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                                                  ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 26.02.2020, ora 10˚˚ 

 
 

1. Modul de răspuns al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Cpt. Dumitru 
Croitoru“ al Județului Sibiu, la situațiile de urgență produse pe teritoriul județului Sibiu 
în anul 2019. 

Prezintă Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Cpt. Dumitru Croitoru“ 
al Județului Sibiu 
 

2. Evaluarea dinamicii accidentelor rutiere produse pe raza județului Sibiu în anul 
2019. 

Prezintă Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu 
 

3. Aportul Jandarmeriei Române la gestionarea ordinii și siguranței publice, cu 
prilejul Summit-ului șefilor de stat și de guverne din statele membre U.E.-Sibiu, 09 mai 
2019. 

  Prezintă Inspectoratul de Jandarmi Județean “G-ral de brigadă Mihail 
Rasty“ Sibiu 
 

4. Patrimoniul cultural industrial din județul Sibiu – regimul legal de protecție și 
stadiul clasărilor. 

Prezintă Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu 
   

5.  Diverse 
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Modul de răspuns al  Inspectoratului pentru Situații de Urgență                                  

,,Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu, la situațiile de urgență produse pe teritoriul 

județului în anul 2019 

 

 

 Obiectivul fundamental al activității desfășurate în anul 2019 de către Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu a constat în 

consolidarea și dezvoltarea instituțională, în vederea creșterii capacității operaționale și de 

răspuns, a reducerii impactului efectelor situațiilor de urgență asupra comunităților și a 

îmbunătățirii calității misiunilor executate în sprijinul populației. 

 

 

I. PREVENIREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ  

 Prevenirea situațiilor de urgență reprezintă, alături de intervenție, una dintre 

misiunile de bază ale inspectoratului, ca formă necesară pentru creșterea nivelului de 

securitate a cetățenilor. Mai jos sunt prezentate câteva date statistice referitoare la cele 2 

componente principale: activitatea de avizare/autorizare și activitatea de control, care 

constituie activitatea preventivă.   

 

                                        I.1.  Avizare /autorizare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Avize / autorizaţii 2017 2018 2019 

1 Avize 

emise 

187 155 187 

2 Avize respinse 179 200 185 

3 Autorizaţii emise 93 87 98 

4 Autorizaţii respinse 93 91 156 
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      I.2. Activităţi preventive executate 

În anul 2019  au fost desfășurate activităţi de verificări şi control, astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În anul 2019, cadrele inspecției au executat pe timpul controalelor 513 exerciții de 

alarmare, evacuare și intervenție la locul de muncă din care 13 exerciții inopinate la care 

au participat 11 545 de salariați, elevi și cadre didactice. 

 

II. INTERVENȚIA ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ   

 

În plan operaţional, la nivelul inspectoratului, s-au primit prin Sistemul Unic pentru 

Apeluri de Urgenţă 112, 26.869 apeluri de urgenţă, astfel: 

 16.670 intervenţii în situaţii de urgenţă ale subunităţilor şi echipajelor 

S.M.U.R.D., din care: 

o 15.150 acţiuni medicale ale echipajelor SMURD; 

o 1520 acţiuni ale subunităţilor de intervenţie în situaţii de urgenţă; 

 1738 acţiuni de protecţia comunităţilor (recunoașteri în teren şi exerciţii cu forţe 

şi mijloace în teren); 

 248 apeluri false sau forţe întoarse din drum; 

 131 patrulări pentru prevenirea hipotermiei şi a arderilor de vegetaţie uscată; 

 8082 apeluri privind sesizări şi reclamaţii. 

 În perioada supusă analizei, echipele de intervenţie au fost solicitate să intervină la 

18.787 situaţii de urgenţă (în medie 52 pe zi), în creștere faţă de anul trecut cu 1,3%, după 

cum urmează: 

 321 incendii;  

 15150 cazuri de asistenţă medicală de urgenţă şi prim-ajutor calificat; 

 231 asistenţa persoanei; 

 324 incendii de vegetaţie uscată sau gunoaie; 

 95 alte situaţii de urgenţă (67 inundaţii, 27 fenomene meteo periculoase şi 1 

explozie); 

 366 de acţiuni pentru asigurarea măsurilor de prevenire la activităţi cu aglomerări 

de persoane; 

 119 acţiuni pentru protecţia comunităţilor; 

 18 misiuni pirotehnice; 

 34 salvări de animale; 

 12 acţiuni de protecţia mediului; 

Nr. 

Crt. 

Activitate 2017 2018 2019 

1 Controale de prevenire 482 930 1147 

2 Nereguli constatate 1266 882 1396 

3 Nereguli înlăturate 108 48 97 

4 Sancţiuni 

contravenţionale 

612 632 978 

5 Avertismente 607 481 730 

6 Amenzi 105 151 248 

7 Cuantum amenzi (lei)  145.500 626.000 2. 205.500 
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 1658 recunoaşteri în teren; 

 80 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren; 

 131 patrulări pentru prevenirea hipotermiei(77) şi a arderilor de vegetaţie  

uscată(54); 

 248 deplasări fără intervenţie (143 SMURD şi 105 intervenţii). 

 
  

 Pe timpul intervenţiilor au fost salvate şi evacuate 376 de persoane, din care 16 

copii, 929 de animale şi 60 de păsări, fiind protejate bunuri şi instalaţii în valoare de 

13.432.516 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISU SB
2019

RĂSPUNS

INTERVENȚII PE CATEGORII

321 951.738 15.150 231

18.787 SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ANUL 2019

Acţiuni de salvare şi pagube pe timpul intervenţiilor

Bunuri 
protejate  

Valoare:peste  
13,4 mil. lei 

Pagube 

2,06 mil. lei

15.054 
persoane 
asistate 
medical

Salvări:

360 adulţi

16 copii

929 animale
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În perioada de referință au fost înregistrate 232 de incendii la gospodăriile cetăţeneşti și 

89 de incendii la operatori economici sau instituții (11 operatori de transport, 4 

învăţământ, 2 sănătate, 9 obiective industrie, 9 obiective comerţ, 5 hoteluri, 2 agricultură, 

11 silvic, 3 construcţii,  13 obiective transport şi distribzţie energie, 20 alte activătăţi de 

servicii). Din totalul incendiilor produse în judeţul Sibiu, în medie 53% sunt în mediul 

urban (167 incendii), faţă de 154 incendii în mediul rural, unde se înregistrează o proporţie 

de aproximativ 47%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Aceste incendii au fost cel mai frecvent generate de următoarele cauze: 

- 2 arc sau scânteie electrică; 

- 15 efectul termic al curentului electric; 

- 102 scurtcircuit electric; 

- 102 flacără; 

- 47 jar sau scântei; 

- 37 efect termic (caldură prin contact sau radiaţie, inclusiv ţigara); 

- 2 frecare 

- 3 explozie; 

- 5 scânteie mecanică; 

- 2 trăsnet; 

- 3 autoaprindere; 

- 1 alte cauze. 

 Aceste cauze au apărut, în general, în următoarele împrejurări: 

- 104 instalaţii şi echipamente electrice defecte sau improvizate; 

- 12 aparate electrice sub tensiune nesupravegheate; 

- 5 sisteme de încalzire defecte; 

- 24 mijloace de încalzire improvizate sau nesupravegheate; 

- 38 coş/burlan  de fum defect sau necuraţat; 
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- 12 cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit; 

- 6 jocul copiilor cu focul; 

- 14 fumatul; 

- 58 focul deschis; 

- 6 sudură; 

- 5 scântei mecanice; 

- 16 acţiune intenţionată; 

- 2 trăsnet; 

- 2 defecţiune tehnică; 

- 4 scurgeri de lichide combustibile; 

- 3 autoaprindere 

- 10 alte împrejurări. 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu a intervenit pentru 

protecţia comunităţilor la 119 de acţiuni (măsuri de prevenire situaţiilor de urgenţă, 

degajări de elemente de construcţie), pentru protecţia mediului la 12 acţiuni, iar 34 acţiuni 

pentru salvarea animalelor. Pe linia intervenţiilor în situaţii de urgenţă, în perioada supusă 

evaluării, echipele de intervenţie au participat la 67 inundaţii, 27 fenomene meteo 

periculoase, 1 explozie, 366 evenimente publice care au implicat aglomerări de persoane şi 

18 misiuni pirotehnice (17 misiuni de asanare şi o distrugere), în urma cărora s-au asanat 

257 elemente de muniţie. 

Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă au intervenit la 83 acţiuni, astfel: 12 

incendii, 1 asistenţa persoanei, 1 misiune pentru protecţia comunităţilor, 1 inundaţie, 4 

fenomene meteo periculoase, 64 incendii de vegetaţie uscată sau gunoaie, şi 186 de acţiuni 

la care s-a acţionat în cooperare cu efective din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă Sibiu. Principalele acţiuni de intervenţie au fost conduse şi coordonate direct de 

personalul cu atribuţii în acest sens, respectiv compartimentele Centrului Operaţional. 

 În ceea ce priveşte cazuistica acţiunilor S.M.U.RD., au fost înregistrate 15.054 

cazuri de asistenţă medicală de urgenţă (în urma cărora 13.895 adulţi şi 1.436 copii au 

primit asistenţă medicală), 43 intervenţii la accidente rutiere cu descarcerare (64 adulţi şi 6 

copii au fost asistaţi), 52 asistenţa persoanei (49 adulţi şi 2 copii au fost asistaţi), 77 

patrulări pentru prevenirea hipotemiei, 1 misiune de prevenirea situaţiilor de urgenţă şi 

143 deplasări fără intervenţie şi apeluri false.  
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Asistenţa medicală de urgenţă s-a asigurat la: 

- 431 intoxicaţii; 

- 1634 afecţiuni cardiace; 

- 2639 traumatisme ; 

- 34 arsuri; 

- 114 stop cardiorespirator resuscitat; 

- 190 stop cardiorespirator neresuscitat; 

- 46 chirurgicale; 

- 889 neurologice; 

- 8310 medicale; 

- 112 găsiţi decedaţi; 

- 185 transport interclinic; 

- 442 prim ajutor la accidente rutiere 

- 28 alte afecţiuni. 

În ceea ce privește timpul mediu de răspuns la intervențiile Serviciului Mobil de 

Urgență, Reanimare și Descarcerare, acesta s-a menținut la aceeași valoare față de anul 

2018, respectiv 11 minute. De aceea, ne-am propus și ne dorim să deschidem noi puncte de 

lucru, cum ar fi cel de la Aeroportul Internațional Sibiu și cel din localitatea Șelimbăr, în 

scopul reducerii timpului de răspuns la intervenție.    

 

3. INTERVENȚIA ISU SB
2019

TIMP MEDIU DE RĂSPUNS

TIMP MEDIU DE INTERVENȚIE

RĂSPUNS

MISIUNE: PRIMUL AJUTOR CALIFICAT

13.466

15.150

Media zilnică a intervenţiilor SMURD 42

2018 2019

Distanţa medie de intervenţie 
la prim ajutor calificat:

 urban: 3 km
 rural:18 km

Înfiinţare puncte lucru SMURD:
 temporare: 2;

2018 2019

2018 2019

+11%

 
 

 În anul 2019, dispeceratul inspectoratului a transmis Comitetelor Locale pentru 

Situaţii de Urgenţă 286 avertizări privind fenomenele meteorologice prognozate care pot 

deveni temporar periculoase. De asemenea, s-au primit 56 informări hidrologice şi de 

precipitaţii, fiind luate măsuri concrete de acţiune pentru prevenirea efectelor şi prevenirea 

producerii altor situaţii ce decurg din evenimentele anunţate. 

 La capitolul prevenirea situaţiilor de urgenţă pe căile rutiere de transport, 

dispeceratul inspectoratului a monitorizat 8892 transporturi de mărfuri şi substanţe  

periculoase, ce au tranzitat judeţul Sibiu.  
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                                                   Concluzii  

 

Anul 2019 a fost unul al provocărilor și al depășirii de limite. Astfel, o analiză 

comparativă a numărului de intervenții în ultimii 10 ani, evidențiază o creștere 

semnificativă, pornind de la un număr de  4166 de intervenţii în anul 2009, au fost 

înregistrate  în anul 2019 peste 18.500 de intervenţii, media fiind în acest an de 52 de 

intervenții pe zi.   

De asemenea, dinamica prezentată mai jos evidențiază o creștere semnificativă cu 

aproximativ 10%  a numărului de intervenții  în anul 2019, față de anul 2018.   
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În anul 2019, județul Sibiu s-a aflat pe un binemeritat  loc 5 la nivel național privind 

numărul de intervenții, într-o statistică întocmită de Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență, după județe precum Mureș, Timiș, Cluj și Constanța.  

 
   INSPECTOR ŞEF 

AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

  „Cpt. Dumitru Croitoru” AL JUDEŢULUI SIBIU 

               Colonel, 

                          Laurenţiu – Cosmin BALCU 
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 R O M Â N I A 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI SIBIU 

 
SERVICIUL RUTIER 

 

 

 

N E S E C R E T 

Nr. 630927/06.02.2020 

Exemplar nr. 1 / 2 

                    
 

 

INFORMARE PRIVIND DINAMICA ȘI EVOLUȚIA 

 ACCIDENTELOR RUTIERE PRODUSE ÎN ANUL 2019 PE RAZA 

JUDEȚULUI SIBIU 

 
 

În anul 2019, comparativ cu anul 2018, la nivelul jud. Sibiu, constatăm o ușoară scădere a 

numărului de accidente rutiere grave -19 (-9,69%) și a numărului de persoane rănite grav -9 (-

4,66%), dar cu o creștere a numărului de persoane decedate +10 (+29,41%) 
 

  Perioada AG M RG 

anul 2019 177 44 184 

anul 2018 196 34 193 

DIFERENŢA 
-19 

-9,69% 

+10 

+29,41% 

-9 

-4,66% 

         

        Principalele 3 cauze ale accidentelor rutiere grave: 

• Neadaptarea vitezei: 41 accidente rutiere soldate cu 13 morţi, 50 răniţi grav,  ceea ce 

reprezintă 22,90% din numărul total al accidentelor; 

• Neacordare priorităţii de trecere a vehiculelor: 20 accidente rutiere soldate cu 1 mort  şi 

21 răniţi grav, ceea ce reprezintă 11,17% din numărul total al accidentelor; 

• Indisciplină pietoni: 19 accidente rutiere soldate cu 5 morţi  şi  14 răniţi grav, ceea ce 

reprezintă 10,61% din numărul total al accidentelor; 

 
 Activităţile de impunere a legii desfăşurate pentru combaterea  primelor 3 cauze 

generatoare de accidente:  

1. Pe linia vitezei: au fost desfăşurate un număr de 223/240 (-17, -7,65%) acţiuni organizate 

pe bază de plan de acțiune. În cadrul activităţilor preventive au fost aplicate 13.813/10.165 (+3648, 

+26,41%) sancţiuni contravenţionale pentru viteză și au fost reţinute un număr de 537/333 (+204, 
+37,99%) permise de conducere pentru viteză. 

2. Pe linia neacordării priorității de trecere a vehiculelor: au fost desfăşurate un număr de 

73/107 (-35, -48,61%) acţiuni organizate pe bază de plan de acţiune, în cadrul cărora au fost 

aplicate un număr de 213/206 (+7,+3,29%) sancţiuni contravenţionale, aplicându-se totodată ca 
măsură administrativă şi reținerea permisului de conducere. 

3. Pe linia indiscipinei pietonale: au fost desfăşurate un număr de 85/104 (-19,        -

22,35%) acţiuni organizate pe bază de plan de acţiune, în cadrul cărora au fost aplicate un număr 

de 1.257/1.622 (-365, -29,04%)  sancţiuni contravenţionale. 

 
Evoluția dinamicii accidentelor rutiere grave, produse pe raza județului Sibiu, descrie o 

traiectorie ascendentă, în ce privește rata mortalității înregistrată în ultimul an după ce timp de 6 

ani traiectoria a fost descendentă cu ușoare oșcilații, existând premisa de îndeplinire, de către 

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, a obiectivului asumat, respectiv scăderea cu 50% a 

mailto:poliţia.sibiu@sb.politiaromana.ro
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numărului persoanelor decedate ca urmare a accidentelor rutiere, în intervalul 2010 – 2020, 

având în vedere faptul că, în anul 2009, au fost înregistrate un numar de 51 persoane decedate: 

Perioada AG M RG 

anul 2014 212 46 223 

anul 2015 200 29 229 

anul 2016 188 35 212 

anul 2017 184 31 187 

anul 2018 196 34 193 

anul 2019 177 44 184 
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Accidente rutiere uşoare: 

În ceea ce privesc accidentele rutiere ușoare, în anul 2019, la nivelul jud. Sibiu, constatăm o 

creștere usoară a numărului de accidente rutiere +19 (+5,49%). Iar în ceea ce privește numărului 

de persoane rănite ușor atât din accidentele rutiere ușoare, cât și din cele grave, acesta este cu +75 
(+13,78%) mai mare.  

  Perioada AU RU 

anul 2019 365 619 

anul 2018 346 544 

DIFERENŢA 
+19 

+5,49% 

+75 

+13,78% 

     Principalele 3 cauze ale accidentelor uşoare: 

• Neacordare priorităţii de trecere a vehiculelor: 67 accidente rutiere soldate 123 răniţi 

uşor, ceea ce reprezintă 18,35% din numărul total al accidentelor; 

• Nepăstrare distanţă de siguranță în mers: 50 accidente rutiere soldate cu 68 răniţi uşor, 

ceea ce reprezintă 13,69% din numărul total al accidentelor; 

• Neadaptarea vitezei: 46 accidente rutiere soldate cu 130 răniţi uşor, ceea ce reprezintă 

12,60% din numărul total al accidentelor; 

 

Perioada AU RU 

anul 2014 263 450 

anul 2015 301 447 

anul 2016 350 581 

anul 2017 327 534 

anul 2018 346 544 

anul 2019 365 619 
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Din analiza accidentelor rutiere produse pe raza jud. Sibiu rezultă faptul că ”neadaptarea 

vitezei sau viteza excesivă” și ”neacordare priorităţii de trecere a vehiculelor” se regăsește ca și 

cauză generatoare comună în modul de producere al accidentelor grave și ușoare, aspect ce 

determină orientarea, cu prioritate, a activităților preventive, cât și a celor reactive, în scopul 
creșterii fermității și combaterii ori reducerii acestei principale cauze generatoare de accidente 

rutiere. 

De asemenea, evidenţiem faptul că din totalul celor 544 accidente rutiere grave şi uşoare, 

într-un număr de 357 asemenea accidente au fost implicaţi conducători auto localnici, aspect ce 

determină intensificarea activităţilor preventive şi mediatizarea corespunzătoare a acestora în 
vederea reducerii riscului rutier. 

După  zilele din săptămână în care s-au concentrat accidentele rutiere soldate cu victime, 

situaţia se prezintă astfel: 

ZIUA ACCIDENTE MORŢI RĂNIŢI GRAV RĂNIŢI UŞOR 

LUNI 77/75/+2 4/3/+1 21/22/-1 83/79/+4 

MARŢI 73/79/-6 4/5/-1 30/33/-3 76/65/+11 

MIERCURI 59/78/-19 5/0/+5 18/32/-14 56/79/-23 

JOI 67/66/+1 7/6/+1 16/21/-5 78/60/+18 

VINERI 93/87/+6 10/8/+2 37/21/+16 104/86/+18 

SÂMBĂTĂ 94/82/+12 10/6/+4 32/36/-4 111/95/+16 

DUMINICĂ 79/75/+4 4/6/-2 30/28/+2 111/80/+31 

             

 Putem concluziona faptul că zilele de Vineri și Sâmbătă prezintă cel mai ridicat risc rutier 

din punct de vedere al numărului accidentelor rutiere cât și a consecințelor umane, fapt ce ne 

determină să concentrăm resursele umane cu prioritate în această zi. 
Zilele de luni, marți și miercuri reprezintă zilele cu cel mai scăzut risc de accident. 

 

În raport cu intervalul orar de producere al accidentelor, avem următoarea repartiţie a 

acestora: 

ORELE ACCIDENTE MORŢI RĂNIŢI GRAV RĂNIŢI UŞOR 

06-14 193/168/+25 15/7/+8 60/53/+7 214/171/+43 

14-22 272/297/-25 15/19/-4 88/104/-16 304/293/+11 

22-06 77/77/0 14/8/+6 36/36/ 0 101/80/+21 

 
Din punct de vedere al intervalului orar, observăm faptul că cele mai multe accidente s-au 

înregistrat în intervalul orar 14 – 22, interval în care se concentrează şi cele mai mari valori în 

rândul persoanelor decedate sau rănite. 
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I.3. Distribuţia pe localităţi și zonă de responsabilitate a accidentelor produse în judeţul 

Sibiu 

Localităţi 
Nr. accidente Pers. decedate Pers. rănite grav Pers. rănite uşor 

2019 2018 Diferența 2019 2018 Diferența 2019 2018 Diferența 2019 2018 Diferența 

DNE 144 149 -5 27 16 +11 68 76 -8 201 186 +15 

Sibiu 234 235 -1 8 9 -1 60 73 -13 240 216 +24 

Medias 58 54 +4 5 0 +5 17 15 +2 66 51 +15 

Agnita 28 34 -6 2 3 -1 12 9 +3 41 30 +11 

Avrig 9 10 -1 0 0 0 6 4 +2 3 10 -7 

Cisnadie 25 17 +8 1 1 0 7 4 +3 22 18 +4 

Copșa Mică 5 3 +2 0 0 0 2 2 0 4 1 +3 

Dumbraveni 9 13 -4 0 0 0 4 4 0 9 9 0 

Miercurea SB 5 3 +2 0 0 0 2 1 +1 3 2 +1 

Ocna Sibiului 6 6 0 0 0 0 2 2 0 5 6 -1 

Saliste 15 9 +6 0 4 -4 4 3 +1 21 6 +15 

Talmaciu 4 9 -5 1 1 0 0 0 0 4 9 -5 

 542 542 0 44 34 +10 184 193 -9 619 544 +75 

 

I.4. Distribuţia pe categoriile de drum național a accidentelor grave de circulație produse 

în jud. Sibiu 

Pe segmentele de Drum Național care tranzitează județul Sibiu, în anul 2019, comparativ cu 

anul 2018, s-au produs 65 (-7) accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 27 (+11) persoane și 
rănirea gravă a 68 (-8) persoane 
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Analizând datele din tabelul de mai sus, putem concluziona că accidentele grave de 

circulație produse pe rețeaua de drumuri naționale și europene care tranzitează jud. Sibiu au 

înregistrat o scădere sub aspectul numărului total de accidente (-7), cât și a  numărului de persoane 
rănite grav (-8), dar cunoaște o creștere în ce privește numărului total de persoane decedate (+11) .  

Procentual, raportat la numărul total al accidentelor rutiere grave înregistrate în județul 

Sibiu în anul 2019 precum și la consecințele acestora, accidentele rutiere înregistrate pe segmentele 

de Drum Național și European care tranzitează județul Sibiu, reprezintă doar 36,72%, numărul de 

persoane decedate 61,36 %, iar numărul persoanelor rănite grav 36,95 %. 
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I.1.1. Principalele 3 cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe D.N.E., în funcție de 

consecințele umane: 

• Neadaptarea vitezei și viteză excesivă: 21 accidente rutiere (0, 0%), soldate cu 8 persoane 

decedate (+2 / +33,33%) şi 27 răniţi grav (+5 / +22,72%); 

• Neacordare priorităţii de trecere a vehiculelor: 8 accidente rutiere (+5 / 166,66%), soldate 

cu 1 persoană decedată (+1)  şi 9 răniţi grav (+4 / +80%).; 

• Nepăstrare distanţă de siguranță în mers: 7 accidente rutiere (+1 / +16,66%), soldate cu 1 
persoană decedată (+1) şi 7 răniţi grav (-1 / -12,50%); 

În ceea ce privește repartiția accidentelor rutiere grave pe cele trei Drumuri Naționale care 

tranzitează județul Sibiu, în funcție de tronson, situația se prezintă astfel: 

 Drumul Național 1: 28 (+8) accidente grave, soldate cu 10 (+5) morți și 26 (+4) răniți grav, în 

funcție de tronson: 

o Alba: 6 (+2) AG, soldate cu 3 (+1) M și 4 (0) RG; 

o Brașov:  14 (+6) AG, soldate cu 6 (+4) M și 14 (+3) RG; 

o Mun. Sibiu - P.C. Veștem: 8 (0) AG, soldate cu 1 (0) M și 8 (+1) RG; 

 Drumul Național 7: 9 (-5) accidente, soldate cu 5 (-3) M și 11 (-3) RG 

 Drumul Național 7C: 3 (0) accidente, soldate cu 2 (+2) M și 4 (+1) RG 

 Drumul Național 7H: 4 (0) accidente, soldate cu 0 (-1) M și 5 (+1) RG 

 Drumul Național 14: 19 (-12) accidente, soldate cu 9 (+3) M și 21 (-12) RG. 

 Drumul Național 14A: 2 (+2) accidente, soldate cu 1 (+1) M și 1 (+1) RG 

 Drumul Național 14B: 0 (-) accidente, soldate cu 0 (-) M și 0 (-) RG 
Referitor la accidentele înregistrate în zona rurală, în funcție de competența teritorială 

a fiecărei subunități, situatia se prezinta astfel: 

 

Subunitate Nr. accidente Pers. decedate Pers. rănite grav Pers. rănite uşor  

 2019 2018 Diferența 2019 2018 Diferența 2019 2018 Diferența 2019 2018 Diferența 

Sibiu 11 7 +4 1 1 0 12 6 +6 25 21 +4 

Mediaș 4 5 -1 0 0 0 4 7 -3 14 12 +2 

Agnita 3 3 +0 1 0 +1 3 3 0 11 11 0 

Avrig 2 1 +1 0 0 0 2 1 +1 0 0 0 

Cisnădie 0 1 -1 0 0 0 0 1 -1 6 0 +6 

Copșa Mică 2 0 +2 0 0 0 2 0 +2 2 1 +1 

Dumbrăveni 3 2 +1 0 0 0 4 2 +2 2 3 -1 

Miercurea 2 0 +2 0 0 0 2 0 +2 1 2 -1 

Ocna Sibiului 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 +1 

Săliște 1 2 -1 0 4 -4 1 1 0 10 4 +6 

Tălmaciu 1 0 +1 1 0 +1 0 0 0 0 0 0 

 
Cu stimă, 

 

 

                        ȘEFUL I.P.J. SIBIU 

                       Comisar șef de poliţie, 
                   Tiberiu Iulian IVANCEA 

 

 

                                                                                              ȘEFUL SERVICIULUI  RUTIER 

                                                                                                 Comisar șef de poliţie, 
                                                                                                Bogdan Valentin MAXIM 
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                           ROMÂNIA 

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

JANDARMERIA ROMÂNĂ 

                                               
               Direcția Ordine și Siguranță Publică                            Nesecret                                       

                     Sibiu, 21.02.2020 
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INFORMARE 

privind misiunea ocazionată de Summit-ul informal al șefilor de stat și de guvern 

din UE, care a avut loc în data de 09.05.2019, în municipiul Sibiu 

 

 
 

 În prima jumătate a anului 2019, la nivel național au fost organizate 

activități în contextul exercitării de către România a Președinției Rotative a 

Consiliului Uniunii Europene. Reuniunile, acestea au fost structurate pe cinci 

categorii: summit (nivel 1) – la nivel de șefi de stat și de guvern, reuniuni 

ministeriale (nivel 2) – la nivel de miniștri, reuniuni tehnice la nivel de înalți 

funcționari (nivel 3) – la nivel de directori de agenții, inclusiv vizite COREPER, 

reuniuni  tehnice la nivel de experţi sau întâlniri informale (nivel 4) și conferințe 

(nivel 5). 

 Cu ocazia desfășurării Summit-ului informal al șefilor de stat și de 

guvern din UE, evenimentul cu cel mai înalt nivel de reprezentare, care a avut loc 

în data de 09.05.2019, în municipiul Sibiu, asigurarea conducerii acțiunilor 

structurilor M.A.I. a fost asigurată de către domnul colonel Uzlău Liviu, șeful 

Direcției Ordine și Siguranță Publică din cadrul Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Române. 

 În cadrul procesului de planificare a misiunii au fost desfășurate ședințe 

de cooperare și activități de recunoaștere în teren, la care au participat reprezentanți 

din cadrul tuturor structurilor/ instituțiilor cu atribuții în domeniu, în urma cărora s-

au stabilit măsurile pentru desfășurarea în condiții de siguranță a summit-ului. 

 La nivelul municipiului Sibiu, autoritățile și instituțiile locale au dat 

dovadă de disponibilitate și au sprijinit structurile M.A.I. implicate în desfășurarea 

în condiții optime a tuturor activităților necesare pregătirii și executării la cel mai 

înalt nivel de profesionalism a misiunii.  

 La nivelul Jandarmeriei Române, premergător executării misiunii au fost 

desfășurate o serie de activități și au fost dispuse o serie măsuri pentru organizarea 

în condiții de siguranță a evenimentului. Procesul de planificare și organizare a 

misiunii a început în luna ianuarie 2019, cu prima ședință de cooperare din data 

de 15.01.2019, în municipiul Sibiu, urmând ca în fiecare luna să fie organizate 
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ședințe de cooperare și activități de recunoaștere în teren, în cadrul cărora au fost 

stabilite măsurile, misiunile și dispozitivele fiecărei instituții/ structuri în parte. În 

data de 13.04.2019 a fost organizat un exercițiu de simulare cu forțe și mijloace 

în teren, în urma căruia s-au remediat problemele constatate și au fost puse la punct 

ultimele detalii privind desfășurarea la cel mai înalt nivel de securitate a summit-

ului. 

 Pentru asigurarea conducerii în sistem integrat a misiunii ocazionate de 

Summit-ului informal al șefilor de stat și de guvern din UE, precum și pentru 

gestionarea tuturor activităților care s-au desfășurat cu prilejul acestuia, în 

perioada 05-10.05.2019, la sediul Instituției Prefectului județului Sibiu a 

funcționat Comandamentul operațional, în cadrul căruia au participat 

reprezentanți din cadrul tuturor structurilor M.A.I implicate. 

  Pentru gestionarea în mod corespunzător a summit-ului și a celorlate 

activități au fost folosite aproximativ 3.500 de cadre M.A.I., dintre care 

aproximativ 1.800 de jandarmi ce au fost implicați în misiunile de asigurare a 

ordinii publice la adunările publice desfășurate, în zona obiectivelor şi a locurilor 

de desfăşurare a activităţilor circumscrise eveneminetelor organizate, protecția 

lucrărilor de artă de pe traseele de deplasare ale coloanelor oficiale. 

 

Principalele activități de interes derulate pe timpul executării misiunii:  

 În data de 08.05.2019 

- s-a desfășurat o adunare publică de tip flashmob, în fața sediului PSD din 

Piața Huet, municipiul Sibiu, cu participarea a 20 persoane, încheiată fără 

probleme; 

- a fost restricționat traficul auto pe culoarul unic pentru facilitarea deplasării 

coloanelor oficiale, cu excepția traseului de deplasare de la Aeroportul 

Internațional Sibiu la hotel Ramada, de pe care a fost ridicată restricția ulterior; 

- la Facultatea de Medicină a Universităţii ,,Lucian Blaga” s-a desfășurat 

Conferinţa „Viitorul Securităţii Europene” - Summit-ul Academic European, la 

care au participat aproximativ 500 de persoane.  

- s-a desfășurat ședința Biroul Executiv al Partidului Național Liberal în 

contextul Summit-ului Partidului Popular European (P.P.E.) și a întâlnirii 

informale a Consiliului Europei, la hotel Hilton. La această activitate au participat 

Președintele României - Klaus Werner Iohannis, o delegație de aproximativ 40 

membrii ai P.P.E. (printre care președintele P.P.E. - Joseph Daul, secretarul 

general al P.P.E. - Antonio Lopez - Isturiz White) și membri marcanți ai PNL 

afiliați organizațiilor din teritoriu (senatori, deputați, primari). 

 În data de 09.05.2019: 

- în Piața Unirii (platoul din fața magazinului Dumbrava)  s-a desfășurat o 

adunare publică de protest, activitate organizată de Greenpeace România, cu 

participarea a aproximativ 80 de persoane. Cu acest prilej au fost afișate mai multe 

bannere, dintre care evidențiem cel inscripționat ,,Broker climate, broker future”. 

La un moment dat, o anumită persoană a încercat să se alăture grupului 

Greenpeace, organizatorii activității nefiind de acord cu acest aspect. Prin urmare, 

efectivele de jandarmi l-au redirecționat spre zona unde acesta avea avizare pentru 
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protest. Activitatea s-a desfășurat în mod pașnic, fără să se înregistreze evenimente 

negative; 

- pe Bulevardul Victoriei nr. 1 - 3 s-a desfășurat o adunare publică de 

protest, activitate organizată de Platforma Unionistă ,,Acțiunea 2012”, cu 

participarea a aproximativ 40 de persoane. 

- Asociația „Evoluție în instituție” avea avizată o adunare publică de 

protest în Piața Unirii (platoul din fața „Centrului Cultural Ion Besoiu”). În jurul 

orei 11.20, din cauza faptului că grupul de protestari nu a respectat locația de 

desfășurare a protestului, forțele de ordine au pus în vedere participanților prezenți 

respectarea prevederilor legale în vigoare (Legea 60/1990 privind organizarea și 

desfășurarea adunărilor publice). Având în vedere faptul că protestatarii nu s-au 

conformat prevederilor legale, continuând să desfășoare activități în altă zonă decât 

cea avizată, s-a luat măsura conducerii unui număr de 10 persoane la sediul I.P.J. 

Sibiu pentru verificări / aplicarea măsurilor legale (persoanele fiind sancționate 

contravențional cu avertisment scris);   

- în Piața Mare din municipiul Sibiu, s-a desfășurat un concert organizat de 

Primăria Municipiului Sibiu. La această activitate au participat aproximativ 5000 

de persoane. 

- trei autospeciale de stingere a incendiilor din cadrul I.S.U.J. Sibiu s-au 

deplasat la un incendiu de vegetație în apropiere de zona Aeroportului Internațional 

Sibiu. Echipajele ajunse la fața locului au constatat faptul că acesta era deja stins. 

Conform datelor primite de la coordonatorul dispozitivului de la Aeroportul 

Internațional Sibiu, suprafața afectată a fost de aproximativ 30-50 metri pătrați. 

- s-a desfășurat Summit-ul Partidului Popular European, la Complexul 

Național Muzeal Astra. La activitate au participat aproximativ 350 de persoane.  

- la hotel Noblesse Boutique s-a desfășurat Summitul Partidului 

Socialiștilor Europeni la care au participat aproximativ 70 de persoane. Activitatea 

s-a încheiat neînregistrându-se evenimente negative. 

- la Facultatea de Medicină a Universităţii ,,Lucian Blaga” s-a desfășurat 

Conferinţa „Viitorul Securităţii Europene” - Summit-ul Academic European la 

care au participat aproximativ 500 de persoane.  

- s-a desfășurat Summit-ul informal al șefilor de stat și de guvern din U.E. 

la Primăria Municipiului Sibiu.  

- membrii grupului civic ,,Vă vedem” din Sibiu, au desfășurat un flashmob 

pe bulevardul Nicolae Bălcescu, în zona hotelului ,,Împaratul Romanilor”, afișând 

foi cu mesaje ,,PSD ALDE = mafia”. În acel moment, forțele de ordine au adus la 

cunoștință protestatarilor, prevederile legale. Aceștia s-au conformat cu privire la 

indicațiile forțelor de ordine, renunțând la activitatea de protest.  

- Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, deși obținuse 

avizul de la Pimăria municipiului Sibiu pentru desfășurarea unei adunări publice în 

zona blocului „plombă” aflat în sensul giratoriu de la intersecția str. Constantin 

Noica cu Piața Unirii din Sibiu, activitatea nu a mai avut loc, organizatorul 

neprezentându-se la locul stabilit.   

- la primirea delegaţiilor la sediul Primăriei Municipiului Sibiu/ la momentul 

pozei de grup în Piaţa Mare au asistat aproximativ 2.000 de persoane, iar pe timpul 

zilei, pe întreaga zonă centrală a fost un flux de aproximativ 12.000 de persoane.  
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- pe strada Cetății s-a desfășurat evenimentul culinar ,,Sibiu Regiune 

gastronomică europeană”, la care au participat aproximativ 800 de persoane. 

- pe strada Turnului s-a desfășurat evenimentul culinar ,,Sibiu Regiune 

gastronomică europeană”, la care au participat aproximativ 1.000 de persoane. 

 În data de 10.05.2019 la Facultatea de Medicină a Universităţii ,,Lucian 

Blaga” s-a desfășurat Conferinţa „Viitorul Securităţii Europene” - Summit-ul 

Academic European la care au participat aproximativ 500 de persoane. 

     

  Principalele evenimente constate pe timpul executării misiunii: 

În data de 08.05.2019 lucrătorii din cadrul B.J.P.T. Sibiu aflați în filtrul de la 

intrarea în Aeroportul Internațional Sibiu au identificat un autoturism marca Audi 

A6, cu număr de înmatriculare IL 80 LIL, condus de o personă în vârstă de 30 de 

ani din localitatea Săcele, județ Brașov, care nu deținea permis de conducere, iar 

autoturismul nu avea ITP valabil. S-au întocmit actele premergătoare începerii 

urmăririi penale pentru conducerea unui  autoturism pe drumurile publice fără a 

deține permis de conducere. 

Pe timpul verificărilor efectuate de către lucrătorii Biroului pentru Imigrări 

Sibiu au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale (1 amendă în valoare de 400 

lei și 1 avertisment) unor cetățeni străini (1 ucrainian și 1 moldovean), pentru ședere 

ilegală pe teritoriul României.   

 Pe timpul verificărilor efectuate de către lucrătorii I.G.S.U. la obiectivele 

din zona de desfășurare a Sumit-ului au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale 

(1 amendă în valoare de 2500 lei și 6 avertismente), pentru nerespectarea regulilor 

privind apărarea împotriva incendiilor.   

Rezultate obținute: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe timpul executării misiunii, cooperarea inter și intrainstituțională s-a 

realizat în mod eficient, măsurile și dispozitivele fiind adaptate permanent în 

dinamica desfășurării evenimentelor. 

Comunicarea pe timpul misiunii s-a realizat de către Grupa Operativă de 

Comunicare și Relații Publice (constituită la nivel interinstituțional) şi a avut ca 

scop transmiterea către publicul larg și mass-media (română și internațională), a 

informațiilor publice de interes în legătură cu activitățile întreprinse de structurile 

care au  pregătit și asigurat securitatea pe toată durata evenimentului. 

Pe timpul desfășurării evenimentelor circumscrise Summit-lui, grupa de 

comunicare a gestionat canalul unic de comunicare, cu principalele informaţiile de 

 Sancțiuni contravențio-nale/ valoare 
Fapte de 

natură penală 

Persoane legitimate 

și verificate în 

bazele de date 

IGJR 
12 avertismente  

2 amenzi / 600 lei 
- 14 

IGPR 
3 avertisment 

1 amendă / 1305 lei 
1 22 

IGSU 
2 avertismente 

7 amenzi / 2.500 lei  
- - 

IGI 2 amenzi / 400 lei - 13 
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interes public ce au fost difuzate presei, doar după obținerea acordului tuturor 

membrilor Grupei Operative de Comunicare și Relații Publice.  

Efortul comun al tuturor instituțiilor și autorităților centrale și locale a dus la 

asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea în condiții foarte bune a 

evenimentului. 

 S-a concluzionat că misiunile au fost organizate și desfășurate la cele mai 

înalte standarde fapte ce a permis derularea activităților în mod fluid și fără a fi 

înregistrate evenimente deosebite, aspect reliefat inclusiv de aprecierile primite din 

partea Administrației Prezidențiale și conducerea Ministerului Administrației și 

Internelor. 

 

 

 

Șeful Direcției Ordine și Siguranță Publică 

       Colonel 

Liviu UZLĂU 
 

 

   Pentru, 

Inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu 

colonel 

Costel Daniel DOGARU 
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Nr.          596/ 21.02.2020                                                            

 

 

Catre: INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL SIBIU 

În atenția Doamnei Otilia Bucur 

 

 

Referitor la: Ședința Colegiului Prefectural al Județului Sibiu din 26 februarie 2020, cu tema 

„Patrimoniul cultural industrial din Județul Sibiu – regimul legal de protecție și stadiul 

clasărilor”, vă transmitem materialul solicitat 

 

 

        D.J.C. Sibiu 

        Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sibiu este un serviciu public descentralizat al 

Ministerului Culturii și Identității Naționale, care este organizat şi funcţionează potrivit art. 17 

şi 18 din Hotărârea Guvernului nr. 90/ 2010.  

Principalele atribuții și competențe:    

• protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional; 

• colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile muzeale şi cu alte 

persoane juridice pentru desfăşurarea unor activităţi de cercetare, evidenţă, conservare, 

restaurare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional; 

•  avizarea lucrărilor de intervenție la monumentele istorice clasate sau aflate în zonele 

de protecție și monitorizarea, evidența și controlul acestora; 

• emiterea certificatelor de export pentru bunurile culturale mobile clasate; 

• solicitarea, primirea şi diseminarea, în condiţiile legii, a datelor şi informaţiilor necesare 

pentru exercitarea atribuţiilor, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept 

privat cu activitate în domeniul cultural; 

 



 

Legislație 

            DJC Sibiu urmărește respectarea legislației proprii în domeniul protejării patrimoniului 

imobil și mobil, coroborată cu legislația din domeniul urbanismului și construcțiilor, precum 

și legislația specială, referitoare la regimul de protecție al patrimoniului industrial: 

• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (completată cu Legea 

182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, Legea 120/2006 

privind monumentele de for public, HG 43/2001 privind protecția patrimoniului 

arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, HG 

518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau 

temporar al bunurilor culturale mobile, OMC 2260/2008 privind aprobarea Normelor 

metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, OMC 2173/2013 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale a 

Monumentelor Istorice, OMC 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de 

acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice) 

• Legea nr. 6/ 2008, privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial 

(completată cu prevederile din Legea 311/2003, a muzeelor și colecțiilor publice) 

 

Statistică generală 

În Lista Monumentelor Istorice (LMI) este înregistrat un total general de 1062 

monumente, din care:  1053 poziții în LMI din 2015, la care se adaugă 7 imobile 

clasate în 2017 și alte două clasate în 2019 pe baza demersurilor anterioare: 

• Monumente din grupa A (valoare naţională şi universală): 377 

• Monumente din grupa B (valoare locală): 685, din care: 

• I – arheologie: 163 poziții în LMI 2015 

• II – arhitectură: 849 poziții în LMI 2015 și clasări recente 

• III - monumente for public: 13 poziții în LMI  2015 

• IV - monumente funerare/memoriale: 37 poziții în LMI  2015 

 

         Arheologia industrială 



          Sintagma „arheologie industrială” a fost de la început controversată. Aparenta 

contradicţie constă în relația dintre noţiunea de arheologie ca ştiinţă a anticului, a pierdutului 

şi cea de industrial ca fenomenologie tehnică, economică, productivă complexă, legată de 

trecutul recent, de actualitate. Prima definiţie a domeniului, aparţinând lui, afirma că arheologia 

industrială se ocupă cu descoperirea vestigiilor timpurii produse de revoluţia industrială.  

            Sintagma „arheologie industrială” începe să fie utilizată la jumătatea anilor ‘50 în 

Anglia. Specialiştii din domeniu au fost preocupaţi preponderent de protecţia imediată a 

patrimoniului industrial aflat în pericol. Asupra domeniului converg interese disciplinare 

diverse, de la istoricul de artă, arhitect, urbanist, inginer, la sociolog şi istoricul industriei, iar 

aria sa de cercetare se referă la mărturiile, materiale sau imateriale, ale modului de viaţă şi 

producţie industrială în evoluţia lor istorică.  

             În 1973 ia ființă Comitetul Internaţional pentru Conservarea Patrimoniului Industrial 

– TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage). 

Recomandarea 872 /1979 a Consiliului Europei reprezintă prima recomandare în domeniu, 

continuând cu recomandarea R 20/1990 referitoare la „protejarea şi conservarea patrimoniului 

tehnic, industrial şi a lucrărilor de artă în Europa” şi cu Charta Patrimoniului Industrial – 

TICCIH 2003 (ICOMOS 2005). Charta Patrimoniului Industrial, document de referinţă în 

domeniul relativ nou al protejării patrimoniului industrial, reprezintă rezultatul unei evoluţii 

continue a arheologiei industriale în a doua jumătate a secolului al XX-lea.  

 

           Evoluţia domeniului în România: decădere și soluții 

           Teritoriul României este depozitar al unui patrimoniu industrial – construit sau mobil 

remarcabil pentru sud-estul European, datând în principal din perioada secolelor al XVII-lea – 

al XX-lea (din epocile pre industrială, manufacturieră, industrială, fin-de-siecle şi 

hiperindustrializată în socialism). În România, industria a marcat teritoriul şi peisajul urban 

într-un mod ce nu poate fi ignorat şi care, cu siguranţă, este prezent pregnant în memoria 

fiecăruia dintre noi şi în rutina cotidiană. De la simpla prezenţă a acestor urme în teritoriu la 

conştientizarea importanţei lor este însă o mare „distanţă”. Treptat, aceste locuri dispar. 

Preocuparea pentru cartarea și inventarierea valorilor patrimoniului industrial a fost prezentă 

în România începând cu anii ‘50 ai secolului al XX-lea, în cadrul campaniei premergătoare 

publicării în 1955 a Listei monumentelor de cultură de pe teritoriul R.P.R.1. Preocupări 

anterioare acestui moment rămân neidentificate, activitatea Comisiunii Monumentelor Istorice2 



fiind orientată către monumente „clasice”. Lista din 1955 conţine un număr redus de 

monumente tehnice: unele înscrise la categoria „monumente de arhitectură” – poduri de piatră 

sau mori, însă cele mai multe trecute la categoria „monumente istorice”. pentru unele zone 

industriale istorice active (spre exemplu, Banatul) monumentele industriale lipsesc cu 

desăvârșire.  

              În deceniul următor, o inițiativă aparent independentă de ideea de protejare a 

patrimoniului a avut rezultate interesante. Este vorba de inventarierea efectuată de Comisia de 

Stat a Apelor care, în 1957, înregistra un număr de 5.537 instalaţii de tehnică preindustrială. 

Peste 4.000 dintre acestea erau mori pe lângă care mai fuseseră înregistrate pive, vâltori, 

uielnițe, gatere, fierăstraie, joagăre ș.a. – toate acţionate hidraulic (patrimoniu tehnic 

vernacular). Conform informațiilor deținute de Institutul Național al Patrimoniului4, în 2012, 

în Lista Monumentelor Istorice figurau circa 160 de mori, 6 pive și dârste, 6 joagăre, 4 vâltori, 

3 fierăstraie. Un număr comparabil de instalații tehnice au fost preluate, demontate și 

reasamblate în muzee. Chiar cu o rotunjire generoasă a cifrelor, acestea nu reprezintă împreună 

decât circa 7% din instalațiile inventariate în 1957.  

Odată cu crearea în 1974, pe lângă Muzeele Județene, a Oficiilor Judeţene pentru Patrimoniu 

Cultural Național și cel al Municipiului București (O.J.C.P.C.N. și O.C.P.C.N. – M.B.)6, 

preocuparea pentru această nouă categorie, fără a fi un scop în sine, începe să fie mai importantă 

în unele judeţe, asociată eforturilor muzeelor județene de Istorie, dar și Etnografice sau ale 

Tehnicii Populare (Caraş Severin, Timiş, Maramureș, Bihor, Cluj, Sibiu ș.a.). Din păcate, 

rezultatele inventarelor făcute în această perioadă au rămas practic inaccesibile, nepublicate şi 

necorelate la nivel naţional. Preluarea rezultatelor acestei munci cu ocazia elaborării Listei 

Monumentelor Istorice (LMI) din 1992 nu s-a făcut decât parțial. Subiectul industrial este 

practic neacoperit în judeţe cu tradiţie industrială precum Sibiu sau Iaşi, iar pentru București 

Lista conține mai puține situri industriale valoroase decât cele păstrate la momentul edificării 

lor. În LMI, actualizată în 2015, sunt cuprinse 29.400 monumente între care sunt cuprinse circa 

880 monumente cu valoare tehnică/industrială sau asociate industriei. 

               O serie de iniţiative independente de inventariere a patrimoniului industrial din 

România în ultimii 10 ani pot fi însă menţionate:  

un inventar parţial al monumentelor din Caraş Severin, judeţul cu cea mai mare densitate de 

patrimoniu industrial şi deţinător a mai bine de 200 poziţii în LMI din cele 880 menţionate, 

inventar derulat de Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti în cadrul 

proiectului de cercetare „Patrimoniul industrial al Banatului montan – nivel european şi 



potenţial de integrare”, în 2004-2005; 

un inventar al monumentelor industriale şi al patrimoniului mobil conţinut realizat pentru 6 

judeţe din Moldova în cadrul proiectului „Memoria Patrimoniului Industrial” derulat de 

Complexul Naţional Muzeal Moldova din Iaşi în 2006-2007.  

Iniţierea unui inventar al monumentelor industriale clasate şi al celor propuse spre clasare din 

judeţele Cluj (24 fişe documentate), Maramureş (27 fişe documentate), Sibiu (17 fişe 

documentate) şi Municipiul Bucureşti (36 fişe documentate), realizat în cadrul proiectului 

„Parteneriat pentru valorificarea patrimoniului arhitectural industrial” de Fundaţia 

Transsylvania Trust şi Asociaţia pentru Arheologie Industrială – AIR în 2010. 

              În prezent situaţia economică precară a multora dintre societăţile ce deţin patrimoniu 

industrial le determină pe acestea fie să abandoneze sau să le vândă  patrimoniul, a cărui 

întreţinere este prea costisitoare, fie să-l „refuncţionalizeze”, cu investiţii distructive ieftine şi 

de slabă calitate. Reprezentând procente impresionante din suprafaţa oraşelor şi situându-se 

acum relativ aproape de centre, ariile industriale destructurate, foste industrii de marcă ale 

oraşului, sunt văzute ca o imensă rezervă urbanistică în aşteptare de alte destinaţii. Această 

abordare, deşi uneori poate motivată tehnic sau economic, este greşită şi ireversibilă, în 

majoritatea cazurilor, pentru piesele pierdute, neexistând un releveu, o fotografie, un inventar 

sau alte mărturii documentare. Menționăm că, statistic, pierderile de patrimoniu industrial sunt 

mai accentuate în perioadele de relativ avânt economic. Relevanţa istorică, tehnică, 

arhitecturală, urbanistică – în fapt, culturală – a acestor locuri rămâne prea puțin cunoscută 

publicului şi chiar şi profesioniştilor, ceea ce susţine cu atât mai mult importanţa documentării. 

Cunoaşterea acestor „urme” ale trecutului industrial şi, îndeosebi, identificarea siturilor 

semnificative ca valoroase şi demne de protecţie este primul pas al protecției. 

           Ca soluție, se poate conta pe „reversul pozitiv”. Aceasta înseamnă că orgoliul firmei, 

noţiunea de tradiţie, pot determina decizia industriaşului de a face un muzeu al firmei. Inscripţia 

„fondat la 18…” înnobilează blazonul comercial de continuitate şi seriozitate neîntrerupte. 

Dincolo de simpla inscripţie, această dovadă poate veni din mărturii vizibile, construite, din 

patrimoniul recuperat. 

           Oamenii, la rândul lor, au o anume obişnuinţă a locului de muncă căruia i s-au dedicat 

atâţia ani, chiar generaţii și sunt întristaţi de declinul lui. Accesibilitatea fostului loc de muncă, 

ca dovadă a dedicării unui timp valoros din viață pentru muncă sau creație, constituie, prin 



simpla lui păstrare fizică, o mărturie afectivă despre ceea ce a fost efortul, răbdarea, 

inventivitatea generațiilor trecute și o dovadă de recuperare a memoriei culturale.  

             Ca şi în Anglia de la mijlocul sec. al XX-lea, în România a venit momentul ca oamenii 

să recepţioneze pozitiv acest mesaj, fără să mai asocieze aceste mărturii industriale cu mizeria 

sau organizarea de tip socialist, ci să înceapă să le înţeleagă ca pe mărturii preţioase ale 

trecutului industrial românesc, ce au contribuit esenţial la avântul economic al României 

interbelice, al decăderii și revenirii treptate din perioada postbelică. De asemenea, tinerii, în 

ciuda tendinţei negării istoriei recente, pot fi convinşi de valoarea tehnicii industriale a 

trecutului. Învăţământul superior tehnic deţinea în anii socialismului ponderea principală şi 

încă reprezintă un procent important în mediul universitar. Alături de arhitecţi, istorici, 

sociologi, în momentul de faţă noile generaţii deţin informaţia şi au disponibilitate pentru a 

înţelege acest subiect. Vizitele „oficiale” şi obligatorii pentru elevi și studenți la interesantele, 

dar „tristele” muzee ale tehnicii din anii trecuţi, se pot transforma în proiecte şi colaborări în 

domeniul arheologiei industriale.  

             România păstrează importante obiective valoroase de patrimoniu industrial, mobil sau 

imobil, din secolele trecute, unele în stare de funcționare, reprezentând un segment semnificativ 

al patrimoniului cultural naţional. Privatizările rapide din ultimele trei decenii, situaţia 

economică precară a proprietarilor, sau chiar perioadele de avânt economic reprezintă 

conjuncturi de natură să favorizeze demolări, casări,  distrugeri rapide de patrimoniu valoros 

clasat sau încă nereperat.  

            În pericol se găsesc în egală măsură obiectivele clasate (în Lista Monumentelor Istorice 

sau în Lista bunurilor culturale mobile, clasate în categoriile juridice Tezaur sau Fond), cât și 

neclasate sau nereperate.  

Procedura legală de clasare implică accesul specialiştilor în siturile industriale. Acesta este 

greoi și, de cele mai  multe ori, nepermis de către proprietar (care este de regulă privat). Orice 

acţiune coerentă, la nivel regional sau naţional, de reperare, inventariere, clasare şi salvare nu 

poate fi desfăşurată decât în condiţiile reglementărilor legale specifice (INP, arh. Irina 

Iamandescu). 

 

 

 



Statistica patrimoniului industrial în județul Sibiu: caracteristici, evoluție și propuneri 

de clasare 

CARACTERISTICI 

Suprafața județului (kmp) 5.432,15 

Numărul total de monumente istorice (conform LMI 2015) 1.053 

Densitatea monumentelor istorice - LMI (nr. monumente / kmp) 0,19 

Numărul total de monumente industriale 122 

Densitatea monumentelor industriale (nr. monumente / kmp) 0,02 

Procentul monumentelor industriale din totalul monumentelor istorice (%) 11,59 

Numărul monumentelor industriale de interes național (A) 18 

Procentul monumentelor industriale de interes național (A) din totalul 

monumentelor industriale (%) 

14,75 

Numărul monumentelor industriale de interes local (B) 104 

Procentul monumentelor industriale de interes local (B) din totalul monumentelor 

industriale (%) 

85,25 

                 Din totalul de 1110 de monumente de tip industrial clasate, județul Sibiu se situează 

pe locul al doilea (122 monumente), după județul Caraș Severin (254 monumente) și înaintea 

județului Maramureș (59 monumente). 

 



                Specificul patrimoniului industrial din județul Sibiu este raportat la linia ferată 

îngustă Sighișoara-Sibiu (78 de elemente ale monumentului istoric, reprezentând 64%), la care 

se adaugă 44 de alte elemente clasate de patrimoniu industrial (adică 36%). 

 

 

Lista monumentelor de patrimoniu industrial propuse (susceptibile) și clasate parțial:  

În Municipiul Sibiu  

- Uzina electrică –  1896 deschiderea uzinei electrice 

- Moara – str. Alba Iulia, nr.2 

- Fosta fabrică de săpun „Stela” – str. Decebal, nr.  

- Cele trei poduri de peste Cibin -  podul de piatră 1908 (clasat), metal şi lemn 

- Depourile de locomotive 

- Tramvaiul electric – introdus în anul 1905 (azi legătura între Dumbravă şi Răşinari) 



- Baia populară – baie comunală, construită după planurile lui Karl Hocheder, prof.  La 

Facultatea Tehnică din Munchen, dată în funcţiune în anul 1904 

- Fabrica de pantofi „Herma”-primul sfert al sec.XX 

- casele în care s-a născut şi a locuit fizicianul german de origine română Hermann Oberth 

(1894-1989) Sibiu, Mediaş, Sighişoara, unul dintre fondatorii astronauticii moderne 

- coş str. Vopsitorilor (vechiul nr.19) – boiangeria cu aburi „Mühlsteffen”, 1879, o mare parte 

a fabricii a fost transformată în spaţii de locuit 

- fabrica de postav „Scherer” 1880 

- fabrică de încălţăminte „Hermania”, terminată în anul 1921 „arh modernă pe stil ind” (p113) 

- mori speciale pentru producerea pastelor făinoase – moara fabricii „LICA „– Lebensmittel 

Industrie Carl Albert 

 

În Judeţul Sibiu   

- fabrica de teracotă Mediaş, str.  

- fosta tipografie din Mediaş 

- moara din Turnu Roşu  

- moara din Tălmăcel 

- moara din Cârţişoara 

- fosta uzină electrică Sadu I şi II  (p25) 

- centrala uzinei hidroelectrice din Valea Râu Sadului. Propuneri în timp, neaprobate: clasarea 

clădirilor Sadu 1 și 2, inclusiv acreditarea muzeului din incintă (tentativă de clasare în 2016-

2017). 

- Sadu – „Fabrica de bere Thomas Binder & fii” 1925-1945, apoi „Fabrica de Bere Sadu”  

- topitoriile de in din Cârţa 

- moara din Valea Viilor  

- moara din Apoldu de Jos 

- complex Tilişca 

- linia ferată Sighişoara – Agnita - Sibiu şi halta de la Vurpăr 

- Porumbacu de Sus - sit arheologic- huta care a funcţionat între 1619-1864, glăjăria 

- Glăjării – Cârţişoara (1718?-1856), Avrig (din 1892), Arpaşu de Sus (1715?-1895), Tălmaciu 

(1614?), Ucea de Sus (1738-1857), Comana de Sus (din 1632 - 2 ½  sec.XVII), - hută de sticlă  

- Cârţa (sec.XVIII) glăjăria fam Teleki 



- Fabrica de sticlă din Avrig – proprietatea fraţilor „Fleisssig”, a funcţionat până în anul 1885 

la Porumbacu de Sus, producea în perioada interbelică sticlă plană, articole de menaj suflate şi 

presate, de culoare albă şi sticlă cristal, combustibilul folosit a fost lemnul 

- Fabrica de sticlă „Vitrometan”  - Mediaş construită în 1922, combustibil gaz metan 

- Tălmaciu – construirea primei fabrici de aţă 1935-36 

- Fabrica de cherestea – sec.XX una dintre cele mai moderne, societatea Anonimă 

„Feltrinelli” 

- morile de hârtie de la Cârţişoara (1768), Orlat  (1770) 

- tăbăcării la Sibiu (Zacharias) şi Mediaş (Karres) 

- manufacturi de postav Cisnădie, Orlat, Porumbacu 

- Orlat „Fabrica Leopold Reichel” – înfiinţată în 1862, transformată în 1868 într-o societate 

- Ocna Sibiului exploatările de sare în firmă de clopot, mina „Ignatiu” a fost modernizată în 

1817, închisă în anul 1930, în locul celor părăsite azi există lacuri cu apă sărată 

- Copşa Mică – unde se producea negru de fum din gaz metan, devine un centru industrial 

numai după 1936 

- Cisnădie – industria textilă deţinea monopolul exportului de postav de halină, după 1900  

au apărut 18 filaturi casnice şi 76 de ţesătorii, fabricarea postavului de halină, 

confecţionarea păturilor pentru cai şi a covoarelor 

- războaie pentru confecţionat panglici –filatura „Groco” din Cisnădie, manufacturi 

de postav, Muzeul Textil, dispozitive de întins postav de halină L=25m,  

- industria textilă, alimentară şi mai puţin a metalurgiei prelucrătoare 

- torcătoria din Dumbrava Sibiului 1868 

- începuturile industriei metalurgice  

- 1855 – fabrica de construcţii de fier Fabritius 

- 1868 - fabrica Rieger se profilează pe producţia de unelte şi maşini agricole 

- industria pielăriei 1880 –  

- 1884 interzicerea oficială a comerţului ambulant şi limitarea desfacerii produselor 

industriei locale în România 

- 1886-1891 – războiul vamal dintre Austro-Ungaria şi România a afectat grav industria 

sibiană 

- 1886 – torcătorii şi pielarii din Cisnădie, Porceşti, Galeş, Sebeşul de Sus şi de Jos, 

Racoviţa ş.a. reduc producţia la mai puţin de un sfert 

- noile artere de comunicaţii feroviare care completează căile de acces tradiţionale spre 

Principate şi Occident 



- calea ferată Sibiu-Copşa Mică 

- 1892 Sibiu – Avrig 

- 1894 Sibiu – Cisnădie 

- 1895 Avrig – Făgăraş 

- 1897 Turnu Roşu – Cîineni şi Sibiu – Vinţ 

 

Ce s-a demolat în Municipiul Sibiu? 

- Fosta berărie Habermann, str. Dobrun 

- Fosta Fabrică „Balanța”, Calea Gușteriței, nr. 21-23  

- Moara, lângă bastionul Soldisch, Șoseaua Alba Iulia, 1-3 

- Încă 16 mori de-a lungul cursului Râului Cibin și afluenților lui (pârâiele Seviș și 

Trinkbach) ș.a. 

vezi: http://www.wolffzeit.de/sibiu-mori-de-apa-joagare-pive-de-a-lungul-canalului-

superior-si-inferior-schewis-paraul-sevis-si-canalului-muehlkanal-raul-cibin/ 

 

Concluzii: 

- Patrimoniul industrial din județul Sibiu se situează pe locul al doilea ca volum, la nivel 

național, ponderea avându-o Linia ferată îngustă Sighișoara- Sibiu: Sibiu-Agnita-

Brădeni, cu ramificația Cornățel-Vurpăr (cod LMI SB-II-a-B-20923), plus 

subdiviziunile ei 

- Tendința generală de distrugere a patrimoniului cultural industrial pe fondul 

„modernizării” urbanistice și în contextul unei legislații necorelate și aplicate lax 

- Lipsa programelor de informare și educare a publicului cu privire la patrimoniul 

cultural, în general, și cel industrial, în special 

- Menținerea unei structuri deconcentrate a Ministerului Culturii cu buget limitat, 

atribuții inflaționiste (peste 90) și demotivate 

- Propuneri de măsuri : refacerea prestigiului profesional prin stabilizarea sistemului 

legal și profesional de protejare a patrimoniului cultural și corelarea salarizării la nivelul 

celorlalte servicii deconcentrate din țară. 
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