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1. Măsuri în domeniul Sănătății Publice aplicate de Direcția de Sănătate Publică a 
Județului Sibiu, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1513/2020 în contextul 
circulației variantelor Delta și Omicron. 

Prezintă Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu 
  

2. Situația mesajelor de avertizare meteorologică și a riscurilor de avalanșă emise 
pentru județul Sibiu, în cursul anului 2021. 
  Prezintă Centrul Meteorologic Regional Transilvania - Sud  
 

3. Protejarea Patrimoniului Cultural ca dimensiune a creșterii economice și a 
dezvoltării turismului în județul Sibiu. 

Prezintă Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu 
 

4. Informare privind rezultatele controalelor efectuate având ca obiect verificarea 
modului de producere, depozitare, transport și comercializare a cărnii de miel, precum 
și a altor produse alimentare de origine animală și nonanimală, specifice sărbătorilor 
pascale, în unitățile de alimentație publică, piețe agroalimentare, târguri, oboare, din 
județul Sibiu (perioada: 01.04.2022 – 27.04.2022. 
  Prezintă: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu 

5. Diverse 
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Măsuri în domeniul sănătății publice aplicate de Direcția de Sănătate Publică Sibiu, 
conform Ordinului nr. 1513/2020 în contextul circulației variantelor delta și omicron 

 

 

De la începutul pandemiei și până la data de 15 mai 2022, în lume au fost 

confirmate 521 milioane de cazuri de infectare, din care 6,26 milioane de persoane au 

decedat. 

Boala cauzată de coronavirus (COVID-19) este o boală infecțioasă cauzată de 

virusul SARS-CoV-2. Majoritatea persoanelor care s-au infectat au prezentat simptome 

ușoare sau moderate și s-au recuperat fără un tratament special. Însă, anumite persoane au 

dezvoltat simptome severe și au necesitat îngrijire medicală complexă. 

În decurs de doar câteva luni, pandemia de COVID-19 ne-a perturbat comunitățile 

și modul de viață. Cu efecte devastatoare asupra societății în aproape toate țările globului, a 

afectat, de asemenea, puternic lanțurile de aprovizionare cu alimente, mijloacele de 

existență, economiile, precum și sistemele de producție. Toate aceste componente sunt 

intrinsec legate. 

Natura fără precedent a acestei pandemii și misterele din jurul acestui nou virus au 

necesitat abordări inovatoare pentru a o gestiona. Într-un moment în care rămâne multă 

incertitudine și mai trebuie depusă multă muncă pentru a înțelege cum a apărut și a pătruns 

virusul în populația umană, o certitudine rămâne: colaborarea între sectoare este cheia 

pentru a răspunde la această criză. 
 

În decembrie 2019, în orașul Wuhan din China a fost raportat un focar de boală 

cauzată de un nou coronavirus, care s-a răspândit rapid către alte regiuni din China și 

ulterior, din lume.  

La acel moment, datele științifice privind acest nou coronavirus, precum și 

mecanismele sale de acțiune erau limitate. 2019-nCoV (devenit ulterior SARS-CoV-2) era 

descris ca o noua tulpina de coronavirus care nu fusese identificata pana atunci la oameni. 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECŢIA  DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU 
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Izbucnirile de infectii cu coronavirusuri noi in randul oamenilor sunt intotdeauna de 

importanta pentru sanatatea publica si genereaza ingrijorare. Transmiterea inter-umana a 

fost confirmata, dar era nevoie de mai multe informatii pentru a evalua dimensiunea acestei 

transmiteri.  

 Virusul 2019-nCoV are cel mai probabil rezervorul ecologic la lilieci, iar 

transmiterea virusului la oameni s-a produs, probabil, printr-un animal gazdă intermediar – 

un animal domestic, un animal sălbatic sau un animal sălbatic domesticit care nu a fost 

încă identificat. Deși sursa zoonotică a virusului era necunoscută, au fost formulate primele 

recomandări generale pentru reducerea riscului de transmitere a agenților patogeni 

zoonotici pe piețele de animale vii: 

- Pentru oricine vizitează piețele de animale vii sau piețele de produse de origine 

animală ar trebui să adopte măsuri generale de igienă, inclusiv spălarea regulată a mâinilor 

cu apă și săpun după atingerea animalelor și a produselor de origine animală, evitând 

atingerea ochilor, nasului sau gurii cu mâinile și evitarea contactului cu animale bolnave 

sau produse de origine animală depreciate; de asemenea, contactul cu alte animale care pot 

trăi în piață (de exemplu, pisici și câini fără stăpân, rozătoare, păsări, lilieci) trebuie evitat.  

- Trebuie evitat consumul de produse de origine animală crude sau insuficient 

gătite. Carnea crudă, laptele sau organele animalelor ar trebui să fie manipulate cu grijă, 

pentru a evita contaminarea încrucișată cu alimentele negătite, conform bunelor practici de 

siguranță alimentară. 
 

În 10-12 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a publicat un 

pachet cuprinzător de documente de orientare pentru toate statele lumii, care acoperea 

subiecte legate de gestionarea unei epidemii cu o nouă boală: 

• Prevenirea și controlul infecțiilor 

• Testări de laborator 

• Instrument de evaluare a capacităților naționale 

• Comunicarea riscurilor și implicarea comunității 

• Sfaturi de călătorie 

• Managementul clinic 

• Definiții de cazuri de supraveghere 
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În 24 ianuarie 2020, Franța a informat Organizația Mondială a Sănătății despre trei 

cazuri infectate cu noul coronavirus, toate cele trei cazuri având istoric de călătorie în 

Wuhan. Acestea au fost primele cazuri confirmate în regiunea europeană a OMS (EURO). 

În 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia cu noul 

coronavirus ca urgență de sănătate publică de interes internațional – cel mai ridicat 

nivel de alertă.  

În 11 februarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut oficial noul 

coronavirus ca SARS-CoV-2, iar boala a fost denumită COVID-19. Urmând standardul 

celor mai bune practici, denumirea bolii a fost aleasă pentru a evita inexactitatea și 

stigmatizarea și, prin urmare, nu se referea la o locație geografică, un animal, un individ 

sau un grup de oameni. 

În 21 februarie 2020, în nordul Italiei se înregistrează o creștere semnificativă a 

cazurilor de Covid-19. În același timp, mai multe alte state membre ale UE au început să 

raporteze cazuri de persoane infectate. 

În 29 februarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a publicat principalele 

considerente pentru carantinarea persoanelor în contextul bolii COVID-19. Acestea au 

descris cine ar trebui să fie pus în carantină și condițiile minime pentru carantină pentru a 

evita riscul de transmitere ulterioară. 

În 7 martie 2020, pentru a marca numărul îngrijorător de cazuri confirmate de 

COVID-19 care depășea 100.000 la nivel global, Organizația Mondială a Sănătății a emis o 

declarație prin care solicita luarea de măsuri pentru a opri, a limita, a controla, a amâna și a 

reduce impactul virusului cu fiecare ocazie. 

În 11 martie 2020, profund îngrijorată atât de nivelurile alarmante de răspândire și 

de severitate a bolii, cât și de nivelurile alarmante de inacțiune la nivelul statelor lumii, 

Organizația Mondială a Sănătății a evaluat criza COVID-19 și a caracterizat-o drept  

pandemie. Recunoscând că COVID-19 nu este doar o criză de sănătate publică, ci una care 

va atinge fiecare sector, OMS a reiterat apelul - făcut de la început - ca țările să adopte o 

abordare globală a întregului guvern, a întregii societăți, construită în jurul unei strategii 

cuprinzătoare pentru a preveni infecțiile, a salva vieți și a minimiza impactul. 

În 13 martie 2020, Europa a devenit epicentrul pandemiei, cu mai multe cazuri 

raportate și decese decât în restul lumii la un loc, cu excepția Republicii Populare Chineze. 

Primul caz de infectare cu SARS – CoV -2 confirmat pe teritoriul țării noastre a 

fost anunțat în data de 26 februarie 2020. Până la data de 15 mai 2022, numărul total de 
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cazuri confirmate în țara noastră a fost de 2,9 milioane, din acestea 65.612 soldându-se cu 

deces. 

La o lună distanță, în 27 martie 2020, se confirmă primele cazuri și în județul Sibiu; 

aceste prime cazuri au fost persoane cu istoric de călătorie în Italia. De la începutul 

pandemiei până în prezent s-au cumulat un număr de 77.508 cazuri de infectare (inclusiv 

3.759 cazuri de reinfectări) și 1.874 decese. 

Și la nivelul județului Sibiu, la fel ca în toată țara s-a observat evoluția infecției sub 

forma a cinci valuri de recrudescență.  

La nivel national, primul și al doilea val, caracterizate de circulația tulpinii 

originale, au evoluat pe o perioadă de aproape un an, în intervalul 26 februarie 2020 - 12 

februarie 2021, cu o perioadă de acalmie pe perioada sezonului cald. 

Valul al treilea a evoluat între 12 februarie 2021 și 12 iulie 2021, cu tulpina alfa, al 

patrulea val a evoluat între 13 iulie 2021 și 25 decembrie 2021 cu tulpina delta, iar al 

cincilea val a evoluat începând cu 26 decembrie 2021 -prezent cu tulpina omicron. 

Valul 1 + valul 2 – tulpina Wuhan (februarie 2020 – februarie 2021) 

La nivelul județului Sibiu primele cazuri de SARS CoV-2 au debutat în martie 

2020. 

 

 

 

 

 

Caracteristici 

- Inițial pacientul suspect era considerat - persoana cu febră de minimum 38°C 

sau istoric de febră și tuse și dificultate la respirație (scurtarea respirației) care 

necesită internare peste noapte și fără altă etiologie care să explice pe deplin 

tabloul clinic; 

- Ulterior definiția de caz s-a modificat - Pacient cu infecție respiratorie acută 

debut brusc al cel puțin unuia din urmatoarele: tuse, febră, durere in gât, 

scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii) care necesită sau nu 

spitalizare; 

- Pacienții erau obligați să rămână internați în spitale până la obținerea a două 

teste negative, astfel încât era mult prelungită perioada de internare; 

Nr cazuri Nr decese 

19.211 724 
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- Au evoluat multe focare in centrele rezidențiale; 

 

Intervenții 

- A fost stabilit inițial ca  Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu să se ocupe 

de pacienții infectați, ulterior au contribuit la îngrijirea pacienților si celelate 

unități sanitare de stat din județ;  

- Pacienții au fost izolați în spital până la obținerea rezultatului negativ; 

- Persoanele venite din zonele roșii au fost carantinate în spații de cazare puse la 

dispoziție de autoritățile locale; 

- Direcția de Sănătate Publică Sibiu a realizat triajul epidemiologic pentru 

persoanele sosite terestru în județ, sau aerian la Aeroportul Internațional Sibiu; 

- Personalul DSP a efectuat investigațiile epidemiologice la cazurile pozitive, 

anchetele de focar din unitățile de producție, unități sanitare, centre rezidențiale; 

- DSP prin personalul de specialitate a realizat recoltarea probelor de la contacții 

direcți ai cazurilor pozitive; 

- În urma Analizei de Risc s-a instituit carantina zonală în localitățile care aveau 

o incidență ridicată a cazurilor; 

- A debutat campania de vaccinare împotriva COVID -19 în 31.12.2020 pentru 

personalul medical; 

- Asigurarea testării gratuite prin DSP a personalului și a beneficiarilor din 

Centrele rezidențiale;  

Valul 3 – tulpina alfa (februarie – iulie 2021) 

 

Nr cazuri Nr decese 

7.302 341 

 

Caracteristici 

- A fost modificată definiția de caz pentru cazul suspect - orice persoană care 

prezintă cel puțin unul din următoarele semne și simptome: 

- tuse 

- febră 
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- scurtarea respirației 

- debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei 

Notă: 

Pentru copiii cu vârsta pana la 16 ani care prezintă manifestări gastro-intestinale 

(vărsături,diaree) neasociate cu alimentația, se poate suspecta infecția cu SARS-CoV-2;      

- Amploarea valului a fost mai mică, dar se mențineau cazuri grave care 

uneori evoluau spre deces; 

Intervenții 

- Campania de vacinare împotriva COVID -19 a continuat cu persoanele eligibile 

pentru faza a II-a (personalul esențial, persoanele cu boli cronice) și a III-a 

(populația generală); 

- S-au înființat și s-au autorizat Centre de vaccinare în multiple zone ale 

județului, pentru a facilita accesul populației; 

Valul 4 – tulpina delta (iulie – decembrie 2021) 

 

  

  

 

Caracteristici 

 

- Tulpina delta s-a caracterizat printr-un  grad ridicat de contagiozitate, de două 

ori mai mare față de tulpina inițială și cu aproximativ 60% mai mare decât 

tulpina Alpha; 

- Tulpina delta a fost responsabilă de un număr mare de infecții, predominant la 

persoanele nevaccinate; 

- Numărul de cazuri a crescut exponențial, au apărut multe forme severe de 

boală, astfel încât a crescut numărul de cazuri din ATI, precum și decesele; 

- Vaccinurile administrate în schemă completă și-au menținut eficiența față de 

infecția cu acest tip de tulpină; 

Intervenții 

- S-a realizat Planul Județean de Reziliență pe baza Planurilor de reziliență 

provenite de la unitățile sanitare din județ; 

Nr cazuri Nr decese 

16.887 592 
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- A fost permisă testarea oficială a persoanelor simptomatice la cabinetelor 

medicilor de familie; 

Valul 5 – tulpina omicron (decembrie 2021 – mai 2022) 

 

Nr cazuri Nr decese 

34.108 217 

Caracteristici 

- Au existat motive de ingrijorare cu privire la tulpina Omicron din cauza 

mutațiilor sale; 

- Dovezile științifice au sugerat un risc crescut de reinfecție, comparativ cu alte 

variante ale virusului SARS-CoV-2; 

- Formele clinice, frecvent, au fost ușoare, necesitând doar monitorizarea 

medicului de familie; 

- A crescut numărul de cazuri pozitive în rândul copiilor; 

Intervenții 

- S-a continuat campania de vaccinare (cea mai sigură soluție de protejare 

împotriva formelor grave de îmbolnăvire); 

- S-a demarat campania de vaccinare în rândul copiilor 5-11 ani începând cu 25 

ianuarie; 

- S-a realizat extinderea capacității de testare a suspecților, prin implicarea 

tuturor        medicilor de familie pentru identificarea și izolarea cât mai rapidă a 

celor infectați; 

- S-a realizat implicarea extinsă a medicilor de familie în evaluarea pacienților 

confirmați; 

- Avizarea și punerea în funcțiune a centrelor de evaluare și tratament în regim 

ambulatoriu, pentru pacienții cu forme clinice medii care nu necesită 

oxigenoterapie, precum și a celor cu manifestări ușoare/medii, dar cu factori de 

risc agravanți conform Ord. 1513 actualizat/2020; 

- Reconfigurarea traseului pacientului suspect/confirmat cu Covid-19, conform   

algoritmului stabilit la nivel național (anexa 1, Ord. 1513 actualizat/2020) 
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• Pacientul cu simptomatologie specifică pentru COVID-19 contactează 

medicul de familie care va decide testarea acestuia printr-una din unitățile 

sanitare autorizate în acest sens 

• Pacienții confirmați cu infecție cu virus SARS CoV-2 vor fi evaluați de 

către medicii de familie și după caz,  formele ușoare sau medii și care au cel 

puțin doi factori de risc vor fi evaluați în Centrele de Evaluare, unde vor 

primi tratament antiviral, fiind monitorizați ulterior la domiciliu de medicii 

de familie 

• Pacienții care prezintă semne de agravare legate de infecția SARS CoV -2, 

sau cei care au o decompensare a bolii de fond, pacienții care necesită 

oxigenoterapie, care au manifestări severe de COVID-19 sau cei care 

necesită suport al unei/mai multor funcții vitale vor fi evaluați în unitățile 

sanitare autorizate unde se poate administra medicație antivirală cu 

administrare parenterală.  

- S-au diseminat informațiile actualizate conform Metodologiei de Supraveghere 

a infecției SARS CoV 2 către toți furnizorii de servicii medicale privind 

măsurile de izolare a pacienților, respectiv carantinare a contacților lor inițial  

(perioada de izolare fiind de 7 zile pentru persoanele vaccinate sau trecute prin 

boală, respectiv 10 zile pentru persoanele nevaccinate și care nu au trecut prin 

boală, iar perioada de carantină este 5 zile pentru persoanele vaccinate sau 

trecute prin boală și de 10 zile pentru persoanele nevaccinate și care nu au 

trecut prin boală), iar în prezent perioada de izolare fiind de de 5 zile pentru 

persoanele vaccinate sau trecute prin boală, respectiv 7 zile pentru persoanele 

nevaccinate și care nu au trecut prin boală; 

- Urmărirea formularelor completate de către persoanele sosite din străinătate - 

unele dintre ele din țări puternic afectate de tulpina Omicron – a facilitat 

desfășurarea anchetelor epidemiologice în depistarea contacților și luarea 

măsurilor de sănătate publică ce se impun; 

- În cazul persoanelor care nu au respectat completarea Formularelor digitale de 

intrare în România s-au aplicat sancțiuni conform legislației  în vigoare; 

- În funcție de rata incidenței, s-au dispus și se vor dispune măsurile de punere în 

aplicare a planurilor de reziliență ale spitalelor, în maximum 24 - 48 de ore. 



 

Str. Somesului nr. 49, Sibiu, cod 550003 
Tel.:0269 211795, 0269 210963  Fax:0269 235148 

e-mail:cmrsibiu@meteoromania.ro www.meteoromania.ro 
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Către 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL SIBIU 
 

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CENTRULUI METEOROLOGIC REGIONAL  
TRANSILVANIA SUD PE ANUL 2022 

 
SITUATIA MESAJELOR DE AVERTIZARE METEOROLOGICA SI A RISCURILOR DE AVALANSA 

EMISE PENTRU JUDETUL SIBIU IN CURSUL ANULUI 2021 
 
 

1. ACTIVITATEA CENTRULUI METEOROLOGIC REGIONAL TRANSILVANIA-SUD SIBIU 
 

Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud, cu sediul în Sibiu, a fost înfiinţat în aprilie 1999 şi 
este unul din cele şase Centre Meteorologice Regionale ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie R.A 
Bucureşti. Activitatea de prognoză meteorologică s-a desfăşurat însă sub coordonarea Institutului Naţional 
de Meteorologie şi Hidrologie Bucureşti de peste 75 de ani. Centrul acoperă cele şase judeţe ale regiunii 
Transilvania-Sud, cu o suprafaţă de 34.015 km², având în componenţă: Serviciul Regional de Prognoză a 
Vremii Sibiu, Serviciul Meteorologic de Asigurare a Calităţii Sibiu şi Târgu Mureş, radarul meteorologic de la 
Târnăveni-Bobohalma şi 28 de staţii meteorologice, din care 5 de munte (Bâlea-Lac, Păltiniş, Lăcăuţi, Bucin 
şi Roşia Montană) şi 7 staţii cu activitate de agrometeorologie (Sibiu, Dumbrăveni, Sebeş Alba, Târgu 
Mureş, Sărmaşu, Miercurea Ciuc, Braşov); 

În cadrul activitatii de supraveghere meteorologică, la cele 28 de staţii meteorologice sunt efectuate 
observaţii asupra parametrilor şi fenomenelor meteorologice, care ulterior intră în componenţa bazei 
naţionale de date meteorologice. În judeţul Sibiu sunt 5 staţii meteorologice (Sibiu, Dumbrăveni, Boiţa, 
Bâlea-Lac şi Păltiniş) şi Serviciul Regional de Prognoză a Vremii. 

Serviciul Regional de Prognoză a Vremii (SRPV) Sibiu elaborează diagnoze si prognoze 
meteorologice pentru 4 până la 7 zile, informări si atenţionări de producere a fenomenelor meteorologice 
periculoase imediate (tip nowcasting) sau sinoptice (cu un avans de 1…2 zile), care sunt transmise 
administraţiilor locale şi ISUJ-urilor din cele 6 judeţe aflate în aria de supraveghere, mass-mediei, 
C.N.A.I.R., Transelectrica şi altor instituţii, deserviri cu produse meteorologice (diagnoze şi prognoze) la 
solicitarea diverşilor agenţi economici (pe bază de contracte sau comenzi) sau persoane fizice; punem la 
dispoziţia studenţilor şi a tuturor unităţilor de învăţământ date meteorologice pentru întocmirea lucrărilor de 
licenţă, doctorat, cercetări ştiinţifice; asigurăm accesul elevilor şi studenţilor la staţiile meteorologice şi la 
Serviciul de Prognoză a Vremii cu prilejul diverselor activităţi care implică cunoaşterea naturii şi a 
fenomenelor meteorologice în cadrul programului Şcoala altfel, a zilei Mondiale a Meteorologiei. 

SRPV Sibiu este singurul centru de prognoză din ţară unde sunt elaborate buletine 
nivometeorologice, privind riscul de avalanşă pentru masivele Făgăraş, Bucegi, Parâng-Șureanu, Țarcu-
Godeanu, Vlădeasa-Muntele Mare, Rodnei, Călimani-Bistriței-Ceahlău. Observaţiile specifice asupra 
stratului de zăpadă sunt efectuate la 11 staţii meteorologice din ţară, din care una din cadrul CMR 
Transilvania-Sud Sibiu (Bâlea-Lac) – Fig.1.  

În cursul anului 2021, Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud, prin Serviciul Regional de 
Prognoză a Vremii a elaborat un numar de 730 buletine meteorologice, ce conţin diagnoza pe 24 de ore şi 
prognoza pe 4 zile, care au fost transmise Instituţiei Prefectului şi ISUJ-urilor din cele 6 judeţe monitorizate. 
Au fost emise 547 de atenţionări de producere a fenomenelor meteorologice periculoase imediate 
(nowcasting), precum şi 159 informări si atenţionări sinoptice de producere a fenomenelor meteorologice 
periculoase; au fost elaborate 107 de buletine şi 33 de informări nivometeorologice asupra riscului de 
producere a avalanşelor. 
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Fig.1 Harta activităţii de nivologie la nivel naţional 

 
 
 

2. INFORMĂRI / AVERTIZĂRI / ATENŢIONĂRI DE SCURTĂ DURATĂ (SINOPTICE) 
 
Sunt avertizări emise pentru zone mai mari cu câteva ore înainte de începerea fenomenelor vizate și 

chiar cu 24 de ore în avans, pentru a anunța din timp populația asupra potențialelor pericole. Datorită 
complexității fenomenele avertizate, dar și al dinamicii acestora,o astfel de avertizare poate cuprinde mai 
multe mesaje, fiecare având notate ora de începere și finalizare a fenomenelor avertizate, tipul acestora și 
mai pe larg un text care explicativ. 

 
Ce reprezintă codurile de culoare ale avertizărilor sinoptice 

 
 

Numărul de informări/atenționări/avertizări de scurtă durată emise în cursul anului 2021 
  IAN FEB MART APR MAI IUN IUL AUG SEPT OCT NOI DEC 
prognoze speciale             2 4         
informări 10 4 6 3 5 10 4 4 4 2 5 6 
actualizări informare 4 1 2 2 2 5     1 1   5 
atenționări cod galben 6 11 7 2 8 27 22 22 4   9 10 
actualizări cod galben   3 2   3 5 4 4       3 
avertizări cod 
portocaliu 1 2 2  3 6 9 7   2 2 

actualizări avertizări 
cod portocaliu 

    2 2 1 2     

 
În ceea ce privește fenomenele avertizate, acestea au fost diverse. Cele mai multe avertizări au fost 

emise pentru instabilitate atmosferică (84) în perioada de vară (iunie-august), urmate de cele de cantități de 
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precipitații (74 - emise în fiecare lună) și intensificări ale vântului (71). Se observă un număr relativ ridicat de 
avertizări emise pentru disconfort termic accentuat, caniculă și valuri de căldură, de asemenea doar în 
perioada de vară. Pe graficele variației temperaturilor maxime la cele trei stații de șes (Sibiu, Dumbrăveni, 
Boița) se observă cu ușurință cele perioadele în care temperaturile maxime s-au apropiat sau chiar depășit 
pragul de caniculă pentru zona județului Sibiu (considerat a fi de 35 de grade). Cea mai ridicată temperatură 
s-a înregistrat la Dumbrăveni, în data de 28 iulie : 36.6 grade. La celellate stații s-au înregistrat temperaturi 
maxime de 34,4 grade la Boița în data de 16 august, 33,6 grade la Sibiu în data de 16 august, iar la stațiile 
de munte: 28,7 grade la Păltiniș în 28 iulie și 20,1 grade la Bâlea-Lac în data de 29 iulie – fig.2 

 

 

 
 

 
Fig.2  Variaţia temperaturilor maxime zilnice pe perioada de vară la cele trei stații meteorologice de șes din județul Sibiu 

 
 În ceea ce privește comparația dintre temperaturile maxime înregistrate în cursul anului 2021 și 
media lunară a temperaturilor maxime, acestea au fost în general ușor mai mari, dar au existat și perioade 
cu valori ușor mai scăzute față de medie – Fig.3 
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Fig.3  Variaţia temperaturilor maxime pe perioada de vară la cele trei stații meteorologice de șes din județul Sibiu 

 
 
Abaterea față de norma climatologică a temperaturilor maxime 1991 – 2020 a fost ușor negativă în 

lunile martie, aprilie și octombrie la toate stațiile și pozitivă în lunile februarie, iunie, iulie, august, noiembrie 
și decembrie. La nivel anual, abaterea a fost pozitivă 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ANUAL 
BILEA-LAC -1,9 2,8 -1,7 -1,5 0,2 0,5 2,8 1,3 -0,4 -0,6 4,2 0,3 0,5 
BOITA 2,6 3,7 -0,7 -1,5 -0,6 1,3 2,6 1,2 0,7 -0,9 2,5 2,1 1,1 
DUMBRAVENI   -1,3 -2,3   2,9 0,8 -0,4 -0,8 2,2 2,3  
PALTINIS -1.8 3.5 -0,6 -1,3 0,5 1,5 4,1 2,1 1 -1 3,6 -0,8 0,9 
SIBIU 2,7 3,6 -1,2 -2,1 -0,8 0,9 2,5 0,6 0,2 -1,4 2,4 2,2 0,8 

 
 
Numărul de avertizări în funcție de fenomenul avertizat, la nivelul județului Sibiu 

LUNA vânt 
cantități 
de precipi răcire ger polei 

Instabi-
litate viscol ninsori vijelie caniculă 

disconfort 
termic 

val de 
căldură 

1 14 5   1 4   2 13         
2 13 3 2 2 2   3 1         
3 5 3 3   1   3 5         
4 6 4 4     2 1 4         
5 2 9       12             
6   9       31     3 5 6   
7   5       15     4 9 10 6 
8   11       21     3 3 5 4 
9 4 2 2     3             
10 2 2 1                   
11 10 3                     
12 15 18         4           

 TOTAL 71 74 12 3 7 84 13 23 10 17 21 10 
 
  
 Cantitățile de precipitații căzute au fost în general mai mari față de media climatologică, existând 
perioade cu cantități înregistrate cu mult mai mari față de medie (decembrie la toate stațiile, cu maxime de 
289,2 l/mp în ianuarie și 234,3 l/mp în decembrie la Bâlea-Lac – fig.4. 
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Fig.4  cantitatea de precipitații căzută vs media 

 
 

 Un exemplu de avertizare sinoptică arată complexitatea acestora, în încercarea de a cuprinde la 
nivel național, întreaga paletă a fenomenelor periculoase ce urmează a fi avertizate, o avertizare putând 
include 3 sau chiar 4 mesaje separate. Detalierea regională reprezintă personalizarea desfășurării acestor 
fenomene la nivelul regiunii Transilvania-Sud – fig.5. 
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Fig.5 – model de avertizare sinoptică 
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3. AVERTIZĂRI DE TIP NOWCASTING 

 
 
Sunt avertizări emise pe o perioadă de 30 minute până la 6 ore și se emit atunci când se observă 

producerea inevitabilă a unor fenomene periculoase, care nu pot fi surprinse cu exactitate de avertizările 
sinoptice sau buletinele meteorologice. La emiterea lor se folosesc produsele radar, precum și cele 
satelitare, ținând cont și de vatriația parametrilor meteorologici  măsurați la stațiile meteo (variația direcției și 
intensificarea vântului, variația presiunii aerului și a temperaturii, aparaiția fenomenelor orajoase, evoluția 
norilor... etc). Avertizările privind instabilitatea atmosferică se emit pe perioade mai scurte, în funcție de 
evoluția sistemelor convective care pot suferi rapid modificări importante. În schimb cele pentru ceață și  
vânt se pot emite pe o perioadă mai lungă (până la 6 ore) și cu anticipație mai mare, fiind mai ușor 
predictibile în anumite situații sinoptice. 

Avertizările nowcasting se emit printr-o aplicație conectată la sistemul Ro-Alert – fig.6 
 

 
Fig.6 – sistemul de emitere a avertizărilor nowcasting 

 Din totalul de 530 de avertizări nowcasting emise de SRPV Sibiu în cursul anului 2021, 165 au vizat 
județul Sibiu. Avertizările au vizat fenomene de instabilitate (asociată cu grindină, descărcări electrice), 
intensificări ale vântului, ceață, polei. 
 
  IAN FEB MART APR MAI IUN IUL AUG SEPT OCT NOI DEC 
atenţionări cod galben 56 42 4 3 17 19 31 15 43 35 117 42 
                          
avertizări cod portocaliu 3 1     3 23 35 2 1   1   
                          
avertizări cod roșu           12 20 5         
TOTAL SRPV 59 43 4 3 20 54 86 22 44 35 118 42 
TOTAL pentru jud. SIBIU   10 3 3 10 22 21 15 20 19 27 15 

Fig.7  Numărul de avertizări nowcasting emise pe parcursul anului 2021 
 

     Unele avertizări au vizat producerea mai multor fenomene, de aceea la statistica întocmită pentru 
fenomenele avertizate nowcasting, numărul acestora este mai mare decât 165, care reprezinta doar 
numărul de avertizări emise – fig. 8,9 
 Cel mai frecvent, intensificările de vânt au fost date pentru zona Valea Oltului, cu extindere spre 
municipiul Sibiu sau la trecerea unor fronturi, iar în sezonul convectiv au fost asociate și cu fenomene de 
instabilitate.Cele mai multe avertizări de vânt au fost emise în octombrie (20) și noiembrie (21) – în număr 
de 41 față de 65 emise în total (63,1%). 
 Ceața a fost avertizată cel mai mult în sezonul rece, cu un maxim de avertizări emise în luna noiembrie 
(38 din 85 – 44,7%), apoi februarie și ianuarie. 
 
  IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC 
G Instabilitate 17     4 5  6     
P Instabilitate      6 14       
R Instabilitate      3 4 2      
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G Vânt   5   2 8         20 21 4 
P Vânt 1 1                     
R Vânt 2(anm)                       
G Ceață 8 13   1 1   1 5 4 9 38 5 
G Polei   1                     
G Ninsoare 1                       
P Ninsoare 2                       

 
    
 Procentul fenomenelor avertizate nowcasting 

FENOMEN CAZURI % 
INSTABILIATE 61 28,5 
VÂNT 64 29,9 
CEAȚĂ 85 39,7 
POLEI 1 0,5 
NINSOARE 3 1,4 

 
 
 
Exemple de avertizări nowcasting emise pentru unul sau mai multe fenomene periculoase, la nivelul unuia sau mai 
multor județe 
 

  
Fig.8  avertizare nowcasting emisă pentru mai multe fenomene, la nivelul unui județ  
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Fig.9  avertizare nowcasting emisă pentru mai multe fenomene, la nivelul mai multor județe 

4. BULETINELE ŞI INFORMĂRI NIVOLOGICE 
 
Din graficul anual al parametrilor nivometeorologici măsuraţi zilnic la staţia Bâlea-Lac se observă 

variaţiile importante ale grosimii stratului de zăpadă și faptul că aceasta a fost mai mare față de media în 
cea mai mare parte a intervalului – Fig.10. Riscul de avalanșă estimat respectă atât creșterea însemnată a 
cantității de zăpadă căzută, dar și a variațiilor de temperatură și condițiilor din interiorul stratului de zăpadă – 
Fig.11. 

 
Fig.10  Variaţia grosimii stratului de zăpadă la staţia meteorologică Bâlea-Lac în cursul anului 2021 
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Fig.11  Riscul de avalanşă estimat la scara Masivului Făgăraș, în cursul anului 2021 

 
La peste 1800 m altitudine, riscul de avalanşă cel mai des estimat a fost cel însemnat-3 (87 de zile), 

moderat-2 (44 de zile), mare-4 (38 de zile) și foarte mare-5 (11 zile); nu s-a folosit riscul redus-1 – Fig.12. 
Sub 1800 m altitudine, riscul de avalanşă cel mai des estimat a fost cel moderat-2 (71 de zile),  

însemnat-3 (56 de zile), mare-4 (16 de zile) și redus-1 (13 zile); nu s-a folosit riscul foarte mare-5– Fig.12. 
 

   
Fig.12  Riscul de avalanșă estimat la scara Masivului Făgăraș, pentru cele două tranșe altitudinale: peste și sub 1800 m 

 
În cursul anului 2021, în cele două sezoane de iarnă (2020-2021 şi 2021-2022), la SRPV Sibiu au 

fost elaborate 140 de buletine nivometeorologice zilnice şi 33 de informări bisăptămânale privind riscul de 
avalanşă în masivul Făgăraș. 
 

  IAN FEB MART APR MAI IUN IUL AUG SEPT OCT NOI DEC 
informări 25       2 4           2 
buletine   24 28 25 11 4           15 

 
 

 
 
5. CONFORM ORDINULUI NR. 3403 DIN 10 SEPTEMBRIE 2012 ART. 6: în intervalele de 

valabilitate a atenţionărilor sau a avertizărilor meteorologice (care au vizat ploi importante cantitativ, 
descărcări electrice şi grindină, ninsori abundente şi viscol), prognoza pe regiuni a fenomenului avertizat s-a 
actualizat din 3 in 3 ore şi a fost transmisă la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor şi la dispeceratele Administraţiilor Bazinale de Apă Mureş, Olt, Siret şi Ialomiţa -
Buzău. 
   
 6.OBIECTIVE ÎNDEPLINITE ÎN ANUL 2021: 
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1. S-a respectat fluxul informaţional operativ pentru transmiterea informărilor, atenţionărilor şi 
avertizărilor meteorologice la scară regională, privind fenomenele meteorologice periculoase 
imediate şi de scurtă durată.  

2. S-a continuat popularizarea pragurilor de emitere a atenţionărilor/avertizăilor meteorologice 
imediate şi de scurtă durată, precum şi informarea celor interesaţi prin pagina Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie cu privire la evenimente şi activităţi specifice activităţii de meteorologie, 
climatologie şi nivologie. 

3. Am avut o colaborare foarte bună cu ISUJ Sibiu, Administraţiile Bazinale Olt şi Mureş, Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Sibiu şi Salvamont Sibiu  

4. Participarea  la exerciţiile de simulare împreună cu Administraţiile Bazinale Olt şi Mureş, prin 
elaborarea de buletine meteorologice, atenţionări şi avertizări de producere a fenomenelor 
meteorologice periculoase, potenţiale provocatoare de pagube materiale şi pierderi de vieţi 
omeneşti. 

5. Relaţie transparentă cu mass-media pentru popularizarea activităţii Centrul Meteorologic Regional 
Transilvania-Sud Sibiu.  

6. Colaborari benefice cu ISUJ-rile din cele 6 judeţe pe care le avem sub supraveghere meteorologică 
în ceea ce priveşte fluxul informărilor şi atenţionărilor de producere a fenomenelor meteorologice 
periculoase, precum şi back-up-ul  confirmării acestora. 

7. În perioadele cu temperaturi extreme (caniculă vara şi ger iarna), colaborăm cu DSP-urile şi ITM-
urile din cele 6 judeţe, prin elaborarea de prognoze şi diagnoze referitoare la valorile temperaturilor 
maxime, indicelui de temperatură-umezeală, temperaturilor minime şi indicelui de răcire; 

8. Avem convenţii de colaborare cu instituţiile de învăţământ de toate categoriile (primar, gimnazial, 
liceal şi universitar), precum şi cu toţi cei care ne-au solicitat şi ne vor solicita sprijinul privind date şi 
studii meteorologice ce le sunt necesare în activităţile pe care le desfăşoară 

9. Pe linie de informări nivologice am colaborat cu Dispeceratul Salvamont şi Serviciile Publice 
Salvamont din județele acoperite prin programul național de nivologie, cu Centrul de Perfecţionare 
şi Pregătirii Cadrelor Jandarmi Montani Sinaia, iar prin continuarea extinderii activităţii de 
monitorizare a stratului de zăpadă şi estimare a riscului de avalanşă în masivele nemonitorizate 
până la această dată, vom continua colaborarea cu celelalte formaţii Salvamont şi grupele de 
Jandarmi Montani din zonele de interes. 

 
 
 

Director CMR Transilvania-Sud                                                                                        întocmit 
   Mioara Elena FODOR                                                                şef Serviciu Regional de Prognoză a Vremii 

                                                                                                                       Narcisa MILIAN 
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PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL, CA DIMENSIUNE A 
CREȘTERII ECONOMICE ȘI DE DEZVOLTARE A TURISMULUI, ÎN 

JUDEȚUL SIBIU 

 

 
1. Sibiul, oraș de importanță istorică și arhitecturală 

 

Sibiul, cunoscut și sub denumirea germană Hermannstadt, a fost și este unul dintre dintre 
cele mai reprezentative orașe din Romania, atât din punct de vedere economic, dar mai ales 
cultural. 

Prima menționare documentară a localității a fost făcută la 20 decembrie 1191, cu numele Cibinum 
și apare intr-un document papal emis la Roma. 

Ulterior, orașul a mai apărut cu diferite nume, Prepositus Cibiniensis ( 1192-1196), Prepositus 
Scibiniensis (1211), Villa Hermani ( 1223) și Hermannstadt ( 1366). 

Sibiul este singurul oraș din Romania care a deținut, până acum, titlul de Capitală Culturală 
Europeană. 

Probabil, cea mai importantă fațetă a a notorietății Sibiului, este cultura și implicit, bogația 
patrimoniului cultural, care nu încetează să surprindă. 

Cu cele două teatre, o filarmonica, cinematografe, cinci biblioteci și zece muzee, cu un centru 
istoric considerat unul dintre cele mai bine păstrate centre istorice din țară, în curs de a fi inscris 
în patrimoniul UNESCO, având evenimente culturale de mare anvergură, dacă ar fi să amintim 
doar Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, cel mai mare festival de acest gen, din Sud Estul 
Europei, sau Festivalul Internațional de Jazz, Sibiul este considerat, unul dintre cele mai frumoase 
și bine conservate orașe din Romania, cu un patrimoniu arhitectural monumental. 

 



 
 

Județul Sibiu, cu minunatele sate sășesti străjuite de biserici impunătoare, Mărginimea 
Sibiului, cu autenticitatea-i cunoscută, contribuie de asemenea, la reprezentarea Sibiului ca una 
dintre cele mai importante destinații turisistice din Romania. 

 

 

2. Enumerare succintă a monumentelor istorice de impact, din Municipiul Sibiu 

 

 Turismul cultural, reprezintă principalul “brand”, al judetului Sibiu, care atrage în 
continuare un număr semnificativ de turiști, fiind un oraș unic în Europa, nominalizat în 2020, să 
concureze pentru cea mai bună destinație turistică europeană, alături de Viena, Atena, Rotterdam, 
Paris sau Roma. 

Nu întâmplător, Sibiul este orașul în care s-a deschis la 25 februarie 1817, Muzeul Brukenthal, 
primul muzeu de pe actualul teritoriu al României și al doilea, de la acea vreme, din Europa. 

Muzeul Brukenthal gazduiește o vastă colecție de arta, cuprinzând opere semnate de 
Rubens, Botticeli, Lorenzo Lotto sau Jan van Dyck. 

Complexul Național  Muzeal “Astra”, având o întindere de peste 90 de hectare, este  unul 
dintre cele mai mari muzee de acest tip din Romania , fiind cel mai important muzeu etnografic 
din țară. 

Biserica Luterană din Sibiu, începută în 1371 și finalizată în 1520, este una dintre cele mai 
impresionante biserici în stil gotic din România, având o valoare incomesurabilă pentru 
patrimoniul cultural național. 

Cunoscută și drept Piața Centrală, Piața Mare a Sibiului , datează din anul 1366, fiind 
punctul zero al centrului vechi și impresionând prin clădirile autentice și bine prezervate. 

Piața Mică se remarcă prin cladirile care datează din secolele XIV-XVI, aceastea fiind 
semideschise spre piață, cu arcade semicirculare, iar, ca notă de specificitate, atât in Piața Mare 
cât și în Piața Mică, din acoperișurile caselor vechi, veghează “ochii Sibiului”. 

În atmosfera tipic medievală, suntem introduși de Pasajul Scărilor , care făcea parte din a 
treia centură de fortificații a orașului și care leagă Orașul de Jos de Orașul de Sus. 

Podul Minciunilor sau Podul Culcat, monument istoric de clasă A, este cel mai vechi pod 
din fontă, aflat în folosință pe teritoriul României, fiind construit în Sibiu, în anul 1859, deasupra 
străzii Ocnei și care făcea legătura între Orașul de jos și Orașul de Sus, funcționând ca o pasarelă 
pietonală, între Piața Mică și Piața Huet. 



 
 

 

3. Scurt istoric al Bisericilor Fortificate din județul Sibiu 

 

Oferind o imagine amănunțită a vieții culturale medievale din regiune,  Bisericile fortificate 
din jurul Sibiului, dintre care unele fac parte,  din patrimoniu UNESCO, au o valoare 
incomesurabilă, fiind specifice satelor săsești și fiind construite in secolele XIII-XVI. 

Având ziduri de apărare, creneluri, turnuri sau bastioane, Bisericile fortificate din județul Sibiu, 
spre deosebire de cetățile din vestul Europei, nu erau locuite permanent , având funcții sacrale, de 
adăpostire a întregii populații, și de apărare, în caz de primejdie. 

Punctul central al colonizării populației săsești din Transilvania, a fost zona Sibiului, unde la 1486 
s-a înființat  Universitatea Săsească care i-a unit sub stindardul său, pe toți sașii din Transilvania. 

Coloniștii și-au construit sate mari cu străzi concentrate în jurul unei piețe centrale, ridicând 
bazilici romanice asemănătoare construcțiilor ecleziastice din Saxonia și Bavaria, cărora, din 
secolul XIII, li se adaugă elemente ale goticului timpuriu, cea mai edificatoare construcție în acest 
sens, fiind abația cisterciană de la Cârța. 

La mijlocul secolului XV, în urma invaziilor otomane, bisericile din Transilvania trec de la un rol 
preponderent spiritual, la unul de apărare în fața cotropitorilor, fiind fortificate prin adăugarea de 
orificii de tragere și guri de păcură, turnuri și ziduri de apărare. 

Bisericile construite la sfârșitul secolului XV, aveau structura unui turn dec apărare din toate 
direcțiile, un exemplu elocvent în acest sens, fiind biseica fortificată de la Bazna. 

Peste 50 de biserici din județul Sibiu sunt monumente arhitectonice de excepție, dintre care se 
remarcă în mod excepțional, bisericile care fac parte din patrimoniu UNESCO, de la Biertan și 
Valea Viilor.  
 

Biserica din Biertan este construită în stil gotic târziu,altarul acesteia fiind unul dintre 
cele mai impunătoare din Transilvania și conținând 28 de picture de o valoare inestimabilă. 
Unul dintre elementele de mare atracție pentru vizitatori, îl constituie ușa sacristiei ce datează din 
1515, realizată din lemn de stejar. Unicitatea este dată și de sistemul complicat de închidere 
manevrat printr-o cheie și o manivelă. Prin cheie sunt activate patru mecanisme iar prin manivelă 
alte cinsprezece. 
 În caz de asediu aici erau adăpostite toate bunurile de valoare ale comunității, iar, în  interiorul 
bisericii se mai găsesc câteva dintre steagurile breslelor locale, al țesătorilor, al rotarilor, al 
croitorilor, al pielarilor, al cismarilor și cojocarilor. 
 

 



 
 

Primul zid al fortificației cuprinde trei turnuri și un bastion. În partea de nord se află turnul 
cu ceas având amplasate pe trei din pereții laterali ai acoperișului cadranele ceasului din 1508. În 
acest turn se găsesc și două clopote: unul mare care anunță fiecare oră și unul mic ce anunță fiecare 
sfert de oră. 

 În nord-vest se află un turn de apărare cunoscut la începutul secolului XX sub numele de 
mausoleum, deoarece în 1913 au fost strămutate aici rămășițele pământești ale preoților și 
episcopilor înmormântați fie în biserică fie în curtea bisericii, fie in vechiul cimitir.  

În secolul XVIII a fost ridicată în partea de nord a bisericii, tot în prima incintă a fortificației, 
clopotnița din lemn. 

Al doilea zid este împânzit de creneluri, stâlpi proptitorii și arce de rond si are o înălțime 
de 7 – 8 m. și  împresoară părtile de vest, sud și est, delimitând două curți interioare ce alcătuiesc 
un fel de ogradă, unde erau aduse animalele comunității în caz de pericol.  

În partea de nord-vest se afla bastionul cunoscut sub denumirea de închisoare, care din 
secolul al XVIII-lea a fost transformat în locuința administratorului. 

 În sud se afla turnul de poartă având și rol de apărare iar în vest un turn masiv care în 
ultimii ani a fost atelier de pictură, sală de expoziție temporară, iar în acest moment fiind locuință 
pentru administratorul cetății. În partea de est, se află  un perete exterior a fortificației, aici, 
găsindu-se o clădire care a funcționat ca scoală și grădiniță, iar, din 1993 a fost transformată în 
casă de oaspeți. 

 Inclusă în patrimoniu UNESCO, în 1999, Biserica din Valea Viilor, impresionează prin 
arhitectura unică. Construcţia actualei biserici a început în secolul al XV-lea, iar fortificarea ei a 
avut loc în jurul anului 1500. 

Biserica din Valea Viilor deţine şi un valoros patrimoniu artistic. Astfel, stranele de lemn datează 
din 1528, având caracter gotic şi renascentist. Altarul este datat 1779, fiind opera sculptorului 
Stephan Folberth din Sighişioara. Baldachinul de deasupra amvonului (1746) şi orga (1708) sunt 
de factură barocă.Biserica de astăzi a fost contruită în secolul XIV, în stil gotic. Ulterior, pentru a 
face faţă invaziilor necontenite, biserica a fost înconjurată cu ziduri şi turnuri de apărare.  

Astăzi se mai păstrează 4 turnuri şi zidurile înalte de 6-7 m, prevăzute cu metereze. În 
biserică există numeroase obiecte deosebit de valoroase , precum stranele de la 1528, altarul din 
1779, orga din 1807 şi baldachinul amvonului datat în 1746.  

Un alt element important al acestei biserici este hersa, aflată deasupra portalului de nord, care s-a 
păstrat intactă din 1525.La intrarea în curtea bisericii se află un mic muzeu al culturii săseşti unde  



 
 

se pot admira costume tradiţionale săseşti, fotografii şi alte obiecte donate de membrii comunităţii 
din Valea Viilor.  

 

4. Importanța protejării patrimoniului cultural, dimensiune esențială a dezvoltării 
economice și rolul esențial al  Direcției Județene pentru Cultură în acest sens 

 

După această scurtă expunere a specificității culturale a Sibiului, considerăm oportun să 
scoatem în evidență importanța conceptului de turism cultural. 

De altfel , demersul nostru, are o evidentă concretețe, deoarece, datele statistice sunt elocvente. 

În acest sens, după ce Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană, Institutul Național de 
Statistică, ne-a pus la dispoziție date statistice, pe care le vom anexa, care relevă că numărul 
turiștilor a crescut de la 165613 în 2001 la 327925 în 2007, ajungând la  575545 în 2019. 

De asemenea, Asociația Județeană de Turism Sibiu, ne-a oferit evoluția capacității de cazare, ca 
număr de locuri,( material pe care il vom anexa) , date care demonstrează o creștere a  turismului 
generator de prosperitate economică, în orasul Sibiu. 

Astfel, de la o capacitate de cazare care era de 5710 de locuride cazare  pe an, Sibiul a ajuns la 
15728  de locuri de cazare pe an, în 2021, hotelurile ocupând peste 24% dintre tipurile unităților 
de cazare. 

Protejarea patrimoniului cultural devine astfel cea mai importantă dimensiune generatoare de 
interes pentru turismul cultural, din județul nostru. 

Considerăm patrimoniul ca fiind cea mai importantă parte a bunurilor spirituale și materiale 
moștenite de la strămoși. 

Patrimoniul cultural poate fi imaterial  ( limbă, muzică, tradiții, obiceiuri, meșteșuguri), sau 
material, imobil,  care cuprinde patrimoniul arheologic și construcțiile care corespund unor criterii 
de vechime, autenticitate sau originalitate, precum și patrimoniul mobil, cu bunuri care cel mai 
adesea sunt colecționate în muzee. 

În acest context, rolul Directiei Județene pentru Cultură Sibiu  pentru păstrarea 
patrimoniului cultural ca factor generator de prosperitate economică, este esențial. 

 

 



 
 

Menționăm că în ultimii doi ani, Instituția noastră, a acordat un numar de peste 500 de 
avize, si cu un număr de doar zece angajați încearcă să acopere întreg județul Sibiu, în ceea ce 
privește verificarea și respectarea legislației de protejare a patrimoniului cultural mobil și imobil. 

De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură este implicată în programul “Ruta satelor 
cu arhitectură tradițională”, pentru satele Biertan și Arpașul de Jos, program desfașurat prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență. 

Amintim că impreună cu Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A., Direcția Județeană 
pentru Cultură Sibiu, a contribuit la punerea în valoare și la introducerea în circuitul turistic, în 
perioada 2008-2022, a următoarelor obiective clasate ca monumente istorice de tip A: 

- Biserica Fortificată Ațel 
- Biserica Fortificată Curciu 
- Biserica Fortificată Ighișu Nou 
- Biserica Manăstirii Cisterciene Cârța 
- Biserica Fortificată Cincșor 
- Biserica Fortificată Dealu Frumos 
- Biserica Fortificată Stejărișu 
- Biserica Fortificată Netuș 
- Biserica Fortificată Valchid 
- Biserica Fortificată Malăncrav 
- Cetatea Greavilor Gârbova 
- Biserica Fortificată Agnita 
- Biserica Fortificată Ruja 
- Biserica Forticată Șeica Mică 
- Biserica Fortificată Saroș pe Târnave 
- Biserica Fortificată Cisnădie 
- Biserica Fortificată Miercurea Sibiului 

În perioada pandemiei și Direcția pentru Cultură Sibiu a întâmpinat o serie de dificultăți, relația 
directă cu publicul fiind cea care a avut cel mai mult de suferit, întreaga activitate a instituției 
noastre, desfășurându-se in  mediul on-line. 

În prezent, această problematică s-a remediat, existând un program stabilit cu publicul, DJC Sibiu, 
venind în mod direct în întâmpinarea doleanțelor cetățenilor. 

De altfel, consilierii noștri acordă consultații cetățenilor și verifică fiecare dosar în prezența 
acestora, asigurând astfel o minimalizare a timpiilor de soluționare, din dorința reală de a atinge 
un grad de operativitate și de eficiență maximă. 



 
Intenția noastră, este de a contribui la îmbunătățirea imaginii publice a instituției noastre, 

care sperăm să devină, în cel mai scurt timp, o instituție model, în ceea ce privește respectul față 
de cetățeni și de interesul acestora, totul în direcția respectării patrimoniului cultural al județului 
Sibiu. 

 

Menționăm că, având in vedere numărul extrem de mic de angajați, volumul de muncă de 
la DJC Sibiu, este unul uriaș, tocmai de aceea suntem într-o permanentă căutare a celor mai 
potrivite metode de eficientizare a muncii pe care o depunem. 

De mare importanță pentru noi, este comunicarea cu UAT-urile, din nefericire, mare parte dintre 
acestea neîndeplinindu-și atribuțiile de control, în ceea ce privește lucrările ilegale, la contrucțiile 
din zone protejate istoric sau la monumente istorice. 

Considerăm oportun să amintim câteva dintre măsurile pe care le considerăm oportune, în vederea 
eficientizării activității noastre: 

 

- Posibilități de specializare și pregătire profesională continua pentru personalul de 
specialitate a DJC Sibiu, care să poată participa la cursuri de specializare în urbanism, 
arhitectură, arheologie și protejarea patriminiului cultural. 
 

- Reorganizarea arhivei DJC, în vederea digitalizării patrimoniului cultural 
 

- Reactualizarea listei Monumentelor Istorice pentru județul Sibiu 
 

- Dezvoltarea  parteneriatului cu Consiliul Județean, în vederea protejării siturilor Unesco, 
Biertan și Valea Viilor 
 
 

- Crearea unei platforme pentru gestionarea procedurilor pentru obținerea avizelor. 
 

- Includerea în programul național de restaurare a imobilelor monument istoric, deținute de 
persoane fizice, pe baza unor criterii, a unui punctaj și cu o cofinanțare din partea 
proprietarilor. 
 
 

- Desfășurarea unor acțiuni media, de informare în ceea ce privește obligațiilor și drepturilor 
proprietarilor în respectarea patrimonial imobil 
 



 
- Monitorizarea, controlul și evidenta zonelor cuprinse în dosarul Sibiu UNESCO, în 

colaborare cu CJ Sibiu și INP București. 
 
 

-  
 
 

- Consolidarea relației cu mass media și transmiterea periodică de comunicate și organizarea 
de conferințe de presă, pentru o mai bună cunoaștere de către public, a activității instituției 
noastre. 
 
 

- Realizarea unei campanii mediatice prin care să se conștientizeze la nivelul opiniei publice, 
importanța protejării patrimoniului cultural și istoric, din județul Sibiu, în vederea creșterii 
numărului de turiști, care va genera prosperitate economică. 
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INSTITUTIA PREFECTULUI –JUDETUL SIBIU 

 

                        RAPORT SINTEZA 

Informare privind rezultatele actiunilor  efectuate de catre comisarii 
CJPC Sibiu pentru respectarea Hotararii nr.3 a Colegiului Prefectural al 
judetului Sibiu din data de 29.03.2022 si aplicarea  Programului de masuri 
privind supravegherea si controlul modului de producere , depozitare, 
transport si comercializare a produselor alimentare si nealimentare  specifice 
Sărbătorilor Pascale din judetul Sibiu.  

 

In perioada 14.03.2022-24.04.2022, comisarii CJPC Sibiu, au efectuat in judetul 
Sibiu, actiuni de control, in echipe ale Comisariatului Judetean sau in echipe mixte cu alte 
institutii dupa cum urmeaza: 

         S-au verificat un numar total de 103 operatori economici: in magazine 
alimentare si nealimentare, supermarketuri, hipermarcheturi, targuri specifice, piete 
agroalimentare si unitati de alimentatie publica,  din judetul Sibiu. 

La un numar de 76 operatori economici, au fost gasite abateri de la legislatia 
protectiei consumatorilor. S-au controlat 4809 kg de produse, dintre care  s-au gasit 2048 
kg de produse cu abateri. Pentru abaterile constatate la produse si servicii oferite 
consumatorilor, s-au intocmit 101 PVCC cu  sanctiuni contraventionale, dintre 
care: 54 avertismente si 47 amenzi contraventionale in valoare totala de 
402.000 lei. 



 
 

     Principalele abateri constatate, au fost : 

A. La calitatea produselor alimentare comercializate: 
 

1. La carne preambalată şi produse din carne existente la comercializare : 
• Lipsa totala elemente de identificare la produsele din carne: muschi crud uscat, 

ceafa cruda uscata, leber, ciolan de porc afumat; 
• Carne si preparate din carne specifice sarbatorilor expuse la comercializare cu 

pret redus fara informatii privind pretul vechi alaturi de cel nou, precum si 
perioada promotionala; 

• Carne proaspata de miel fara informatii privind data limita de consum, conditii 
de pastrare; 

• Crenvusti, cabanos , untura de porc preambalate in pungi respective caserole 
cu lipsa informatii gramaj, alergeni, valori nutritionale, conditii de pastrare; 

• Nerespectarea conditiilor de pastrare la produsle drob de miel; 
• Patiserie traditionala cu lipsa informare completa, corecta si precisa in etichetele 

produselor; 
• Termen de valabilitate depasit/ caracteristici calitative neconforme, la: 

preparatele din carne (parizer vita, carnati de casa proaspeti); ciocolata si 
produse zaharoase; bauturi racoritoare; lapte si produse lactate (unt, 
smantana); 

• Lipsa traducere in limba romana a mentiunilor de pe eticheta sau ambalaj, la 
produse din import sau achizitii intracomunitare :fursecuri, muraturi, preparate 
din carne de porc sau pui, pandispan, fructe deshidratate ; 

• Lipsa afisare pret/unitatea de masura, la produsele alimentare comercializate la 
bucata; 

• Lipsa mentionare data de expirare, elemente alergene, precum si conditii si 
temperatura de depozitare la produsele: biscuiti cu crema de cacao, gogoasa 
cu umplutura pe baza de  fructe de padure, pizza, rulada cu crema, savarina si 
ecler; 



 
• Informatii greu lizibile a mentiunilor inscriptionate pe  etichetele  produsului 

cozonac cu diverse umpluturi ; 
• Neafisarea denumirii unitatii si/sau a orarului de functionare ; 
• Nerespecatrea temeraturii de pastrare indicate de producator la produsele 

prajituri ; 
• Afisarea la raft a unui pret, iar la casa de marcat alt pret ; 
•  Dulciuri expirate cu peste 10 zile fata de data limita recomandata de 

producator. 
 

2. La ouă de consum: 
• existenta la comercializare a produsului oua vrac fara informatii privind 

descifrarea codului de producator; 
• oua preambalate vandute in ambalaje deteriorate, umede, prezenta de oua 

sparte si alte produse neconforme; 
• neafisarea informatiilor minime prevazute de Regulamentul CE 589/2008 la 

produsele oua; 
• lipsa informare completa la raft prin neafisarea explicatiei semnificatiei codului 

de producator. 
 

3.  La produse de patiserie (cozonac, pască etc.): 
 

• produse patiserie traditionala cu lipsa informare completa, corecta si precisa; 
• prajituri: produs deteriorate, sfaramat in interiorul ambalajului; 
• lipsa informatii complete in etichetele produselor; lipsa adresei sediului social 

producator; lipsa informatii alergeni, conditii de pastrare; 
• etichete greu vizibile cu informatii incomplete ; 
• nerespecatrea temeraturii de pastrare indicate de producator la produsele 

prajituri; neafisarea la raft a unui pret iar la casa de marcat alt prêt; 
• lipsa totala elemente de identificare la produsele expuse spre vanzare; 



 
• lipsa afisare pret la produse de ptiserie; 
• lipsa afisare prêt pe unitatea de masura la produsele cozonac si pasca; 
• tavi de coacere neigienizate corespunzator; 
• lipsa informare „produs din produs decongelat” pentru produsele croissant cu 

nuca; 
• lipsa inscriere granaj si ingrediente pentru diferite sortimente de patiserie. 
 

4.  La ciocolată, produse din ciocolată, produse pe bază de cacao si grăsimi 
vegetale (tablete, figurine etc): 
• existenta la vanzare de produse expirate cu peste 10 zile fata de data limita 

recomandata de producator; 
• nerespectarea conditiilor de pastrare la produsele baton cu caco, halvita cu 

stafide, turta dulce. 
 
 

B. La calitatea, modul de comercializare, etichetare, prezentare si publicitate 
a jucariilor, ornamentelor si a altor produse nealimentare specifice 
Sarbatorilor Pascale: 
 
• lipsa informatii complete privind datele importatorului; 
• lipsa informatii producator, instructiuni, denumire comerciala, marcaj CE ; 
• lipsa instructiuni de utilizare limba romana ; 
• lipsa totala elemente de identificare ; 
• lipsa avertismente traduse in limba romana; 
• lipsa lizibilitate avertisment; 
• lipsa informatiilor corecte, complete si precise la etichetarea jucariilor aflate la 

comercializare, lipsa avertismente specifice tinand seama de functia, 
dimensiunea si caracteristicile acestora. 

 



 
 S-au dispus masuri de : 

- oprire definitiva de la comercializare pentru produsele expirate/ neconforme: 
364.5 kg in valoare de 2185 lei 

- oprire temporara de la comercializare pana la remedierea deficientelor 
constatate:  412.2 kg in valoare de 4995 lei.  

 

 

     Cu stima,          

comisar sef adj                                                                      Intocmit: 

CJPC Sibiu                       comisari 

Amalia Cindrea                     Iuga Bianca 

              Bude Adrian 

  


