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VIZIUNEA. Sibiul va deveni un județ nou, într-o eră modernă, în care performanța va fi una reală, cuantificată 
printr-un rezultat real: îmbunătăţirea standardului de viaţă al tuturor cetățenilor  pe bazele unei dezvoltări 
economice solide și ale unei constante preocupări de a evolua dinamic în toate domeniile vieții, prin ample 
proiecte sociale, culturale, turistice, agro-industriale, educaționale sustenabile.
 
MISIUNEA pe care ne-o asumăm vizează crearea unei instituții administrative puternice, bazată pe principiile 
unei guvernări în spiritul respectării legii, a dialogului, a echității și a eficienței, capabilă să asigure:
1. O administrație performantă și eficientă, deschisă parteneriatelor și receptivă la nevoile cetățenilor din toate 
localitățile județului Sibiu, bazată pe soluții practice la problemele concrete exprimate de unitățile administrative 
județene.
2. O administrație modernă, bazată pe responsabilizare și egalitate în fața șanselor de dezvoltare și prosperitate 
a tuturor cetățenilor, în acord cu principiile și strategiile de dezvoltare naționale și europene.
3. O administrație participativă, desfășurată în cooperare cu celelalte autorități ale administrației publice locale, 
naționale și europene.
 
VALORILE promovate de FDGR pentru cetățenii județului Sibiu
1. Respectul pentru demnitatea umană este o garanție a drepturilor și a libertăților fiecărui cetățean!
2. Respectul pentru justiția socială  asigură membrilor comunității perspective egale de educație, sănătate și 
autonomie, sprijinirea tuturor cetățenilor vulnerabili din punct de vedere social fiind extrem de importantă!
3. Respectul pentru mediu: o garanție pentru un viitor sigur!
4. Respectul pentru diversitatea culturală: cea mai valoroasă moștenire sibiană!
5. Respectul pentru diversitatea etnică: o societate fără discriminări rasiale, socio-economice și bariere 
instituționale, toți cetățenii având șanse egale de participare la viața comunității!



PRINCIPIILE FDGR în administrația locală
1. Principiul dezvoltării durabile, respectând particularitățile mediului ambiant urban și rural, prin corelarea 
nevoilor reale ale comunității cu identificarea resurselor de finanțare necesare implementării proiectelor de 
dezvoltare echilibrată a întregului județ.  
2. Principiul accesibilității, prin asigurarea dreptului la integrare în societate, egalitate de oportunități și servicii 
integrate de înaltă calitate pentru toți cetățenii județului Sibiu.
3. Principiul comunicării,  oferind posibilitatea cetățenilor să se implice și să contribuie la procesul dezvoltării 
durabile și la satisfacerea nevoilor comunităților locale.
4. Principiul profesionalismului și eficienței muncii în administrație, prin care fiecare funcționar public înțelege 
că activitatea sa în serviciul cetățeanului reprezintă o oportunitate, o datorie și o obligație, instituția 
administrativă având sarcina de a oferi cadrul perfecționării continue și al adaptării permanente a structurii 
aparatului administrativ la schimbările societății.
5. Principiul transparenței ne obligă la a construi o administrație publică fără corupție, fără conflicte de interese, 
cetățenii având dreptul la participare la dezbaterile publice.
6. Principiul echității și al egalității de șanse, bazat pe dezvoltarea unor parteneriate solide care să implice 
societatea civilă, reprezentanți ai mediului economic și ai celui  academic, instituțiile de guvernanţă județeană și 
națională, alături de toți actanții comunitari.
7. Principiul interculturalității și al incluziunii sociale, care presupune cunoașterea, respectarea și promovarea 
valorilor tuturor grupurilor care se regăsesc în structura etnică a județului Sibiu.
 
  Programul FDGR s-a elaborat de jos în sus, bazându-se pe strategiile locale: municipale Sibiu – Mediaș, 
orășenești, comunale, strategiile zonale elaborate de Grupurile de Acțiune Locală Mărginimea Sibiului, Țara 
Oltului, Microregiunea Hârtibaciului, Podișul Mediașului, Țara Secașelor Alba - Sibiu, Strategia de dezvoltare 
economico-socială a județului Sibiu, Strategia Agenției de Dezvoltare a Regiunii CENTRU și Strategiile Naționale 
Sectoriale, toate urmând a fi puse în concordanță cu Viziunea Uniunii Europene și Agenda 2030 pentru Dezvoltare 
Durabilă, la care România a aderat, alăturându-se celor statelor membre ONU pentru a promova echilibrul între 
cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economic, social şi de mediu.



    Dezvoltarea industriei și a serviciilor reprezintă un interes major al FDGR, având în vedere 
faptul că aceste sectoare reprezintă o importantă sursă de venituri în economia județului, 
crearea locurilor de muncă sigure și de perspectivă fiind o premisă a creșterii nivelului de trai 
și a calității vieții populației, atât în mediul urban cât și în mediul rural. 
 
Obiectivele pe care și le propune FDGR sunt:
 
• crearea condițiilor de infrastructură necesare dezvoltării zonelor și a parcurilor industriale în 
toate zonele cu potențial ale judeţului Sibiu (Zona Industrială Vest Sibiu, Zona Industrială Est 
Sibiu, Parcul Industrial și de Afaceri Cisnădie, Zona Industrială Ocna Sibiului (Z.I.O.S.), Zona 
Industrială Mârșa-Avrig, Zona Industrială Cârța, Zona Industrială Miercurea Sibiului, Zona 
Industrială Agnita, Zona Industrială Automecanica Mediaș, Zona Industrială Copșa Mică, 
Zona Industrială Dumbrăveni, Parcul Industrial Șelimbăr, Parcul Industrial Șura Mică etc.); 
• crearea condițiilor de infrastructură necesare dezvoltării de parcuri tehnologice (tehnologia 
informației și a comunicării, cercetare-dezvoltare etc.);
• susținerea inițiativelor de producere a energiei verzi și a dezvoltării unei economii 
nepoluante;
• oferirea unor facilități fiscale (scutirea sau reducerea impozitului pe proprietăți) în vederea 
atragerii de investiții în domenii de viitor (energie regenerabilă, digitalizare, automatizare, 
inteligență artificială);
• identificarea de către Consiliul Județean și primăriile  din județ a unor zone propice 
dezvoltărilor rezidențiale și includerea acestora în planurile urbanistice pentru construcția de 
locuințe, creșe, grădinițe și școli, în proximitatea dezvoltărilor industriale și tehnologice;
• dezvoltarea Aeroportului Internațional Sibiu, având în vedere rolul important pe care acesta 
îl are ca motor al economiei județului; realizarea unui Master Plan pentru   dezvoltarea și 
diversificarea activităților aeroportuare și non-aeroportuare, astfel încât până în anul 2024 
să fie asigurată atingerea pragului de rentabilitate (facilitate cargo, terminal de mentenanță 
aeronave, facilitate pentru catering și alte activități cu potențial economic);
• organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanți ai mediului de afaceri, ai Camerelor de 
Comerț naționale și internaționale, ai reprezentanților misiunilor economice a ambasadelor, 
ai membrilor Cluburilor de afaceri și a altor actanți din mediul economic în vederea dezbaterii 
asupra potențialului investițional în județul Sibiu.

INDUSTRIA
și
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ECONOMIE



   În condițiile în care  lumea de astăzi trăiește în plină eră a tehnologiei și a digitalizării, 
agricultura rămâne un factor economic demn de luat în seamă, având în vedere tendințele 
spre un stil de viață ecologic și sănătos al oamenilor, spre consumul de produse locale, cât și 
dorința de valorizare a unor elemente tradiționale care să păstreze popularitatea zonei.
 
FDGR și-a fixat ca obiective:
 
• sprijinirea producătorilor locali în vederea promovării produselor agroalimentare sibiene și a 
certificării acestora conform standardelor europene de calitate. Ne propunem certificarea la 
Comisia Europeană a minim 3 produse în perioada 2020-2024 și sprijinirea dezvoltării 
comunităților locale pe baza notorietății acestora;
• oferirea de consultanță printr-un departament de specialitate al Consiliului Județean Sibiu, 
aflat în directa subordine a președintelui, pentru a facilita accesarea de fonduri europene în 
cadrul exercițiului financiar 2021-2027 pentru înființarea, modernizarea și dotarea de 
exploatații agricole și unități de procesare;
• îmbunătățirea condițiilor de desfacere din piețele agroalimentare, modernizarea și 
extinderea piețelor volante;
• susținerea acțiunilor de marketing al produselor agro-alimentare locale și dezvoltarea unei 
platforme online care să vină în sprijinul micilor producători din județul Sibiu; organizarea de 
evenimente de profil pentru promovarea produselor locale, atât în rândul consumatorului 
final cât și în unitățile din industria ospitalității;
• consolidarea relațiilor și cooperarea cu Grupurile de Acțiune Locală, factori de dezvoltare 
rurală, pentru a accesa fonduri europene și a crea parteneriate solide cu rezultate palpabile în 
creșterea nivelului de trai în zona rurală;
• înființarea unei bănci de resurse genetice vegetale pentru soiuri specifice zonei de munte și 
pentru soiuri românești vechi;
• elaborarea unei strategii de dezvoltare a satului sibian cu scopul repopulării zonei rurale și 
montane a județului Sibiu;
• inițierea unui program de dezvoltare a micro fermelor ecologice și a fermelor de familie în 
mediul rural.
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Turismul reprezintă o importantă forță motrice în evoluția unei comunități, angrenând factori 
capabili să devină surse eficiente de dezvoltare economică. Județul Sibiu beneficiază de un 
patrimoniu cultural și istoric deosebit, recunoscut la nivel european, de peisaje variate și un 
relief bogat, care permite o serie largă de activități turistice, fiind considerat unul dintre 
județele cu cel mai mare potențial de dezvoltare și promovare turistică din România.
 
Prin urmare, obiectivele FDGR în acest domeniu sunt: 
 
• realizarea unei strategii turistice a județului alături de Asociația Județeană de Turism Sibiu, 
în colaborare cu operatorii din turism, organizațiile profesionale și neguvernamentale din 
domeniu;
• îmbunătăţirea accesibilităţii informaţiei turistice, promovând județul Sibiu ca destinație 
turistică atractivă, sigură și de calitate, corespunzând standardelor impuse de U.E; 
• sprijinirea inițiativelor locale de dezvoltare și promovare a turismului durabil, responsabil, cu 
impact favorabil asupra patrimoniului antropic, architectural și natural;
• stimularea conceptului de „green turism” (turism de drumeție, ciclism, trotinete etc.) prin 
extinderea traseelor montane și de ciclism și crearea de hărți și materiale informative pentru 
traseele de biciclete și pentru traseele montane;
• promovarea circuitelor itinerante pentru toate categoriile de vârstă, cu tematici diverse, cu 
focus asupra proiectului Eurorando 2021;
• promovarea agroturismului  la evenimente de profil din România și Europa, precum și în 
contextul unor festivaluri folclorice organizate în fiecare regiune a județului; 
• impulsionarea turismului balnear și medical, prin proiecte de refacere a infrastructurii 
stațiunilor cu potențial turistic major (Ocna Sibiului, Bazna), includerea lor în patrimoniul 
turistic național, crearea unor centre terapeutice și de recuperare moderne, care să ofere 
servicii de calitate, la nivel european;
• extinderea notorietății turismului cultural și dezvoltarea turismului gastronomic;
• reactualizarea studiului privind dezvoltarea zonei Păltiniș ca stațiune pentru toate 
anotimpurile  și promovarea oportunităților rezultate în vederea dezvoltării armonioase și 
sustenabile a acesteia.

TURISMUL

ECONOMIE



Calitatea vieții se definește și în termeni care privesc starea de sănătate a 
populației, facilitarea accesului la asistență medicală și la serviciile de îngrijire a 
sănătății pe care le oferă instituțiile de resort la nivelul județului. Bunăstarea 
fizică, mentală şi socială este un interes primordial în viziunea FDGR, care și-a 
propus următoarele obiective în perioada 2020-2024: 
 
• urgentarea construirii complexului clinic judeţean de tip monobloc,  care să 
devină o bază modernă de asistenţă medicală complexă, cuprinzând toate 
secţiile de urgenţă, de boli cronice şi de recuperare, atât pentru adulți, cât și 
pentru copii. 
• crearea condițiilor de infrastructură necesare unor dezvoltări conexe noului 
spital județean: complex comercial, cămin pentru medici rezidenţi, hotel pentru 
aparţinătorii pacienților, după modelul spitalelor moderne din Europa;
• înființarea unui centru de îngrijiri paliative după modelul centrului Dr. Carl 
Wolff din Sibiu, parte a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu; 
• înfiinţarea unor noi centre de permanenţă ale medicilor de familie în toate 
orașele județului, pentru degrevarea activităţii serviciului UPU  (Unitatea de 
primiri urgențe), în special la sfârşit de săptămână şi pe durata sărbătorilor 
legale;
• înființarea unui compartiment ATI (Anestezie și terapie intensivă) în cadrul 
Spitalului de pneumoftiziologie;
• dezvoltarea conceptului de telemedicină;
• promovarea unor programe de educație sanitară pentru a crește atenția care 
trebuie acordată profilaxiei diferitelor boli acute (COVID-19, rujeolă etc.) și 
cronice (boli cardio-vasculare, diabet zaharat etc.), mai ales a celor care 
reprezintă probleme de sănătate publică.

SĂNĂTATE
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PUBLICE ALE
ADMINISTRAȚIEI



Principala resursă pentru dezvoltarea judeţului o reprezintă locuitorii săi, prin urmare, formarea 
acestora pe tot parcursul vieţii este de importanţă primordială pentru FDGR. În egală măsură, 
educaţia trebuie să aibă ca scop pregătirea tinerilor pentru o bună inserţie pe piaţa muncii, dar 
şi păstrarea şi cultivarea valorilor generate de diversitatea etnică, lingvistică şi culturală a 
comunităţilor, de varietatea de obiceiuri, tradiţii şi mentalităţi. 
 
FDGR are următoarele obiective în acest domeniu:
 • crearea unui cadru logistic eficient de accesare a fondurilor europene nerambursabile pe toate 
axele specifice domeniului educației și cercetării;
• reabilitarea şi extinderea şcolilor aflate în administrarea autorităţilor locale, astfel încât 
învăţământul preuniversitar în totalitatea sa să se desfăşoare înainte de masă;
• construcția de noi creșe, grădinițe și școli, atât în municipii cât și în localitățile din județ;
• crearea condiţiilor pentru studiul culturii locale şi promovarea acesteia prin muzee digitalizate;
• asigurarea standardelor educaţionale de nivel european prin formarea continuă a cadrelor 
didactice, dotarea materială a şcolilor şi o bună funcţionare administrativă;
• dezvoltarea şi extinderea învăţământului în sistem dual, sprijinind astfel elevii să înveţe şi să 
deprindă o meserie în acelaşi timp;
• suport și bază logistică pentru învățământul online, e-learning, crearea unor platforme cu 
resurse materiale auxiliare, biblioteci tematice virtuale; 
• susținerea implicării comunităţilor locale în crearea premiselor pentru desfăşurarea în bune 
condiții a învăţământului;
• sprijinirea parteneriatelor dintre şcoli şi mediul economic în vederea unei mai bune pregătiri a 
elevilor şi integrării lor ulterioare în regim de muncă (Proiectul „Adoptă o școală”);
• încurajarea parteneriatelor cu toate instituțiile abilitate pentru efectuarea de stagii de 
practică; 
• acordarea unei atenţii sporite formării şi reconversiei profesionale a adulţilor;
• stimularea și sprijinirea parteneriatului dintre Casa Corpului Didactic Sibiu, ULBS, IȘJ, CJRAE 
și rețeaua școlară teritorială, lărgirea ofertei de cursuri de perfecționare a cadrelor didactice;
• susţinerea elevilor cu performanţe deosebite, de exemplu, prin acordarea de premii pentru 
elevii cu rezultate bune la fazele naţionale și internaționale ale olimpiadelor;
• susținerea unor campanii de prevenire a abandonului şcolar;
• dezvoltarea unor programe și campanii de prevenire și combatere a tuturor tipurilor de acțiuni 
din categoria bullying-ului școlar, inclusiv electronic (cyber bullying), în parteneriat cu IȘJ, ULBS, 
CJRAE;
• sprijinirea măsurilor de eradicare a fenomenului de neșcolarizare și a părăsirii timpurii a școlii, 
a campaniilor de reducere a absenteismului școlar, de eliminare a alfabetismului și de 
recuperare a celor care nu au frecventat sau care au abandonat învățământul obligatoriu 
(„A doua șansă” - proiect permanent al IȘJ).
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  Monumentele, siturile și mediile culturale sunt resurse care trebuie să devină o 
parte activă a domeniului patrimonial, iar administrarea lor trebuie proiectată 
pe termen lung. Elementele patrimoniului istoric, antropic și natural, cu care 
Sibiul a fost din plin binecuvântat, sunt surse de experiențe emoționale și 
estetice unice, iar din acest motiv societatea modernă nu are decât de câștigat 
din conservarea și utilizarea lor activă.
 
 Obiectivele FDGR au în vedere faptul că județul Sibiu  va continua – în 
parteneriat cu toți factorii interesați: administrații publice locale, organizații 
neguvernamentale, instituții publice, societăți comerciale, cetățeni - să conserve 
și să promoveze patrimoniul natural și cultural comun, să identifice surse de 
finanțare sustenabile, principalele direcții fiind următoarele:
 
• protecția patrimoniului cultural și natural, conservarea, restaurarea și punerea 
în valoare în vederea creșterii atractivității fiecărei localități, în funcție de 
specificul ei etnic și nevoile populației;
• conservarea și promovarea patrimoniului imobil, mobil și imaterial în pericol, ca 
elemente definitorii de identitate locală, regională și națională;
• integrarea patrimoniului cultural în circuitele turistice, în vederea asigurării 
accesului cetățeanului indiferent de mediu rural/urban - la drepturile culturale și 
la actul cultural;
• încurajarea parteneriatelor în integrarea tuturor componentelor culturale: 
educația, cercetarea, politica socială, dezvoltarea regională și relațiile externe;
• promovarea colaborării în crearea și promovarea culturii, prin încurajarea 
tehnologiilor media și digitale, pentru integrarea în lumea culturii interactive;
• sprijinirea tuturor industriilor creative, pentru crearea de locuri de muncă și 
dezvoltare  durabilă.
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   În ceea ce privește cultura, FDGR o consideră ca fiind un element definitoriu pentru o 
comunitate, iar accesul la cultură, o condiţie intrinsecă a creşterii calităţii vieţii. Din acest motiv, 
FDGR își asumă consecvent susținerea temelor prevăzute în Ghidul de Dezvoltare a Municipiului 
Sibiu 2014 - 2024, cu obiectivele specifice pentru domeniile Cultură, Sport, Turism, Inovaţie şi 
Cercetare, prin următoarele obiective: 
 
• menţinerea județului Sibiu ca un centru cultural important în regiune, cu renume internaţional, 
militând pentru păstrarea caracterului istoric și multicultural al zonei;
• sprijinirea înființării unui centru multifuncțional dedicat comunității și a unor hub-uri comunitare, 
în parteneriat cu asociații și fundații, prin care să aducă în atenția societății sibiene diverse 
activități culturale, pe diferite teme de interes (cultural, educațional, comunitar etc.);
• promovarea, în continuare, a managementului cultural şi susţinerea proiectelor în cadrul 
agendei culturale, sportive, comunitare și de tineret care se stabilesc anual la nivel de judeţ şi local;
• necesitatea protejării şi conservării patrimoniului cultural şi artistic al judeţului Sibiu va fi o 
prioritate în proiectele cu finanțare europeană și prin tipuri de programe prioritare axate pe 
informare, dezvoltare comunitară și pe evenimente de tineret;
• consolidarea relaţiilor existente şi de încheierea de noi parteneriate ale diverselor localităţi 
sibiene cu alte localităţi/regiuni/provincii din ţară şi din străinătate;
• susținerea unor proiecte care privesc documentarea, inventarierea, conservarea, promovarea și 
administrarea eficientă a patrimoniului cultural cu toate componentele sale;
• adaptarea agendei culturale a județului la nevoile comunităților din cele 5 zone de dezvoltare 
(Mărginimea Sibiului, Țara Secașelor, Valea Târnavelor, Valea Hârtibaciului, Țara Oltului), prin 
valorizarea resurselor locale și comunicarea lor către mediul urban din județ și beneficiarii 
turismului cultural;
• susținerea meșteșugarilor tradiționali (artizani, bresle, calfe itinerante, meșteri constructori) 
prin crearea unui cadru de protecție care să reglementeze valorizarea acestora prin evenimentele 
culturale organizate la nivel județean;
• dezvoltarea unei   infrastructuri digitale prin care se va putea facilita accesul la informația 
documentară, logistică și de infrastructură, a principalelor obiective de patrimoniu cultural-istoric 
(Proiectul „Muzeul Digital al Culturii și al Civilizației Județului Sibiului”);
• crearea unui cadru legal pentru colaborarea cu grupurile de acțiune locală (GAL) în vederea 
utilizării maximale a fondurilor pentru revitalizarea patrimoniului material și imaterial;
• susținerea instituțiilor de cultură subordonate pentru realizarea unor evenimente și acțiuni 
internaționale, Sibiul fiind așezat la loc de cinste pe harta culturală a Europei (ex: Târguri 
internaționale de patrimoniu, târguri de carte, conferințe, expoziții), inclusiv proiecte care să 
vizeze includerea unor obiective în categoria siturilor UNESCO.
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Familia reprezintă  un microunivers social în care oamenii se dezvoltă armonios  
și se integrează în societate, cultivând valori și idealuri comune. Preocuparea 
pentru starea de bine a familiei presupune identificarea și dezvoltarea unor 
oferte educaționale, culturale, turistice, sportive și de relaxare, iar FDGR 
urmărește ca obiective principale în acest domeniu următoarele:
 
• reamenajarea parcurilor şi a zonelor verzi atât din punct de vedere al 
vegetaţiei, cât şi din punct de vedere al mobilierului şi al funcţionalităţii; inițierea 
și sprijinirea unor noi proiecte de amenajare de parcuri;
• extinderea zonelor de joacă pentru copii, amenajarea de noi locuri şi 
amplasarea de echipamente de fitness, inclusiv în cartiere limitrofe ale oraşelor, 
construcția unor mini-parcuri tematice de distracţie sau a unor trasee 
educativ-recreative;
• promovarea şi popularizarea în şcoli a traseelor şi a zonelor turistice prin 
materiale promoționale atractive, campanii și acțiuni realizate în colaborare cu 
agenți turistici, ghizi etc;
• implicarea tinerilor în acţiuni/campanii de întreţinere a zonelor turistice - 
programe extraşcolare/comunitare de igienizare  și valorificare  a traseelor 
turistice;
• dezvoltarea sportului de masă şi revigorarea sportului de performanță;
• amenajarea de terenuri simple destinate activităţilor sportive, în funcţie de 
necesităţile comunităţilor respective (fotbal, handbal, volei, baschet, tenis, tenis 
de masă), atât în mediul rural, cât şi în mediul urban;
• susţinerea şi organizarea unor competiţii în aer liber/evenimente dedicate 
familiei, concerte, expoziții, dar și promovarea tradiţiilor locale prin organizarea 
unor serbări stradale;
• finalizarea  proiectului Lacului lui Binder pentru a crea o nouă zonă de 
agrement;
• identificarea zonelor nefolosite și libere de construcții si promovarea 
amenajării unor terenuri sportive (fotbal, baschet, handbal etc);
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  Infrastructura este unul din factorii determinanți care influențează creșterea 
economică, având un impact major în ceea ce privește nivelul de trai și gradul de 
competitivitate al unei comunități. Calitatea drumurilor, a căilor ferate, a 
transportului aerian și a rețelelor de utilități reprezintă cei mai importanți indicatori 
ai infrastructurii, iar investițiile în acest domeniu sunt esențiale pentru dezvoltarea 
socio-economică. Obiectivele pe care și le-a stabilit FDGR în acest domeniu sunt:
 
Infrastructura de transport 
• asigurarea unei infrastructuri rutiere moderne care să realizeze conexiunea rapidă 
și sigură între localitățile și microregiunile județului, în conectivitate cu rețelele 
naționale și transeuropene;
• implementarea de proiecte de infrastructură care să asigure fluidizarea traficului 
în zonele urbane (centura de sud a Sibiului, centura ocolitoare a Mediașului, trenul 
urban Cisnădie-Sibiu, centura ocolitoare a orașului Agnita);
• reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes județean și local;
• corelarea procesului de reabilitare și modernizare a rețelei de transport rutier 
județean cu cel comunal, în vederea asigurării unui acces optim la obiectivele 
turistice și de patrimoniu;
• prioritizarea investițiilor pentru asigurarea coridoarelor de conectivitate între polii 
de creștere economică și arealele cu mare densitate a populației;
• creșterea gradului de siguranță la intersecțiile unde capacitatea acestora de 
preluare a traficului rutier actual și de perspectivă este depășită prin reamenajarea 
acestora cu sensuri giratorii, amenajarea de benzi suplimentare pentru realizarea 
virajului, semaforizări;
• crearea unei infrastructuri de transport inter-județean eco (vehicule hibride și 
electrice) care să asigure transportul regional al pasagerilor/școlarilor pe distanțe 
scurte și medii;
• construirea de parcări sub- și supraterane în municipiul Sibiu;
• încurajarea transportului alternativ prin extinderea infrastructurii de piste 
destinate bicicletelor și trotinetelor electrice și facilitarea conectivității de tip rețea 
în zona urbană și periurbană;
• sporirea siguranței și a confortului traseelor destinate bicicletelor, precum și 
adaptarea infrastructurii rutiere și a indicatoarelor de trafic în scopul prevenirii 
accidentelor;
• construirea de facilități de parcare și de puncte de încărcare pentru bicicletele 
electrice.
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INFRASTRUCTURA

Infrastructura de apă-canal
• dezvoltarea unui sistem modern de alimentare cu apă potabilă, de colectare și 
tratare a apelor uzate, conform directivelor europene;
• introducerea infrastructurii de apa-canal în localitățile unde nu există;
reabilitarea și extinderea sistemelor existente de transport și distribuție a apei;
construirea/reabilitarea rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor 
uzate;
• implementarea și eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul 
procesului de epurare a apelor uzate;
• reabilitarea și construcția de stații de tratare a apei potabile, împreună cu 
măsuri de creștere a siguranței în alimentare și reducerea riscurilor de 
contaminare a apei potabile.
• continuarea procesului de contorizare individuală a utilizatorilor care au regim 
de plată bazat pe consumul paușal;
• reducerea pierderilor de apă potabilă, în vederea conservării resurselor naturale 
de apă.

SERVICIILE
PUBLICE ALE
ADMINISTRAȚIEI



    Principial, FDGR este un promotor activ al politicilor UE cuprinse în Pactul Ecologic 
European 2020, care să asigure conservarea resurselor naturale și habitatelor, 
precum și protejarea cetățenilor și creșterea calității vieții acestora în contextul 
schimbărilor climatice actuale. Aplicarea cu rigurozitate a legislației în cadrul actelor 
administrative la nivel județean, dar și urmărirea impactului măsurilor propuse, sunt 
acțiuni necesare pentru creșterea calității vieții și a siguranței locuitorilor noștri.
 
Obiectivele FDGR care se subscriu strategiei de mediu a județului Sibiu sunt:
 
• îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, 
reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor din patrimoniul 
Consiliului Județean;
• sprijinirea autorităților cu competențe în prevenția și depistarea cazurilor de 
defrișări ilegale;
• dotarea instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean cu sisteme de încălzire 
care utilizează energie regenerabilă;
• campanii de educare și conștientizare a publicului privind protecţia mediului în 
colaborare cu activiștii de mediu și organizațiile de protecție a mediului; 
• protejarea echilibrului ecologic și a calității mediului în zone de interes ecologic prin 
evitarea impactului antropic. FDGR se va asigura de faptul că dezvoltările urbane vor 
fi realizate după principiul sustenabilității;
• crearea de spații verzi în mediul urban;
implementarea sistemului integrat de management al deșeurilor din județ și 
construirea de facilități de tratare moderne (instalații de tratare mecano-biologică a 
deșeurilor, stații de sortare automatizate) care să creeze premisele atingerii țintelor 
de reciclare și deviere de la depozitare a deșeurilor;
• taxarea echitabilă a deșeurilor generate de cetățeni, în conformitate cu principiul 
european ”poluatorul plătește”;
• inițierea unor campanii de informare, conștientizare și educare a cetățenilor în 
separarea  corectă și eficientă a deșeurilor și crearea de structuri mixte autorități - 
comunitate, cu rol în monitorizarea gestionării sistemului de salubrizare și a prevenirii 
depozitărilor ilegale;
• cooperarea cu structurile teritoriale ale autorităților de mediu (Garda de Mediu, 
Autoritatea pentru Protecția Mediului) cu rolul de a gestiona mai bine conservarea 
mediului și a zonelor protejate din județ;
• inițierea unui plan de acțiune în vederea prevenirii și reducerii zgomotului ambiant.
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  Domeniul asistenței sociale ocupă un loc foarte important în proiectele de viitor 
ale FDGR, întrucât  principalele misiuni ale societății de astăzi și ale administrației 
publice la nivel european sunt  eradicarea sărăciei și incluziunea socială, la nivelul 
tuturor categoriilor sociale defavorizate.
   Prin urmare, FDGR apreciază că este nevoie de creșterea calității activității în 
relația cu beneficiarii de servicii și programe sociale, fiind   nevoie de 
implementarea unui sistem eficient de coordonare, monitorizare și control, 
urmând legislația în materie. 
 
Obiective FDGR:
 
• încurajarea parteneriatelor public-privat pentru dezvoltarea de servicii sociale 
care să răspundă unor nevoi sociale cu caracter special, promovarea contractării 
de servicii sociale de la furnizori privați (acreditați și licențiați) pentru serviciile 
sociale din administrarea DGASPC Sibiu;
• organizarea și promovarea unor sesiuni de dezbateri publice pe  teme prioritare 
din domeniul incluziunii sociale, implicând un număr mare de participanţi din toate 
domeniile de activitate conexe, prin care să se identifice și să se găsească soluții 
prompte și eficiente la problemele stringente din sfera comunitară;
• construirea unui Centru Comunitar Județean care să asigure, în primul rând, 
servicii sociale specializate constând în sprijin în gestionarea și depășirea 
situațiilor de nevoie socială, consiliere și sprijin în reeducare profesională a tinerilor 
și în reintegrarea acestora, creșterea gradului de incluziune socială a persoanelor, 
copii, adulți și vârstnici, precum și a oamenilor străzii, aflate în situații speciale;
• susținerea proiectelor pentru  sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită 
măsuri de protecţie socială, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestor 
categorii de populaţie;
• dezvoltarea de servicii sociale și medicale la nivel județean pentru persoanele cu 
dizabilități, copii și adulți, de ex. centre de tip respiro, centre de zi, în comunitate în 
funcție de diagnoza socială, la domiciliu, acțiuni de voluntariat etc;
• proiectarea și implementarea unor proiecte de integrare socio-profesională a 
tinerilor de peste 18 ani, după ieșirea din sistemul de protecție socială, prin 
implicarea instituțiilor abilitate în domeniul protecției și asistenței sociale și 
identificarea resurselor financiare din surse interne și externe;
• promovarea terapiei ocupaționale, ca formă de asistență socială eficientă.
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     Protecţia copilului implică acțiuni de sprijinire a familiei pentru creşterea şi educarea copiilor;
prevenirea abandonului copiilor aflaţi în familii cu risc, precum și: 
• reintegrarea copiilor din centrele de plasament într-o familie, de preferat în cea 
naturală;
• construcția de case de tip familial, care vor înlocui centrele de plasament;
• susținerea programului “școală după școală”; sprijin pentru copii defavorizați;
• încheierea de parteneriate între autoritățile locale și ONG-uri care desfăşoară 
proiecte pentru copiii din familii cu o situaţie socială precară şi pentru aceia ai căror 
părinţi sunt plecaţi în străinătate; susţinerea financiară a proiectelor respective;
• creşterea numărului de locuri în creşe, grădiniţe și școli; construirea unor locații noi 
sau reabilitarea celor existente; 
• înfiinţarea de centre de zi şi centre de consiliere pentru copii; 
• îmbunătăţirea situaţiei tinerilor şi a familiilor tinere prin: acordarea de terenuri 
pentru construcţia de locuinţe; construirea de locuinţe pentru tineret; 
• diversificarea ofertelor de petrecere a timpului liber – educativ, cultural, sportiv;
• amenajarea şi întreţinerea de noi locuri de joacă distribuite în mod echilibrat pe 
teritoriul municipiilor, al oraşelor şi comunelor judeţului Sibiu pentru a mări 
accesibilitatea la ele. 
 
  O mare atenție va acorda FDGR sprijinului pentru persoane vârstnice, având în 
vedere ponderea pe care această categorie de vârstă o are în harta demografică a 
țării. Astfel, obiectivele noastre vizează: 
• asigurarea unei game variate de servicii de bază sau servicii specializate pentru 
persoane vârstnice prin instituţiile din subordinea autorităţilor publice locale;
• dezvoltarea unui sistem de îngrijire la domiciliu, care permite într-o mai mare măsură 
păstrarea demnităţii persoanelor asistate, putându-se realiza prin: acordarea unei 
mese calde la domiciliu, servicii sociale de bază – igienă corporală, 
îmbrăcare-dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, comunicare ş.a. –, 
servicii de suport – prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj 
ş.a.;
• înfiintarea unui centru de recuperare și reabilitare pentru persoane vârstnice, care să 
ofere servicii complexe de natură psiho-terapeutică, medicală și socială.  
servicii de consiliere;
• crearea unor cluburi de zi în diferite cartiere, având ca scop petrecerea timpului liber, 
socializarea dar și activități socio-medicale pentru persoanele vârstnice;
• crearea de locuri de întâlnire în cartiere: cluburi cu activităţi specifice, lectură, 
gimnastică, sărbătorire zile de naştere sau nume ş.a.;
•  acordarea de gratuităţi pentru folosirea mijloacelor de transport în municipiile Sibiu 
și Mediaș.
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 În ceea ce privește violența domestică, FDGR are în vedere:
• asigurarea operativă a intervenţiei efectuate de Echipa intersectorială a 
judeţului Sibiu în cazurile de violenţă domestică; crearea unei echipe mobile, care 
se deplasează la intervenții de urgență;
• desfăşurarea în unităţile de învăţământ şi în diferite alte spaţii publice a 
campaniilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum și a unor 
programe de consiliere psihologică a acestora.
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Administrația publică în secolul XXI se subscrie dezideratului “Competență – 
Devotament – Respect”, totul cu implicarea și în folosul cetățeanului.
 
  Dezvoltarea locală și județeană se bazează pe parteneriatul cu cetățenii, care trebuie 
încurajați și educați să participe activ la actul administrativ decizional. Datorită 
schimbărilor tehnologice, economice, sociale și politice la nivel conceptual și global 
importanța comunicării eficiente între cetățeni și reprezentanții autorităților locale 
devine un factor mai mult decât esențial pentru consolidarea regimurilor democratice 
prin acceptarea unui nou tip de guvernare și anume așa-numita guvernare deschisă.
 
FDGR își propune să atingă următoarele obiective:
 
• creșterea transparenței administrative și diminuarea birocrației prin simplificarea 
circuitelor documentelor; simplificarea procedurilor de emitere a avizelor/autorizațiilor/ 
documentelor (de exemplu avize de urbanism, autorizații de construcție, cereri către alte 
servicii publice etc) și crearea unui oficiu/portal unic de primire a solicitărilor cetățeanului;
• asigurarea unui acces mai larg al cetățenilor la informațiile și documentele aflate în 
posesia instituțiilor statului, dezvoltarea serviciilor electronice de depunere a actelor, 
automatizarea proceselor și eliberarea online/offline a documentelor: certificate, avize, 
acorduri, autorizații etc;
• extinderea aplicațiilor cu rolul transmiterii de informații, de comunicare cu cetățenii cu 
rol de platformă în vederea accesării de servicii sau de efectuare a plăților;
• participarea cetățenilor la procesul decizional și asigurarea legitimității, eficacității și 
responsabilității administrației față de cetățean;
• prevenirea acțiunilor care amenință integritatea publică prin acte de corupție sau abuz 
în funcție;
• dezvoltarea unui program dinamic și interactiv de colaborare prin dezvoltarea de 
programe și proiecte de dezvoltare sau susținere, prin realizarea de parteneriate între 
autoritățile administrației publice din comune, orașe, municipii și autoritățile 
administrației publice de la nivelul județului;
• folosirea platformelor de plăţi electronice atât la Consiliul Judeţean, cât şi la primării; 
introducerea unor asemena platforme la primăriile care nu au încă un sistem electronic 
pentru plăţi;
• interconectarea bazelor de date ale diferitelor instituţii administrative, pentru ca 
documentele provenite de la cetățeni să fie preluate sau consultate electronic;
• realizarea de acorduri între autoritățile administrației publice locale pentru a participa, 
inclusiv prin alocare de fonduri, la inițierea și la realizarea unor programe de dezvoltare 
regională, în condițiile legii.
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PARTENERIATUL CU SOCIETATEA CIVILĂ
 
Societatea civilă este temelia unei democrații funcționale. În acest domeniu, Sibiul este un etalon 

a tot ceea ce înseamnă existența și activitatea laborioasă a formelor asociative de tip apolitic. 
Există un spectru larg al domeniilor de activitate al acestor organizații, ai căror membri, de fiecare 
dată, au dat dovadă de spirit civic, creativitate, inovație, dedicație, empatie, solidaritate, atribute 
esențiale în bunul mers al unei comunități active, prezente și conștiente.

În aceste condiții, FDGR va avea o deschidere necondiționată pentru parteneriate durabile și cu 
impact, conforme cu nevoile actuale ale comunității, atât pentru organizațiile constituite juridic, 
cât și pentru cetățenii asociați sub diferite forme care doresc să participe la viața publică, să 
influențeze politicile, să apere sau să promovează interesele comunității.

Consiliul Județean Sibiu va rămâne deschis tuturor inițiativelor civice, sprijinind corespunzător – 
financiar și logistic – toate agendele destinate finanțării programelor culturale,  comunitare, 
sportive și de tineret. 

Realizarea de parteneriate cu toate cultele religioase conform structurii confesionale din județul 
Sibiu este, de asemenea, un deziderat al FDGR. Respectând autonomia religioasă, perteneriatele 
vor fi centrate atât pe programe ecumenice de asistență medicală, socială și spirituală destinate 
categoriilor sociale defavorizate sau expuse unui risc major epidemiologic, cât și pe sprijinul efectiv 
pentru punerea în siguranță, conservarea, reabilitarea și punerea în valoare a tuturor 
monumentelor istorice.
 
 PARTENERIATUL INSTITUȚIONAL
 
Parteneriatele cu Președinția, Parlamentul, Guvernul, Instituția Prefectului, precum și cu 

instituțiile deconcentrate,  vor avea la bază cele trei principii fundamentale privitoare la 
organizarea administrației publice, respectiv teritoriale: principiul descentralizării, al autonomiei 
locale și al  deconcentrării  serviciilor publice, care asigură organizarea și funcționarea 
administrației publice pe criterii de eficiență, prin descentralizarea puterii decizionale și 
responsabilizarea la nivelul local al autorităților publice locale, ceea ce constituie scopul principal 
în orice stat european.

Între aceste instituții se realizează parteneriate în conformitate cu Legea în vigoare privind 
Codul Administrativ al României.

COOPERARE REGIONALĂ ȘI INTERREGIONALĂ
 

FDGR își propune:
• cooperarea cu județele limitrofe în proiecte structurale de infrastructură, turism și digitalizare;
• susținerea descentralizării în managementul proiectelor structurale la nivelul regiunii Centru 
(ADR Centru);
• susținerea și sprijinirea direcțiilor proprii de management al proiectelor europene din cadrul 
Consiliului Județean Sibiu și al primăriilor, care au asemenea birouri sau direcții.
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Situația generală la nivel internațional impune o nouă strategie de colaborare 
inter-instituțională, iar în această direcție FDGR va fi deschis tuturor parteneriatelor 
internaționale capabile să consolideze dezvoltarea și schimbul avantajos de valori. Statutul 
pe care Sibiul l-a dobândit ca pol al diversității culturale – Sibiu, Capitală Culturală 
Europeană  (2007), ca oraș simbol al cooperării internaționale – Reuniunea informală a 
șefilor de stat și de guvern ai UE (2019), ca loc strategic NATO prin adoptarea hotărârii de 
înființare a comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est  (Headquarters 
Multinational Corps South-East - HQ MNC-SE) în garnizoana Sibiu în urma propunerii 
Președintelui României la solicitarea Ministerului Apărării Naționale și cu avizul Consiliului 
Suprem de Apărare a Țării (2020) reprezintă doar câteva repere pentru prezentarea politicii 
locale și județene în raport cu entități similare internaționale sau la nivel înalt. 

De-a lungul timpului, parteneriatele internaționale au creat oportunități pentru mediul de 
afaceri, contribuind activ la consolidarea unui brand local puternic, reprezentativ la nivel 
național, european și internațional. Parteneriatele internaționale ale administrației publice 
au fost sprijinite cu profesionalism de instituțiile subordonate, instituțiile guvernamentale și 
cele non-guvernamentale, de mediul de afaceri și de toți sibienii care au contribuit fiecare în 
parte la ceea ce este numit astăzi ”Sibiu, municipiu și județ”. 

În viitor, FDGR va păstra și va consolida parteneriatele existente la nivelul primăriilor și al 
Consiliului Județean, dar, totodată, va intensifica procesul de identificare și atragere a noi și 
valoroși parteneri vizând dezvoltarea de proiecte comune într-un cadru legal, transparent și 
avantajos.  

Dezvoltarea spectrului parteneriatelor internaționale este și rămâne o prioritate a 
administrației publice județene, ca o garanție a amplificării dezvoltării sustenabile și 
competitive a județului Sibiu. 

Ca formațiune politică, FDGR își asumă în mod direct obiectivele și valorile Uniunii 
Europene, considerând că drumul  spre modernizare al societății românești trece în mod 
obligatoriu prin Europa. Astfel, demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, 
respectarea drepturilor omului, respectul pentru individ și valorizarea rolului său în 
societate sunt premise esențiale în programul nostru de guvernare. Din punct de vedere 
economic, stabilitatea, mobilitatea și creșterea sunt obiective pe care s-a construit viziunea 
noastră proeuropeană și pe care ne propunem să le menținem sine die în cadrul politicilor 
noastre.

Prin natura sa, FDGR este o punte de legătură între cetățenii români și germani, fie că 
locuiesc în România, în Germania, în spațiul germanofon sau în altă parte a lumii. Între cele 
două națiuni au existat dintotdeauna relații de colaborare fructuoase, datorită bunei 
conviețuiri dintre sașii autohtoni și populația românească, istoria acestei relații, după cum 
bine se știe, întinzându-se pe mai multe secole. Este o obligație morală pe care ne-o 
asumăm, aceea de a coopera în cadrul relațiilor internaționale cu forurile germane pentru 
atragerea de investiții și realizarea unei strânse legături pe plan economic, social și cultural.
 

PARTENERIATUL
INTERNAȚIONAL



FONDURI
EUROPENE

Șansa unei dezvoltări durabile a județului Sibiu o reprezintă absorbția 
fondurilor europene, urmărind politicile de investiții ale Uniunii Europene pentru 
perioada 2021-2027, pentru atingerea următoarelor obiective generale:
 
- o Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii; 
- o Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de 

la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și 
combaterea schimbărilor climatice; 

- o Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale;
- o Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a 
competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate;

- o Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 
dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
 
 
 

VIITORUL ÎL CONSTRUIM #împreună!
 


