 491.809,68 lei, 
din care: achiziții = 16.531 u.b. în valoare de 363.431,31 lei; 
               donații = 6.798 u.b. în valoare de 128.378.37 lei. 

 Volume prelucrate în anul 2015 = 14.828 u.b. în valoare de 251.660,53 lei.  

 În anul 2015 s-a înregistrat un număr de 12.455 utilizatori, au fost difuzate un nr. 

de 125.258 documente și au fost 130.558 vizite la Bibliotecă . 



Pag. | 61  

 

 Dezvoltarea producției și activitate editorială şi ştiinţifică la Editura Armanis, 

editura Bibliotecii  

Scopul programului este dezvoltarea editorială, includerea instituţiei în circuitul ştiinţific, 

în calitate de creator de lucrări ştiinţifice şi organizator de manifestări cu caracter ştiinţific.  

 Lucrări interne: 

1. reeditarea unei ediții anastatice a celor 3 volume ale Enciclopediei Române (1898, 

1900, 1904) - prima enciclopedie românească.  

2. un volum complementar Enciclopediei, Corespondența Biroului Redacțional de la 

Sibiu cu colaboratorii, volumul 1: 1895-1896, îngrijit de Vasile Ciobanu și Alexiu 

Tatu, în colecția Din Documentele ASTREI, nr. 

1.  

3. Participanți din localități sibiene la Marea 

Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 

Decembrie 1918, sub coordonarea lui Alexiu 

Tatu, Silviu Borș și Bogdan Andriescu. 

4. al II-lea volum al antologiei Spune-mi o 

poveste despre satul tău! 

5. Calendarul cultural pentru anul 2015. 

 

 Arhiva digitală a Bibliotecii 

Valorificarea fondului de carte veche, a colecţiei de 

publicaţii periodice şi a colecţiilor speciale ale 

instituţiei s-a realizat în proporție de 112,37  % prin 

digitizarea a 11.237 pagini. 

 

În anul 2015 s-a continuat promovarea 

imaginii Bibliotecii ASTRA în cadrul comunităţii, 

astfel am primit un premiu de excelență acordat în 

cadrul Galei Industriei de Carte din România ―Bun de 

Tipar‖ pentru categoria ―Cea mai bună bibliotecă‖ - ceremonie oficiată la București, în Aula 

Ministerului Culturii. Trofeul răsplătește activitatea susținută și coerentă a instituției noastre 

în direcția promovării lecturii, pe parcursul anului 2014, cu sprijinul financiar al Consiliului 

Județean Sibiu  

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „ILIE MICU” 

Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu‖ Sibiu, instituție publică de cultură cu 

profil de educație permanentă, de însușire a artelor și meșteșugurilor tradiționale din județ, 

de formare profesională continuă în afara învățământului formal, derulează, cu sprijinul 

Consiliului Județean Sibiu, proiecte și programe în cadrul a două mari direcții de activitate: 

 educație permanentă – prin intermediul orelor de curs derulate în școală 
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 promovarea rezultatelor activității – prin participarea elevilor la spectacole, 

concursuri, festivaluri de tradiție din județ și din țară, emisiuni radio și tv. 

 

În anul 2015, acțiunile relevante 

întreprinse de școală, au fost axate pe 

realizarea proiectelor proprii: ‖Zilele Porților 

Deschise‖ (11-31 mai),‖Obiceiuri și Tradiții…‖ 

desfășurat la Ruși (9-14 iunie) și ‖Festivalul 

Șanselor Tale‖ desfășurat la Biblioteca Astra 

(15-23 decembrie), dar și în marele proiect 

„Zilele Culturale ale Județului Sibiu‖ care a 

adus şcolii un plus de valoare și de vizibilitate. 

Datorită acțiunilor întreprinse, numărul 

elevilor este într-o continuă creștere, iar spectacolele și expozițiile (pictură și artă 

tradițională) organizate de instituția noastră, atrag un număr din ce în ce mai mare de 

spectatori, ceea ce determină o vizibilitate din ce în ce mai accentuată. 

 

SERVICIUL PUBLIC „SALA TRANSILVANIA” 

  

 Serviciul Public ―Sala Transilvania‖, instituție cu personalitate juridică, funcționează 

sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu și are ca obiect de activitate: administrarea în 

condițiile  legii a sălii de sport Transilvania și a terenului aferent pe care funcționează Piața 

Țărănească Transilvania; organizarea și desfășurarea manifestărilor sportive, educative 

culturale, politice, religioase, expoziții și spectacole; închirierea spațiilor pentru alte activități 

în baza licitațiilor organizate conform dispozițiilor legale, în baza prevederilor contractului  

de administrare. Tarifele și condițiile de închiriere sunt stabilite prin Hotărârea 

nr.12/31.01.2013  a Consiliului Județean Sibiu. 

 Pe parcursul anului 2015, Sala Transilvania, prin calitatea serviciilor  oferite 

partenerilor contractuali  a găzduit numeroase gale de întâlniri sportive internaționale de 

volei, judo, arte marțiale, tenis precum și un număr de 152 jocuri oficiale  din cadrul 

Campionatului Național Intern din diferite 

discipline sportive, la spectacolul sportiv 

asistând aproximativ 200.000 de spectatori. În 

locația Sălii Transilvania au avut loc și  

evenimente economice de amploare, târguri, 

expoziții, totul culminând cu CONFERINȚA 

INTERNAȚIONALĂ OPORTUNITĂȚI DE 

INVESTIȚII ÎN JUDEȚUL SIBIU organizată de 

Consiliul Județean Sibiu în parteneriat cu 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură 

Sibiu, în perioada 10-13 iunie 2015.  
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 Rezultatul execuției bugetare demonstrează faptul că ne-am încadrat în prevederile 

bugetare aferente anului fiscal  recent  încheiat,  iar indicatorii  economici  din buget au fost 

îndepliniți în procent de 100%. La sfârșitul exercițiului bugetar Sala Transilvania a 

înregistrat venituri de aproape o jumătate de milion de lei.   

Printre obiectivele și prioritățile privind funcționarea și dezvoltarea instituției în 2016 

se numără: creșterea standardului calitativ al serviciilor puse la dispoziția partenerilor 

contractuali, asigurarea condițiilor optime pentru funcționarea Pieței Țărănești Transilvania, 

termoprotecția structurii metalice de susținere a plafonului sălii: acest obiectiv face parte 

dintr-un proiect de anvergură care are ca finalitate autorizarea sălii conform normelor ISU 

pentru o gamă cât mai largă de activități în afara celor sportive (spectacole, conferințe, 

expoziții, simpozioane etc.), reabilitarea suprafeței de joc din parchet DUOBAT 110+, 

modernizarea sistemului de administrare a parcării cu bariere automate în sensul asigurării 

mentenanței și service-ului permanent. 

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A 

 

Pe toată peripoada de referinţă s-a urmărit îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri şi 

poduri în aria judeţului Sibiu şi menţinerea acestei infrastructuri în stare de  funcţionare pe 

toată perioada anului în conformitate cu  planul de administrare al consiliului de 

administraţie şi strategia Consiliului Judeţean Sibiu privind infrastructura rutieră în perioada 

2013-2017.   

 În cursul anului 2015 s-au executat lucrări de întreţinere la drumuri judeţene şi 

comunale în baza contractului de concesiune nr. 2984/30.03.2010 astfel: 

 tratamente bituminoase: TOTAL156,0 km 

 drumuri comunale 134,8 km (tratamente simple şi duble) 

 drumuri judeţene     21,2 km (tratamente simple şi duble) 

 covoare asfaltice pe 30,9 km (182,3 mii mp) 

 întreţinere drumuri pietruite 26 km ( 4.805 mc) 

 plombări 36.008 mp 

 execuţie şanţuri, acostamente, estetică rutieră 22.632 ml din care:  

 curăţiri şanturi 8 km 

 şanţuri betonate 1,2 km 

 siguranţa circulaţiei în valoare de 696,8 mii lei din care: 

 montat table indicatoare 34 buc. 

 montat parapet nou 2,9 km 

 marcaje rutiere 453 km 

 eliminare puncte periculoase 0,3 milioane lei 
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 calamităţi 0,75 milioane lei 

 gestionare trafic 0,26 milioane lei 

 activitate de iarnă 4 milioane lei  

Lucrări executate la terţi în valoare estimată de 4,5 milioane lei 

Staţia de emulsie a produs 2.744 tone de emulsie cationică EBCR.  

În cursul anului 2015, ca urmare a recomandării Comisiei Economice pentru 

Europa a Organizației Națiunilor Unite s-a  efectuat recensământul traficului rutier pe 

drumurile judeţene şi comunale pentru 88 de   posturi. În trimestrul III 2015 s-au 

executat 3 recensăminte de trafic, toate în luna august. Înregistrările de trafic s-au 

desfășurat după un calendar prestabilit, timp de zece zile, în diferite perioade ale anului, 

respectiv două zile în luna aprilie, două zile în luna mai, trei zile în luna august, o zi în luna 

octombrie și două zile în luna noiembrie. Recenzarea traficului rutier se efectuează 

periodic, o dată la cinci ani și are drept scop determinarea repartiției și evoluției în timp a 

traficului de vehicule de marfă și persoane pe rețeua de drumuri publice interurbane din 

România și stabilirea gradului de solicitare din trafic a acesteia. 

Astfel, sunt monitorizate următoarele tipuri de vehicule: biciclete și motociclete, 

autoturisme, microbuze, autocamionete și autospeciale până la 3,5 tone, autocamioane și 

derivate cu două, trei și patru axe, autovehicule tip TIR, autobuze, tractoare, autocamioane 

cu remorcă și vehicule cu tracțiune animală. 

În cursul anului 2015 s-au achizitionat, conform planului de investiţii, echipamente 

în valoare totală de 2,4 milioane lei astfel: două autobasculante 6x4, două autobasculante 

4x2, remorcă tractor 5-10 t, încărcător frontal 2-2,5 mc, vibrofinisor, încărcător mic cu 

cupă, meb, cilindru terasier, autogreder, modernizare staţie de asfalt Şeica Mare. 

   Din analiza activității desfăşurate până la data de 31.12.2015, rezultă faptul că SC 

Drumuri şi Poduri SA Sibiu şi-a îndeplinit obiectivele propuse. 

  

CAMERA AGRICOLĂ A JUDEȚULUI SIBIU 

Activităţile desfăşurate de specialiştii din cadrul Camerei Agricole Sibiu pe parcursul 

anului 2015 au urmărit realizarea unor obiective specifice pentru sprijinirea creării de ferme 

comerciale moderne, de unităţi de industrie alimentară şi creşterea competitivităţii 

acestora, în paralel cu dezvoltarea prioritară a zootehniei şi creşterea ponderii acesteia în 

totalul producţiei agricole, îmbunătăţirea păşunilor, a pomiculturii, legumiculturii şi 

viticulturii. 

 În acest sens s-au organizat 151 de acțiuni de popularizare în toate localitățile 

judeţului cu teme agricole şi de instruire fermieri și au fost organizate 8 cursuri de calificare 

şi instruire. În același timp au fost planificate 12 loturi demonstrative pe 39 de hectare, dar 

s-a reușit organizarea a 18 astfel de loturi pe 62 de hectare. În cursul anului 2015 au 
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continuat colaborările cu IDMR Cristian, Universitatea „Lucian Blaga‖ din Sibiu și Liceul 

Agricol Sibiu, în paralel cu organizarea a 5 vizite şi schimburi de experienţă. 

 În fiecare sâmbătă s-a organizat Piaţa Ţărănească Transilvania, precum şi 11 

seminarii, simpozioane și mese rotunde, din 9 propuse inițial. 

Camera Agricolă a Județului Sibiu a 

acordat asistenţă tehnică de specialitate pentru 

peste 4.000 de solicitări și a organizat 11 

demonstraţii practice. În anul 2015 instituția a 

participat la 15 expoziții de profil și a organizat 

standuri proprii la Zilele Culturale ale Judeţului, 

Zilele Recoltei şi la Târgul Internaţional de 

Produse şi Echipamente în Domeniul Agricol, 

Horticol, Viticol, Zootehnic - INDAGRA 

Bucureşti în perioada 28.10 – 01.11.2015. 

De asemenea, specialiștii Camerei Agricole au întocmit un Proiect de Amenajament 

Pastoral în localitatea Loamneş pe o suprafaţă de 1.585 ha şi un altul este în lucru pentru 

comuna Slimnic. 

S-au realizat materiale de specialitate şi au fost distribuite (proiecte model, ghiduri, 

pliante, postere, fişe tehnologice,reviste etc.), precum şi 3500 de exemplare din „Ziar Piaţa 

Ţărănescă Transilvania‖ cu ocazia aniversării a 3 ani de la înfiinţare. 

     SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT SIBIU 

Siguranța celor care se află în vizită în zonele montane aflate pe teritoriul județului Sibiu 

este deosebit de importantă, așa că acordăm o atenție deosebită activității Serviciului 

Salvamont, care în cursul anului 2015 a înregistrat următoarele activități de prevenire a 

accidentelor montane, de educație montană, de intervenție sau de investiții: 

 patrulare peventivă: 1.864 zile 

 întreţinerea sistemului de semnalizare a traseelor turistice montane 

 refacerea sistemului de semnalizare a traseelor turistice montane în Munţii 

Făgăraşului 

 omologarea a trei trasee turistice noi în Munţii Făgăraşului 

 4 cursuri de prim ajutor la accidentul montan 

 intervenţii la accidentele montane: 181 

 punerea în funcțiune a containerului modular Refugiul Călţun (iulie 2015) 

Pe linia dezvoltării resurselor umane, Serviciul Salvamont Sibiu a avut următoarele 

activități: 
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 încheirea de contracte de voluntariat cu salvatori montani, cu medici specialişti şi cu 

persoane cu abilități în ceea ce priveşte activităţiile specifice în zona montană: 6, din 

care 

o medic atestat ca salvator 

montan: 1 

o salvatori montani atestaţi: 4 

o persoane cu abilități în ceea 

ce priveşte activităţiile 

specifice în zona montană: 2 

 asigurarea şi menţinerea unui 

standard profesional înalt prin 

pregătire profesională continuă: 

o participare la cursuri 

profesionale: 4 persoane 

o participare la curs de salvare din avalanşă: 9 salvatori montani 

 ocuparea posturilor vacante de salvatori montani: 4 ocupate 

 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 SIBIU 

 

CSEI Nr.1 Sibiu este o unitate de învățământ cu personalitate juridică, având ca 

scop și finalitate recuperarea, compensarea, reabilitatea și integrarea școlară și socială a 

diferitelor categorii de copii/ elevi/ tineri cu dizabilități. Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

Nr.1 Sibiu este o unitate de învățământ special de stat, de nivel gimnazial (preșcolar – 

primar - gimnazial), care face parte din rețeaua școlară, fiind organizată de către Ministerul 

Educației Naționale. Activitățile specifice procesului de învățământ din CSEI Nr.1 Sibiu se 

află sub îndrumarea și coordonarea Inspectoratului Școlar Județean Sibiu și sunt finanțate 

de la bugetul Consiliului Județean Sibiu. 

Începând cu data de 01.01.2008, ca urmare a Dispoziției ISJ Sibiu 

nr.1776/15.01.2008, instituția, având personalitate juridică, a primit ca structuri 

subordonate Școala Gimnazială Preventorială Nr. 22 și Grădinița cu Program Normal Nr. 

31 Sibiu, în timp ce Grădinița Nr. 30 din cadrul Spitalului de Psihiatrie Sibiu a fost 

comasată Școlii Nr. 22. 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 Sibiu oferă servicii psihopedagogice, 

psihologice și de consiliere în domeniul educației incluzive beneficiarilor direcți (copii/ elevi/ 

tineri cu CES, părinți, cadre didactice din școlile de masă, membri ai comunității locale, 

etc.) din municipiul Sibiu și localitățile limitrofe. Unitatea este centru de documentare, 

informare, formare continuă/ perfecționare și consiliere pentru personalul didactic implicat 

în învățământul incluziv care favorizează dezvoltarea, cât mai complet posibilă, a 

aptitudinilor fiecărui copil cu CES, ca individ și membru al comunității, în vederea obținerii 

autonomiei personale, care să permită fiecărui beneficiar integrarea, învățarea și 

pregătirea pentru viața de adult. 
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Activitatea instituției se desfășoară în 5 spații. 

Fondurile necesare bunei funcționări a instituției sunt asigurate prin: 

 Bugetul local de la Consiliul Județean Sibiu 

 Bugetul de stat de la Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu 

Elevii școlii au participat la diferite concursuri sportive, muzicale și de pictură, fiind 

răsplătiți cu numeroase premii. Au fost organizate expoziții cu vânzare a lucrărilor 

confecționate în cadrul cercurilor școlare: picturi, mărțișoare, felicitări, obiecte specifice 

sărbătorilor religioase etc.  

Cele mai semnificative evenimente în care au fost implicați elevii școlii în anul 

2015 au fost: 

 Organizare de activități specifice sărbătorilor religioase din timpul anului (Sărbători 

Pascale/ Rusalii/Crăciun) 

 Expoziție cu vânzare – felicitări și ornamente – cu diverse ocazii 

 Participare la competiții sportive - Special Olympics  - Sibiu și București (de la etapa 

locală la cea națională) 

 Cupa copiilor cu nevoi speciale la tenis de masa –  Centrul Aria Sibiu 

 Activități organizate în cadrul săptămânii ‖Școala Altfel‖ 

 Concurs de dans – „Împreună prin artă‖ Sala Thalia –locul II și III 

 Acțiune de ecologizare – Parc Sub Arini 

 Participare la Festivalul Internațional „Flori de Mai‖ Oradea 

 Concurs orientare turistică -  Parc Sub Arini 

 Particpare la concursul Miraj – Cluj – Napoca – Premiul de originalitate 

 Excursii : Păltiniș, Muzeul Astra, Muzeul de Științe ale naturii, Grădina Zoologică, 

alte obiective turistice din municipiul Sibiu 

 Participare la Festivalul Astra Fim Junior – „ I love music‖ - 150 elevi 

 Participare la Crosul Toamnei, Parcul Sub Arini – locul VI la clasele V-VI 

 Organizare festival ―Surprizele toamnei‖ 

 Organizare de activități în cadrul proiectului Erasmus+ KA2 Artemotion Express in 

Europe (exprimarea emoțiilor, forme de artă ) - Reporteri de Crăciun,  Bradul 

emoțiilor de Crăciun, Carticele cu Sibiul etc. 

 Participare la concursul "Micii Artisti, Steaua sus răsare", Cluj Napoca 

 Organizare de activități în cadrul proiectului educațional de prevenire și combatere a 

abandonului școlar „Hai la școală!” ; 

 Organizare de activități cu prilejul  Zilei naționale a României - 1 Decembrie, la Casa 

Luminii și CSEI Nr. 1 Sibiu; 

 Organizarea de activități cu prilejul „Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilitati‖, 

la Casa Luminii și CSEI Nr.1 Sibiu; 

 Participare la concursul național ―Lăsați copiii să vină la mine - Nașterea Domnului‖ 

– premiul II, III și mențiuni; 

 Ghetuțele lui „Moș Nicolae‖ – diverse activități -  CSEI Nr.1, Asociația Sf. Nicolae  

(Biserica din Valea Aurie),  Școala gen. Nr. 22; 
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 Obiceiuri și tradiții de Crăciun activități diverse și serbare -  CSEI Nr.1 și structuri - 

Casa Luminii,  Școala 22, Asociația Sf. Nicolae.   

 

Pentru anul 2015, Consiliul Județean Sibiu a finanțat pentru CSEI Nr. 1 Sibiu 

achiziționarea aparaturii necesare sălii de kinetoterapie pentru recuperarea elevilor cu 

dizabilități locomotorii, afecțiuni neurologice și post-traumatice, precum și realizarea unor 

reparații curente precum rașchetarea și lăcuirea parchetului din 21 de săli de clasă și 

amenajarea unei băi pentru copiii cu handicap. 

Cadrele didactice din CSEI Nr.1 Sibiu au fost preocupate de atragerea de fonduri 

europene prin accesarea programelor de învățare pe tot parcursul vieții, finanțate de 

ANPCDEFP România.  

Ca urmare a participării la concursul de proiecte cu finanțare europeană, școala a 

câștigat: 

 Proiectul Comenius de parteneriate școlare ‖Mobility – a passport for 

communication‖ derulat în perioada 2013-2015, finanțat cu 12.000 Euro în cadrul 

căruia:  

-  a găzduit, în luna martie, o întâlnire internațională 

- 2 cadre cadre didactice au participat la programe de mobilitate în Bulgaria și 

Polonia 

 Proiectul Erasmus +  Acțiunea KA1- de mobilitate a personalului didactic, acțiuni 

realizate: 

 - Organizarea unui eveniment de promovare a programelor Erasmus derulate în 

județul Sibiu 

- 10 cadre cadre didactice au participat la programe de mobilitate în Malta, Spania, 

Anglia, Portugalia și Italia 

 Proiectul Erasmus + Acțiunea KA2 - de parteneriate școlare.  Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă Nr.1, Sibiu a obținut finanțare europeană nerambursabila ca 

partener în derularea proiectului educațional strategic . Proiectul se va derula 

pe parcursul a 30 de luni – și a început la 1 septembrie 2015, având ca parteneri 

școli speciale din Grecia (țara coordonatoare), Polonia, Spania, Germania si 

Slovenia. Bugetul aprobat pentru acest proiect este în valoare totală  de 21.325 

Euro. În cadrul acestui proiect  4 cadre didactice au participat la activități de 

formare/învățare în țara parteneră Polonia, iar coordonatorul de proiect a participat 

la o întâlnire de lucru în Grecia. 

 Toate aceste finanțări primite prin intermediul programului de Învățare pe tot 

Parcursul Vieții s-au ridicat în cursul anului 2015 la suma de aproximativ 25.000 euro.  

 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 2 SIBIU 
 
 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Sibiu oferă servicii psihopedagogice, 

psihologice și de consiliere în domeniul educației speciale beneficiarilor direcți 

(preșcolari/școlari cu deficiențe de auz în special, cu deficiențe de vedere și cu tulburări din 



Pag. | 69  

 

spectrul autist, dar și părinților, cadrelor didactice, membrilor comunității locale) din 

municipiul și județul Sibiu, dar și din țară.  

Anul 2015 s-a desfășurat avându-se în vedere realizarea obiectivelor specifice 

stabilite pe domenii de activitate, astfel:  

 Creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare şi  a tuturor serviciilor 

educaționale din cadrul unităţii; 

 Cuprinderea copiilor cu deficienţe auditive din judeţele limitrofe  şi din ţară în cadrul 

şcolii; 

 Asigurarea serviciului de sprijin copiilor cu deficienţe auditive  din şcoli de masă din 

partea specialiştilor şcolii;  

 Consilierea părinţilor copiilor înscrişi în unitate pe probleme legate de deficienţă de 

auz, de vedere, tulburări din spectrul autist (TSA); 

 Asigurarea celor mai bune condiţii de învăţare şi confort pentru elevii înscrişi în 

unitate;  

 Gestionarea eficientă și transparentă a resurselor materiale și financiare;  

 Asigurarea drepturilor materiale pentru elevii înscrişi în unitate, în conformitate cu  

legislația în vigoare;  

 Asigurarea drepturilor materiale pentru cadrele didactice din unitate / personalul 

didactic auxiliar şi nedidactic; 

 Reabilitarea grupurilor sanitare de la etajul I şi subsol; 

 Pregătirea unităţii şcolare în vederea începerii anului şcolar în cele mai bune condiţii 

 Obţinerea de fonduri din proiecte accesate de unitate. 

  

Dintre activitățile de amploare desfășurate la nivelul unității menționăm: 

 Depunerea și câștigarea proiectului ŞCOALA VERDE PENTRU GENERAŢIA 

URMĂTOARE în vederea amenajării curţii şcolii (finanţat de MOL Romania) – 7.200 

lei 

 Obținerea unui număr de 5 calculatoare prin depunerea unui proiect către 

ˮAsociația ATELIERE FĂRĂ FRONTIEREˮ/a doua etapă ASSOCLICK  

 Proiect naţional - ˮSIBIU THROUGH MY EYESˮ, în parteneriat cu elevi de la 

Colegiul Naţional O. Goga şi Liceul de Artă, sub îndrumarea artistului  fotograf Scot 

Eastman (proiect susţinut de  Ambasada SUA la București prin sponsorizarea cu 10 

aparate foto digitale) 

 Spectacolul ˮGALA ALTFELˮ, ediția a IV-a, desfășurat la Sala Thalia Sibiu, cu 

participarea tuturor centrelor școlare de educație incluzivă din jud. Sibiu și 

organizarea unei expoziții foto cu titlul ˮSIBIU THROUGH MY EYESˮ 

 Participarea la Networkul  – Comunicarea totală, obiectiv esenţial în educarea 

copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate – susținut de 

Organizatia SENSE INTERNATIONAL (România) împreună cu reprezentanți ai 

MECS, UBB Cluj-Napoca, unități de învățământ special din țară 
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 Participarea trupei de dans a unității la Festivalul Internațional de Dans Sea & 

Sand Days Ayvalik Turcia, prin intermediul Asociației ˮPrietenii școlii pentru 

Deficienți de Auz ˮdin cadrul CSEI nr.2 

 Participare la Concursul Național pentru elevi cu deficiențe de auz, ediția a V-a, 

desfășurat  la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ˮElena Doamnaˮ, Focșani: 

   Premiul II – Educație plastică  Chirică Gabriel, clasa a VII a 

          Premiul III - Matematică – Cornea Laura, clasa a VIII-a 

          Mențiune – Matematică – Andrei Ștefan, clasa a VII-a 

          Mențiune - Limba română – Toma Carmen, clasa a VII-a 

          Premiul Special - TIC – Morait Mihăiță, clasa a VIII-a 

          Premiul Special - TIC –Bejan Ștefan, clasa a VII-a 

 Organizare și participare la Festivalul- ConcursˮÎmpreună prin Artăˮ  cu secțiunile 

dans modern și dans popular, desfășurat la Sala Thalia urmat de desfășurarea  

Simpozionului Național ˮArtă și Creativitateˮ 

 Participare cu lucrări plastice la proiectul cultural- educativ ˮNobel pentru 

Româniaˮ, ediția a II-a, expoziție organizată la Ambasada României în Regatul 

Belgiei  si obţinerea premiului II (Laura Cornea cl. a VIII-a) 

 Participarea trupei de dans a unității la Festivalul Internaţional de dans SEA&SAND 

DAYS  - Ayvalik – Turcia 

 Participare la festivitatea de premiere a elevilor și profesorilor care au obținut 

rezultate remarcabile la concursuri naționale: 

- Cornea Laura cl. a VIII-a, matematică  

- Chirică Gabriel, cl.a VII-a, educație plastică 

- Toma Carmen, cl. a VIII-a limba română 

- Andrei Ștefan, cl. aVIII-a, TIC 

 Semnarea protocolului de colaborare în cadrul ProiectuluiˮPromovarea unui stil de 

viață sănătos în rândul copiilor cu deficiențe de auz, utilizând rețele de 

comunicare, mijloace media și tehnologia informațieiˮ, cu Universitatea de 

Medicină și Farmacie din cadrul UBB Cluj Napoca, proiect finanțat de Unitatea 

Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltăriiși 

Inovării 

 Serbarea  lui Moș Crăciun (împărțirea de cadouri  oferite de sponsori). 
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CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ MEDIAȘ 

Promovând politicile de integrare în învățământul de masă a copiilor cu CES (cerințe 

educaționale speciale), unitatea de la Mediaș a asigurat prin intermediul Comisiei de 

Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională evaluarea și reevaluarea unui număr de 240 de elevi. Au fost emise 

certificate CES pentru toți elevii evaluați. Prin intermediul celor 18 cadre didactice de sprijin 

s-a asigurat intervenția personalizată şi activităţile compensatorii în 14 şcoli generale din 

Mediaş şi împrejurimi, pentru 220 de elevi cu CES. 

Unitatea a şcolarizat în anul 2015 un număr de 117  elevi cu deficienţe uşoare,medii 

şi asociate ,dintre care 15 elevi au fost elevi interni şi 102 au fost elevi externi . 

Elevii şcolii au participat la numeroase concursuri unde au obţinut premii: 

 „Costumul lui Moş Crăciun‖- organizat de Liceul Tehnologic pentru Transport 

Rutier Târnava- 2 premii 

 „Crăciunul în ochii copiilor‖- organizat de Seminarul Teologic Ortodox „Ioan 

Popasu‖ Caransebeş- 2 premii şi o menţiune 

 Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar- etapa „Stop violenţei- Da sportului‖- 1 

premiu 

 Concurs naţional de creaţie plastică şi abilităţi practico-aplicative organizat de 

Şcoala „B.P. Haşdeu‖- 3 premii 

 Festivalul concurs de dans „Împreună prin artă‖ ediţia a II-a organizat de 

CSEI Nr.2 sibiu- 1 premiu 

 Concurs judeţean de jocuri logice „Brain use it‖ organizat de ISJ Sibiu şi CCD 

Sibiu- 1 premiu 

 Concurs de terapie ocupaţională „Îmi e destul să ştiu că pot‖ organizat de 

Colegiul Tehnic „Ion Holsan‖ Iaşi- 2 premii 

 Concurs Internaţional „Frumuseţile anotimpurilor‖ organizat de Şcoala 

Gimnazială „Mihail Sadoveanu‖ Fălticeni- 3 premii 

         Clădirea unităţii are o suprafaţă de 2.900 mp şi dispune de 20 săli de clasă şi 5 

cabinete pentru terapii speciale, unde se realizează activităţi de învăţare, evaluare, 

recuperare, compensare, consiliere specifice procesului de integrare a elevilor cu CES. 

          Din fondurile alocate pentru reparaţii (70.000 lei) în anul 2015, la nivelul unităţii s-au 

realizat următoarele lucrări: reparaţiile la geamurile termopan pe tot spaţiul utilizat ca 

şcoală, igenizarea unor săli de clasă, a grupurilor sanitare, a unor holuri,casa scărilor, 

reparaţii la gardul scolii, reparaţii la instalaţia electrică, reparaţii la instalaţiile de canal-apă, 

reparaţii la clădirea anexă, folosită ca sală de sport, reamenajarea aleilor şi a spaţiului 

verde al instituţiei, amenajarea spaţiului pentru servirea mesei, amenajarea toaletei de la 

parterul instituţiei, dotarea sălilor de clasă cu mobilier. 
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Tot în anul 2015, CSEI Mediaş a aplicat pentru un proiect ,,Erasmus +‖,cu finanţare 

europeană, în valoare de 56.300 lei, prin care s-a asigurat formarea cadrelor didactice la 

nivel european. 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TURNU ROȘU 

 În anul școlar 2014-2015 la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu au fost 

școlarizați un  număr de 152 elevi. Profesorii de sprijin ai instituției au asigurat servicii de 

sprijin educațional pentru un număr de 174 de elevi cu cerințe educative speciale care 

învață în școli  de masă. 

Elevii şi cadrele didactice au participat în anul 2015 la numeroase concursuri interjudeţene 

şi naţionale. Pentru participarea la concursuri elevii și cadrele didactice au primit premii , 

mențiuni și diplome de participare. Activităţile extra curiculare au fost şi ele numeroase. S-a 

urmărit familiarizarea copiilor cu muzica, poezia, pictura, sportul.  

 

Proiectele Erasmus au fost cele mai de anvergură atât din punct de vedere financiar, cât şi 

din punct de vedere el evenimentelor desfăşurate. 

 La 30.09.2015 s-a încheiat Proiectul Erasmus Plus KA1 „Îmbunătățirea 

competențelor profesionale din învățământul special și special integrat ‖. Proiectul  s-a 

derulat în parteneriat cu Herderscheeschool  din Utrecht ,Olanda. În cadrul proiectului un 

număr de 11 cadre didactice s-au deplasat în Olanda, în două serii, au participat la 

activități de tip job shadowing și au avut un schimb de bune practici cu colegii olandezi . 

Finanțarea proiectului a fost asigurată cu sprijinul Comisiei Europene. Proiectul a fost în 

valoare de 14575  Euro. 

 În 2015-2016 se desfășoară al doilea an de 

activități în cadrul Proiectului Erasmus Plus KA2 , ‖ 

We are on the same stage with our differencies 

and similarities ‖. Proiectul este coordonat de 

Bulgaria  iar instituția noastră este parteneră alături 

de Turcia și Germania. Până în acest moment , în 

cadrul proiectului elevii școlii noastre au prezentat 

o piesă de teatru având ca temă ‖Toleranța 

împotriva intoleranței ‖ precum și o a doua piesă 

‖Suntem cetățeni europeni ‖. S-au mai realizat e-

book-uri  conform activităților prevăzute în proiect 

precum și o culegere de basme reprezentative 

pentru fiecare țară parteneră,  care au fost traduse 

în limba engleză. În cadrul acestui proiect cadrele 

didactice s-au deplasat pînă în prezent în Turcia, 

Bulgaria, Germania și , în cursul lunii martie un 

număr de 10 cadre didactice vor merge în 

Germania.Valoarea totală a proiectului este de 

35115 Euro. 
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În anul  2015 instituția noastră a finanțat un curs postuniversitar pentru un număr de 

14 cadre didactice. Cursul a fost susținut de către cadrele didactice de la Universitatea 

„Babeș Bolyai‖ Cluj Napoca-Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 

continuă –‖Intervenții psihopedagogice pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora”. 13 

cadre  didactice ale instituției noastre au participat la Programul de formare  POSDRU -

Didactino –‖Formare inovativă pentru valoare și performanță în cariera didactică ‖ ,furnizor 

: ISJ Mehedinți în parteneriat cu ISJ Sibiu și Universitatea „Spiru Haret‖. 

În anul 2015 s-au achiziționat : 

-  7 calculatoare (3 laptopuri și 4 calculatoare de tip desktop) în valoare de 19.900 lei; 

- 1 mașină de spălat  în valoare de 2.000 lei; 

- 55 bănci școlare duble și scaune pentru acestea în valoare de 30.000 lei;  

- aparatură specifică pentru kinetoterapie în valoare de 4650 lei ; 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ DUMBRĂVENI 

Centrul Școlar De Educație Incluzivă Dumbrăveni oferă servicii psihopedagogice, 
psihologice și de consiliere în domeniul educației incluzive beneficiarilor direcți (copii/elevi 
cu CES, părinți, cadre didactice din școlile de masă, membri ai comunității locale, etc.) din 
orașul Dumbrăveni și localitățile limitrofe. 

 
În anul școlar 2014/2015 au fost  înscriși în 

CSEI Dumbrăveni 124 elevi iar 73 de elevi din 
învățământul de masă (elevii cu CES) au 
beneficiat de serviciile oferite de învățătorii de 
sprijin. 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Dumbrăveni 
oferă servicii pentru elevii cu deficiențe mintale 
asociate cu tulburări senzoriale (hipoacuzii, 
locomotorii), tulburări hiperkinetice, tulburări de 
atenție și comportament, tulburări de învățare.  

Școala este dotată cu echipament și 

mijloace moderne de informare și comunicare-interne, o sala de clasă dotată cu tabla 

interactivă si videoproiector. 

Elevii Centrului Școlar De Educație Incluzivă Dumbrăveni au participat la diferite 

activități extrașcolare si sportive: 

 Spectacol susținut împreună cu elevii centrelor de educație incluzivă din Județul 

Sibiu, la sala Thalia, în cadrul săptămânii ‖Școala altfel‖  

 Competiție interșcolară de tenis de masă ―Cupa Primăverii―  

 Competiție interșcolară de fotbal 

În anul 2015 s-au realizat lucrări de reparații, zugrăvelii și montarea parchetului laminat la 

sala de mese. 
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CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ 

Pe parcursul anului 2015 CJRAE Sibiu a urmărit creşterea calităţii serviciilor 

logopedice/ de evaluare/ de consiliere individuală şi colectivă oferită elevilor, cadrelor 

didactice, părinţilor şi promovarea programelor de asistenţă psihopedagogică/ logopedică 

pentru dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii fiecărui elev pentru a 

putea fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit, să se adapteze şi să se integreze 

socio-profesional în societatea dinamică actuală. 

În acord cu acestea, obiectivele CJRAE Sibiu au fost orientate atât spre stimulare, 

responsabilizare, monitorizare, control-evaluare, cât şi spre asigurarea perfecţionării reţelei 

consilierilor şcolari. 

Acţiunile administrative în vederea optimizării, organizării şi funcţionării CJRAE Sibiu 

şi a reţelelor de consilieri şcolari/ logopezi/ mediatori şcolari s-au centrat pe prelucrarea:  

- documentelor manageriale la nivelul tuturor departamentelor din cadrul CJRAE 

Sibiu 

- programului de activitate  

- ofertei de programe de formare continuă 

- coordonarea şi îndrumarea activităţii de consiliere şcolară/ logopedică 

- fişei postului conform cu Ordinul MECT nr. 5555/2011 

- fişei de evaluare 

- documentelor privind procedurile şi noutăţile apărute în activităţile de consiliere. 

 

S-a urmărit reactualizarea: 

- bazei de date cu personalul din cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică/ 

logopedică, a arondărilor pentru consilierii/ logopezii din reţea în funcţie de numărul de 

preşcolari/ elevi din unităţile şcolare 

- acoperirea nevoilor de asistenţă psihopedagogică/logopedică în judeţul Sibiu 

 

La nivelul CJRAE Sibiu s-au realizat: 

- evaluări specifice, preinspecţii, inspecţii şcolare specifice 

- elaborarea şi aplicarea de chestionare şi instrumente de lucru specifice activităţii şi 

distribuirea lor în reţea 

- colaborarea cu diferite instituţii (CJ, ISJ, DGASP, CPECA) fundaţii, ONG-uri prin 

implicarea directă în desfăşurarea de proiecte educaţionale 

- organizarea şi participarea la concursuri pe teme specifice 

- iniţierea şi implementarea proiectului ―Consiliere şi orientare şcolara prin sisteme 

digitale de asistenţă educaţională‖, finanţat de Consiliul Judeţean Sibu şi coordonat 

metodologic de ISJ Sibiu. 
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CJRAE Sibiu şi-a atins obiectivele propuse pentru anul 2015, implicându-se în mod 

activ în desfăşurarea procesului instructiv-educativ şi de consiliere psihopedagogică/ 

educaţională şi vocaţională/ logopedică. 

 

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SIBIU 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu, instituție publică de interes 

județean, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Sibiu, 

exercită competențele care îi sunt conferite prin lege și desfășoară activități în interesul 

persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului român.  

În Județul Sibiu, în prezent, activitatea de stare civilă și evidență a persoanelor este 

asigurată de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sibiu, de cele 15 servicii 

publice comunitare locale de evidență a persoanelor constituite în subordinea consiliilor 

locale ale celor două municipii – Sibiu și Mediaș, nouă orașe – Agnita, Avrig, Cisnădie, 

Copșa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Săliște și Tălmaciu și ale 

comunelor Dîrlos, Laslea, Orlat și Turnu Roșu, precum și de celelalte oficii de stare civilă 

din cadrul primăriilor comunale în cadrul cărora nu funcționează servicii de profil.  

În acest context, menționăm că, în luna iunie 2015, Direcția a finalizat demersurile 

în vederea operaționalizării Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor al comunei Turnu Roșu. 

În perioada analizată, atât conducerea Direcției, cât și aparatul de specialitate al 

acesteia a realizat – potrivit prevederilor legale în domeniu și, în același timp, în 

conformitate cu dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare al instituției – un 

permanent contact cu autoritățile publice locale, cu ofițerii de stare civilă din cadrul 

primăriilor, cu secretarii unităților administrativ-teritoriale și cu funcționarii din cadrul 

serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, ceea ce a condus la 

identificarea punctuală a problemelor deosebite, pe care s-a fundamentat elaborarea 

strategiei de utilizare eficientă a pârghiilor legale în vederea realizării atributelor de 

îndrumare metodologică, coordonare și control asupra activității desfășurate de aceste 

structuri locale, asigurând punerea în aplicare, în mod unitar, a legislației în vigoare în 

materia stării civile și evidenței persoanelor, precum și a programelor de reformă privind 

îmbunătățirea și modernizarea relațiilor dintre administrația publică locală și cetățean. 

 În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, 

personalul Compartimentului Coordonare și Control Evidența Persoanelor din cadrul 

Direcției a coordonat activitatea de evidență a persoanelor și ghișeu unic la nivelul 

serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor de pe raza județului Sibiu, 

în vederea stabilirii unui mod unitar de soluționare a solicitărilor cetățenilor adresate 

acestora, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice domeniului de 

activitate. 
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Totodată, în baza graficului privind planificarea controalelor pe linie de evidență a 

persoanelor la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județul 

Sibiu în cursul anului 2015, funcționarii din cadrul Direcției au efectuat 14 controale 

complexe metodologice la nivelul serviciilor de profil din județul Sibiu, urmărind obiectivele 

stabilite prin planurile de control complex metodologic pe linie de evidență a persoanelor, 

aprobate de directorul executiv al D.J.E.P. Sibiu. 

Totodată, în baza graficului susmenționat, au fost efectuate 14 controale tematice 

metodologice la nivelul serviciilor de evidență a persoanelor de pe raza de competență, 

fiind urmărite obiectivele stabilite prin planurile de control tematic metodologic pe linie de 

evidență a persoanelor, aprobate de directorul executiv al Direcției. 

De asemenea, în perioada de referință, a fost desfășurată o activitate de 

coordonare metodologică pe linie de evidență a persoanelor la Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor al comunei Turnu Roșu, înființat în cursul anului 2015, în 

vederea punerii în aplicare, într-o concepție unitară, a legislației în vigoare care 

reglementează activitatea de evidență a persoanelor. 

În perioada supusă analizei, sub coordonarea personalului de specialitate al 

Direcției, serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor de pe raza județului Sibiu 

au desfășurat activități specifice privind actualizarea Registrului Național de Evidență a 

Persoanelor cu datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor și documentelor 

transmise de unele structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, 

precum și de celelalte servicii publice comunitare de evidență a persoanelor, fiind luate în 

evidență un număr de: 

- 4.860 nașteri; 

- 157 schimbări de domiciliu din străinătate în România; 

- 35 dobândiri a cetățeniei române. 

Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu o situație materială precară, a celor care 

domiciliază în localități aflate la distanțe mari față de serviciile publice comunitare de 

evidență a persoanelor ori a persoanelor netransportabile, s-au organizat 105 acțiuni cu 

camera mobilă pentru preluarea imaginii cetățenilor și a documentelor necesare eliberării 

actului de identitate, fiind puse în legalitate pe linie de evidență a persoanelor 290 

persoane.  

 De asemenea, pentru prevenirea abandonului nou-născuților în unitățile sanitare și 

în scopul punerii în legalitate pe linie de stare civilă a acestora, precum și a persoanelor 

instituționalizate în unitățile sanitare și de protecție socială de pe raza județului Sibiu, s-a 

acordat sprijinul de specialitate funcționarilor acestor instituții, în vederea realizării 

atribuțiilor specifice. Referitor la prevenirea abandonului copiilor în maternități ori 

clarificarea situației celor aflați în unitățile de protecție socială, au fost soluționate cca. 230 

de solicitări din partea D.G.A.S.P.C. Sibiu, vizând cca. 405 de persoane. 
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 Referitor la activitatea specifică pe linie de ghișeu unic, în temeiul prevederilor art. 

14 alin. (6) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 

identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la 

nivelul Direcției au fost înregistrate și soluționate, în perioada de referință, 2.722 cereri 

pentru eliberarea actului de identitate respectiv cereri pentru înscrierea în actul de 

identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței. 

În acest context, precizăm că la nivelul Județului Sibiu, în perioada analizată, au fost 

eliberate 46.262 acte de identitate și au fost înscrise în actele de identitate 5.524 mențiuni 

privind stabilirea reședinței. 

În ceea ce privește activitatea de coordonare și control pe linie de stare civilă - 

desfășurată în baza prevederilor art. 73 alin. 2 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu 

modificările ulterioare, art. 8 lit.a) și art. 9 alin. 2 lit. j) din H.G. nr. 64/2011, art. 104 alin. 5 

lit.a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Dispoziției nr. 36/2015 a Președintelui Consiliului Județean Sibiu – aceasta s-a 

materializat, în cursul anului 2015, în efectuarea unui număr de 69 de controale, respectiv 

18 la structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a 

persoanelor și 51 la oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor comunale.   

De asemenea, au fost analizate, din punct de vedere al legalității, un număr de 134 

dosare privind rectificarea actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe marginea 

acestora, propunându-se avizarea pentru 119 dintre acestea, iar pentru 15 documentații 

recomandându-se completarea acestora cu documentele necesare. 

Au fost primite 44 dosare privind schimbarea numelui pe cale administrativă, 

întocmindu-se referate cuprinzând concluziile rezultate în urma verificărilor și investigațiilor 

efectuate în dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă, referate care au stat 

la baza emiterii de către Președintele Consiliului Județean Sibiu a dispozițiilor de 

admitere/respingere a cererilor de schimbare de nume/prenume pe cale administrativă. 

Astfel, au fost emise 24 dispoziții de admitere a schimbării numelui pe cale administrativă, 

precum și 17 dispoziții de respingere a cererilor formulate, iar 3 dosare au fost restituite în 

vederea completării cu documente justificative în susținerea cererii de schimbare a numelui 

sau cu indicarea procedurii de urmat.   

În aceeași perioadă au fost primite de la serviciile publice comunitare locale de 

evidență a persoanelor și oficiile de stare civilă care funcționează la nivelul județului Sibiu 

un număr de 1.013 documentații de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din 

străinătate, pentru 872 dintre acestea acordându-se avizul favorabil, iar 141 documentații 

au fost restituite întrucât nu au îndeplinit condițiile de fond și de formă necesare pentru a fi 

avizate.  

 Pe marginea actelor din registrele de stare civilă exemplarul II au fost înscrise 

12.221 comunicări de mențiuni primite de la serviciile publice comunitare locale de 

evidență a persoanelor și oficiile de stare civilă care funcționează la nivelul județului Sibiu 
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referitoare la căsătorii, decese, divorțuri, recunoștere paternitate, tăgada paternității, 

transcrieri certificate/extrase întocmite în străinătate, schimbări de nume, adopții, etc., 

precum și un număr de 17 renunțări la cetățenia română și 9 redobândiri a cetățeniei 

române.           

La cererea autorităților prevăzute de lege au fost eliberate 306 extrase de pe actele 

de stare civilă, exemplarul II. 

  Tot pe parcursul anului 2015, au fost predate structurii județene a Arhivelor 

Naționale registrele de stare civilă - naștere, căsătorie și deces - exemplarul II, aflate în 

păstrarea Direcției, pentru perioada 1895 - 1914. 

 

VI. RELAȚII PUBLICE 

 

a) Relația cu cetățenii 

Potrivit prevederilor art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de 

soluționare a petițiilor ―În sensul prezentei ordonanțe, prin petiție se înțelege cererea, 

reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care 

un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor 

publice centrale și locale, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte 

organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes 

județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și 

instituții publice‖. 

În intervalul  cuprins între 05.01.2015 – 31.12.2015 au fost adresate Consiliului 

Județean Sibiu un număr de 85 petiții, 27 dintre acestea provenind de la persoane juridice, 

restul de 58 fiindu-ne adresate direct de către persoane fizice și fiind evidențiate ca atare în 

sistemul de înregistrare electronică. Numărul total al petițiilor este în scădere față de anul 

2014 cu 54 petiții, înregistrându-se scăderi la toate capitolele. 

Problematica la care se referă aceste petiții este : 

- Urbanism și amenajarea teritoriului, disciplina în construcții, lucrări de construire 

executate fără forme legale – 9 petiții 

- Asistență socială, protecția drepturilor copilului și  persoanelor cu dizabilități, 

încadrare în grad de handicap – 19 petiții 

- Investiții pe drumurile județene, reabilitare drumuri comunale – 21 petiții 

- Activitatea autorităților administrației publice municipale, orășenești și comunale din 

județul Sibiu – 15 petiții 

- Transport public de călători în curse regulate intrajudețene – 2 petiții 

- Sănătate publică și activitate spitale aflate sub autoritatea C.J.S. – 3 petiții 

- Mod de alocare fonduri publice – 2 petiții 

- Solicitare sprijin pentru obținerea unui loc de muncă sau a unei locuințe – 5 petiții 
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- Abateri disciplinare – 7 petiții 

- Altele - (acces producători în piețe și târguri din Județul Sibiu, solicitare atribuire 

spațiu pentru înființare muzeu tehnic) – 2 petiții 

Un număr de 44 dintre aceste petiții, deși au fost adresate Consiliului Județean 

Sibiu, nu au corespuns prevederilor legale în materie în ceea ce privește competența de 

rezolvare a lor de către Consiliul Judeţean Sibiu, drept pentru care au fost redirecționate 

către instituțiile cărora le aparținea competența legală în domeniu ( D.G.A.S.P.C. Sibiu, 

A.J.O.F.M. Sibiu, S.C.J.U. Sibiu, D.J.E.P. Sibiu, primării, etc.) , cu încunoștiințarea 

concomitentă a petiționarului și cu respectarea termenelor legale prevăzute de Ordonanța 

de Guvern nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activității 

de soluționare a petițiilor. 

Din cele 41 de petiții care s-au adresat competențelor Consiliului Judeţean Sibiu, 10 

au primit un răspuns favorabil petentului, diferența de 31 fiind invalidate de cadrul legal în 

vigoare și verificările efectuate, toate cele 41 petiții fiind soluționate în termenele legale. 

În anul 2015 , nu au existat reclamații administrative sau plângeri în instanță, 

activitatea de soluționare a petițiilor desfăsurându-se în bune condiții la nivelul structurii 

specializate în domeniu Serviciul Relații Publice – C.I.C. și Informatică, beneficiind de 

sprijinul întregului aparat de specialitate al Consiliului Județean Sibiu. 

În cursul anului 2015 s-au înscris în audiență la președintele Consiliului Județean 

Sibiu un număr de 42 de cetățeni, pe problematici identice cu cele prezentate în ceea ce 

privește petițiile, o parte din petiții rezultând, ca memorii scrise în urma acestor audiențe, 

cărora le-a fost dat curs ca atare, ceilalți fiind îndrumați spre instituțiile competente în 

materie. 

Liberul acces la informațiile de interes public conform Legii nr. 544/2001, în anul 2015 

Potrivit legii, ―accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes 

public constituie unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile 

publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate 

de Parlamentul României‖. 

În perioada 05 ianuarie – 31 decembrie 2015 elementele de raportare ale accesului la 

informațiile de interes public sunt următoarele: 

- numărul total de solicitări de informații de interes public – 47  solicitări (în creștere 

cu 17 față de anul 2014) 

- numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes : 

o informații de interes public privind bugetul județean, cheltuieli din bugetul 

județean, achiziții publice și licitații ale Consiliului Judeţean Sibiu, mod de 

cheltuire a banilor publici – 18 solicitări 
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o informații privind investiții pe drumurile județene și comunale, infrastructură 

tehnico-edilitară publică – 3 solicitări 

o informații generale privind componența și activitatea CJS (acte normative 

emise, angajări, contracte asistență juridică) – 6 solicitări  

o solicitare date privind activitatea curentă a consilierilor județeni și a conducerii 

C.J.S.  – 6 solicitări 

o date privind activitatea unor autorități ale administrației publice locale din 

județul Sibiu (primării și consilii locale, deconcentrate) – 11 solicitări  

o date privind mediul de afaceri și oportunități de investiții în județul Sibiu – 2 

solicitări 

o date privind derularea procesului de transparență decizională la nivelul C.J.S. 

– 1 solicitare  

- numărul de solicitări rezolvate favorabil – 47 solicitări soluționate 

- numărul de solicitări respinse, defalcat după motivația respingerii (informații 

exceptate de la liberul acces, inexistente etc.) – nu au fost solicitări respinse 

- numărul de solicitări adresate în scris, verbal sau telefonic, soluționate prin 

comunicare : 

o pe suport de hârtie – 12 solicitări 

o pe suport electronic – 35 solicitări primite pe e-mail 

- numărul de solicitări adresate de persoane fizice – 5 solicitări 

- numărul de solicitări adresate de persoane juridice – 42 solicitări 

- numărul de reclamații administrative – nu a fost cazul 

- numărul de plângeri în instanță – nu a fost cazul 

- sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informațiilor de interes public 

solicitate – nu au fost încasate sume pentru aceste servicii 

- numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare– aproximativ 

200 persoane 

Din datele prezentate mai sus rezultă că petenții au solicitat în cea mai mare 

măsură informații privind bugetul Consiliului Județean Sibiu, modul de cheltuire a banilor, 

date privind achizițiile publice ale Consiliului Judeţean Sibiu și informații privind activitatea 

Consiliului Judeţean Sibiu și a altor autorități ale administrației publice locale. 

Solicitările adresate au fost soluționate în termenele legale. 

Prin intermediul ―punctului de informare-documentare‖ un număr de circa 200 

cetățeni au găsit materialele informative de care aveau nevoie, acestea fiind puse la 

dispoziția lor gratuit. 

Trebuie reținut faptul că nu s-au încasat taxe pentru serviciile de copiere a 

informațiilor solicitate, în scopul de a încuraja cetățenii să se adreseze instituției noastre în 

vederea asigurării accesului la informațiile de interes public. 

b) Relații externe 
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În cursul anului 2015, am primit vizita a 14 delegații străine formate din diplomați 

provenind din 17 țări cărora am prezentat oaspeților oportunitățile de investiție în județul 

Sibiu, după cum urmează: 

 

- 20 martie - primirea atașatului comercial al Ambasadei Iran  

- 26 martie - primirea reprezentanților Crucii Roșii de Tineret Austria. 

- în luna aprilie 2015, s-a desfășurat vizita de lucru a delegației reprezentanților 

Consiliului General Ille-et-Vilaine, Bretania, Franța în Județul Sibiu cu scopul 

pregătirii vizitei delegației oficiale a Departamentului din luna octombrie 2015. 

- 6 mai - primirea reprezentanților Clubului Rotary Hed Westland Olanda. 

- 7 mai - primirea reprezentanților de la Crucea Roșie Austria interesați de 

dezvoltarea de proiecte pentru romi în comuna Blăjel. 

- 20 mai - primirea E.S. Ambasadorul Republicii Federale Germania la București, 

domnul Werner Hans Lauk și a reprezentanților Asociației OvidiuRo, cu referire la 

programul ―Fiecare copil în grădiniță‖. 

- 21 mai - primirea reprezentanților Secretariatului pe Probleme Culturale din 

Regiunea Västra Götaland, Suedia. 

- în data de 22 mai am participat la Hotel Golden Tulip Sibiu, la evenimentul organizat 

de Ambasada Republicii Federale Germania la București și Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Centru, cu ocazia vizitei unei delegații economice din 

Germania de Est în Transilvania. 

- 2 iunie - primirea reprezentanților Orașului München în cadrul proiectlui 

―Dezvoltarea satului Roșia / Rothberg‖. 

- 12 iunie - inaugurarea Clubului de Afaceri Francofon Sibiu la sediul Consiliului 

Județean Sibiu în prezența E.S. Ambasadorul Franței François Saint-Paul, în timpul 

desfășurării celei de a II-a ediții a Conferinței Internaționale INVEST IN SIBIU 2015, 

organizată de Consiliul Județean Sibiu, în parteneriat cu Instituția Prefectului Județul 

Sibiu și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu. 

- 17 iunie - primirea delegației Landului Nordrhein-Westfalen, Germania, condusă de 

Secretarul de Stat pe probleme de integrare. 

- cu ocazia zilei naționale a Franței, reprezentanți ai Consiliului Județean Sibiu au 

prezentat salutul Președintelui Consiliului Județean Sibiu la festivitățile organizate în 

data de 14 iulie la reședința Ambasadei Franței la București.  

- în data de 18 iulie, am participat la sărbătorirea Zilei Naționale a Belgiei, în Daia, 

comuna Roșia. Reprezentanții Consiliului Județean Sibiu au avut un stand de 

prezentare a județului și a proiectelor strategice, iar prin materialele promoționale 

distribuite participanților s-a dorit închegarea relațiilor internaționale. 

- în perioda 7-12 septembrie, Consiliul Județean Sibiu a co-organizat ―LUMEN: Past, 

Present & Future‖, cel mai mare eveniment despre lumină din Europa centrală, în 

parteneriat cu cele mai importante instituții și actori din România și din străinătate 

din acest domeniu. 
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- în data de 15 septembrie o 

delegație din R.P. Chineză 

s-a întâlnit cu reprezentanți 

ai Consilului Județean 

Sibiu și ai Primăriei Ocna 

Sibiului pentru analizarea 

posibilității deschiderii unui 

Centru de Recuperare 

post-operatorie în zona  

Sibiu (investiție cu capital 

chinez), în stațiunile Ocna 

Sibiului și Păltiniș. 

- în perioada 23-26 

septembrie, Consiliul Județean Sibiu a fost partener în organizarea celei de-a treia 

ediții a Congresului Cybersecurity in Romania - o platformă macro-regională de 

dialog public-privat. 

- în data de 2 octombrie am participat la ‖Caravana Yes, we care‖, delegația fiind 

compusă din ambasadori sau reprezentații acestora din Austria, Cehia, Cipru, 

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Slovenia, Suedia 

și Ungaria la care se adaugă înalți funcționari ai Reprezentanței Comisiei Europene 

la București. 

- urmare vizitei reprezentanților Regiunii Västra Götaland, Suedia, din luna mai 2015, 

în perioada 29 septembrie - 03 octombrie, reprezentanți ai Consiliului Județean 

Sibiu și ai Complexului Național Muzeal ASTRA au participat în Suedia, la o 

întrunire care a vizat cooperarea viitoare între județul Sibiu și regiunea Västra 

Götaland, în domeniul protejării și valorificării sustenabile a patrimoniului material și 

imaterial rural din cele două regiuni.   

- în perioada 29 septembrie - 03 octombrie a avut loc deplasarea în Departamentul 

Ille-et-Vilaine a delegației tehnice formate din reprezentanții Consiliului Județean 

Sibiu, împreună cu cei ai Complexului Național Muzeal Astra și ai Asociației 

Județene de Turism pe tema valorificării, conservării și protejării patrimoniului 

natural, precum și protecția și îmbunătățirea calității mediului înconjurător. 

- reprezentanți ai Consiliului Județean Sibiu au participat la București, în data de 1 

octombrie, la o întâlnire cu oameni de afaceri iranieni, organizată de Ambasada 

Republicii Islamice Iran și Camera Bilaterală de Comerț Româno-Iranian. Au fost 

prezenți și oameni de afaceri sibieni și membri ai Camerei de Comerț, Industrie și 

Minerit din Teheran. Aceștia din urmă au vizitat România între 29 septembrie și 3 

octombrie 2015. 

- în perioada 29 - 31 octombrie a avut loc vizita delegației oficiale, franceze din 

departamentul Ille-et-Vilaine, formată din: 

 Didier Le Bougeant - Consilier departamental, responsabil cu relațiile 

internaționale; 
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 Sylvain Segal - Șeful Serviciului Europa și Relații Internaționale; 

 Anaïs Robert - Responsabil relații internaționale. 

Am discutat despre încheierea unei noi Înțelegeri de cooperare între cele 2 

județe pentru anul 2016. Schimburile de bune practici vor continua între serviciile 

celor două colectivități în sectoarele tematice legate de domeniile de competență ale 

celor două comunități și anume: 

 Valorificarea patrimoniului din Departamentul Ille-et-Vilaine și Județul 

Sibiu, în parteneriat cu  Complexul Național Muzeal Astra și Asociația 

Județeană de Turism; 

 Turismul - promovarea relațiilor dintre Asociația Județeană de Turism 

și Comitetul Departamental de Turism din Ille-et-Vilaine; 

 Tineretul - susținerea schimburilor între tinerii români și francezi 

susținute de finanțări europene; 

 Serviciile sociale - dezvoltarea schimburilor de experiență în domeniul 

protecției copilului, îngrijirii persoanelor cu handicap, persoanelor 

vârstnice etc.; 

 Perenitatea Clubului Francofon de Afaceri din Sibiu (CFAS); 

 Agricultura. 

- în data de 27 octombrie, am fost prezent la recepția organizată de Ambasada 

Austriei cu ocazia zilei naționale. 

- în data de 13 noiembrie, am avut o a doua întâlnire cu delegația din R.P. Chineză în 

vederea dezvoltării unor proiecte de investiții în domeniul turistic și al recuperării 

balneo-medicale în zona Ocna Sibiului. 

- am avut o primă întrevedere oficială cu E.S. Mihael Zupančič, Ambasadorul 

Republicii Slovenia la București, în data de 16 noiembrie 2015 

- la invitația Consulului Onorific al Austriei, Andreas Huber, am participat în data de 

14 decembrie, la o întâlnire cu investitori austrieci din Transilvania. 
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c) evenimente organizate de Consiliul Județean Sibiu 

 

Cu scopul de a crește vizibilitatea Consiliului Județean Sibiu și a face cunoscute 

atribuțiile pe care această instituție le are, în cadrul programului Școala Altfel, în perioada 

6-9 aprilie, la sediul instituției au venit peste 300 de școlari și preșcolari care au fost pentru 

o zi în locul consilierilor județeni și au propus și votat „proiecte de hotărâre‖. 

Pentru al doilea an consecutiv, a fost marcată ziua constituirii Consiliului Județean 

Sibiu – 30 aprilie, prin organizarea Zilei Porților Deschise, eveniment la care au participat 

numeroși studenți de la Universitatea „Lucian Blaga‖, de la specializările unde predau 

consilierii județeni care sunt și cadre universitare.  

Evenimentul anului 2015, intens mediatizat, a fost organizarea în perioada 10-12 

iunie a celei de-a doua ediții a Conferinței Internaționale Oportunități de investiții în Județul 

Sibiu, la care au dat curs invitației ambasadori, atașați economici și comerciali, oameni de 

afaceri străini. Un punct inedit al conferinței a fost amenajarea la Sala Transilvania a unui 

pavilion expozițional cu produse și servicii fabricate și oferite în județul Sibiu. 

Consiliul Județean Sibiu a susținut și promovat două evenimente internaționale de 

interes și pentru adrministrațiile publice locale: un festival al luminii, unic în România, 

LUMEN, Past, Present & Future (8-12 septembrie), și Cybersecurity in Romania (23-26 

septembrie). 

O altă componentă a relațiilor publice a fost cea legată de activitatea de protocol în 

cadrul căreia a fost actualizată și completată baza de date cu instituțiile și companiile din 

județul Sibiu, dar și cu cele naționale, pe adresa cărora au fost trimise felicitări cu ocazia 

sărbătorilor de Paști, Crăciun și Anul Nou. 

d) Relația cu mass-media 

Conștienți de importanța și impactul pe care îl are mediatizarea activității Consiliului 

Județean Sibiu, și în anul 2015 comunicarea cu presa locală și națională a fost una 

prolifică și bine receptată. Prin intermediul purtătorului de cuvânt al Consiliului Județean 

Sibiu și al consilierului de imagine al președintelui Consiliului Județean Sibiu, precum și a 

altor angajați ai instituției cu atribuții în relația cu presa, au fost redactate  96 comunicate 

de presă, cu scopul de a informa cetățenii despre modul în care s-au derulat și finalizat 

investițiile și proiectele instutiției. De asemenea, a fost făcută cunoscută în permanență 

activitatea publică a  conducerii Consiliului Județean Sibiu.  

Anumite subiecte mai ample au fost mediatizate în cadrul unor conferințe de presă 

organizate la sediul instituției sau la instituțiile aflate în subordinea Consiliului Județean 

Sibiu, cu ocazia demarării sau finalizării unor investiții importante pentru comunitate, în 

special în domeniul sănătății, al infrastructurii de drumuri , al asistenței sociale și al culturii.  

Ca și în anii anteriori, au fost elaborate și transmise cetățenilor 21 de mesaje 

oficiale cu prilejul unor evenimente istorice, sociale și religioase importante.  
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De asemenea, au fost mediatizate toate ședințele ordinare și extraordinare ale 

Consiliului Județean Sibiu, precum și alte evenimente prezidate de președintele Consiliului 

Județea Sibiu și găzduite în sala de ședințe a instituției sau în alte instituții. Totodată, a fost 

actualizată baza de date cu jurnaliștii acreditați, au fost monitorizate aparițiile în presă a 

articolelor și materialelor despre Consiliul Județean Sibiu, au fost postate pe site-ul 

instituției informațiile de interes public și s-a redactat răspunsuri pentru toate solicitările în 

scris sau verbale venite din partea presei. 

Cu scopul de a crește vizibilitatea Consiliului Județean Sibiu și a face cunoscute 

atribuțiile pe care această instituție le are, în cadrul programului Școala Altfel, în perioada 

6-9 aprilie, la sediul instituției au venit peste 300 de școlari și preșcolari care au fost pentru 

o zi în locul consilierilor județeni și au propus și votat „proiecte de hotărâre‖. 

Pentru al doilea an consecutiv, a fost marcată ziua constituirii Consiliului Județean 

Sibiu – 30 aprilie, prin organizarea Zilei Porților Deschise, eveniment la care au participat 

numeroși studenți de la Universitatea „Lucian Blaga‖, de la specializările unde predau 

consilierii județeni care sunt și cadre universitare.  

Evenimentul anului 2015, intens mediatizat, cu peste 20 de materiale de presă 

publicate, a fost organizarea în perioada 10-12 iunie a celei de-a doua ediții a Conferinței 

Internaționale Oportunități de investiții în județul Sibiu, la care au dat curs invitației 

ambasadori, atașați economici și comerciali, oameni de afaceri străini. Un punct inedit al 

conferinței a fost amenajarea la Sala Transilvania a unui pavilion expozițional cu produse și 

servicii fabricate și oferite în județul Sibiu. 

Consiliul Județean Sibiu a susținut și promovat două evenimente internaționale de 

interes și pentru adrministrațiile publice locale: un festival al luminii, unic în România, 

LUMEN, Past, Present & Future (8-12 septembrie), și Cybersecurity în România (23-26 

septembrie). 

Articolele și materialele de presă din presa locală și națională referitoare la 

activitatea Consiliului Județean Sibiu și a instituțiilor din subordine depășesc, în 

2015, 7.200 intrări (5.300 în 2014), potrivit monitorizării realizate de Agenția Națională de 

Presă Agerpres. Astfel au fost publicate sau difuzate 5.775 de articole în presa online 

(4.320 în 2014), 771 în presa locală tipărită (511 în 2014), 591 pe fluxurile Agerpres (289 în 

2014), 61 în presa centrală tipărită (99 în 2014), 40 la televiziunile centrale (55 în 2014) și 

24 materiale la posturile naționale de radio (8 în 2014), ceea ce reprezintă o medie de 

aproape 20 materiale de presă zilnic. 

O altă componentă a relațiilor publice a fost cea legată de activitatea de protocol în 

cadrul căreia a fost actualizată și completată baza de date cu instituțiile și companiile din 

județul Sibiu, dar și cu cele naționale, pe adresa cărora au fost trimise felicitări cu ocazia 

sărbătorilor de Paști, Crăciun și Anul Nou. 
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e) Relații interinstituționale 

 

În anul 2015 am participat la numeroase ședințe de lucru și evenimente oficiale, 

dintre care amintesc următoarele: Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, 

12 întâlniri Colegiul Prefectural, 2 ședințe ordinare și 16 extraordinare cu Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență Sibiu, 8 întâlniri cu Comisia de Dialog Social a 

Județului Sibiu, întâlniri de lucru cu primarii din Județul Sibiu, întâlniri de lucru cu managerii 

instituțiilor-serviciilor subordonate.  

În anul 2015 am fost ales președinte al Agenței pentru Dezvoltare Regională Centru. 

 

 

În finalul raportului, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Sibiu, vă 

mulţumesc, cu respect, dumneavoastră consilierilor judeţeni, aparatului Consiliului 

Judeţean, instituţiilor din subordine, primarilor, Guvernului României, Prefectului Judeţului 

Sibiu, instituţiilor deconcentrate, parlamentarilor de Sibiu, pentru buna colaborare în 

vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în Legea nr. 215/2001 și în Legea nr. 393/2004, 

dar și pentru sprijinul pe care îl oferiți pentru realizarea obiectivelor şi programelor propuse 

în administrarea judeţului Sibiu.  

 

 


