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1. Patrimoniul cultural al județului Sibiu: resursă strategică cu rol în stabilitatea 

economică, socială și culturală a comunităților umane (exemplu de valorificare a 

patrimoniului imobil: satul Veseud, comuna Chirpăr). 

Prezintă Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu  

 

       2. Organizarea serviciilor de  medicina muncii în județul Sibiu. Standarde și 

tendințe. 

Prezintă  Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu 

 

       3. Program de încurajare a agriculturii ecologice și a produselor tradiționale. 

  Prezintă Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu 

      4. Diverse 

 

 

 

 

 



 

Nr.                                                                                                                                                      EXEMPLAR 3 

 

 

Către, INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL SIBIU 

          Si iu, str. A drei Şagu a, r. 10 

 

Î  ate ia: DOAMNEI PREFECT ADELA –MARIA MUNTEANU 

 

 

Pri  preze ta vă î ai tă  aterialul ostru, î  s ris și for at digital, are ilustrează te a 

i titulată „Patri o iul ultural al județului Si iu: resursă strategi ă u rol î  sta ilitatea e o o i ă, 

so ială și ulturală a o u ităților u a e e e plu de valorifi are a patri o iului i o il: satul 

Veseud, o u a Chirpăr, județul Si iu , î  vederea susți erii î   olegiul prefe tural di  lu a ai 

2018. 

Cu ultă o siderație,  

 

 Director Executiv,                                                                               

Dr. Valentin Delcă                                                                               

 

 

 

 

 



Patri o iul ultural al județului Si iu: resursă strategi  u rol î  sta ilitatea 
e o o i , so ială și ultural a o u ităților u a e (exe plu de valorifi are 
a patri o iului i o il: satul Veseud, o u a Chirpăr, județul Si iu 

 

Lo alitatea Veseud, o u a Chirpăr, județul Si iu reprezi tă o o u itate 

are î su ează sub 300 de numere administrative. Lo alitatea ediavală a fot 

atestată do u e tar pe tru pri a dată î  a ul  fii d î  legătură u 

preotul Jacobus de Wozzodya. 

Situată la  k  sud de Ag ita, se a ede pe pe o deviație de  k  est de la 

dru ul județea  are leagă sediul o u ei, respe tiv lo alitatea Chirpăr de 

Agnita. 

Astăzi dru ul jude ea  se î fu dă, după ieşirea di  sat, spre vest, u ai 

ave  de ât dru uri forestiere, dar altădată Veseudul era aşezat pe u  

i porta t dru  are lega ele două dru uri ale ării , respe tiv cel de 

poştalio  are lega No ri hul la ord şi Si iul la sud, de etatea Rupea. 

Populația a fost ajoritar ger a ă, pâ ă î  se olul al XIX-lea, când 

ala ța de ografi ă s-a î li at  î  faoarea ro â ilor, a eștia deve i d 

majoritari, conform statisticilor maghiare publicate în anul 1910. 

Ca o u e te istori e, lo alitatea are î s ris î  lisă a sa lul iseri ii 

eva gheli e fortifi ate, u u ăr de od SB-II-a-B-  și Biseri a ortodo ă, 

u u ăr de od SB-II-a-B-12588. 

Biserica evangheli ă este ridi ată î  pri a etapă a azili ă ro a i ă pe 

pilaştri, fără tur , î  a doua ju ătate a se olului al XIII-lea. Corul de plan 

re ta gular a fost prevăzut u a sidă se i ir ulară pe partea de est. Î  jurul 

a ului , î  adrul ăsurilor de fortifi are, a sida este de olată, iar 

zidurile su t î groşate pe tru a putea sus i e tur ul e se ridi ă a u  

deasupra orului. A est tur  u i i etaje şi galerie de luptă di  paia tă s oasă 



spre e terior pe o sole de le , a deve it şi tur  lopot i ă. Cu acest prilej se 

o struieşte u  al doilea tur  pe partea de vest și se o turează i i ta are se 

păstrează și astăzi.  

La sfârșitul se olului al XIX-lea se ridi ă î  i teriorul fortifi ațiilor se ridi ă 

ș oala ger a ă, u  i pu ător edifi iu e le ti  și una dintre cele mai frumoase 

ș oli di  podișul Hîrti a iului.  

Biseri a ortodo ă di  Veseud, u hra ul „Sf. Gheorghe , a fost o struită 

î  a ul  di  o tri u ia redi ioşilor î  partea de sud-est, pe o ridi ătură 

de teren proprietate a bisericii. Nu e istă date privitoare la o o stru ie ai 

ve he; pro a il ă u  pri  lo  de rugă iu e se afla î  asa u ei redi ios. 

Edifi ul ilustrează progra ul e leziasti  al ro â ilor di  Ardeal, respe tiv 

iseri ă avă u tur  vesti  adosat și altar de roșat. 

- Clădirea ş olii o fesio ale evanghelice o struită î  a ul , a fost 

readaptată î  a ii  – 1913 co for  eri elor legilor Appa , este 

u  i u at e e plu de arhite tură e le ti ă, fii d u ul di tre ele ai 

fru oase edifi ii de î văță â t di  Ți utul Sibiului. 

- asa parohială este o lădire de fa tură aro ă, fii d o struită la 

începutul secolului al XVIII-lea 

- în afara acestor valori, mai putem trece la ca atuuri la peisajul cultural al 

lo alității par elarul istori , păstrat eati s și î adrarea ele entelor 

antropice în peisajul natural. 

U  sat re u it pe tru vigoarea gospodăriilor şi hăr i ia lo uitorilor, a 

sără it după , iar pri  ple area saşilor aprope s-a pră uşit; 

- aspe tul de rui ă al lo alită ii şi pauperizarea o u ită ii a î s ris 

Veseudul î  râ dul î groşat al lo alită ilor î  destru turare di  Podişul 



Hârti a iului, e o o ia fii d redusă la stadiul agro-pastoral de 

su ziste ă. 

- Și a u  să vo i  de i e: începând primii ani ai deceniului doi al acestui 

secol, s-a întâmplat, spuem noi, « minunea » : 

S-a restaura iseri a eva gheli ă, u  are aport avâ du-l echipele de 

voluntari; s-a reparat iseri a ortodo ă, u spriji ul Pri ăriei Co unei Chirpăr; 

ş oala ger a ă, a ărei pla şeu oltit peste su sol se pră uşise este î  urs de 

restaurare; asa parohială eva gheli ă a fost pri e ită; ai i e de ju ătate 

di  asele u valoare istori ă şi arhite turală au fost re ovate, străzile su t 

oder izate şi s-au introdus utilită ile.  Dintr-u  sat ort , Veseudul a 

devenit sat turisti . Pri  o parație, la Si iel, pri ul sit rural al județului, î  

iuda i vestițiilor i o para ile u satul Veseud, se o stată o s ădere la 

ju ătate a turis ului ultural. 

Cu  a fost posi ilă o astfel de eta orfoză? I pulsul de isiv a fost dat 

de apari ia pe siu ii Veseud 11. 

- I  , pri  a hizi io area a două gospodării de ătre u  i vestitor 

privat, î trepri dere are părea o adevărată ave tură şi tra sfor area 

acestora în pensiuni agro-turistice 

- tra sfor area î  i e alo alită ii este rezultatul u ei ola orări î tre 

autorită ile ad i istrative şi i vestitori priva i 

Concluzii  

- Veseudul este un minunat exemplu de revitalizare a unei lo alită i pri  

bunele practici în restaurarea patrimoniului cultural, datorate efortului 



comun public-privat şi i pli area î tregii o u ită i î  re o struirea 

i tegrită ii ivi e, u rezultate reale resi ite în economie. 

- Lucrul este cu adevărat lăuda il, de o strâ d ă do e iul ulturii 

erită să o upe un loc mai important în orice program de guvernare, 

atât la ivel ațio al, ât și la ivel lo al. 

Dr. Vale ti  Del ă                                            Dr. Ovidiu Cal orea  
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ORGANIZAREA SERVICIILOR DE MEDICINA MUNCII ÎN JUDE UL 
SIBIU. STANDARDE I TENDIN E 

 
 

Rezumat: 
Activitatea de medicina muncii este reglementat , autorizat  şi controlat  din punct de vedere 
al calit ţii serviciilor medicale şi este un domeniu distinct de intervenţie al asistenţei de 
s n tate public  din România. Standardele privind structurile medicale dedicate acestei 
activit ţi se refer  la organizare, resurse (fizice şi umane), standarde funcţionale, 
managementul informaţiei şi controlul activit ţii. La nivelul judeţului Sibiu sunt 40 de 
structuri organizatorice (publice şi private) în care activeaz  44 de medici specialişti de 
medicina muncii. În completare la legislaţia naţional , se impune actualizarea reglement rilor 
privind cabinetele medicale deţinute şi administrate de c tre întreprindere.    
 
I. STANDARDE REFERITOARE LA ORGANIZARE 

Conform Legii 418 / 2004 şi a Ord. MS 240 / 2004 privind organizarea serviciilor 
medicale de medicina muncii şi baremul minimal de dotare a cabinetelor medicale de profil, 
exist  urm toarele standarde: 

1. cabinete medicale organizate conform legii, autorizate şi înregistrate în registrul unic 
al cabinetelor medicale, în care lucreaz  un medic de medicina muncii titular, precum 
şi alte persoane angajate legal; acest cabinet medical are un sediu aflat într-un spaţiu 
de care dispune în mod legal; 

2. puncte de lucru deschise în întreprinderi de c tre cabinetul medical de medicina 
muncii cu care angajatorul are contract; 

3. unitate mobilă medicală destinat  controlului medical periodic, care este un centru de 
examinare screening dotat cu aparatur  autorizat  de Ministerul S n t ţii şi care se 
deplaseaz  la sediul unit ţilor pe ai c ror angajaţi îi supravegheaz  din punct de vedere 
medical. 

4. cabinete medicale de întreprindere (angajator şi administrator este întreprinderea). 
 

Structurile organizatorice de medicina muncii din judeţul Sibiu: 

 

http://www.dspj-sibiu.rdslink.ro/
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II. STANDARDE REFERITOARE LA RESURSE FIZICE 
Cabinetul medical va avea în componenţa minim  sal  de aşteptare, grup sanitar, sal  de 
tratamente, cabinet de consultaţii propriu-zis, spaţii de depozitare i dot ri minimale. 
Structurile Direc iei de S n tate Public  Sibiu implicate în evaluarea riscurilor ocupa ionale 
îndeplinesc toate standardele, astfel: biroul de medicina muncii i laboratorul de toxicologie 
industrial  sunt abilitate de c tre Ministerul S n t ii; laboratoarele de microbiologie i igiena 
radia iilor ionizante sunt acreditate RENAR. 
III. STANDARDE REFERITOARE LA RESURSE UMANE 
În jude ul Sibiu activeaz  44 de medici speciali ti de medicina muncii, majoritatea în servicii 
medicale private. Furnizorii publici de servicii de medicina muncii sunt reprezenta i de 
Direc ia de S n tate Public , Spitalul Clinic Jude ean de Urgen , Spitalul General CF, 
Spitalul Militar de Urgen  – în care sunt angaja i ase medici speciali ti. 
Este de dorit un num r mai mare de speciali ti în structurile medicale publice (de exemplu la 
Spitalul de Psihiatrie, Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul Municipal Media ), în contextul 
statistic al cre terii num rului de îmboln viri profesionale în rândul personalului medical, dar 
i datorit  riscurilor de expunere la agen i cancerigeni în serviciile de radiologie.  

 
Ponderea medicilor specialişti în structurile medicale publice şi private din judeţul Sibiu: 

14%

86%

serv. publice

serv. private

 
 
IV. STANDARDE FUNC IONALE 
Aceste standarde (generale i specifice) se refer  la serviciile asigurate în mod 
nediscriminatoriu, i anume: evaluarea i comunicarea riscului profesional de îmboln vire i 
accidentare, supravegherea s n t ii lucr torilor, consilierea angajatorului, îndrumarea 
activit ii de reabilitare - reconversie - reorientare profesional , semnalarea îmboln virilor 
profesionale, comunicarea i implicarea în sistemul informa ional na ional. 
În jude ul Sibiu, serviciile de medicina muncii i-au demonstrat cel mai bine eficien a 
supraveghererii s n t ii angaja ilor prin depistarea cazurilor noi cu hipertensiune arterial , cu 
diabet zaharat i cu tulbur ri de vedere care necesit  corec ie optic . Impact pozitiv a avut i 
depistarea modific rilor electrocardiografice cu ocazia examin rilor medicale periodice care 
au fost ulterior diagnosticate i dispensarizate ca tulbur ri de ritm cardiac i cardiopatie 
ischemic . 
Important pentru un serviciu de medicina muncii este s  nu se limiteze la activit ile minime 
prev zute de legisla ie (controale medicale de rutin ), ci s  contribuie activ la depistarea, 

http://www.dspj-sibiu.rdslink.ro/
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diagnosticarea i dispensarizarea unor boli, fie c  acestea sunt boli obi nuite, boli legate de 
profesie sau boli profesionale, în echip  multidisciplinar , precum i la promovarea s n t ii 
la locul de munc  prin programe dedicate, în func ie de nevoile de s n tate ale colectivit ii 
industriale. De asemenea, este important ca aceste servicii s  realizeze analize statistice, 
propuneri i rapoarte medicale cât mai complete c tre angajator pentru un management 
eficient al s n t ii lucr torilor, deoarece acest aspect ar trebui s  tind  de la calitate spre 
excelen  i de la individ la nivel organiza ional.  

 
Studiu pilot privind concluziile de aptitudine în muncă, pentru trei sectoare economice 

reprezentative din Sibiu, în anul 2017: 
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V. STANDARDE REFERITOARE LA MANAGEMENTUL INFORMA IEI 
Dosarul medical este protejat de prevederile legisla iei în vigoare privind secretul medical i 
este necomunicabil angajatorului; angaja ii au acces la toate informa iile referitoare la starea 
lor de s n tate. Eviden ele activit ii de medicina muncii trebuie realizate riguros i p strate. 
VI. CONTROLUL PROFESIONAL AL ACTIVIT II 
Se realizeaz  de c tre direc ia de s n tate public  pe raza c reia func ioneaz  structura de 
medicina muncii. Direc ia de S n tate Public  Sibiu are implementate standardele de control 
managerial intern. 
 
Suportul legislativ na ional: 

➢ Legea nr. 418 / 2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicin  a 
muncii;  

➢ Ord. MS nr. 240 / 2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea 
cabinetelor medicale de medicina muncii şi a baremului minimal de dotare a acestora;  

➢ Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul s n t ţii; 
➢ Ord. MS nr. 1338 / 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţional  a 

cabinetelor medicale şi de medicin  dentar . 

http://www.dspj-sibiu.rdslink.ro/
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Concluzii i propuneri: 

1. S n tatea ocupaţional  este un domeniu de intervenţie al asistenţei de s n tate public  
definit prin standarde şi controlul aplic rii reglement rilor s n t ţii în munc ; 

2. Activitatea de medicina muncii (CAEN 8622) este reglementat , autorizat  şi 
controlat  din punct de vedere al calit ţii serviciilor medicale  de c tre M inisterul 
S n t ii prin structurile teritoriale (direc iile de s n tate public  jude ene); 

3. La nivelul cabinetului medical de medicina muncii trebuie s  existe un document 
intern prin care patronul cabinetului medical se angajeaz  s  respecte independenţa 
profesional  a medicilor de medicina muncii şi dreptul de decizie al acestora; 

4. Fişierul medical va fi inaccesibil altor persoane, cu excepţia celor care reprezint  
autoritatea medical ; 

5. Asigur rile pentru boli profesionale şi accidente de munc  şi serviciile medicale 
furnizate sub form  de abonament nu fac obiectul asigur rilor voluntare de s n tate; 

6. Profilul economic al jude ului Sibiu indic  sectoarele ”construc ii” i ”s n tate” ca 
fiind cu impact mai mare al riscurilor pentru s n tatea angaja ilor, care a necesitat 
condi ionarea aptitudinii în munc  din punct de vedere medical; 

7. Este necesar  actualizarea normelor de autorizare pentru cabinetele de medicina 
muncii de întreprindere organizate de c tre angajator; num rul acestora a sc zut în 
timp, r mânând func ionale doar în sectorul energetic; 

8. Actualmente un medic specialist de medicina muncii deserve te, în medie, 3600 
angaja i din jude ul Sibiu – pentru cre terea calit ii serviciilor medicale oferite ar mai 
fi necesar un num r de 10 medici speciali ti (conform norm rii din Fran a, un medic 
de medicina muncii supravegheaz  între 2000 i 3000 angaja i); totodat , ar fi 
necesar  cre terea num rului de speciali ti în sectorul public; 

9. Este nevoie de o implicare mai activ  a medicului în colectivitatea industrial , din 
punct de vedere al evalu rii nevoilor de s n tate ale angaja ilor supraveghea i medical, 
al promov rii s n t ii la locul de munc  i al circuitului informa ional.      

Rezultate a teptate: 
➢ Cre terea calit ii serviciilor de medicina muncii prin intensificarea ac iunilor direc iei 

de s n tate public  privind supravegherea, îndrumarea, inspec ia i controlul - cel 
pu in o ac iune pe cabinet medical i pe semestru;  

➢ Colaborarea cu Colegiul Medicilor Sibiu pentru organizarea unui simpozion la finele 
anului 2018 cu caracter de instructaj pentru medicii specialiti de medicina muncii, cu 
tematica ”Colectarea sistematică și standardizată a datelor rezultate ca urmare a 
activității de supraveghere a sănătății lucrătorilor de către serviciile de medicina 
muncii”; activitatea r spunde obiectivului strategic major de s n tate i securitate în 
munc  formulat de Uniunea European  pentru perioada 2014-2020 referitor la 
îmbun t irea colect rii de date pentru o eviden  mai bun  a situa iei i dezvoltarea de 
noi instrumente de monitorizare a s n t ii lucr torilor; 

➢ Realizarea şi reactualizarea continu  a bazei de date privind cazurile noi de boal  
profesional  conform metodologiei europene, pentru calcularea inciden ei la nivel 
na ional i întocmirea unui raport anual specific domeniului; 

http://www.dspj-sibiu.rdslink.ro/
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➢ Actualizarea anual  a datelor privind s n tatea celor expu i la radia ii ionizante, 
eviden a instala iilor radiologice i, începând cu anul 2017, eviden a instala iilor RMN 
pentru expunerea ocupa ional  la radia ii neionizante; 

➢ Evaluarea necesarului de speciali ti de medicina muncii i propunerea c tre Facultatea 
de Medicin  din Sibiu a num rului de locuri pentru preg tire în reziden iat, anual; 

➢ Eficientizarea supravegherii expunerii la agen i cancerigeni prin contribu ia la 
întocmirea bazei de date na ionale pentru expunerea la tricloroetilen  i 
tetracloroetilen  (proiect 2017-2018), în concordan  cu Propunerile de Directiv  ale 
Parlamentului European i cu Directiva (UE) 2017/164 de stabilire a unei a patra liste 
de valori-limit  orientative de expunere profesional . 

 
 
 
 
Întocmit, 
Dr. Mihaela Stoia 
 
 
 
 

Director executiv, 
Dr. Gabriel Budescu 

http://www.dspj-sibiu.rdslink.ro/


PROGRAM DE ÎNCURAJARE 
A AGRICULTURII ECOLOGICE 

SI A PRODUSELOR TRADITIONALE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ SIBIU

25 APRILIE 2018



AGRICULTURA ECOLOGICĂ

sistem integrat de gestionare a procesului de 

producţie, care contribuie la sprijinirea şi 
consolidarea rezistenţei agroecosistemului, 

incluzând:

Ø BIODIVERSITATEA,

ØCICLURILE BIOLOGICE

ØACTIVITATEA BIOLOGICĂ A SOLULUI



OBIECTIV 

PRINCIPAL

Agricultura ecologică -

practică modernă, cu 

rezultate care au la bază 

date ştiinţifice ce 

creează o nouă 

concepţie despre 

Ø viaţă

Ø muncă

Ø agricultură

poate asigura produse în 

concordanţă cu cerinţele 

exigente ale 

consumatorilor.

protejarea BIOSFEREI,
RESURSELOR NATURALE
ale planetei, dezvoltarea 
durabilă a SISTEMELOR 

AGROECOLOGICE,

excluzând utilizarea 
îngrăşămintelor chimice, 
pesticidelor de sinteză şi 

a erbicidelor. 



Agricultura ecologică are o contribuţie majoră la dezvoltarea durabilă a 

agriculturii, la creşterea activităţilor economice cu o importantă valoare 

adăugată şi la sporirea interesului pentru dezvoltarea spaţiului rural.

AGRICULTURA ECOLOGICĂ -
instrument principal de 

minimizare a poluării apelor
în cadrul sistemelor 

sustenabile de gestionare a 
terenurilor 

Managementul
îingrăşămintelor

Managementul de 
protecţie  a culturilor

Managementul apei

Managementul de
protecţie anti-eroziune



• Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) aflate 
în conversia la agricultura ecologică – 293 euro/ha/an;

• Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 
euro/ha/an;

• Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;

• Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro /ha/an;

• Pachetul 5 – Plante medicinale și aromatice aflate în conversia la agricultura 
ecologică – 365 euro/ha/an;
Pachetul 6 – Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:

– varianta 6.1 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura 
ecologică localizate în U.A.T.–uri neeligibile Măsurii 10 – 124 
euro/ha/an;

– varianta 6.2 – pajiști permanente aflate în conversia la agricultura 
ecologică localizate în U.A.T.–uri eligibile Masurii 10 dar fără 
angajament M10 – 87 euro/ha/an.

Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la metodele de 

agricultura ecologică



• Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) 
certificate în agricultura ecologică – 218 euro/ha/an;

• Pachetul 2 – Legume certificate în agricultura ecologică – 431 euro/ha/an;

• Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultura ecologică – 442 euro/ha/an;

• Pachetul 4 – Vii certificate în agricultura ecologică – 479 euro/ha/an;

• Pachetul 5 – Plante medicinale și aromatice certificate în agricultura 
ecologică – 350 euro/ha/an;

• Pachetul 6 – Pajiști permanente certificate în agricultura ecologică:

– varianta 6.1 – pajiști permanente certificate în agricultura ecologică   
localizate în U.A.T.-uri neeligibile Măsurii 10 – 111 euro/ha/an;

– varianta 6.2 – pajiști permanente certificate în agricultura ecologică 
localizate în U.A.T.–uri eligibile Măsurii 10 dar fără angajament M10 –
78 euro/ha/an.

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menținerea 

practicilor de agricultură ecologică



Obiectivele, principiile şi normele

aplicabile producţiei ecologice

definirea METODEI DE PRODUCŢIE în sectorul de 
producţie vegetală, animalieră şi de acvacultură

LEGISLAŢIE COMUNITARĂLEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

PROCESAREA

ETICHETAREA

COMERŢUL

IMPORTUL

INSPECŢIA

CERTIFICAREA

ECO



ETICHETAREA

oferirea încrederii depline a 

consumatorilor în produsele 

ecologice

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

834/2007 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind 

producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice



PROCESUL DE CERTIFICARE

INCHEIERE 

CONTRACT 

CU UN ORGANISM 

DE INSPECTIE SI 

CONTROL

INREGISTRAREA 

OPERATORILOR 

IN SISTEM 

Ordinul nr. 1253/2013

FISE DE INREGISTRARE

EMITEREA 

CERTIFICATULUI

DE CONFORMITATE

DE CATRE OIC

RESPECTAREA 

REGULILOR UE

DECLARATIE DETINERE 

DOCUMENTE

ACTIVITATE 

OPERATORI 

INREGISTRATI 

IN AGRICULTURA

ECOLOGICA

CONTROALE SI 

INSPECTIIPRODUS CERTIFICAT 

ECOLOGIC

http://www.madr.ro/docs/agricultura/agricultura-ecologica/ordin-1253-din-2013-actualizat.pdf


JGJHJ

Pro
ductie

 

durabila

Protectia 

mediului

Calitate

Ce anume 

garantează

SIGLA 

ECOLOGICĂ

CO
NT

RO
AL
E

alimente certificate 

ecologic, produse în 

conformitate cu 

norme stricte ale UE

Standarde 

privind 

bunastarea 

animalelor

Dreptul de utilizare a siglei ,,ae” pe produsele, etichetele si ambalajele produselor 

ecologice îl au producătorii, procesatorii şi importatorii înregistraţi la M.A.D.R.



NR. 
CRT.

ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE ROMÂNIA 
COD ORGANISM

1. BCS ÖKO-GARANTIE ROMÂNIA S.R.L (RO-ECO-001)

2. S.C ECOCERT S.R.L (RO-ECO-007)

3. S.C. ECOINSPECT S.R.L (RO-ECO-008)

4. BIOS S.R.L ITALIA - SUCURSALA ROMÂNIA (RO-ECO-009)

5. AGRECO R .F. GÖDERZ GMBH GERMANIA -SUCURSALA ROMÂNIA (RO-ECO-015)

6. BIOAGRICERT SRL – ITALIA -SUCURSALA ROMÂNIA (RO-ECO-016)

7. AUSTRIA BIO GARANTIE GMBH ENZERSFELD SUCURSALA BUCUREȘTI (RO-ECO-018)

8. CERTROM SRL ( RO-ECO-021)

9. S.C. ECOROISCERT SRL (RO-ECO-022)

10. MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE (RO-ECO-023)

11. CERES ORGANIC CERT SRL (RO-ECO-024)

12. BIOCERT TRADIŢIONAL SRL (RO-ECO-025)

13. SC SRAC CERT SRL (RO-ECO-026)

14. SC TUV AUSTRIA ROMÂNIA SRL (RO-ECO-027)

ORGANISME DE INSPECTIE SI CONTROL



Fișe de înregistrare conform OMADR nr. 1253/2013, 

pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea 

operatorilor în agricultura ecologică

anexe nr. 1-7

Anul 

2017

Fişe de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică (anexa nr. 1) 86

Fişe de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică (anexa nr. 3) 10

Fişe de înregistrare a operatorilor din agricultura ecologică - floră spontană

(anexa nr. 4)

1

Fişe de înregistrare a importatorilor de produse ecologice (anexa nr. 5) 1

Fişe de înregistrare a exportatorilor de produse ecologice (anexa nr. 6) 1

Fişe de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice (anexa nr. 7) 8

T O T A L 107



TOTAL FÂNEŢE
6% TOTAL GRÂU

2%

TOTAL LIVADĂ
10%

TOTAL LUCERNĂ
8%

TOTAL MAZĂRE
2%

TOTAL ORZ
1%

TOTAL OVĂZ
1%TOTAL PAJIŞTI

55%

TOTAL PLANTE DE 
NUTREŢ

2%

TOTAL PORUMB
10%

TOTAL RAPIŢĂ
3%

PONDEREA PRINCIPALELOR CULTURI ÎN AGRICULTURA 
ECOLOGICĂ (HA) – ANUL 2017



TOTAL FAMILII ALBINE

24%

TOTAL BOVINE

2%

TOTAL OVINE

74%

PONDEREA PRINCIPALELOR CATEGORII DE ANIMALE  ÎN AGRICULTURA 
ECOLOGICĂ (HA) - ANUL 2017



registrul electronic

Sistem Informatic Integral pentru Agricultură Ecologică SII-AE
- numărului de operatori ecologici; 

- numărul de puncte de lucru și 

- numărul de produse/operator.

Operatorii din sistemul de agricultură ecologică sunt 

verificati în permanentă de către personalul cu 

atributii de inspectii tehnice în domeniul agriculturii 

ecologice din cadrul Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltării Rurale prin Compartimentului Inspectii -
Verificare si Control.

GESTIONAREA OPERATORILOR ÎNSCRIŞI ÎN 
AGRICULTURA ECOLOGICĂ



• a) folosirea frauduloasă a termenilor de "ecologic", "biologic", "organic" sau a
abrevierilor acestora, precum "bio", "eco", ca mărci comerciale sau practici de
utilizare în producţia, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea şi distribuţia
produselor, inclusiv pe eticheta produsului, materiale publicitare şi documentele
comerciale, care pot induce în eroare consumatorul şi care nu sunt obţinute în
conformitate cu regulile de producţie ecologică.

• b) nerespectarea de către operatori a regulilor privind producţia, procesarea,
ambalarea, transportul, depozitarea, distribuţie şi importul din ţări terţe al
produselor ecologice.

• c) lipsa documentelor operatorului, respectiv a înregistrărilor obligatorii prin care se
poate identifica trasabilitatea produsului în toate etapele de producţie, procesare şi
distribuţie.

Contravenţiile se sancţionează cu amenzi de la 10000-35000 lei şi măsura
administrativă de oprire temporară de la comercializare a produselor în cauză până la
remedierea deficientelor constatate

CONTRAVENŢII 



PROMOVAREA CONCEPTULUI 

DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

Oferă informaţii utile celor care doresc să se înregistreze 

ca operator în agricultura ecologică prin mijloace 

diverse de comunicare:

Ø la sediul DAJ Sibiu - legislație și noutăți 

Ø pe site-ul MADR sau pe alte site-uri de profil

Ø în reviste de specialitate /articole publicate

Ø prin organizarea de întâlniri de lucru/simpozioane

ACŢIUNI DAJ SIBIU



Produse tradiţionale

• CADRU LEGISLATIV

– Ordinul comun al MADR/MS/ANPC cu nr. 

724/1082/360 privind atestarea produselor 

tradiţionale



PRODUS TRADIŢIONAL: produs alimentar
fabricat pe teritoriul național și pentru care se utilizează materii
prime locale, care nu are în compoziția lui aditivi alimentari,
care prezintă o rețetă tradițională, un mod de producție și/sau
de prelucrare și un procedeu tehnologic tradițional și care se
distinge de alte produse similare aparținând aceleiași categorii

Procedura de atestare

ANUL 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

NR. ATESTATE ELIBERATE 7 4 0 0 0 11

Situaţia numărului de  atestate eliberate de MADR la nivelul judeţului 

Sibiu în perioada 2014 - 2018



Produse tradiţionale atestate - judeţul Sibiu



Obiectivele şi acţiunile întreprinse de către Direcția pentru Agricultură 
a Județului  Sibiu în primul trimestru al  anului 2018

(I)

Obiectivul – Motor de creştere economică

1. PROGRAM DE SUSŢINERE PENTRU PRODUSELE DEFICITARE:
1. Ajutor de minimis pentru  susţinerea produsului tomate – 6 cereri înscriere în program

2. Ajutor de minimis pentru susţinerea crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii – 720 cereri înscriere în 

program şi 15 centre de colectare lână, 1731 tone lână colectată

3. Ajutor de minimis pentru susţinerea porcilor din rasele Bazna şi Mangaliţa – 1 procesator, 21 furnizori, 91 

crescători  cu 471 purcei  din care 38 purcei livraţi (10 Bazna şi 28 Mangaliţa

2. REALIZAREA DE CURSURI DE INIŢIERE ŞI CALIFICARE A PRODUCşTORILOR AGRICOLI – au fost calificaţi 18 cursanţi 

agromediu şi  20 înscrişi pentru creşterea anumalelor

3. PROMOVAREA PRODUSELOR TRADIŢIONALE , ECOLOGICE ŞI A SCHEMELOR DE CALITATE CONFORM  - au fost 

înregistraţi 37 operatori în agricultura ecologică / 2018 (30 producători, 3 procesatori, 3 comercianţi, 1 flora spontană) 

4. APLICAREA MşSURILOR DE REGLEMENTARE A PIEŢEI PRODUSELOR  DIN SECTORUL  AGRICOL - acţiuni de informare 

şi implementare a  măsurilor de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

5. ELABORAREA PROIECTELOR DE AMENAJAMENTE PASTORALE – au fost elaborate 27 proiecte de  amenajamente 

pastorale  - 33.682 ha

6. IMPLEMENTAREA LEGISLAŢIEI PRIVIND UNELE MşSURI DE REGLEMENTARE A VÂNZşRII-CUMPşRşRII TERENURILOR 
AGRICOLE SITUATE ÎN EXTRAVILAN – nr. oferte vânzare – 896 în suprafaţă de 542,5 ha, preţ minim – 0,02 lei/mp,  

preţ maxim 395 lei/mp



Obiectivele şi acţiunile întreprinse de către Direcția pentru Agricultură 
a Județului  Sibiu în primul trimestru al  anului 2018

(II)

Obiectivul – Hrană sănătoasă pentru români

1. VERIFICAREA TRASABILITĂŢII CEREALELOR PE LINIA PRODUCERE-DEPOZITARE-PROCESARE-ETICHETARE-
CONSUMATIE – 20 Procese verbale de control

2. VERIFICAREA AUTENTICITĂŢII, CALITĂŢII ŞI TRASABILITĂŢII VINURILOR – 46 Procese verbale de control

3. EFECTUAREA CONTROLULUI DE CONFORMITATE PRIVIND RESPECTAREA STANDARDELOR DE COMERCIALIZARE PE 
FILIERA PRODUS (LEGUME-FRUCTE) – 34 Procese verbale de control cu 4 avertismente; 

4. CONTROLUL OPERATORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ – VERIFICAREA DOCUMENTELOR EMISE DE 
ORGANISMELE DE CONTROL  - 3 Procese verbale de supraveghere a activităţii organismelor de control, aprobate de 

MADR conform OMADR nr. 895/2016

5. URMĂRIREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR LEGALE ÎN DOMENIUL ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC LA TOŢI 
AGENŢII ECONOMICI AUTORIZAŢI CONFORM OMADR nr. 61/2012 – 1 sesizare / 1 Proces verbal de control

6.ELIBERARE CERTIFICATE DE CONFORMITATE PENTRU PIAŢA INTERNĂ – Programul Naţional pentru încurajarea 
consumului de legume-fructe în şcoli – Mărul în şcoală,, - 1 certficat de conformitate pentru 20.150 kg mere
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	IV. STANDARDE FUNCȚIONALE
	Aceste standarde (generale și specifice) se referă la serviciile asigurate în mod nediscriminatoriu, și anume: evaluarea și comunicarea riscului profesional de îmbolnăvire și accidentare, supravegherea sănătății lucrătorilor, consilierea angajatorului...
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