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Stimați sibieni,  

 

Acesta este un rezumat al activității Primăriei Municipiului 

Sibiu în anul 2017 prin care dorim să arătăm proiectele 

finanțate din resursele orașului.  

Din bugetul executat în valoare de 382,57 milioane lei am 

finanțat lucrări de modernizare a străzilor și a zonelor de 

blocuri, am modernizat iluminatul public în parcuri și în 

cartiere și am achiziționat dotări urbane. Am continuat și în 

acest an investițiile în unitățile de învățământ, iar lucrările 

la obiectivele pentru agrement și sport au primit și acestea 

finanțare, fiind un factor important în creșterea calității vieții 

pentru sibieni.  

Am demarat proiectul de modernizare a flotei de transport public prin achiziția de 

autobuze noi, continuând să acordăm subvenții pentru gratuitatea oferită categoriilor 

sociale vulnerabile. Am investit și în celelalte servicii de utilitate publică necesare 

pentru funcționarea orașului: salubrizarea, iluminatul public, siguranța circulației, 

funcționarea Poliției Locale, amenajarea spațiilor verzi, administrarea parcărilor, a 

domeniului public și a fondului de locuințe, asistența socială, evidența persoanelor, 

administrarea cimitirului și altele. 

Agenda culturală și cea sportivă au oferit sibienilor și turiștilor zeci de evenimente în 

spațiul public, contribuind la creșterea în domeniul turismului și în cel al prestării 

serviciilor. Am înțeles importanța acestor evenimente pentru dezvoltarea orașului și 

de aceea le-am cofinanțat cu peste 10 milioane de lei. Cel mai nou proiect al orașului 

și al zonei este Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019, acesta urmând să pună 

în valoare cultura gastronomică și să genereze creștere turistică și economică în oraș.  

În 2017 am pregătit proiecte pentru obținerea de fonduri europene în valoare de peste 

40 milioane de Euro. Am început depunerea lor pentru a asigura astfel finanțarea 

acestora cu fonduri nerambursabile care vor completa resursele bugetului local.  

Dacă tragem linie, anul 2017 a însemnat noi proiecte reușite, noi provocări pe care le-

am acceptat ca instituție publică pentru dezvoltarea orașului. Munca din spatele 

reușitelor a reprezentat o activitate de echipă continuă și susținută. Rezultatele 

obținute se datorează responsabilității cu care am abordat aceste proiecte precum și 

sprijinului constant din partea Consiliului Local care a aprobat inițiativele și a susținut 

eforturile noastre. 

Vă invit să parcurgeți raportul alăturat care conținte detalii despre un an întreg de 

proiecte pentru Sibiu. 

 

Astrid Cora Fodor,  
 

Primarul Municipiului Sibiu 
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MODERNIZAREA STRĂZILOR  

În 2017 au fost modernizate 46 de străzi. Lucrările au inclus atât rețelele de utilități, 
crearea tubulaturii subterane pentru coborârea cablurilor, amenajarea carosabilului și 
a parcărilor, dar și amenajarea de zone verzi și parcări. De asemenea, în multe dintre 
locații au fost înlocuite și corpurile de iluminat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

În 2017 s-au modernizat următoarele străzi, structurate pe cartiere:  
 În zona Terezian – Țiglari: Petru 
Maior, Ecaterina Teodoroiu, Lăptăriei, 
Faianței, Fagului 
 În cartierul Marmeladă: Mărului, 
Părului, Vișinilor, Fragilor, Prunelor, Nucului,  
 In zona Lupeni: Porumbeilor, 
Rândunelelor, Anul 1907, Armoniei, Traian 
 În zona Obor - Viitorului: Berzelor, Gh. 
Șincai, Sălciilor, Oltului, Octavian Smigelschi, 
Călan 
 

 În cartierul Țiglari: Ulmului, Zugravilor, Zidarilor 
 În zona Piața Cluj: General Bălan, 

Narciselor, Ion Pop Reteganu, 
Păltiniș, Carpaților și Margaretelor 

 În cartierul Lazaret: Turgheniev, 
Balanței, Laminorului, Plevnei, 
Principatele Unite, Strungului, 
Ecaterina Varga, Frezorilor, Lebedei, 
Arcului, Libertății, Nicolae Milescu 
Spătarul 

 În cartierul Ștrand: Munteniei 
 În cartierul Gușterița: Ceaikovski 
 În Hipodrom: Aleea Frații Buzești  
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Alte 15 străzi au rămas în lucru, lucrările urmând să se finalizeze în 2018: 
 
În cartierul Trei Stejari, pe strada Șerbota și pe strada Piața Cluj, pe carosabil a fost 
turnat asfaltul, iar pe trotuare s-a turnat beton. 
 
Pe Strada Drumul Ocnei, situată în zona Marmeladă - Veterani, carosabilul este la 
nivel de piatră spartă, iar trotuarele sunt betonate. 
 

În zona Tilișca: 
- pe strada Pictor Ștefan Luchian, carosabilul este la nivel de piatră spartă, iar 
trotuarele sunt betonate 
- pe strada Presaca, carosabilul și trotuarele sunt la nivel de prim strat asfaltic 
 

În cartierul Lazaret: 
- strada Corneliu Diaconovici: carosabilul și trotuarele sunt asfaltate, în 2018 urmând 
să fie realizate doar marcajele. 
- strada Luceafărului: carosabilul este la nivel de piatră spartă, iar trotuarele sunt 
betonate  
 
În cartierul Gușterița: 
- pe strada Pinului, Ana Ipătescu, Muncitorilor - pe carosabil s-a turnat piatra spartă, 
iar trotuarele sunt betonate 
- pe strada Mălinului: pe carosabil s-a turnat piatra spartă, iar trotuarele sunt parțial 
betonate; 
 
În cartierul Turnișor: 
- pe strada Stăvilarului carosabilul este la nivel de piatră spartă, iar trotuarele betonate 
- pe strada Iazu Morii s-au efectuat doar lucrările la rețele, urmând ca modernizarea 
să continue în 2018 
- pe strada Zăvoi s-a lucrat la rețelele de utilități  
- pe strada Ogorului s-a lucrat la montarea bordurilor pentru amenajarea trotuarelor 
pe o porțiune a acestei străzi.  
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În cazul străzilor rămase în lucru, constructorii au luat măsuri pentru ca acestea să fie 
circulabile pe timpul iernii, permițându-se cel puțin accesul pietonal la proprietăți. 

MODERNIZAREA ZONELOR DIN CARTIERE 

În paralel cu investițiile la străzi, s-a 
continuat și reabilitarea cartierelor de 
blocuri, lucrările fiind de asemenea 
foarte ample, incluzând rețele, 
carosabil, trotuare, parcări și zone 
verzi: 

 Cartierul Dioda a fost complet 
reabilitat 

 Cartierul Valea Aurie a fost 
modernizat prin reparații 
capitale ale aleilor și parcărilor 
din zonă, fiind în curs 
amenajarea unui parc. Lucrarea este finalizată în proporție de 95%. În 2018 a 
mai rămas de amenajat o parcare din zona străzii Sibiel în suprafață de 
aproximativ 400 mp și se va finaliza asfaltarea trotuarelor dintre blocurile situate 
în zona străzilor Dobârca și Crinț.  

 Lucrările în cartierul Hipodrom II sunt finalizate în proporție de 90%, acestea 
incluzând refacerea carosabilului, reamenajarea parcărilor și zonelor verzi, 
modernizarea iluminatului public și plantări de arbori 

 Viabilizarea cartierului Reșița II prin amenajarea unor alei carosabile, a 
trotuarelor, a unei zone de parcare și a unei mici zone verzi 

 
 
LUCRĂRI DE REPARAȚII  
 
În 2017 lucrările de întreținere și reparații pe străzi au constat în 160 de intervenții care 

au presupus de la ridicări de capace de canal la cotă și 
plombarea gropilor apărute în asfalt până la refacerea 
infrastructurii pe strada Onisifor Ghibu, Papiu Ilarian și 
Mitropoliei. 
 
Primăria Sibiu a intervenit cu reparații și întreținere și 
pe 52 de străzi de pământ, valoarea lucrărilor executate 
depășind 530.000 de lei. 
 
Trei lucrări importante s-au desfășurat și în zona 
centrului istoric în acest an: reparații la zidul de sprijin 
de pe strada Pompeiu Onofreiu, la zidul despărțitor de 
pe strada Cetății și la balustrada scărilor de lângă Podul 
Minciunilor. La acestea se adaugă întreținerea și 
reparații punctuale a pavajelor din zonele centrale. 

 
În luna august Primăria Sibiu a semnat acordul cadru pentru întreținerea și reparațiile 
străzilor din muncipiul Sibiu pentru următorii trei ani. Printre lucrările incluse în acest 
acord cadru se numără și reparațiile la straturile de bază ale străzilor, repararea 
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trotuarelor, a bordurilor și a pavajelor din piatră cubică sau piatră de râu, repararea 
pavajelor din parcările amenajate cu grile înierbate, întreținerea străzilor de pământ 
rămase în Sibiu, precum și aducerea la cotă a gurilor de canal și de scurgere. 

CONSERVAREA ȘI RESTAURAREA PATRIMONIULUI CONSTRUIT AL SIBIULUI 

În 2017 Primăria Sibiu a continuat să 
investească în imobilele din centrul istoric 
care aparțin domeniului public. S-a finalizat 
reabilitarea imobilului din Piața Mică nr. 25 
unde s-au amenajat spații publice și unde 
funcționează câteva servicii ale 
administrației locale. S-au continuat 
lucrările la imobilul din Piața Mică nr. 22 
unde, de asemenea, se are în vedere 
crearea de spații publice. Cele două 
investiții totalizează o valoare de peste 12 
milioane de lei.  
 

 
INVESTIȚII ÎN ILUMINATUL PUBLIC 
 
Modernizarea iluminatului public a continuat și în 2017 cu proiecte mari în cartiere, dar 
și în parcuri:  

 

 S-a finalizat lucrarea de instalare a 
iluminatului ecoeficient în parcul Sub 
Arini care a presupus: schimbarea 
rețelei de alimentare, instalarea de noi 
stâlpi cu corpuri de iluminat cu LED pe 
alei, instalarea unui iluminat arhitectural 
la poduri și elementele deosebite din 
parc, dar și instalarea de echipamente 
care să permită supravegherea video 
sau accesul la internet.  

 S-a încheiat și modernizarea 
iluminatului public prin instalarea unui sistem de iluminat ecoeficient în parcul 
Petofi Sandor 

 Modernizarea iluminatului public în cartierul Ștrand, în zona Broscărie și pe 
Aleea Șelimbăr sunt lucrări începute în 2017 care se vor finaliza în 2018 

 
SALUBRIZAREA ORAȘULUI 
 
În 2017 Primăria Sibiu a inițiat o procedură de achiziție pentru încheierea unui acord 
cadru prin care să asigurăm salubrizarea domeniului public cu mașini Euro 6 
performante în toate cartierele orașului: măturarea, spălarea și stropirea străzilor și 
trotuarelor, curățarea rigolelor, golirea coșurilor de gunoi stradale, colectarea 
deșeurilor de pe carosabil, trotuare și zone verzi.  
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Suprafețele prevăzute pentru măturare se vor dubla în acest nou contract și sunt 
prevăzute suprafețe mai mari de carosabil și trotuare care vor fi spălate mecanizat, 
înregistrându-se o dublare și în cazul acesta. Și numărul de străzi ce trebuie stropite 
de firma de curățenie va crește, aria prevăzută în contract fiind de patru ori mai mare 
decât cea acoperită de vechiul contract. În ceea ce privește golirea coșurilor de gunoi 
stradale, pentru centrul istoric acțiunea este prevăzută a fi repetată mai des în sezonul 
turistic și atunci când au loc evenimente 
de amploare în spațiul public. Acordul 
cadru se va încheia în 2018 și va fi 
valabil pentru următorii patru ani.  
 
Un proiect mai mic, dar important ca 
semnal a fost amplasarea de coșuri de 
gunoi stradale pentru dejecțiile câinilor 
în parcuri și în zonele centrale. Sibienii 
care au un animal de companie și îl scot 
la plimbare, au acum posibilitatea să 
păstreze domeniul public curat.  

 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE  

 

În 2017 au fost cheltuiți 9,2 milioane de lei pentru investiții și reparații în clădirile în 
care funcționează unități de învățământ. Din această sumă 4,17 milioane lei au 
reprezentat investiții, din care amintim:   

 finalizarea construcției noii grădinițe din cartierul Ștrand care oferă încă 150 locuri 
pentru preșcolari 
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 reabilitarea sălii de sport de la 
Colegiul Gheorghe Lazăr.  

 amenajarea de noi sisteme de drenaj 
la școlile gimnaziale nr. 8 și Radu 
Selejan,  

 amenajarea unui sistem încălzire 
centrală la școala nr. 12 

 a început și a rămas în lucru la 
sfârșitul anului repararea gardului și 
a porții de acces la școala Radu 
Selejan, școala nr. 23, grădinița nr. 
42 și grădinița Frații Grimm  

 reparații asfaltice la Colegiul Pedagogic Andrei Șaguna, școlile nr. 8, 12 și 21 și la 
Liceul Tehnologic Henri Coandă 

 amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu handicap la grădinița nr. 
15.  

În suma menționată sunt incluse și lucrări de reparații la rețelele de utilități din clădirile 
unităților de învățământ, repararea împrejmuirilor, a grupuri sanitare, a tencuielilor, 
zugrăvelilor și tâmplăriei. Dintre acestea amintim pe cele mai importante:  

- reabilitarea sălii de sport a școlii nr. 25 și a Colegiului Național O. Goga 
- reabilitarea împrejmuirilor, asfaltarea curții și recondiționarea grupurilor sanitare la 
școala I.L. Caragiale 
- lucrări de branșamente și amenajarea sălilor de clasă la demisolul școlii Radu 

Selejan 
- reabilitarea grupurilor sanitare și a 
accesului în grădinița 16 
- dotarea cu mobilier a grădinițelor 10 și 
17 
- achiziția de echipamente didactice 
pentru învățământul dual la Colegiul 
Independența 
- împrejmuirea terenului de sport la 
școala Regina Maria 
- repararea gardului și a porții de acces 

la școala 18 
- reparații asfaltice la Colegiul Pedagogic Andrei Șaguna 

În cadrul programului de extindere a unităților de învățământ pentru eliminarea 
cursurilor de după-amiază, procedura de achiziție pentru mansardarea școlii Regina 
Maria s-a finalizat, valoarea investiției fiind de 2,5 milioane de lei. Lucrările vor fi 
executate în 2018.  

Cel mai mare proiect de investiții demarat în 2017 a fost construcția unui nou sediu 
pentru Liceul de Arte, procedura de achiziție fiind în curs. Această investiție este 
estimată la 29,5 milioane lei.  

Alți 1,8 milioane de lei se adaugă la sumele investite, banii fiind utilizați pentru 
achiziționarea de dotări: sisteme anti-efracție, sisteme de supraveghere video, 
mobilier și aparatură de bucătărie, echipamente pentru locul de joacă de la grădinița 
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Casuța Poveștilor, dar și mașini de curățat podele, calculatoare și licențe soft, boilere 
și centrale termice, precum și echipamente didactice. 
 
 
Învățământul dual s-a extins în 2017 

Primarul Astrid Fodor a semnat în 2017 un număr de 10 contracte pentru dezvoltarea 
sistemului de învățământ în sistem dual care implică cinci licee tehnologice din Sibiu. 
Obiectul contractelor semnate cu operatorii economici interesați este acela de a forma 
competențele necesare pentru dezvoltarea profesională a tinerilor și sprijinirea 
acestora în tranziția de la școală la un loc de muncă.  

Au fost încheiate contracte pentru 
desfășurarea acestui tip de învățământ la 
Colegiul Tehnic Independența, Liceul 
Tehnologic Henri Coandă, Liceul 
Tehnologic Avram Iancu și Colegiul 
Economic Gheorghe Barițiu pentru 
specializări precum: electromecanică, 
mecanică, sculer matrițer, operator mașini, 
lăcătuș construcții mecanice, tâmplărie, 
comercianți vânzători. 

  
INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SANITARĂ  
 
Valoarea lucrărilor de investiție și a reparațiilor efectuate în 2017 la Spitalul de 
Pediatrie a fost de 2,6 milioane de lei. Dintre acestea 
menționăm:   
 construcția unui culoar exterior de trecere în vederea 

realizării circuitelor funcționale prin care se va realiza 
circulația separată a pacienților și a personalului 
medical de la  CPU,  ambulatoriul integrat, secția 
clinică de chirurgie, secția de ortopedie spre blocul 
operator și secția de ATI; investiția este finalizată în 
proporție de 90% 

 au fost amenajate spațiile destinate montării și 
punerii în funcțiune a computerului  tomograf în 
cadrul laboratorului de radiologie și imagistică 
medicală de pe str. Gheorghe Barițiu, nr. 1-3 

 lucrări de reparații și igienizări interioare în spațiile 
secției ATI, cele ale blocului operator, în camerele 
de gardă, în bucătării, depozite și magazii de alimente din locațiile de pe str. Gh. 
Barițiu, nr. 1-3 și str. Pompeiu Onofreiu, nr 2-4; 

 
Medicii acestui spital au consultat în 2017 un număr de 50.000 de copii în ambulatoriu 
sau în unitatea de primiri urgențe. S-au înregistrat peste 8.500 de internări, alți peste 
7.000 de pacienți primind tratament prin internări de zi. Laboratorul Spitalului a 
procesat în 2017 peste 170.000 de analize.  

În decursul acestui an Spitalul de Pediatrie Sibiu a condus două proiecte de colaborare 
cu Spitalul European Polisano pentru îmbunătățirea serviciilor oferite beneficiarilor: un 
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program pentru bolnavii cu hidrocefalie și spina bifida pe o perioadă de doi ani de care 
au beneficiat aproximativ 30 de copii și un program de tratament al unor malformații 
cardiace complexe, realizat printr-o colaborare între Spitalul Polisano, 
Fundația “Healing Little Hearts” (Marea Britanie), Universitatea “Lucian Blaga” din 
Sibiu, Fundația Polisano și Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.  

 
De asemenea, Secția de Cercetare a Spitalului a inițiat un proiect de cercetare 
internațională intitulat “Terapia cu ultrasunete la copiii cu paralizie cerebrală”. La 
această secție lucrează 10 persoane, medici și personal auxiliar. 
 

INVESTIȚII ÎN TRANSPORTUL PUBLIC 

 
Procedura de achiziție inițiată de Primăria Sibiu pentru cumpărarea primelor 10 

autobuze noi este în curs, ofertele depuse 
fiind în evaluare. Investiția este estimată la 
2,5 milioane de euro. 
 
SC Tursib SA, societate a cărui acționar 
unic este Consiliul Local, a contractat în 
2017 un credit în valoare de aproximativ 
15 milioane de euro pentru achiziția a 50 
de autobuze.  

A fost pregătit proiectul care urmează a fi 
depus în 2018 pentru obținerea de fonduri 

europene pentru achiziția de autobuze electrice și hibrid, valoarea achiziției fiind de 
aproximativ 20 de milioane de euro.  

INVESTIȚII PENTRU AGREMENT ȘI SPORT ÎN SPAȚII PUBLICE 

 
 S-au creat nouă locuri de joacă noi 

în catierul Dioda, pe strada Doinei, 
pe strada Eftimie Murgu, pe Aleea 
Pajiștei, pe Calea Turnișorului, pe 
Aleea Picasso, pe șoseaua Alba 
Iulia, pe strada Gorăslău și în parcul 
Reconstrucției. S-au completat cu 
echipamente locurile de joacă 
existente în următoarele locații: str. 
Ștrandului, bulevardul Mihai Viteazu, 
str. Oașa, str. Siretului, str. Plugarilor 
la intersecție cu Calea Cisnădiei, Aleea Seviș, Aleea Șelimbărului, strada 
Litovoi Vodă, strada Lungă și locul de joacă din cartierul Valea Aurie.   
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 În 2017 Primăria Sibiu a semnat contractul pentru prima etapă a lucrărilor de 
modernizare a Stadionului Municipal, o investiție de 8,2 milioane lei: reabilitarea 
tribunei oficiale, a peluzei cu vestiare, a pistei de atletism și a gardului de 
împrejmuire a acesteia, precum și demolarea tribunelor degradate care vor fi 
ulterior reconstruite. Lucrările vor 
începe în martie 2018 și se vor 
încheia în septembrie a aceluiași 
an.  

 Este în curs de desfășurare 
procedura de achiziție a lucrărilor 
de reabilitare și modernizare a 
clădirii Băii Populare 

 Am demarat proiectul de 
reconversie a Lacului lui Binder în 
scop de agrement. Procedura de 
achiziție pentru proiectare și 
execuția lucrărilor este în 
pregătire 

 Am demarat proiectul de creare de terenuri de sport și un skate park lângă Piața 
Obor.  

 În proiectul de construcție a centrului pentru agrement și sport, s-a finalizat anul 
acesta documentația pentru schimbul de terenuri între Primăria Sibiu și Ministerul 
Apărării Naționale și urmează concretizarea schimbului de terenuri pentru a 
demara investiția. 

AM PREGĂTIT NOI PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ 

Municipiul Sibiu este primul din Regiunea Centru căruia i-au fost aprobate Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, documente 
fără de care nu ar fi putut accesa fonduri pe axa dedicată mobilității. 

 

În 2017 Primăria Sibiu a depus pentru obținerea de fonduri structurale însumând 
aproximativ 30 milioane de lei proiectele de eficientizare energetică a patru unități de 
învățământ: școala 1 și 21, Școala Radu Selejan și Liceul Noica. Proiectele depuse 
pentru școala 1 și Liceul C. Noica au fost acceptate spre finanțare, celelalte două fiind 
în analiză.  
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În acest an au fost pregătite pentru depunere, după deschiderea liniilor de finanțare, 
următoarele proiecte însumând 47 milioane EURO ca valoare estimată:  

- Extinderea școlilor N. Iorga, Regele Ferdinand și IL Caragiale pentru eliminarea 
orelor de curs de după-amiaza 

- Construcția a două noi creșe în cartierul Ștrand și Țiglari 
- Reabilitarea Internatului Colegiului Tehnic Independența 
- Eficientizarea energetică a trei blocuri din municipiul Sibiu 
- Achiziționarea de autobuze electrice și hibrid 
- Crearea unui centru de închirieri biciclete 
- Crearea unui centru operațional pentru mobilitate urbană 
- Amenajarea unor trasee pentru bicicliști 
- Crearea unui parc în zona Tilișca 
- Construcția unui centru destinat comunităților marginalizate 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



14 
 

 
 
 

*ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC* 
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Primăria Sibiu a investit în dotările domeniului public. Valoarea totală a investițiilor s-
a ridicat la peste 12 milioane de 
lei. Dintre acestea:  
 S-a contractat modernizarea 

Stadionului Municipal cu faza I 
- reabilitarea tribunei oficiale, a 
peluzei cu vestiare, a pistei de 
atletism și a gardului de 
împrejmuire a acesteia, 
precum și demolarea 
tribunelor degradate care vor fi 
ulterior reconstruite 

 S-a încheiat contractul pentru 
realizarea studiului de 
fezabilitate pentru cea de-a doua etapă de modernizare a Stadionului, aceasta 
presupunând reconstruirea tribunelor, reabilitarea împrejmuirilor, montarea unor 
noi turnicheți, a unor sisteme de sonorizare, nocturnă, tabela de marcaj și 
supraveghere video; se va reface terenul de fotbal și se va reabilita sala de 
atletism. Lucrările se vor contracta în 2018 

 S-au amplasat în teren cinci automate de parcare noi și s-au achiziționat alte 15 
care urmează să fie amplasate în teren în 2018.  

 La automatele de plată a parcării în Piața Mică și Cazarma 90 s-au efectuat lucrări 
de îmbunătățire pentru a permite și plata cu cardul.  

 S-a încheiat contractul pentru producția a 22 de standuri de comercializare a 
produselor de tip souvenir și handmade în Piața Mică, construcțiile urmând să fie 
livrate în 2018 

 S-a creat o aplicație electronică de pe site-ul www.sibiu.ro pentru rezervarea și 
plata pentru închirierea terenurilor de sport de la Stadionul Municipal 
 

 
Parte din administrarea domeniului public este și gestionarea spațiilor de parcare. Din 
tichete, taxe de parcare și abonamente s-au încasat în anul 2017 aproape 2,6 milioane 

http://www.sibiu.ro/
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lei, bani care au intrat în bugetul local și vor fi utilizați pentru investiții. De asemenea, 
din taxele încasate pentru ocuparea domeniului public, taxa de utilizare a Stadionului 
și chiria pentru închirierea standurilor de comercializare de la intrarea Zoo Sibiu și de 
pe strada Papiu Ilarian s-au încasat peste 2 milioane de lei.  
 

 
ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV 
 

 
 

Municipiul Sibiu administrează 1.268 locuințe, dintre care 351 sunt locuințe ANL 
pentru tineret. Locuințele găzduiesc 3.653 de chiriași. 
 
Pe lângă lucrările curente de reparații, în 2017 au continuat procedurile pentru 
schimbarea de destinație a Clubului „Ilie Pintilie” în locuințe sociale. Lucrările constau 
în recompartimentarea spațiului existent, înlocuirea totală a șarpantei și a învelitorii, 
izolarea, consolidarea, etajarea, refacerea șarpantei și modernizarea rețelelor. Firma 
câștigătoare în urma procedurii de achiziție este SC Balor-Cons SRL Sibiu. Investiția 
se ridică la 1,2 milioane lei, în urma acesteia rezultând șase locuințe sociale.  
 
În decursul lui 2017, au fost efectuate diverse reparații la un număr de 35 de imobile, 
reparații la instalațiile termice la 14 imobile, reparații la instalațiile electrice la 10 
imobile și reparații la instalațiile de gaz la un număr de 11 imobile aflate în 
administrarea serviciului. Valoarea totală a acestor lucrări a fost de 997.000 lei. 
 
Un număr de 26 de locuințe au fost puse la dispoziția Comisiei Sociale pentru a fi 
repartizate sibienilor cu o situație materială și locativă precară.  
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ADMINISTRAREA CIMITIRULUI MUNICIPAL 
 
 

 
 

În cursul anului 2017 la Cimitirul Municipal au avut loc mai multe lucrări de reabilitare, 
modernizare, dar și de reparații. 
 
Investițiile au constat în:  

- Reconfigurarea accesului la poarta principală de pe strada Calea Dumbrăvii prin 
montarea de bariere la ieșire și automate de plată în valoare de 247.000 lei. 
Pentru fluidizarea traficului la ieșirea din Cimitir, la această poartă s-a mai creat 
o bandă de ieșire dotată cu barieră. 

- Reabilitarea clădirii administrative, o investiție de 323.000 lei. 
- Modernizarea aleilor din zona M, care asigură accesul complet spre zona nouă 

a Cimitirului, dar și a celor din zona nouă D123-D18, care va asigura accesul 
auto și pietonal în zona veche a Cimitirului. Această investiție cu o valoare de 
552.000 lei urmează să se finalizeze în luna februarie a anului 2018; 

- Amenajarea noii rețele de iluminat pe aleile secundare pe o lungime de 1500 m 
cu o valoare de 442.500 lei, lucrarea urmând să se finalizeze în 2018  

- Modernizarea rețelei iluminat pe aleea principală în valoare de 481.000 lei, 
lucrarea urmând se se finalizeze în 2018.  

 
Pe parcursul anului au avut loc mai multe lucrări de reparații, în valoare de 210.000 
de lei. S-a lucrat la împrejmuiri, s-au mărit spațiile de producție, monumentul Rieger a 
fost reparat, clopotnița de lângă capela din dreapta a fost recondiționată, mai multe 
alei au fost pavate cu pietriș, pe alte alei s-au refăcut marcajelor și au fost executate 
diverse lucrări de defrișare. 
 
Dotările achiziționate în 2017 au însumat un cost de 483.000 de lei și au constat, 
printre altele, în achiziționarea de sisteme de plată, mecanisme de curățare a aleilor, 
un excavator, un utilaj pentru zăpadă și motocoase. 
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ADMINISTRAREA PARCURILOR ȘI ZONELOR VERZI 
 

 
Pe parcursul anului 2017 Primăria a amenajat în oraș 12 noi zone verzi: pe bulevardul 
Mihai Viteazu, în Parcul Sub Arini la locul de fitness, pe bulevardul Corneliu Coposu, 
pe strada Gorăslău, pe strada Mirăslău, pe Aleea Turnu Roșu, în cartierul Dioda, în 
cartierul Reșița II, în zona de la intersecția străzilor Hipodromului și Aleea Haiducului, 
în sensul giratoriu de la intersecția străzilor Moldoveanu și Ștefan cel Mare, la locurile 
de joacă de pe Aleea Picasso și din cartierul Dioda. În aceste zone s-au plantat peste 
100 de arbori (prun, cireș ornamental, Ginkgo, mesteacăn, castan, stejar roșu, arțar 
roșu, tei, platan, catalpa, salcâm), 700 de arbuști foioși și rășinoși, 500 de plante 
perene, 200 de metri liniari de gard viu, iar 7.000 mp au fost amenajați cu gazon. Pe 
lângă acestea, zona verde de pe bulevardul Mihai Viteazu a fost dotată cu un sistem 
de irigare. 
 

 
 
Parcurile de pe aliniamentele stradale și sensurile giratorii au fost amenajate în 2017 
cu 350 de arbori, aproape 1.300 de arbuști foioși și rășinoși, 10.500 de fire de gard 
viu, 41.500 plante bienale, 1.000 de plante perene, 42.311 plante anuale, 62.165 de 
bulbi lalele, 2.900 de mușcate și 600 de crizanteme. Pe lângă acestea se adaugă 
9.000 de fire de gard viu livrate asociațiilor 
de proprietari pentru plantarea în cartiere. 
 
În cele 37 de sensuri giratorii s-au plantat 
atât plante anuale, cât și bienale, iar pe 
lângă lucrările de întreținere curente și cele 
de reparație prin completări cu pământ, s-
a completat gazonul acolo unde a fost 
necesar.   
 
Pentru a întreține toate aceste zone verzi 
și parcuri, dar și pentru a amenaja pe cele 
noi, serviciul public abilitat a achiziționat arbori și arbuști ornamentali, plante anuale și 
bienale, precum și sămânță de gazon în valoare de 245.000 de lei.  Pe lângă acest 
material vegetal, în serele municipalității s-a produs pe parcursul anului peste 4.700 
de arbori și arbuști pentru a fi plantați în oraș. 
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*CULTURA* 
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Evenimentele orașului  
- instituțiile culturale și agendele cofinanțate de Primăria Sibiu 

 
 
AGENDA CULTURALĂ 2017 a cuprins un număr de 98 de proiecte. O parte s-au 
desfășurat și în contextul împlinirii a 
10 de ani de când Sibiu a fost, alături 
de Luxemburg, Capitală Culturală 
Europeană. Agenda Culturală 2017 a 
inclus și o bogată ofertă de 
evenimente gastronomice în 
perspectiva anului 2019 când orașul 
va primi titulatura de Capitală 
Gastronomică Europenă. Dintre 
acestea amintim: Christmas Food 
Carousel, Hai la masă! Rețete demult 
uitate, rețete redescoperite!, Cetatea 
Berarilor, Sărbătoarea gastronomică a romilor, Rețete din bucătăria evreiască, 
Foodie-Street Food Cuisine, VinFest,  Sibiu, dulce Sibiu!, Gustos. Românesc!, Valori 
ale cunoașterii tradiționale în susținerea Regiunii Gastronomice Europene Sibiu 2019 
și altele.  
 

Pentru a sărbători acest deceniu cultural 
care ne-a marcat ca oraș și ca viață 
culturală, municipalitatea sibiană a alocat 
din bugetul local 8 milioane de lei din care 
operatorii au reușit să atragă 6,4 milioane 
de lei. Evenimente cu tradiție au încântat 
cu ediții noi: Festivalul Internațional de 
Folclor Cântecele Munților, Târgul 
Olarilor, Sibiu Fashion Days, Feeric 
Fashion Week, Astra Film Festival, Sibiu 
Opera Festival, Concerte estivale Zilele 
Muzicale Româno-Americane, Târgul 

Olarilor, Sibiu Dans Festival, Festivalul Internațional de Fotografie Focus Sibiu, 
CibinFest, Târgul de Crăciun, 
Festivalul Internațional de Benzi 
Desenate, Sibiu Book Festival și 
Transfer european de cunoștințe prin 
intermediul calfelor călătoare. 
 
Dintre evenimentele noi amintim: 
Orășelul Fermecat, Street Music 
Festival, Christmas Food Carousel, 
Street Food Festival, Cetatea 
Berarilor, Sibiu Fest, Art Point-Orașul 
artiștilor, Sibiu-Orașul Bunelor 
Maniere, Foodie, alterNativ-Târg de carte de sănătate și terapii complementare, 
Maestra-Târg de manuale și carte de învățătură, Festivalul de Teatru Universitar 
Francofon SCENOfest!, etc. 
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Varietatea agendei a satisfăcut toate gusturile: spectacole de teatru, dezbateri, 
simpozioane, proiecții de film, expoziții, prezentări de modă, diferite târguri tematice, 
evenimente pentru copii, tineret și întreaga familie, pentru iubitorii de muzică populară, 
dar și pentru cei care îndrăgesc muzica ușoară, contemporană sau pe cea clasică, de 
operă, religioasă sau jazz. O parte dintre manifestări au fost dedicate culturii 
minorităților cu care  Sibiul se mândrește și care dau caracterul unic, dar divers al 
orașului. 
  
 AGENDA SPORT 2017 a inclus un număr de 47 de proiecte. Suma totală alocată de 

municipalitatea sibiană s-a ridicat la 

4.323.100 lei. Agenda a acoperit multe 

domenii, de la baschet la înot, de la 

fotbal la handbal și judo, dar și 

evenimente care s-au adresat 

iubitorilor de karate, raliu, karting, 

culturism, streetball, cross, taekwondo, 

tenis, tenis de masă, duathlon, beach 

football și beach volei, competiții gen 

strongman, ciclism, minifotbal, judo, 

powerlifting și altele.  

 

 

Amintim doar câteva dintre cele mai 

profilate: Raliul Sibiului, Turul Ciclist, 

Sibiu Open Tennis, Transylvania 

Grand Prix (dans), Sibiu Street Ball, 

Sibiu Challenge, Turneul Internațional 

de baschet Memorialul Tordai, 

Maratonul Internațional Sibiu, Red Bull 

Romaniacs, Sibiu Sands, Strongman 

Champions League România și Cupa 

României la Taekwon-Do.   

 
 
Pe lângă agendele bogate în evenimente, cofinanțate de administrația locală, 
instituțiile culturale finanțate de municipalitate au oferit un repertoriu de calitate și 
variat:  
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TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA a continuat și în anul 2017 seria spectacolelor 
montate de mari regizori români și europeni și a prezentat publicului un număr de 14 
premiere, 11 la secția română și trei la secția germană.  
 

 
 
 
La secția română publicul a putut urmări pentru prima dată: „Iubirea la oameni” de 
Dimitri Bogoslavski în regia lui Bogdan Sărătean, „Mal/ Praxis” – spectacol de Bogdan 
Georgescu, „Rocky Horror Show” de Richard O’Brian, în regia lui Cosmin Chivu, 
„Sărbători Fericite” după textele lui Neil LaBute, în regia lui Cristian Juncu, „Vorbiți 
Tăcere? / Sprechen Sie Schweigen?” un spectacol de Gianina Cărbunariu, „Rug” după 
romanul lui György Dragomán, în regia lui Armin Petras, „Omul cel bun din Sîciuan” 
după B. Brecht, în regia lui Anca Bradu, „Avioane de Hârtie” de Elise Wilk, în regia lui 
Eugen Gyemant, „10” de Csaba Székely, în regia lui Radu-Alexandru Nica, „Emigranții” 
de Slawomir Mrozek, în regia lui Dan Glasu și „De veghe la Taj-Mahal” de Rajiv Joseph, 
în regia lui Radu-Alexandru Nica. 
 

Repertoriul secției germane s-a 
îmbogățit cu „Woyzeck” de Georg 
Büchner, în regia lui Alexa Visarion, 
„Reasons to be Pretty” de Neil LaBute, 
în regia lui Rafael Kohn și „Scene dintr-
o căsnicie” de Ingmar Bergman, în regia 
lui Charles Muller.  
 
Din repertoriul permanent instituția a 
prezentat 300 de spectacole în Sibiu și 
în deplasare. Acestora li se adaugă un 
număr de 778 de recitaluri, workshop-uri 

şi spectacole lectură, în Sibiu şi în ţară, la care publicul a avut acces gratuit. Numărul 
total de spectatori a fost de aproximativ 48.000. 
 
În urma colaborării cu Departamentul de Artă Teatrală din cadrul Universității Lucian 
Blaga din Sibiu au fost prezentate numeroase spectacole studențești la Studioul 
CAVAS din incinta Facultății și au fost organizate turnee la festivalurile de teatru 
studențesc din țară și străinătate. 
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Actorii Teatrului Radu Stanca au 
prezentat un număr mare de 
spectacole în țară și în străinătate, în 
turnee la festivaluri prestigioase de 
teatru și artele spectacolului. În 2017 
aceștia au organizat 49 de turnee și 
deplasări cu spectacole de la ambele 
secții, română și germană, în orașe din 
țară. Peste hotare, spectacolele 
sibiene au putut fi urmărite de publicul 
din Elveția, Croația, Chișinău, Ungaria, 
Germania, Polonia, Luxemburg, 
Portugalia, China ș.a. 
 
Premiile câștigate au adus prestigiu teatrului, dar și al orașului. În 2017, Iustinian Turcu 
a fost distins cu premiul UNITER, categoria „Debut”, pentru rolul interpretat în 
spectacolul „Martiri” regizat de Radu-Alexandru Nica. Spectacolul „Iubirea la oameni” 
în regia lui Bogdan Sărătean a obținut premiul III în cadrul Festivalului Internațional al 
Școlilor de Teatru „ClassFest” desfășurat la Chișinău. Mențiune specială a obținut 
spectacolul „Familii” de Eugen Jebeleanu la cea de-a IX-a ediție a Festivalului ITSelF 
de la Varșovia, unul dintre cele mai importante festivaluri studențești din Europa. 
 

 
 
 
 
Teatrul sibian a fost implicat de-a lungul anului în numeroase proiecte naționale și  
internaționale dintre care enumerăm:  
 
 Manifest prin Dialog, aducând în discuție situații complexe din societatea 

contemporană. 
 Silk Road (Drumul Mătăsii), inițiat de Ministerul Culturii din China, care urmărește 

menținerea și dezvoltarea legăturilor culturale dintre țările aflate pe acest traseu. 
Încă din 2014, mai multe pasaje din acest drum au devenit parte a Patrimoniului 
UNESCO. 

 Be SpectACTive!, un proiect european care încurajează dialogul intercultural prin 
schimbul de bune practici între profesioniștii din domeniul artelor spectacolului. 
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 Un parteneriat între Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și China 
Shanghai International Arts Festival care și-au unit forțele pentru a aniversa 
împreună, în 2018, cei 20 de ani de existență a festivalului de la Shanghai și 25 
de ani de existență a evenimentului de la Sibiu. Alături de Sibiu, partenerii 
proiectului sunt din Italia, Cehia, Ungaria, Croația, Spania, Marea Britanie și 
Franța. 

 Power of Diversity – The Crossing Lines Project,  scopul proiectului fiind crearea 
unei companii noi, multinaționale, formată din tineri cu fond social foarte diferit, ca 
urmare a colaborării dintre instituții și 
organizații cu experiență în producția 
și găzduirea de spectacole de teatru 
de stradă și teatru interdisciplinar.  

 The Human Trade Network - patru 
teatre de pe trei continente lucrează 
împreună pentru a explora din 
unghiuri și perspective diferite tema 
traficului de persoane și a exploatării 
muncii.  

 Poetic Invasions of the City care are 
ca scop promovarea formelor de expresie artistică în rândul publicului care nu 
participă în mod obișnuit la manifestările de artă stradală. Astfel, vor fi prezentate 
publicului din toate mediile sociale, în spații neconvenționale de joc (gări, 
aeroporturi, cartiere mărginașe, localități din vecinătatea orașelor) diverse 
evenimente reinterpretate: balet, muzică simfonică, diverse forme de teatru. 
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Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 
 
 

 
 

Eveniment recunoscut la nivel mondial, Festivalul este singura structură de artele 
spectacolului din România acceptată ca membru asociat în rețeaua ENCATC, cea mai 
importantă rețea europeană de management și politici culturale, care cuprinde 137 de 
membri din 38 de țări. 
 

 
Ediția din acest an a reunit la Sibiu peste 
3200 de artiști și invitați din 72 de țări, care au 
prezentat peste 500 de evenimente de teatru, 
dans, musical, stradă, circ contemporan, 
muzică, concerte de orgă în bisericile săsești 
din Transilvania, operă, spectacole lectură, 
conferințe, expoziții, film, carte, ateliere, dar 
și festivalul universităților de teatru și 
management cultural. 
 

 
Anul acesta, programul evenimentelor FITS 
s-a extins și în lăcașurile de cult din Sibiu 
din Mărginimea Sibiului și traseul bisericilor 
fortificate transilvănene, creând, astfel, o 
nouă dimensiune a festivalului, în care au 
fost prezentate concerte de orgă ale 
artiștilor români și internaționali. 
 
Pe toată perioada festivalului și în cadrul 
acestuia a avut loc atelierul de arhitectură 
intitulat „Simplitatea este foarte sofisticată”, condus de scenograful Jean-Guy Lecat. 
Cei 15 participanți, tineri arhitecți, masteranzi și studenți în ani terminali la facultăți de 
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profil din țară au lucrat în vederea reinventării a două spații în destinații culturale: un 
spațiu abandonat al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, pe care organizatorii își 
propun să-l ofere studenților Departamentului de Artă Teatrală ca spațiu de joc și săli 
de cursuri și un al doilea spațiu - Fabrica de Cultură. 
 
Alături de echipa Teatrului Național Radu Stanca, colaboratorii acestuia, studenți și 
profesori ai Universității Lucian Blaga și grupul de voluntari din România, la buna 
desfășurare a evenimentelor din cadrul FITS a contribuit și grupul internațional de 
voluntari din Japonia, Bulgaria, Coreea de Sud, China, SUA, Germania, Franța, 
Indonezia și Republica Moldova. 
 
Anul 2017 a adus și noi stele pe Aleea Celebrităților: Vasile Șirli (compozitor și 

producător muzical), Philippe Genty 
(autor și regizor), Rimas Tuminas 
(regizor și director de instituții 
culturale), Ohad Naharin (coregraf și 
dansator), Marcel Iureș (actor de teatru 
și film, director de festival) și Robert 
Wilson (regizor și dramaturg). 
 
În cadrul Galei Celebrităților de anul 
acesta, premiul „Virgil Flonda” a fost 
acordat actorului Miklós Bács,  premiul 
„Iulian Vișa” a ajuns în acest an la 
Eugen Jebeleanu. 
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CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI a continuat și în 2017 seria evenimentelor 
organizate în programul minimal. Parte din Casa de Cultură, Teatrul de Balet s-a 
bucurat și în acest an de prezența unui public numeros la premierele prezentate, dar 
și la spectacolele reluate din anii precedenți. Bugetul total pe care instituția l-a primit 
de la bugetul local a depășit 10.000.000 lei.  
 

Printre evenimentele organizate pe 
parcursul anului se numără: Ziua Europei, o 
gală de balet în care balerinii Teatrului de 
Balet au prezentat momente din cele mai 
cunoscute spectacole de balet clasic, 
Concursul Internațional de Dans Clasic și 
Contemporan Sibiu cu 121 de concurenți 
din România, Cehia, Macedonia, Bulgaria și 
Egipt, dar și directori ai celor mai importante 
școli și teatre de balet din Germania, Franța, 
Elveția, Ucraina, Austria și Croația. 

 
La Redal Expo a avut loc Ziua Muzicii Ușoare 
Românești, proiect ce a constat în două 
concerte de muzică ușoară românească și a 
adus în fața publicului artiști îndrăgiți precum: 
Monica Anghel, Sanda Ladoși, Adrian 
Daminescu, Aurelian Temișan, Gabriel 
Dorobanțu, Anastasia Lazariuc și alții. Alături 
de aceștia, balerini ai Teatrului de Balet au 
prezentat momente coregrafice pe muzica lui 
Adrian Daminescu. 
 
Proiectele outdoor au completat peisajul cultural prin evenimente în spații diverse: 
 Concertele estivale au constat în 17 reprezentații de muzică de fanfară susținute 

de Formuzica  și Fanfara Neppendorfer Blaskapelle.  
 Festivalul Medieval Cetăți Transilvane, cu concerte de muzică medievală, 

spectacole de teatru și animație stradală, demonstrații de lupte medievale, 
spectacole pirotehnice, dansuri 
medievale, susținute de artiști din 
România, Letonia, Bulgaria, 
Ungaria și Serbia. Și în acest an, 
în programul festivalului au fost 
incluse conferințe de 
medievistică, ateliere 
meșteșugărești, ateliere 
interactive și tururi ghidate ale 
orașului. Pentru copii au fost 
organizate spectacole de teatru, 
ateliere interactive și au fost 

montate patru carusele din lemn, aduse la Sibiu de compania Szelkakas din 
Ungaria. La ediția din acest an au participat, pentru prima dată la Sibiu, călăreții 
Clubului de Echitație Transylvania, care au avut două defilări cu cai. 

 Colinde de Crăciun pe strada Nicolae Bălcescu, iar trecerea dintre ani a fost 
marcată de un program special de concerte cu artiștii Rita, Domino, Smiley și Inna 
și de un spectacol deosebit de efecte pirotehnice. 
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TEATRUL DE BALET SIBIU devine pe an ce trece tot mai căutat de publicul sibian. 
Primăria Sibiu l-a susținut în acest an cu aproape 990.000 de lei din bugetul local.  
 

 
 
Instituția va avea și un nou sediu în Parcul Tineretului, lucrările în valoare de peste 4,6 
milioane de lei fiind, de asemenea, finanțate de către Primărie. Noul imobil are o 
suprafață de 1.100 m² și oferă spații pentru birouri, o sală de repetiții și camere de 
cazare pentru balerinii care nu sunt din Sibiu. Valoarea investiției a fost de 4.6 milioane 
lei. 

 
Anul 2017 a înscris în repertoriul Teatrului 
șase spectacole noi, cinci premiere și o 
avanpremieră: „Peer Gynt”, „Baiadera”, 
„Spărgătorul de nuci”, spectacolul coupé 
„Când întunericul devine lumină” și „Șase 
singuratici într-o zi de iarnă”, tripticul de balet 
„Freedom”, „Tristan și Isolda” și 
„Straussiana”. În cadrul programului Geneza 
au fost prezentate trei coregrafii în 
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avanpremieră: „Recolta”, „Poveste despre suflet. Poveste despre trup” și „Swaraj”.  
 
Publicul a putut revedea alte 27 de 
reprezentații intrate deja în repertoriul 
permanent al Teatrului, printre care: 
„Class Concert”, „Anna Karenina”, 
„Lacull Lebedelor”, „Simțuri”, „The 
Briefcase” și „Nu mai sunt eu”. 
 
De-a lungul anului, spectacolele 
baletului sibian au fost prezentate și în 
Turda, Târgu Jiu, București și Slatina, 
dar și peste hotare, în Italia, Franța, 
Luxemburg și Coreea de Sud. 
 
 
TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET GONG a fost și în 2017 un teatru al întregii 
familii.  Pe parcursul anului au fost prezentate 123 de proiecte, 184 de reprezentații 
cu spectacole din repertoriu, precum și 85 de ateliere de creație pentru copii și tineret, 
Teatrul reușind astfel să atragă 35.000 de spectatori. Suma totală alocată de la 
bugetul local pentru acestea a fost de 1.865.000 lei. 
 

 
 
Proiectele Teatrului au fost structurate în cinci programe:  
 
Programul Repertorial al Secției Române cuprinde numeroase spectacole atât de 

îndrăgite de cei mici.  Acestora li s-au 
adăugat și spectacole noi: „Povestea 
lui Rapunzel” în regia lui Gavriil Pinte, 
„Scufița Roșie” în regia lui Diego 
Aramburo și „Wanda” în regia lui Radu 
Apostol. 
 
Programul Repertorial al Secției 
Germane a inclus două spectacole în 
premieră: „Kinderzimmerzauberei” în 
regia Letei Popescu și „Das 
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Riesenradischen” în regia Simonei Vintilă.  
 
Spectacolele celor două secții au putut fi urmărite și în alte orașe din țară. Actorii 
Teatrului Gong au fost prezenți în 11 turnee naționale în orașe precum: Timișoara, 
Brașov, Galați, București, Avrig, Cluj Napoca și Otopeni. 
 
Programul de festivaluri a cuprins printre altele:  
 Festivalul Tânăr de la Sibiu, care a reunit la Sibiu 200 de artiști din Belgia, Cehia, 

China, Franța, Germania, Italia, 
Japonia, Luxemburg, Portugalia, 
România și Ucraina. Aceștia au 
prezentat o mare varietate de 
spectacole și ateliere, de la 
spectacole de animație pentru copiii 
cu vârsta de un an, la magia 
păpușilor și marionetelor pentru 
școlari, dar și spectacole eclectice 
pentru adolescenți și ateliere de circ, 
de dans și de gătit pentru copii.   

 Sibiu Magic Show a adus pe scenele sibiene o serie de numere surprinzătoare de 
iluzionism, prestidigitație, levitație, stand up comedy, clovnerie, animație, teatru de 
umbre, dar și ateliere de creație. La eveniment au participat numeroși actori și 
artiști magicieni din Argentina, Australia, Cuba, România, Rusia, Spania și Ucraina.  

 Actualitatea Cercului Literar de la Sibiu are ca scop promovarea contribuției 
membrilor Cercului Literar de la Sibiu. Colocviul organizat în acest sens a adus în 
fața publicului scrieri și date inedite referitoare la domeniile de cercetare ale 
membrilor săi. 

 Zilele Poeziei Iustin Panța este un eveniment dedicat poetului sibian Iustin Panța 
prin care se dorește încurajarea tinerelor generații de scriitori și critici literari. 

 
Prin Programul de Educație Participativă s-a creat o platformă de educație non-
formală prin cultură destinată copiilor, adolescenților, părinților și educatorilor. 
Proiectele au constat în ateliere de creație și dezvoltare personală prin teatru, 
workshop-uri de producție teatrală, dezbateri pe teme specifice publicului tânăr, 
conferințe, spectacole, proiecții speciale, producții itinerante în grădinițe, etc. 
 
Prin Programul Editorial și Documentare au fost tipărite reviste literare și de artă, 
broșuri culturale și studii de piață. 
 

 



31 
 

 
Un proiect important al Teatrului pentru Copii și Tineret Gong a fost implementarea în 
sala de la parter a unui sistem de ascultare asistată pentru persoanele cu deficiențe 
de auz. Instituția este prima din țară care implementează un astfel de serviciu pentru 
publicul larg. Sistemul folosit se numește MobileConnect și constă în preluarea 
sunetului din sală cu ajutorul unor microfoane speciale. Acesta este mixat și redat apoi 
pe telefonul utilizatorului sau pe dispozitivele inteligente puse la dispoziție gratuit la 
teatru. De asemenea, spectatorii cu implant cohlear (copii sau adulți) pot beneficia și 
de 20 de bucle cu inducție ce pot transmite sunetul din sală ca semnal sonor către 
creier. Accesul la dispozitive și bucle este gratuit, fiind necesară doar o rezervare la 
Agenția de Bilete a Teatrului „Gong” din Sibiu cu cel puțin două zile înainte de 
începerea evenimentului. 
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*TURISM 
și investiții în obiective 

de agrement* 
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În 2017 s-au cristalizat direcțiile programului Sibiu, Regiune Gastronomică Europeană 

2019. La începutul anului, în ianuarie, 
primarul municipiului Sibiu, doamna 
Astrid Fodor, a fost prezentă la Atena 
alături de președintele Consiliului 
Județean Sibiu și de reprezentanții 
celorlalți membri ai consorțiului care 
gestionează acest program pentru a 
primi oficial titlul acordat Sibiului. De 
asemenea, Programul a fost prezentat 
la târguri de turism și cu profil 
gastronomic. În 2017 a avut loc și 
competiția European Young Chef 

Award în urma căreia a fost stabilit tânărul bucătar care a reprezentat Sibiul la 
competiția europeană din Spania. În acest an a fost selectat și coordonatorul 
Programului. 
 
Creșterea turistică a continuat și în 2018, numărul de turiști care au intrat în Centrul 
de Informare Turistică depășind 41.000. Un sfert au provenit din Germania, peste 
5000 din Spania și aproape 5000 din România. Aceștia, împreună cu oaspeți din 
Taiwan, Malaezia, Noua Zeelandă,  Africa de Sud sau Australia au primit în Centrul 
de Informații pentru Turiști date despre obiectivele turistice, modalidățile de petrecere 
a timpului liber, dar și despre posibilitățile de transport, cazare și masă în Sibiu.  
 
Și în 2017 Sibiul a fost prezent la târguri de turism din țară și străinătate: Ferien Messe 
Viena (ianuarie), ITB Berlin (martie), Târgul de Turism al României (februarie și 
noiembrie). Pentru participarea la aceste târguri, dar și ca materiale de promovare a 
destinației turistice, Primăria Sibiu a actualizat broșura ”Sibiu - Tânăr din 1191” în trei 
limbi, precum și harta municipiului Sibiu. De asemenea, evenimentele culturale și 
sportive cu potențial turistic au fost editate și tipărite lunar. 
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Eforturile de dezvoltare a locației turistice Sibiu au fost răsplătite de Asociația 
Municipiilor din România care a acordat Sibiului premiul pentru excelență în turism în 
cadrul unei Gale care a avut loc la București în noiembrie 2017. 
 
 
GRĂDINA ZOOLOGICĂ SIBIU devine pe an ce trece un obiectiv tot mai căutat de 
sibieni și turiști. În 2017, 312.000 persoane au vizitat Zoo Sibiu, față de 280.000 în 
2016.  Suma totală încasată din vânzarea biletelor depășește 770.000 lei. 
 

 
 
În prezent, Grădina Zoologică găzduiește 264 de animale din 63 de specii. Pe 
parcursul anului, în urma achiziției, donației sau schimbului, 26 de animale noi pot fi 
vizitate la Sibiu: bufnița polară, tigri albi, uliu, corb, berbeci cu coamă, ratoni, iepuri, 
lup alb, păsari de baltă, lame alpaca și glama, lemurieni și pavieni, bivoli, capre pitice 

și porci pecari. De asemenea, 14 au fost 
donate sau înlocuite în urma schimbului. 
Cinci pui s-au născut anul acesta în 
captivitate: un lemur, un pavian, un 
iepure, un bivol, o capră pitică și un porc 
pecar. 
 
Aflată în continuă modernizare, Zoo Sibiu 
a realizat și în acest an investiții și achiziții 
menite să îmbunătățească vizita turiștilor, 
viața animalelor și condițiile de muncă ale 

angajaților. În 2017 au fost executate lucrări în valoare de peste 1.196.000 lei. A fost 
finalizat vestiarul pentru muncitori, precum și iluminatul și aleea lacului 2. De 
asemenea, voliera pentru păsări este în curs de execuție, iar adăpostul pentru zebre 
și cel pentru struți sunt în faza de ofertare pentru execuție.  
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Tot în acest an a fost achiziționat un autovehicul electric folosit pentru transportul 
uneltelor și a hranei pentru animale. 
Sistemul de control acces a fost 
reconfigurat prin montarea de turnicheți. 
Locul de joacă pentru copii a fost extins 
și dotat cu echipamente noi: o tiroliană, 
o piramidă și un complex pentru copii 
sub doi ani. O altă achiziție din acest an 
constă într-un sistem de sonorizare 
pentru informarea turiștilor privind orele 
de închidere sau alte informații 
esențiale. Achizițiile din 2017 au însumat 
peste 247.000 lei. 
 
 
 
BAIA POPULARĂ SIBIU oferă sibienilor un bazin de înot, o saună uscată și umedă, 
servicii de masaj, fitness, băi la cadă, dar și spălătorie.  
 

 
 
În anul 2017 cel mai utilizat a fost bazinul de înot, acesta fiind folosit de peste 75.000 
de sibieni. Alte servicii frecvent folosite au fost băile la cadă unde au venit aproximativ 
14.000 de cetățeni, dar și sauna utilizată de peste 11.000 de persoane.   
 
Comparând anul 2013 cu anul 2017, numărul utilizatorilor serviciilor Băii au crescut cu 
57%, de la 65.032 lei în 2013 la 106.843 lei în 2017. Și încasările au crescut cu 63%, 
de la 335.223 lei în anul 2013 la 534.313 lei în anul 2017.  
 
În 2017 s-a desfășurat procedura de achiziție pentru lucrările de reabilitare completă 
a Băii. Acestea includ măsuri de recompartimentare și de reabilitare a instalațiilor și 
finisajelor, schimbări în zonele de vestiare pentru asigurarea fluidității schimbului de 
clienți, introducerea unor funcțiuni noi – băi aromatice, masaj, terase, cafenea, 
restaurare compartimentări din lemn, scară din lemn, coloane piatră și execuție cuvă 
din piatră la fântâna de la bazin. Acest obiectiv de investiție este de o importanță 
semnificativă atât pentru municipiul Sibiu cât și pentru clădire întrucât, după finalizarea 
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lucrărilor, urmează să fie demarate procedurile pentru clasarea acestei clădiri ca și 
monument istoric. 
 
Pe parcursul anului 2017, la Baia Populară s-au desfășurat și o serie de activități și 
competiții dintre care amintim: 

- cursuri de înot la care au participat zilnic 300 de copii; 
- cursuri de AQUAGYM – gimnastică în apă, un mijloc eficient de a obține 

rezultate indiferent de vârstă și 
condiție fizică, de care s-au 
bucurat în cursul anului 2017 
un număr de 250 persoane 
lunar; 

- curs BebeAquaGym -  oferă 
posibilitatea bebelușului să 
descopere încă din primele 
luni de viață cea mai naturală 
și mai liberă mișcare, care-l 
ajută să se dezvolte sănătos 

-  „Cupa 1 Iunie la înot” – 
competiție adresată în special 
copiilor cu vârsta de până la 11 ani, concurs la care au participat 120 copii, 
juriul oferind medalii și diplome câștigătorilor precum și cadouri surpriză tuturor 
participanților. 

- „Cupa Smile Sport Club”, competiție adresată copiilor cu vârsta cuprinsă între 
5 – 11 ani, la care au participat un număr de  60 copii; 

- în data de 22 septembrie 2017 Serviciul Public Baia Populară s-a alăturat 
concursului lansat de Primăria Sibiu în cadrul Săptămânii Europene a 
Mobilității. 
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*SIGURANȚA PUBLICĂ 
prin acțiunile Poliției 

Locale* 
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În cursul anului 2017, agenții Poliției Locale Sibiu au aplicat un număr de 11.421 de 
sancțiuni contravenționale în sumă totală de peste 3,7 milioane de lei. Comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 2016, numărul sancțiunilor a crescut cu 21,22%, creșterea 
rezultând dintr-o activitate mai susținută a agenților.  

Printre cele mai des întâlnite contravenții se numără: 

 Oprirea interzisă – 5.647 
sancțiuni în sumă de 1.304.375 lei 

 Staționarea interzisă – 1.607 
sancțiuni în sumă de 906.030 lei 

 Parcare pe locuri cu folosință 
exclusivă - 788 sancțiuni în sumă de 
113.840 lei 

 Apelare la mila publicului - 575 
sancțiuni în sumă de 112.800 lei 

 Blocarea căilor de acces 337 
sancțiuni în sumă de 57.350 lei 

 Tulburarea liniștii publice - 147 
de sancțiuni în sumă de 64.950 lei. 

 
Compartimentul Control Comercial a aplicat un număr de 313 sancțiuni în sumă de 
155.400 lei pentru desfășurarea comerțului fără acord de funcționare sau cu acord de 
funcționare cu termen de valabilitate depășit, pentru vânzarea ambulantă în alte locuri 
decât cele autorizate de primării sau prefecturi și pentru întreruperea programului 
muzical la terase sau locații neizolate fonic la ora 22. În 2017 s-a implementat un 
sistem de notificare pe e-mail a agenților economici cu privire la expirarea valabilității 
acordului de funcționare. La acest serviciu s-au înscris cu adresele de e-mail un număr 
de 1392 de beneficiari. Pe parcursul lui 2017 s-au transmis e-mail-uri către 528 de 
persoane juridice al căror acord de funcționare expira.   

Pentru nerespectarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, Compartimentul Disciplina în Construcţii a aplicat un număr 
de 84 sancțiuni în sumă de 533.700 lei pentru următoarele contravenții: executarea 
lucrărilor de construcție fără autorizație, nerespectarea prevederilor autorizației și a 
proiectului tehnic și pentru neanunțarea datei începerii lucrărilor de construcție 
autorizate. În alte 56 de cazuri inspectorii Poliției Locale au sesizat Inspectoratul 
Județean de Poliție Sibiu cu privire la lucrări de construcție neautorizate sau 
neconforme la imobile situate în centrul istoric, Poliția Locală neavând competență în 
aceste cazuri care reprezintă deja infracțiuni.  
 
Pentru nerespectarea obligaţiilor de întreţinere, reparare şi conservare a locuinţelor 
au fost aplicate un număr de 92 sancțiuni în sumă de 57.200 lei. În 2017 s-a aplicat în 
11 cazuri supraimpozitarea proprietarilor ale căror terenuri nu au fost îngrijite 
corespunzător. De asemenea în 2017, agenții Poliției Locale au efectuat controale și 
au identificat un număr de 19 terenuri neîngrijite. După comunicarea somațiilor, la 16 
terenuri s-au efectuat lucrări de întreținere/ îngrijire, iar pentru trei terenuri, proprietarii 
acestora au primit sancțiuni contravenționale și au fost luate măsuri de majorare a 



39 
 

impozitului. Aceasta este o măsură prin care municipalitatea dorește să 
îmbunătățească aspectul și salubitatea domeniilor private. 

Agenții Poliției Locale au contribuit și la buna 
desfășurare a traficului, aplicând 8.873 
sancțiuni în sumă de peste 2.480.000 lei 
pentru parcare sau circulație neregulamentară.  

Începând cu data de 1 aprilie, activitatea de 
ridicări este gestionată de un departament 
specializat din cadrul Poliției Locale Sibiu. De-
a lungul lui 2017, au fost ridicate, transportate 
și depozitate un număr de 1.147 mașini. Dintre 

acestea, două au rămas în depozit nefiind revendicate, iar alte 97 au fost restituite la 
fața locului, utilizatorul vehiculului fiind de acord cu plata contravalorii taxei de ridicare. 

 

În 2017, polițiștii locali au identificat și au predat Inspectoratului Județean de Poliție un 
număr de 21 de persoane suspecte pentru îndemnarea minorilor la cerșetorie, furturi, 
scandal și tentativă de înșelătorie. 

Reamintim sibienilor că au posibilitatea de a apela la asistența Poliției Locale Sibiu 
prin numărul de telefon 0369/911 destinat sesizării problemelor de tip non-urgență.  
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*SPRIJINIM 
COMUNITATEA PRIN 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ* 
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SERVICII SOCIALE ACORDATE 
 În domeniul protecției copilului și a familiei 
Biroul Protecția Copilului a avut în evidență 384 de familii aflate în situație de risc social 
pentru care a intervenit oferind servicii de consiliere socială și de suport, informare și 
sprijin în funcție de nevoile identificate. Dintre acestea 220 de familii, cu un număr total 
de 280 de copii, au avut unul sau ambii părinți plecați în străinătate.  
 
Serviciul Public de Asistență Socială (SPAS) Sibiu a înregistrat în 2017 un număr de 
168 de copii aflați într-o situație de risc social. Specialiștii acestui serviciu au intervenit 
pentru prevenirea abandonului și separării copilului de familia sa, dar și în realizarea 
de  acțiuni care vizează respectarea drepturilor copilului și familiei. Astfel, au fost 
efectuate vizite în teren, s-a realizat consilierea copiilor și a familiilor acestora și au 
fost acordate servicii sociale în urma cărora 97 de copii au început să frecventeze un 
centru de zi. Pentru 43 de copii s-a solicitat DGASPC Sibiu instituirea unei măsuri de 
protecție specială.  
 
În anul 2017 angajații SPAS Sibiu au întocmit 249 de anchete sociale dintre care: 105 
anchete  sociale pentru părinții care au copii instituționalizați, 82 de anchete sociale 
pentru copii aflați într-o situație de risc social, comportament deviant, copii abuzați sau 
neglijați, 23 anchete sociale pentru familii care au dorit găzduirea în familia lor a 
copiilor instituționalizați, 29 anchete sociale pentru familii care au copii în  plasament 
familial, 8 anchete sociale pentru copii care au delegate  atribuțiile părintești către alte 
rude, 2 anchete sociale pentru copiii pentru care s-a instituit măsura de tutelă. 
 
Pe parcursul anului, au fost identificate și s-au realizat planuri de intervenție pentru 
șapte victimele ale violenței în familie. 
 
 Pentru sprijinul persoanelor vârstnice și a celor aflate în dificultate 
Pe parcursul anului 2017 un număr de 1.222 de persoane au primit servicii medicale 
comunitare: vizite pentru monitorizarea stării de sănătate a persoanelor adulte cu 
handicap și persoanelor vârstnice aflate în situație de risc, activități de educație pentru 
sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos, identificarea persoanelor de 
vârstă fertilă și diseminarea de informații specifice de planificare familială și 
contracepție, identificarea familiilor cu risc medico-social din cadrul comunității, 
efectuarea de vizite la domiciliul gravidelor cu risc medico-social în vederea urmăririi 
și supravegherii medicale, efectuarea de vizite la domiciliul lăuzelor cu scopul de a 
recomanda măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și a nou-născutului, etc.   
 
Pentru 1.443 de persoane au fost oferite servicii destinate comunității rome acordate 
de mediatoarele sanitare, astfel: explicarea noțiunilor de bază și avantajelor planificării 
familiale, încadrat în sistemul cultural tradițional al comunității de romi, asigurarea 
înscrierii nou-născutului pe listele medicului de familie, titulare sau suplimentare, 
explicarea avantajelor igienei personale, a igienei locuinței și spațiilor comune și 
popularizarea în comunitatea de romi a măsurilor de igienă dispuse de autoritățile 
competente, efectuarea de vizite la domiciliul familiilor aflate în situație de risc, 
persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice în colaborare cu personalul de 
specialitate din cadrul serviciilor sau compartimentelor de specialitate din cadrul 
SPAS. 
 
Centrul de îngrijire și asistență la domiciliu a oferit servicii sociale diverse unui număr 
de 232 de persoane vârstnice desfășurând vizite la domiciliu și acordând consiliere 
socială și psihologică, îndrumare și sprijin în vederea soluționării situațiilor în care se 
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află. Pentru acestea personalul specializat din cadrul SPAS Sibiu a întocmit 
documente specifice fiecărei situații în parte, respectiv fișă de evaluare inițială, 
rapoarte de vizită, fișe de consiliere socială și psihologică, anchete sociale, documente 
specifice internării în unități de asistență socială specializate destinate persoanelor 
vârstnice, sprijin în vederea întocmirii dosarului de internare, răspuns către 
persoana/persoanele sau instituțiile care au sesizat cazul, etc. 
 
În anul 2017, media lunară a beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu a fost de 
20 de persoane. 
 
ACORDAREA BENEFICIILOR SOCIALE 
 
Venitul Minim Garantat s-a acordat unui număr mediu lunar de 383 persoane 
beneficiare. 
 
În ceea ce privește ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece noiembrie 
2017 – martie 2018 s-au aprobat 600 cereri, înregistrându-se o scădere față de cele 
867 acordate pentru sezonul rece anterior: 

- 438 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale,  
- 119 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,  
- 14 pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, 
- 27 cereri și declarații pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinței cu energie termică. 
 
Pe parcursul anului 2017 în evidențele Primăriei a figurat un număr mediu lunar de  

- 661 beneficiari de alocație pentru susținerea familiei;  
- 1304 beneficiari de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului de până 

la doi ani; 
- 793 de beneficiari de stimulent de inserție, 
- 1415 beneficiari de alocație de stat pentru copii  
- 15  beneficiari ai stimulentului educațional pentru copiii din grădinițe (tichetele 

de grădiniță).  
 
Indemnizația pentru persoane cu dizabilități s-a acordat unui număr de 799 persoane 
în acest an, suma alocată fiind de 9,8 milioane de lei. 
 
În evidențele Serviciului Public de Asistență Socială au figurat în anul 2017 un număr 
de 216 de asistenți personali angajați ai persoanelor cu handicap, suma plătită pentru 
salariile acestora fiind de peste 5 milioane de lei  
 
Cantina Municipiului Sibiu asigură pregătirea și servirea zilnică a mesei pentru un 
număr mediu lunar de 172 beneficiari, pe parcursul anului fiind servite 61.288 porții. 
Masa constă în prânz, cu două feluri de mâncare și cină, în limita alocației de hrană 
de 12 lei/zi/beneficiar. Cheltuielile de hrană pe anul 2017 au însumat 745.000 lei. 
 
Adăpostul de noapte a oferit servicii unui număr mediu de 20 de persoane/lună. 
Acesta oferă persoanelor fără adăpost: servicii de găzduire pe timp de noapte, igienă 
personală și a lenjeriei, servicii de consiliere în funcție de nevoile individuale 
identificate. Primăria Sibiu a pregătit în acest an documentația de avizare a lucrărilor 
de investiții pentru reabilitarea și modernizarea Adăpostului, suma plătită pentru 
aceste studii ridicându-se la 21.000 lei.  
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Un număr de 83 de vârstnici au beneficiat de cazare în Căminul pentru persoane 
vârstnice în anul 2017. Vârstnicii de aici au participat pe tot parcursul anului la mai 
multe evenimente de socializare și petrecere a timpului: sărbătorirea unor evenimente 
precum 1 Martie, 8 Martie, 1 octombrie – Ziua Internațională a persoanelor vârstnice, 
momente artistice oferite de studenți ai Facultății de Teatru, cursanți ai Școlii Populare 
de Arte „Ilie Micu”, elevi ai Liceului de Artă, serbare câmpenească la Muzeul în Aer 
Liber, excursii la Palatul Brukenthal Avrig și la Rășinari, dar și la alte întâlniri organizate 
cu prilejul mai multor sărbători religioase. 
 
Clubul pentru persoane vârstnice. Pentru a încuraja socializarea persoanelor 
vârstnice, Primăria Sibiu a pus la dispoziția acestora două locații, una pe str. Andrei 
Șaguna nr. 21 și una pe str. Ocnei nr. 20, pentru care suportă și cheltuielile aferente 
utilităților. În anul 2017, s-au realizat lucrări de reparații la imobilul care deservește 
clubul pentru persoane vârstnice din strada Andrei Șaguna, nr. 21 în cadrul cărora au 
fost executate lucrări de decopertare pereți cu igrasie, tencuit pereți, zugrăveli pereți 
cu vopsea lavabilă albă, demontare paravan și reparații acoperiș.  
 
Pe lângă serviciile sociale pe care le oferă municipalitatea prin serviciul de profil, în 
2017 Primăria Sibiu a acordat subvenții de la bugetul local următoarelor asociații care 
oferă astfel de servicii: 

- Asociația Femeilor din Sibiu - 21.000 lei; 
- Asociația Româno-Americană pentru Promovarea Asistenței Medicale, 

Educației și Serviciilor Umane - 63.000 lei; 
- Asociația  Filantropică „Sfântul Nicolae” Sibiu - 38.500 lei; 
- Asociația „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” - 52.500 lei 
- Asociația Rut - 50.050 lei; 
- Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj - 18.000 lei. 

 
SPAS Sibiu a avut în derulare pe parcursul anului 2017 un număr de 24 parteneriate 
încheiate cu asociații și fundații care furnizează servicii sociale în domeniul: protecției 
copilului, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor de cancer și în faza terminală, 
victimelor violenței și persoanelor vârstnice. 
 
Biroul Autoritate Tutelară monitorizează cazurile de tutelă atât pentru minori, cât și 
pentru persoanele vârstnice. În evidențele biroului figurează în prezent 20 de cazuri 
de tutelă pentru minori și 345 de cazuri de tutelă pentru bolnavi puși sub interdicție 
judecătorească. În situația cazurilor de tutelă au fost analizate 207 dări de seamă 
depuse de către tutorii persoanelor bolnave puse sub interdicție 
judecătorească/minori, întocmindu-se, pentru fiecare în parte, referate privind 
aprobarea/neaprobarea acestora și descarcerarea/nedescărcarea de gestiune. 
 
Activitatea biroului constă, de asemenea, în mai multe intervenții și tipuri de rapoarte 
de anchete psihosociale (604 anchete realizate pe parcursul anului 2017) care sunt 
întocmite pentru diverse situații și solicitări: în proceduri notariale privind divorțul cu 
minori și în dosare pe rolul instanțelor judecătorești ce au avut ca obiect divorțul, 
stabilire filiație, ordonanță președințială, consfințire acord mediere divorț, tăgadă 
paternitate, decădere din drepturile părintești, delegarea exercitării autorității 
părintești, revocare donație, încuviințare executare silită, acțiune în constatare, 
înlocuirea pedepsei amenzii, eșalonare plată amendă penală, scutire plată taxă de 
timbru, modificări măsuri juridice minori,  dar și anchete sociale pentru completarea 
dosarului în vederea acordării indemnizației de creștere și îngrijire copil în vârstă de 
până la doi ani. 
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Pe parcursul anului 2017, Biroul Autoritate tutelară a mai întocmit: 

- 59 referate privind numirea curatorului special care îl asistă sau reprezintă pe 
minor la încheierea de acte juridice sau proceduri succesorale. 

- 31 referate privind numirea curatorului special care îl asistă sau reprezintă pe 
bolnavul pus sub interdicție judecătorească la încheierea actelor juridice sau la 
proceduri succesorale. 

- 18 referate pentru încheierea unor acte juridice (contracte de întreținere) de 
către persoane vârstnice. 

- 365 de adrese către tutori privind obligativitatea depunerii dărilor de seamă 
anuale sau generale, după caz. 

 
Agenda Comunității este o altă modalitate prin care Primăria a sprijinit inițiativele 
comunității. În anul 2017 Primăria Sibiu a cofinanțat 30 de proiecte de voluntariat, 
mediu, sănătate, educație, patrimoniu etc, suma alocată fiind de 645.000 lei. 
  
Au fost organizate evenimente pentru viitoarele și proaspetele mămici, pentru cei 

preocupați să trăiască o viață 
sănătoasă, dar și pentru 
vârstnicii dispuși să petreacă 
timpul prin diverse jocuri, sport 
sau dans și astfel să aibă o viață 
socială activă. Evenimentele au 
fost destinate și au venit în 
sprijinul copiilor și 
adolescenților, aceștia 
participând la activitățile 
centrelor de vacanță, la 
activități în domeniul științei, la 
acțiuni de curățenie, de 
cunoaștere a mediului 
înconjurător, dar și la acțiuni de 
prevenire a violenței de gen. 

Câteva proiecte au vizat și copiii cu sindrom Down, pe cei cu deficiențe de auz dar și 
cu alte dizabilități. De asemenea, au fost organizate și cursuri de prim ajutor pentru 
profesorii de educație fizică și sport. Agenda a inclus și proiecte de cultură 
gastronomică, fiind tipărită o broșură cu rețete tradiționale, organizate cursuri pentru 
bucătari, dar și evenimente culinare în care bucătarii sibieni au gătit pentru comunitate.  
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*Relația instituției cu 
cetățenii* 
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Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratura Primăriei  
Ne dorim o administrație deschisă, apropiată și promptă pentru fiecare locuitor al 
orașului nostru. În acest sens Centrul de 
Informații pentru Cetățeni și Registratură din 
cadrul Primăriei Municipiului Sibiu este în 
permanență la dispoziția fiecărui cetățean care 
se adresează administrației locale, fie pentru o 
simplă informație, fie pentru a depune un 
document, pentru a face o sesizare sau pentru 
alte probleme de interes.  
 
Centrul preia în medie 120 de telefoane, 110 
email-uri și 20 de solicitări prin intermediul 
portalului E-administrație zilnic și oferă consultanță în medie unui număr de peste 150 
de cetățeni în fiecare zi. Cetățenii au depus la Primăria Sibiu pe parcursul anului 2017 
aproximativ 31.000 de documente.  

 
Chiar dacă aceste informații se regăsesc și pe site-ul 
instituției, cele mai frecvente solicitări adresate de 
către sibieni au privit: 
- informațiile referitoare la actele necesare emiterii 
certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire, 
certificatelor de nomenclator stradal, certificatelor de 
atestare construcții; 
- informațiile referitoare la actele necesare emiterii 
acordurilor de funcționare (vize anuale), autorizațiilor 
de alimentație publică și autorizațiilor de taxi (vize 
anuale); 
- informațiile referitoare la actele necesare pentru 
depunerea dosarelor de locuințe tineret și locuințe 
sociale; 
 

Aproximativ 1.230 de petiții s-au înregistrat din partea sibienilor, cu peste 600 mai 
puține decât în anul 2016. Printre cele mai dese sesizări în acest an s-au numărat: 

- problemele edilitare gospodărești, alături de cele privind iluminatul public și 
asfaltarea de străzi/trotuare; 

- problemele legate de managementul gunoaielor și colectarea lor, dar și sesizări 
privind taxa de salubrizare; 

- problemele privind amenajarea și întreținerea parcurilor și zonelor verzi; 
- problemele legate de parcări și ocuparea domeniului public; 
- problemele privind disciplina în construcții - executarea unor lucrări de 

construcții fără forme legale; reclamații privind desfășurarea unor activități 
comerciale neautorizate și creșterea animalelor în zone interzise; 

- problemele privind circulația auto, semaforizare, sensuri unice. 
 
Conducerea instituției este mereu implicată în rezolvarea problemelor locuitorilor 
orașului și este deschisă la dialog cu aceștia. Ca atare a acordat audiență unui număr 
de 294 de sibieni, în funcție de domeniul problemei ridicate. 
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Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor 
Serviciul de Stare Civilă a întocmit pe parcursul anului 4.034 certificate de naștere și 

2.325 de deces, înregistrându-se un 
spor natural puternic pozitiv la nivelul 
municipiului Sibiu.  
 
În decursul anului 2017 au fost 
încheiate 1.050 de căsătorii, cele mai 
multe fiind oficiate în iulie - 167. În 
cursul anului primarul municipiului 
Sibiu a oficiat 114 căsătorii.  
 
La acest serviciu au fost înregistrate și 
24 de cereri pentru schimbare a 

numelui sau prenumelui și 43 de dosare pentru divorț pe cale amiabilă. 
 
În anul 2017, Serviciul de Evidență a Persoanelor a eliberat 17.338 de cărți de 
identitate, din care 1.474 de cărți de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani. Au mai 
fost eliberate 754 de cărți de identitate provizorii și au fost înscrise 3.366 de mențiuni 
de reședință.   
 

Buna guvernanță, prin transparență și comunicare 

- Din data de 17 iulie Primăria Sibiu, prin Direcția Fiscală Locală, emite și în format 
electronic certificatele de atestare fiscală pentru bunurile imobile, adică terenuri și 
case. Și documentele pentru obținerea certificatului vor fi depuse de cetățeni tot în 
format electronic. 
- Un proiect important în sensul conștientizării comunității a fost participarea Sibiului 
la Săptămâna Europeană a Mobilității desfășurată în perioada 16-22 septembrie și 

având  ca scop 
dezvoltarea durabilă a 
mobilității în orașe, 
promovarea transportului 
public, dar și 
îmbunătățirea sănătății 
publice și a calității vieții 
în mediul urban. Primăria 
Sibiu a înscris orașul în 
program cu o acțiune 
numită “Ziua fără mașini”. 
Aceasta s-a desfășurat în 
22 septembrie și a 
presupus restricționarea 
accesului auto în Piața 
Mică, Piața Huet, Piața 

Schiller, strada Arhivelor și strada Centumvirilor. Piețele și străzile au fost eliberate de 
mașini în această zi și redate în întregime sibienilor și oaspeților orașului. 
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- Pentru a-i încuraja pe elevii cu rezultate 
bune la olimpiadele școlare, Primăria Sibiu a 
premiat și anul acesta performanțele 
acestora: 31 de elevi cu rezultate bune la 
olimpiadele naționale și 359 de elevi cu 
rezultate la olimpiadele județene au primit 
premii în valoare totală de peste 88.000 de lei. 

 

 

- În sensul conștientizării populației cu privire la semnalele de alarmă în cazurile de 
urgență, Primăria Sibiu a desfășurat sub coordonarea Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență Sibiu exerciții de alarmare prin acționarea sirenelor în fiecare primă 
miercuri din lună. 

- Pe site-ul www.sibiu.ro sunt publicate tot mai multe informații din oficiu pentru a 
informa și sprijini cetățenii (ex: știri, dezbateri publice, colectarea selectivă, asociațiile 
de proprietari, despre proiectele mari precum SIDU, PMUD). Aproape 200 de 
comunicate de presă au fost emise în acest an către mass media, fiind afișate și pe 
site-ul instituției. La aceasta se adaugă anunțurile privind consultări publice sau licitații, 
anunțuri de angajare sau diverse informații care pot fi de interes public. 

 

 

- Pentru ca informația să ajungă mai direct la cetățeni, instituția transmite informații și 
anunțuri publice prin intermediul unui newsletter către 15.000 de persoane. 

 

 

 

http://www.sibiu.ro/
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- Pagina de Facebook - Sibiu-pagina oficială a orașului – a trecut de 14.000 de LIKE-
uri și urmăritori, creșterea paginii fiind complet organică, nici postările și nici pagina în 
sine nefiind plătite.  

 

- Din 2017 Primăria Sibiu are și un cont Instagram pentru promovarea turistică, aici 
fiind postate imagini care să arate atuurile orașului și frumusețea acestuia 
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- S-a lucrat la o actualizare a aplicației Sibiu City App care va avea un modul destinat 
sibienilor, pentru sesizarea problemelor din oraș și pentru avertizarea privind 
șantierele deschise în oraș 

 

- Întâlnirile dintre sibieni și conducerea 
primăriei au devenit o obișnuință. Primarul 
Astrid Fodor s-a întâlnit cu cetățenii pe 
tema Strategiei de Dezvoltare a Sibiului, a 
Planului de Mobilitate Urbană a 
Municipiului Sibiu, pe tema proiectului de 
amenajare în scop de agrement și sport a 
Lacului lui Binder și la întâlnirea Zilele 
Vecinătății în cartierul Dioda. 

 

- Conducerea instituției s-a întâlnit în egală măsură și cu reprezentanți ai mediului de 
afaceri. O serie de investitori din Zona Industrială Vest au purtat discuții la Primărie cu 
privire la extinderea activității din orașul nostru, iar Primăria Sibiu i-a convocat pe o 
parte dintre aceștia la discuții privind modernizarea infrastructurii în zonă.  

Și investitori noi au luat legătura cu administrația locală, primarul Astrid Fodor 
prezentându-le potențialul economic al orașului și încercând să îi convingă să aleagă 
Sibiul pentru afacerea lor, orașul având toate atuurile, de la poziționare geografică și 
logistică și până la forță de muncă bine calificată.  

- În 2017 s-au făcut primele demersuri pentru formarea a trei grupuri de lucru mixte cu 
ONG-uri, specialiști, mediul universitar și administrație pe temele: dezvoltare urbană, 
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smart city și bună guvernare; în grupuri se vor discuta proiectele importante ale 
orașului pentru că ne dorim să aflăm opinia reprezentanților comunității, dar și să 
ascultăm idei noi și creative care să îmbunătățească proiectele. 

Relațiile oficiale și dimplomatice ale Primăriei Sibiu sunt o componentă importantă 
în imaginea orașului, în vizibilitatea externă a acestuia și oferă municipalității ocazia 
de a promova Sibiul din punct de vedere economic, cultural și turistic. 

 

În 2017 Sibiu și Primăria Sibiu a avut onoare și plăcerea să primească vizite la nivel 
înalt, gazda fiind primarul Astrid Fodor. Dintre acestea amintim: 

 Ceremoniile de marcare a aniversării a 10 ani de la succesul programului Sibiu 
Capitală Culturală Europeană 2007 la care au participat Președintele României, 
Excelența Sa, domnul Klaus Iohannis și premierul Marelui Ducat de Luxemburg, 
domnul Xavier Betel, precum și persoanele care au contribuit la reușita celor două 
programe.  

 Vizita oficială a Alteței Sale Regale, 
Prințesa Muna al Hussein a 
Regatului Hașemit al Iordaniei. 

 O delegație condusă de Prim-
Ministrul landului german Saxonia, 
domnul Stanislaw Tillich 

 Am avut onoarea să primim și vizite 
din partea dimplomaților străini: 
Ambasadorul SUA – E.S. Hans 
Klemm, Ambasadorul Germaniei – 
E.S. Cord Meier Klodt, Ambasadorul 
Franței – E.S. Michèle Ramis, Ambasadorul Elveției – E.S. Urs Heren, 
Ambasadorul Indoneziei – E.S. Diar Nurbintoro, Ambasadorul Belarusului – E.S. 
Andrei Grinkevich, Ambasadorul Iordaniei – E.S. Saker Malakawi. 
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 Vizita președintelui Landului Hessen domnul Norbert Kartmann și a domnului 
Manfred Pentz, membru al Parlamentului Landului Hessen, pentru a marca 25 de 
ani de la semnarea Tratatului dintre România și Republica Federală Germania 

privind cooperarea prietenească și 
parteneriatul în Europa. 
 O delegație a batalionului CIMIC 
România și a diviziei Civil Affairs din 
Armata SUA în cadrul căreia s-a 
discutat despre o colaborare pe tema 
protecției civile 
 O delegației parlamentară din landul 
Hessen 
 Delegații din orașele înfrățite: 
Landshut, Marburg, Klagenfurth, 
Deventer 
 O vizită la sediul Primăriei Sibiu din 

partea unei delegații germane conduse de deputatul Karl Schiewerling. 
 O vizită din partea domnului deputat Dr. Bernd Fabritius însoțit de Doamna Gerda 

Hasselfeldt, preşedintele fracţiunii Creştin Democrate din Bundestag-ul german,  

Deplasări pentru promovarea Sibiului și schimb de experiență:  
 în ianuarie 2017, primarul Astrid Fodor și o echipă din Primăria Sibiu s-a deplasat 

la Atena pentru a primi oficial titlul de Regiune Gastronomică Europeană; 
delegația sibiană a fost primită de Guvernatorul Regiunii Egeea de Sud, domnul 
George Hatzimarkos și de Ambasadorul României în Grecia, domnul Lucian Fătu. 

 O echipă a Primăriei Sibiu condusă de primarul Astrid Fodor a participat în luna 
martie, la București, la cea de-a cincea ediție a conferinței Cities of Tomorrow, 
organizată de Camera de Comerț Româno-Germană în colaborare cu Econet. 
Conferința a fost o platformă pentru schimbul de informații și experiență între 
mediul privat și autoritățile publice. Evenimentul a fost deschis de Ambasadorul 
Germaniei în România, Excelența Sa, domnul Cord Meier-Klodt. La această 
conferință Sibiul și-a prezentat proictele realizate și planurile pentru viitor.  

 În septembrie 2017, primarul Astrid Fodor a efectuat o deplasare la Dinkelsbühl, 
Germania, la întâlnirea sașilor sibieni. Scopul deplasării a fost acela de a prezenta 
proiectele Sibiului în fața românilor prezenți, arâtând evoluția orașului din punct 
de vedere economic, cultural, turistic și administrativ.    

 Primarul și delegați ai acesteia au 
participat la diverse conferințe în 
București și Cluj pe tema 
dezvoltării culturale și turistice, dar 
și a dezvoltării urbane de tip 
“smart”. Cu această ocaziae s-au 
efectuat schimburi de experiență 
valoroase și a fost promovat orașul  

 În noiembrie, primarul Astrid Fodor 
a primit din partea Asociației 
Municipiilor din România un 
premiu prin care Sibiul este distins 
pentru excelența în domeniul 
turismului. Gala a fost patronată de Președintele României, Excelența Sa, domnul 
Klaus Iohannis. 
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Conducerea Primăriei Sibiu și delegați ai 
instituției au participat ca în fiecare an la 
evenimentele orașului, printre care Ziua 
Națională, ceremonii militare de comemorare sau 
săbătorire a zilelor de însemnătate pe plan 
național, dar și ceremonii și evenimente 
organizate în învățământul preuniversitar și 
universitar.  
 

 
 
 
 
Sibiul a câștigat în 2017 doi cetățeni de onoare. În anul 2017 s-au adoptat hotărâri 
ale Consiliului Local pentru conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului 
Sibiu, doamnei Lucia Ana Țeposu Marinescu, arheolog și domnului Fred Nuss, 
fotograf.  
 

 

 
 
 


