
 
 

 

 

 

 
 

                                                  ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 29.04.2020, ora 10˚˚care se va desfășura 

 în sistem de teleconferință 
 

  
1. Programele de susținere a produselor deficitare (ajutor de minimis pentru 

susținerea produsului tomate, ajutor de minimis pentru susținerea crescătorilor de ovine 
pentru comercializarea lânii, ajutor de minimis pentru susținerea porcilor din rasele Bazna și 
Mangalița, ajutor de minimis pentru susținerea producătorilor de usturoi ). 

Prezintă Direcția pentru Agricultură Județeană  Sibiu 
 

2. Calitatea aerului în județul Sibiu, la nivelul anului 2019. 
Prezintă Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu 
 

3. Raport privind asigurarea transabilității și exactității măsurărilor în județul 
Sibiu. 

  Prezintă Serviciul Județean de Metrologie Legală Sibiu 
4. Diverse 

 

 

 

 

 



Programele de susţinere a produselor 
deficitare

la nivelul judeţului Sibiu

Prezintă – Ing. IRIMIE GEORGETA
Director executiv

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu



Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Sibiu

Localitatea Sibiu, str. Someşului, nr. 49, cod 550003
Tel. 0269.210.894 , fax. 0269.232.648

e-mail dadr.sb@madr.ro
www.dadrsibiu.ro

Georgeta IRIMIE 
Director executiv
e-mail dadr.sb@madr.ro



J U D E Ţ U L  S I B I U



Principii de bază ale producerii şi 
procesării de alimente sănătoase
 Producerea de alimente cu calităţi nutritive ridicate

 Menţinerea biodiversităţii sistemului agricol

 Încurajarea dezvoltării sistemelor de tip fermă, implicând 
toate verigile din circuitul biologic: microorganisme, sol, 
faună, floră

 Menţinerea şi creşterea fertilităţii solului pe termen lung

 Minimizarea tuturor formelor de poluare rezultate din 
tehnologiile agricole

 Diversificarea producţiei agricole

 Refacerea şi conservarea valorilor materiale şi spirituale 
tradiţionale



Programe de susţinere a produselor deficitare

• Ajutor de minimis 
pentru susţinerea 
producătorilor de tomate 
cultivate în spaţii 
protejate;

Ajutor de minimis 
pentru susţinerea 
producătorilor de 
usturoi;

• Program  pentru 
susţinerea  crescătorilor 
de porci din rasa Bazna 
şi Mangaliţa; 

Program  pentru 
susţinerea crescătorilor 
de ovine pentru 
comercializarea lânii;



Scopul ajutoarelor de minimis
o Reducerea importurilor de tomate,creşterea suprafeţelor cultivate  în 

spaţii protejate;creşterea producţiei din sere şi solarii în vederea 
asigurării consumului intern.

o Reducerea importurilor de usturoi, extinderea suprafeţelor exploatate 
de către micii fermieri, eficientizarea economică a suprafeţelor prin 

aplicarea de tehnologii performante.
o Asigurarea materiei prime de carne din rasa Bzna şi Mangaliţa în 

vederea obţinerii de produse tradiţionale şi ecologice.
Cresterea efectivului de rase rustice care se pretează  în sistem 
extensiv de creştere, promovarea calităţii materialului genetic, 

asigurarea unei calităţi nutritionale sporite ale cărnii din aceste rase. 

o Asigurarea creşterii numerice a efectivelor de ovine, precum şi o 
eficienţă economica în realizarea şi valorificarea produselor obţinute 

de la acestea.



Numărul beneficiarilor programului tomate 
şi valoarea ajutorului de minimis

la nivelul judeţului Sibiu în anii 2018 şi 2019 
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Programul tomate în spaţii protejate HG 107/2020
Beneficiari, condiţii de eligibilitate şi situaţia  pe primele 4 luni ale anului 2020

Numărul operatorilor care şi-au depus dosarul de înscriere la DAJ 
Sibiu- 5

Categorii de producători:
Producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de 
producator
Producători agricoli PFA/II/IF
Producători agricoli cu personalitate juridică

Condiţii de eligibilitate;
Să deţină o suprafaţă de 1000 mp. marcată la loc vizibil
Să deţină registru de evidenţă a tratamentelor cu produse de 
protecţie
Să obţină o producţie de minim 3 kg/mp şi să facă dovada 
valorificării  producţiei prin documente justificative







Program de dezvoltare a raselor de suine româneşti în regim tradiţional 
Bazna şi Mangaliţa

2019

Numărul total de solicitanţi 
înscrişi în program la nivelul 
judeţu:

1 procesator, 28 furnizori şi 144 
crescători agricoli;

Număr total de purcei livraţi:286 

Suma totală platită către 
crescătorii de suine:71.500 lei

2020

Hotararea de Guvern este în 
fază de  proiect pe site-ul 
MADR pentru consultare şi  
aprobare.

2019

Numărul total de 
solicitanți înscriși în 
program la nivelul 
județului Sibiu: 1 

procesor, 28 furnizori, 
144 crescători de suine

Numărul total purcei 
livrați:286

Suma totală 
platită:71.500 lei

2020
Hotărârea de Guvern este 

în faza de proiect pe 
site-ul MADR pentru 

consultare și aprobare
Beneficiari

Condiții de eligibilitate
Valoare sprijin



Program pentru sprijinirea colectării şi comercializării lânii

2019

Numărul total dlicitanţi înscrişi la 
nkivelul judeţului Sibiu;735 
crescători de ovine cu o 
valoare totală a sprijinului de 
1.272.788 leikk

Numărul te cenmmtre de 
colectare lână la nivelul 
judeţului Sibiu:15 (cantitatea 
exportată fiind de 650.600 kg 
iar cantitatea colectată de 
859.400 kg

2020hhh

2019
Numărul total de 

solicitanți înscriși la 
nivelul județului 

Sibiu:735 crescători de 
ovine cu o valoare totală

a sprijinului de 
1.272.788 lei

2020
Hotărârea de Guvern 

este în faza de proiect 
pe site-ul MADR pentru 
consultare și aprobare

Beneficiari
Condiții de eligibilitate

Valoare sprijin



TENDINŢE ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII

Parteneriatul defineşte succesul

Dacă există vreo tendinţă accentuată de specialişti, în fiecare 
industrie, aceasta este că nici un individ sau organizaţie nu 
poate să cunoască absolut totul. Şi din câte se poate observa, 
această tendinţă devine tot mai predominantă şi în agricultură. 
Vom continua să înregistrăm un număr tot mai mare de 
parteneriate între producători şi furnizori, cumpărători, 
comercianţi, astfel încât aceştia să înveţe să facă faţă 
provocărilor uriaşe care apar în urma schimbărilor rapide 
şi inovaţiiilor.



Oportunităţi şi măsuri ce se impun pentru rentabilizarea
sectorului agricol

 Atragerea de resurse financiare, prin parteneriat public privat;
 Creşterea competitivităţii produselor agricole;
 Transformarea fermelor de semi-subzistenţă în ferme viabile; 
 Înfiinţarea de Centre de sortare şi depozite de produse agricole ale 

producătorilor (eliminarea intermediarilor);
 Pregătire profesională;
 Creşterea investiţiilor în cercetare/dezvoltare;
 Creşterea productivităţii muncii;
 Câştigarea pieţelor interne şi externe;
 Înfiinţarea Grupurilor de Producători/ Cooperativelor Agricole;
 Simplificarea procedurilor, privind absorbţia Fondurilor Comunitare;
 Repunerea şi modernizarea sistemelor de irigaţii;
 Încurajarea agriculturii de nişă (produse ecologice, tradiţionale).



Vă mulţumesc pentru atenţia acordată!



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Calitatea aerului în județul Sibiu  

la nivelul anului 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU 

Str. Hipodromului, nr.2A, Sibiu, jud. Sibiu, Cod 550360; 

e-mail: office@apmsb.anpm.ro; Tel. 0269/422.653, 0269/256.547; Fax. 0269/444.145; 

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 

 

 

mailto:office@apmsb.anpm.ro


Introducere 

 

 

 

Evaluarea calităţii aerului este reglementată în România prin Legea nr. 104/2011 

privind calitatea aerului înconjurător. Legea transpune Directiva nr. 2008/50/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai 

curat pentru Europa şi Directiva nr. 2004/107/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul 

înconjurător. 

Monitorizarea calităţii aerului înconjurător  are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a 

mediului prin măsuri destinate menţinerii calităţii aerului acolo unde acesta corespunde 

obiectivelor de calitate şi pentru îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri. Punerea în aplicare 

a prevederilor acestei legi se realizează prin Sistemul Naţional de Evaluare şi Gestionare a 

Calităţii Aerului, care asigură cadrul organizatoric, instituţional şi legal de cooperare între 

autorităţile şi instituţiile publice, cu competenţe în domeniu, în scopul evaluării şi gestionării 

calităţii aerului înconjurător, în mod unitar, pe întreg teritoriul României, precum şi pentru 

informarea populaţiei. 

Informarea publicului se realizează  pe site-ul APM Sibiu, http://apmsb.anpm.ro, unde 

sunt publicate zilnic buletine de informare şi lunar informări cu privire la indicii generali 

zilnici de calitate a aerului, stabiliţi conform Ordinului MMGA nr. 1095/2007 pentru 

aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării 

informării publicului. 

 

 

 

Prezentarea Reţelei de Monitorizare a Calităţii Aerului - Judeţul Sibiu 

 

 

La nivelul anului 2019, monitorizarea calităţii aerului s-a realizat în cadrul sistemului 

de monitorizare continuă a calităţii aerului, în cele patru staţii automate amplasate în zone 

reprezentative ale judeţului Sibiu. 

 

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de 

informare, obiectivele pe termen lung şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare 

sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor 

prevăzute de reglementările europene.  

 

 

 

 

 

http://apmsb.anpm.ro/


 

 

 

Reţeaua automată  de monitorizare a calităţii aerului la nivelul judeţului Sibiu 

 

  

 
 

 

STAŢIA SB 1 

- Tipul staţiei: Fond urban 

- Clasa staţiei /Raza ariei de reprezentativitate: Fond urban/ 1-5 km 

- Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, Benzen, PM2,5  gravimetric, PM10 

automat și gravimetric, metale grele din PM10 (Pb, Cd),O3. 

 

STAŢIA SB 2  

- Tipul staţiei: industrial  

- Clasa staţiei /Raza ariei de reprezentativitate:  Industrial /100m-1 km 

- Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, Benzen, PM10 automat, O3. 

 

STAŢIA SB 3  

- Tipul staţiei: industrial  

- Clasa staţiei /Raza ariei de reprezentativitate:   Industrial /100m-1 km 

- Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 automat şi gravimetric, metale 

grele din PM10 (Pb, Cd, As, Ni),O3. 

 

 

STAŢIA SB 4  

- Tipul staţiei:  industrial  

- Clasa staţiei Raza ariei de reprezentativitate: Fond industrial /100m - 1 km 

- Poluanţii măsuraţi: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10 automat şi gravimetric, metale 

grele din PM10 (Pb, Cd, As, Ni), O3. 

 

În fiecare staţie sunt monitorizaţi şi parametrii meteo: direcţia şi viteza vântului, 

presiunea, temperatura, radiaţia solară, umiditatea relativă, precipitaţiile. 

 



 Dioxidul de azot NO2 

 

Oxizii de azot sunt gaze foarte reactive, care conţin azot şi oxigen în cantităţi 

variabile. Aceştia se formează la temperaturi înalte în procesul de ardere al combustibililor, 

cel mai adesea rezultând din traficul rutier şi activităţile de producere a energiei electrice şi 

termice din combustibili fosili. Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a 

ploilor acide, deteriorarea calităţii apei, acumularea nitraţilor la nivelul solului, intensificarea 

efectului de seră şi reducerea vizibilităţii în zonele urbane. 

Legea 104/2011  prevede pentru NO2: valoare limită orară de 200 μg/m3 şi valoare 

limită anuală de 40 μg/m3 .         

  

                                                                                                                                 Fig. 1 
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 Dioxidul de sulf SO2 

Surse antropice: este produs ca urmare a arderii materialelor care conţin sulf, cum sunt 

arderile de combustibili fosili ce conţin sulf (cărbuni, păcură) în scopul producerii de 

energie electrică şi termică şi în motoarele cu ardere internă pe motorină ale 

autovehiculelor rutiere. Sursele de emisie sunt deci centralele termoelectrice şi sistemele 

de încălzire a populaţiei, mai puţin cele care utilizează gaz metan, unele procese 

industriale (siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric) şi, în măsură mai mică, 

emisiile provenite de la motoarele diesel. 

Efecte asupra sănătăţii umane: provoacă iritaţia ochilor şi primei părţi a tractului 

respirator. 

Efecte asupra mediului: în atmosferă, prin reacţia cu vaporii de apă formează aerosoli 

de acid sulfuric, contribuind la acidifierea precipitaţiilor, cu efecte toxice asupra 

ecosistemelor terestre şi acvatice, materialelor, construcţiilor, monumentelor, prin efectul 

de acidifiere. 

 

Valorile limită prevăzute în Legea 104 / 2011 pentru dioxid de sulf sunt: 350 μg/m3 

pentru concentraţii medii orare, 125 μg/m3 pentru concentraţii medii zilnice şi pragul de alertă 

pentru SO2  este de 500 μg/m3. 
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                     Fig.3 
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 Pulberi în suspensie PM 10 

Poluarea atmosferei cu pulberi poate avea cauze naturale, de exemplu resuspensia 

particulelor şi cauze antropice, cum ar fi: procesele de producţie, arderile din sectorul 

energetic, construcţiile, transportul rutier, sistemele de încălzire individuale, în special cele ce 

utilizează combustibili solizi. 

Efectul pulberilor în suspensie asupra sănătăţii umane, îndeosebi a fracţiilor PM10 şi 

PM2,5, care sunt extrem de fin dispersate în aer, este de iritant al ochilor şi a sistemului 

respirator, de scădere a rezistenţei la îmbolnăviri. Este importantă compoziţia chimică a unor 

pulberi, cum este cazul celor care adsorb la suprafaţa lor substanţe toxice, de exemplu 

hidrocarburile din componenţa smogului fotochimic oxidant, bifenilii policloruraţi (PCB) sau 

al particulelor care conţin metale toxice ( plumbul, cadmiul, arsenul, nichel, etc). 

Valorile concentraţiilor de pulberi în suspensie fractiunea PM10 - monitorizate prin 

măsurători automate (metoda nefelometrică) în staţiile de monitorizare sunt valori orientative, 

pentru informare rapidă. Metoda standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea 

fracţiei PM10 este metoda de referinţă conform Legii 104 / 2011, Anexa nr 7- Metode de 

referinţă . 

În conformitate cu Legea 104 / 2011,  valoarea limită zilnică pentru PM10 este de 50 

μg/m3 ( a nu se depăşi această valoare mai mult de 35 de zile într-un an calendaristic în 

fiecare staţie), iar valoarea limită anuală este de 40 μg/m3. 



  Determinări de PM10, prin metoda gravimetrică, s-au efectuat la staţiile SB1,SB3 şi 

SB4. S-au înregistrat  depăşiri ale valorii limită zilnice : 11 în staţia SB1 și  9  în staţia SB4 .  

Prin măsurători gravimetrice au fost înregistrate următoarele valorile medii anuale:  

• 18,51 μg/m3  în staţia SB1 

• 16,79  μg/m3  în staţia SB3 

• 21,26  μg/m3  în staţia SB4. 

Aceste valori se situează sub valoarea limită anuală de 40 μg/m3 (conf. Legii 

104/2011). 

 

Depăşirile valorilor limită pot fi  explicate prin resuspensia particulelor de pe sol 

datorită acţiunii vântului şi traficului rutier. De asemenea, o posibilă explicaţie o constituie 

folosirea sistemelor de încălzire cu combustibil solid (ex. lemn) ale populaţiei în lunile reci şi 

împrăştierea materialului antiderapant (nisip ) pe şosele. 

 

                  Fig. 4 
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 Monoxid de carbon CO 

 

Monoxidul de carbon este un gaz incolor şi inodor, la temperatura mediului ambiental.   

Surse naturale: arderea pădurilor, emisiile vulcanice şi descărcările electrice. 

Surse antropice: arderea incompletă ce apare în toate procesele de combustie a 

materiilor combustibile: arderea combustibililor fosili în instalaţii de ardere – centrale 

termoelectrice şi termice, boilere industriale, instalaţii rezidenţiale (sobe, centrale termice 

individuale, mai ales cele pe combustibili solizi – cărbuni, lemne), producerea oţelului şi a 

fontei, rafinarea petrolului, traficul rutier, în principal de la autovehiculele cu benzină în 

timpul funcţionării la turaţie mică, arderea deşeurilor, incendii, arderea miriştilor etc. 

Efecte asupra sănătăţii umane: Monoxidul de carbon este un gaz ce afectează 

capacitatea organismului de a reţine oxigenul, fiind extrem de toxic,  iar în concentraţii foarte 

mari (aprox.100 mg/m3) fiind letal. Reduce capacitatea de transport a oxigenului în sânge, cu 

consecinţe asupra sistemului respirator şi a sistemului cardio-circulator. Poate induce 

reducerea acuităţii vizuale şi a capacităţii fizice.   

Conform Legii 104 / 2011, valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane a 

monoxidului de carbon este de 10 mg/ m3 (maxima zilnică a mediilor pe 8 ore). Pe parcursul 

anului 2019 nu s-au înregistrat depăşiri ale acestei valori limită. 

Valoarea maximă a mediilor/8 ore (media mobilă) s-a situat între 2,37 mg/m3 şi 3,72 

mg/m3, fără a se depăşi valoarea limită. În cele 4 staţii de monitorizare valorile maxime ale 

mediilor / 8 ore s-au înregistrat în lunile de iarnă , fapt ce ar putea fi corelat cu perioada de 

încălzire a locuinţelor. Concentraţiile medii anuale s-au situat  între 0,17 mg/m3 la staţia SB2 

şi 0,62 mg/m3 la staţia SB 1.     

             

 



Fig.5. 
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 Benzen C6H6 

 

Este un compus aromatic foarte uşor, volatil şi solubil în apă.  

Surse antropice: benzenul provine în principal din traficul rutier (cca. 90%) şi din 

depozitarea, încărcarea/descărcarea carburanţilor (depozite, terminale, staţii de distribuţie 

carburanţi), dar poate proveni şi din diferite alte activităţi care utilizează produse pe bază de 

solvenţi organici (lacuri, vopsele etc.), din arderea combustibililor fosili, a lemnului şi 

deşeurilor lemnoase, controlată sau în aer liber.  

Efecte asupra sănătăţii umane: substanţă toxică, cu potenţial cancerigen, încadrată în 

clasa A1 de toxicitate, cunoscută drept cancerigenă pentru om. Produce efecte dăunătoare 

asupra sistemului nervos central. 

Monitorizarea benzenului se efectuează în cele două staţii din Municipiul  Sibiu şi 

anume SB 1-Fond urban şi SB 2-Industrial.  

Conform Legii 104 /2011, valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane  este 

de 5 µg/m3 . În Municipiul  Sibiu, în anul 2019, nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii limită. 

      

           

    Fig. 6 
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 Ozon O3 

Ozonul se găseşte în mod natural în concentraţii foarte mici în troposferă (atmosfera 

joasă). Este un gaz foarte oxidant, foarte reactiv, cu miros înecăcios. Ozonul prezent în 

stratosferă asigură protecţia împotriva radiaţiei UV, dăunătoare vieţii, dar cel prezent la 

nivelul solului se comportă ca o componentă a "smogului fotochimic" oxidant. 

Ozonul este un poluant secundar deoarece, spre deosebire de alţi poluanţi, el nu este 

emis direct de vreo sursă de emisie, ci se formează sub influenţa luminii solare, în principal a 

radiaţiilor ultraviolete, prin reacţii fotochimice în lanţ dintre o serie de poluanţi primari 

(precursori ai ozonului), şi anume: oxizii de azot (NOx), compuşii organici volatili (COV), 

monoxidul de carbon (CO), reacţii în care sunt implicaţi radicali liberi. 

Efecte asupra sănătăţii şi mediului: spre deosebire de ozonul stratosferic, care 

protejează viaţa pe Pământ, ozonul troposferic (cuprins între sol şi 8-10 km înălţime) este 

deosebit de toxic, având o acţiune puternic iritantă asupra căilor respiratorii, ochilor şi are 

potenţial cancerigen. Concentraţiile mari de ozon la nivelul solului pot provoca reducerea 

funcţiei respiratorii. Ele sunt asociate cu creşterea numărului de internări şi adresabilitatea 

sporită a populaţiei către spitale, pentru astm şi alte probleme respiratorii, ca şi cu creşterea 

riscului de infecţii respiratorii. Poluarea cu ozon este totodată legată de decesul prematur. Este 

în mod deosebit periculos pentru copii, vârstnici şi persoane cu boli pulmonare cronice şi boli 

de inimă.  

Ozonul are efect toxic şi pentru plante, la care determină inhibarea fotosintezei, 

producerea de leziuni foliare , necroze. 

Conform  Legii 104 /2011, pentru O3  pragul  de informare =180 µg/m3, pragul de 

alertă =240 µg/m3 (valori  medii orare ), iar  valoarea ţintă pentru concentraţia maximă zilnică 

a mediilor pe 8 ore = 120 µg/m3. 

În anul 2019  s-au înregistrat 19 depăşiri a valorii  ţintă pentru concentraţia maximă 

zilnică a mediilor pe 8 ore : 3 la stația SB1 și 16  la stația SB3.    

           Fig.7 
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                                                             Fig.8 

 
 



 

Evoluţia concentraţiei principalilor  poluanţi 
 

 Dioxidul de azot 

 

Pe parcursul anului 2019  toate valorile măsurate pentru poluantul NO2 se situează  

sub valorile limită orare şi anuale admise prevăzute de Legea 104/2011  în toate staţiile 

din județul Sibiu. 

 

            Fig.9 
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media anuală 2018 29,21 24,51 23,44 20,51

media anuală 2019 25,71 25,42 20,73
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 Dioxidul de sulf  

 

Pe parcursul anului 2019 nu s-au înregistrat  depăşiri a valorii limite orare  şi zilnice 

prevăzute de Legea 104/2011  în nicio staţie din județul Sibiu. 

                                                      Fig.10 
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 Pulberi în suspensie PM10 

 

În ceea ce priveşte pulberile în suspensie, concentraţia PM10 determinată gravimetric 

se menţine în jurul aceloraşi valori ce sunt situate sub valoarea limită anuală .  

                Fig.11 
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Raport privind asigurarea transabilităţii şi exactităţii 
măsurărilor în judeţul Sibiu 

 
 
 
 

Activități desfășurate de Serviciul Județean de Metrologie Legală 
Sibiu pentru asigurarea metrologică 
 

 Participă la elaborarea de reglementări din domeniul metrologiei. 

 Supraveghează și controlează aplicarea reglementărilor legale în zona de competență. 

 Asigură supravegherea pieței pentru mijloacele de măsurare: 

-prin reprezentantul Serviciului Inspecții și Supravegherea Pieței din cadrul 

Biroului Român de Metrologie Legală (BRML) 

-prin membri Corpului de Inspectori ai BRML din cadrul Direcției Regionale de 

Metrologie Legală Brașov 

 Contribuie la trasabilitatea măsurărilor, prin activități de verificări metrologice și etalonări 

de mijloace de măsurare. 

 Evaluează laboratoare de metrologie în vederea autorizării sau atestării. 

 Evaluează și avizează  pentru desfășurarea de activități metrologice de modificare, 

montare și reparare de mijloace  de măsurare, operatorii economici din zona de 

competemță. 

 

Activități ale Compartimentului Inspecție  
 

 Controlul metrologic al mijloacelor de măsurare, prin: 

           - Supravegherea metrologică a utilizării mijloacelor de măsurare 

           - Inspecții și testări inopinate 

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ 
DIRECŢIA  REGIONALĂ  DE  METROLOGIE  LEGALĂ  BRAŞOV 

SERVICIUL JUDEŢEAN DE METROLOGIE LEGALĂ SIBIU 

550352 – SIBIU, str. Dorului nr. 21 

Tel. (0269) 243 379,  Fax (0269) 232 290, e-mail: sjmlsibiu@brml.ro 
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 Controlul metrologic al măsurărilor, prin: 

- Prelevarea de probe și efectuarea de măsurări și analize comparative pentru 

verificarea exactității rezultatelor declarate ale măsurărilor 

           - Inspecții și testări inopinate 

 Verificări de produse preambalate 

 Expertize metrologice 

- Analiza reclamațiilor și sesizărilor privind mijloacele de măsurare verificate în 

laboratoare de metrologie autorizate. 

 

Activități ale Compartimentului Evaluări 
 
A   Domenii de interes public 

 Evaluări pentru: 

- Autorizarea laboratoarelor de metrologie pentru verificarea de mijloace de 

măsurare. 

- Avizarea operatorilor economici pentru activitățile de montare și reparare de 

mijloace de măsurare. 

 Supravegheri ale: 

- Laboratoarelor de metrologie autorizate. 

- Operatorilor economici avizați. 

 Examinări ale persoanelor fizice, ca: 

         -Verificatori metrologi 

B   Domenii nereglementate 

 Evaluări pentru: 

- Atestarea laboratoarelor de metrologie pentru etalonarea de mijloace de 

măsurare. 

 Supravegheri ale: 

- Laboratoarelor de metrologie atestate 

Activități ale Laboratorului Regional-Locația Sibiu 
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A  Domenii de interes public 

 Verificări metrologice periodice ale mijloacelor de măsurare 

 Verificări metrologice după reparare ale mijloacelor de măsurare 

 Etalonări ale mijloacelor de măsurare 

B  Domenii nereglementate 

 Etalonări ale mijloacelor de măsurare. 

 Evaluări ale conformității mijloacelor de măsurare cu prevederile unui 

document de referință. 

Laboratorului Regional-Locația Sibiu - Domenii de competență 
 
 

Verificări metrologice Etalonări 

Lungime Lungime 

Masă Masă 

Volum Volum 

Presiuni Presiuni 

Electric Electric 

Temperatură Temperatură 

 
 
 
 
 
 
 

PERFORMANȚE ȘI REALIZĂRI ÎN ANUL 2019 
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CONTROALE TEMATICE 
 
 

OBIECTIVE 

1. Uniformitatea măsurărilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare utilizate în staţiile de 

inspecţie tehnică a autovehiculelor şi în unităţile service auto. 

2. Legalitatea mijloacelor de măsurare, corectitudinea şi  uniformitatea  măsurărilor 

efectuate pentru determinarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor pe drumurile 

publice. 

3. Exactitatea, uniformitatea măsurărilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare utilizate în 

tranzacţii comerciale pentru determinarea maselor până la 10.000 kg.  

4. Legalitatea taximetrelor din cadrul aparatelor de taxat utilizate pentru măsurarea 

timpului şi a distanţei parcurse în transportul de persoane şi de mărfuri în regim de taxi 

şi în regim de închiriere. 

5. Exactitatea, uniformitatea măsurărilor şi legalitatea mijloacelor de măsurare utilizate la 

distribuirea produselor petroliere şi a gazului petrolier lichefiat. 

6. Exactitatea, uniformitatea măsurărilor şi legalitatea măsurilor materializate de volum şi a 

măsurilor materializate de lungime. 

7. Legalitatea mijloacelor de măsurare utilizate la determinarea maselor mari, având 

sarcina de cântărire mai mare sau egală cu 10.000 kg. 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE ALE  SJML SIBIU 
 

Verificări 
metrologice 

Etalonări Etalonări în 
regim acreditat 

RENAR 

Verificări tehnice 
mijloace de joc 

Supravegheri 
laboratoare 
autorizate 

3034 195 15 351 5342 
 
 

Autorizări 
laboratoare 

Atestări 
laboratoare 

Avizări Expertize 
metrologice 

Operatori 
economici 
controlați 

4 2 18 59 12 
 
 
 

Șef Serviciu SJML SIBIU 
Vasile BOGDAN 


