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A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 18.12.2019, ora 10˚˚ 

 
  

1. Raport privind acordarea beneficiilor de asistență socială în județul Sibiu, în 
anul 2019. 
  Prezintă Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu 
 

2. Lucrări sistematice de cadastru în unitățile administrativ teritoriale cuprinse în 
Programul național de cadastru și carte funciară. 
      Prezintă Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu 
  

3. Prezentarea activității Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor Sibiu, în raport cu cele două ramuri de activitate privind siguranța 
alimentelor de origine animală și non-animală, prin prevenirea toxinfecțiilor alimentare, 
precum și bunăstarea animalelor prin combaterea bolilor transmisibile la animale, a 
celor transmisibile de la animale la om. 
  Prezintă Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu 

4. Diverse   
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             Agenţia Județeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Sibiu 

 

RAPORT PRIVIND ACORDAREA BENEFICIILOR DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN JUDEȚUL SIBIU, 

ÎN ANUL 2019 

 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu, ca serviciu public deconcentrat al Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în teritoriu, este organizată și funcționează în 

conformitate cu prevederile OUG nr.113/2011, privind organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială cu modificările și completările ulterioare precum și în 

baza HG nr.151/2012, privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei 

Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. 

 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu are misiunea de a asigura în teritoriu 

aplicarea unitară a prevederilor legislative în vigoare în domeniul beneficiilor de asistență socială 

și a programelor de servicii sociale și totodată administrarea si gestionarea în condiții optime a 

acestor beneficii, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, certificate printr-o 

activitate riguroasă de control și inspecție socială, astfel încât beneficiile de asistență socială să 

ajungă la persoanele care au cea mai mare nevoie de acestea și care întrunesc condițiile de 

eligibilitate pentru acordarea lor.  

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011, privind Legea asistentei sociale, cu modificările 

și completările ulterioare, beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau 

de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui 

nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi 

creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute 

expres de lege. 
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 Statul acordă beneficiile de asistenţă socială prin autorităţile administraţiei publice centrale sau 

locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu. 

Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială sunt stabilite în raport cu 

indicatorul social de referinţă ( ISR), care reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se 

raportează acestea.  

Dreptul la beneficii de asistenţă socială se acordă la cererea scrisă a persoanei îndreptăţite, a 

reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei îndreptăţite și conţine date 

privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, bunurile deţinute, date 

referitoare la situaţia educaţională şi profesională a acestora, precum şi informaţii referitoare la 

nevoile speciale şi situaţiile particulare în care aceştia se află. 

Cererea, însoţită de documentele justificative, se depune şi se înregistrează la autoritatea 

administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială domiciliază, îşi are reşedinţa sau, după caz, 

locuieşte/trăieşte familia ori persoana singură care solicită unul sau mai multe beneficii de 

asistenţă socială. 

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează de către autorităţile administraţiei 

publice centrale sau locale, în funcţie de tipul şi natura beneficiului de asistenţă socială, pe baza 

documentelor doveditoare ce însoţesc cererea, a informaţiilor furnizate de celelalte baze de date 

deţinute de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a altor proceduri 

stabilite de lege iar plata beneficiilor sociale se poate efectua, în funcţie de specificul acestora şi 

opţiunea titularului, prin mandat poştal sau în cont bancar,  conform legii.  

 

Beneficiile de asistență socială administrate și gestionate de către Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inpecție Socială Sibiu sunt următoarele : 

I.Beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a  riscului de 

excluziune socială, care se acordă persoanelor/familiilor fără venituri sau cu venituri reduse și 

care nu-și pot asigura la un moment dat nevoile traiului zilnic  și sunt destinate asigurării  
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mijloacelor financiare minime necesare traiului zilnic, precum şi suplimentării veniturilor sau 

mijloacelor persoanei ori familiei, după cum urmează: 

 

1. Venitul minim garantat, este unul din cele mai importante programe de promovare a incluziunii 

sociale şi de combatere a sărăciei, reglementat prin Legea nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat, cu completările şi modificările ulterioare. Cuantumul ajutorului social lunar se calculează 

ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege şi venitul net lunar al familiei 

sau al persoanei singure, în cuantumuri situate între 142 lei pentru persoana singură, 527 lei  pentru 

familiile formate din 5 persoane și 36,5 lei pentru fiecare altă persoană peste numarul de 5 

persoane care face parte din familie. 

În perioada ianuarie 2019 -  noiembrie 2019, acest tip de beneficiu, s-a acordat pentru un numar 

mediu lunar de 2.641 beneficiari, cu suma totală plătită de  8.264.044 lei. 

2. Ajutorul pentru încălzirea locuinței,  este un beneficiu de asistență socială reglementat de 

OUG nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările 

și completările ulterioare, fiind o măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat şi/sau, după caz, 

din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit 

de lege şi care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu 

încălzirea locuinţei. Aceste ajutoare se acordă pentru încălzirea locuinței cu energie termică în 

sistem centralizat, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și energie electrică, în 

situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat. 

Dreptul la ajutor pentru încalzirea locuinței se acordă pentru perioada cuprinsă între data de 1 

noiembrie a anului în curs și data de 31 martie a anului următor și se stabilește în baza dispoziției 

emisă de către primar, plata acestor drepturi efectuându-se de către Agenția Județeană pentru 

Plăți și Inspecție Socială Sibiu, pe baza situațiilor trimise de către uat-uri. 
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Plafonul maxim de venituri până la care se pot primi aceste ajutoare de încălzire, este de 750 lei 

venit mediu net lunar pe membru de familie, pentru familiile /persoanele care folosesc pentru 

încălzirea locuinței lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, gaze naturale și energie electrică. 

Din luna ianuarie 2019 și până la data de 30 noiembrie 2019, suma plătită cu titlu de ajutor de 

încălzire a locuinței fost de 918.617 lei pentru un număr mediu de 1836 beneficiari. Precizăm că, 

în luna decembrie 2019, pe baza solicitărilor primite de la cele 64 de uat-uri din județul Sibiu, 

AJPIS Sibiu a solicitat  suma de 609.834 lei cu titlu de ajutor de încălzire a locuinței cu combustibili 

solizi sau petrolieri,  pentru un numar de 2.746 de beneficiari, care va fi achitată beneficiarilor, 

până la finele lunii decembrie 2019. 

3. Ajutorul de urgență, este un beneficiu care se acordă în conformitate cu prevederile art.28 din 

Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu completările şi modificările ulterioare, 

familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, 

incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori 

altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială. În perioada ianuarie – noiembrie 2019, 

s-au acordat 15 ajutoare de urgență, în suma totală de 58.000 lei. 

II. Beneficii pentru susţinerea copilului şi a familiei, care au în vedere naşterea, educaţia şi 

întreţinerea copiilor: 

1. Alocaţia de stat pentru copii, reglementată de Legea nr. 61/1993, republicată cu  modificările 

şi completările ulterioare, are caracter universal şi se acordă tuturor copiilor în vârstă de pană la 

18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului 

liceal sau profesional, până la terminarea acestora, în urmatoarele cuantumuri: 300 lei/lună pentru 

copiii în vârstă de pâna la 2 ani, respectiv 18 ani în cazul copilului care este încadrat într-un grad 

de handicap și 150 lei/lună pentru copiii cu vârsta peste 2 ani. 

Numărul mediu de beneficiari de alocație de stat pentru copii, în perioada ianuarie 2019 – 

noiembrie 2019 a fost de 74.591 iar suma platită cu acest titlu, a fost în cuantum total de 

120.435.958 lei. 
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2. Indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție, sunt drepturi reglementate 

de OUG nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, cu 

modificările și completările ulterioare. Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii 

copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din 

activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi 

agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit,  pot beneficia atât de concediu 

pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, 

precum şi de o indemnizaţie lunară care nu poate fi mai mică de 1250 lei/lună şi nu poate depăși 

suma de 8.500 lei/lună, cât și de stimulent de inserție. Stimulentul de inserție se poate acorda pană 

la implinirea vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu handicap, în cuantum lunar de 650 

lei/lună, în condițiile prevăzute de lege. 

Până la data de 30 noiembrie 2019 , numărul mediu de beneficiari de indemnizație creștere copil a 

fost de 4.636, iar suma totală platită în cuantum de 110.392.119 lei, iar numarul mediu de beneficiari 

de stimulent de inserție a fost de 2.216, în sumă totală de 17.228.133 lei. 

3. Alocația pentru susținerea familiei, este un tip de beneficiu reglementat de Legea nr.277/2010 

privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare  şi are drept 

scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru 

creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării de către copiii de vârstă 

şcolară, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învăţământ, 

organizate potrivit legii. Se adresează familiilor ce au în îngrijire copii şi realizează venituri 

mai mici decât valoarea unor praguri stabilite de lege, situate până la 530 lei pe membru de 

familie, iar cuantumurile acestui tip de beneficiu variază, în funcţie de componenţa familiei, 

numărul copiilor din familie şi venitul net mediu lunar pe membru de familie, între 82 lei si 428 lei 

.  

În perioada ianuarie 2019 – noiembrie 2019, un număr mediu de  3.586 familii au primit lunar acest 

tip de benficiu, suma totală plătită fiind de 7.244.163 lei. 
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4. Alocaţia lunară de plasament, este reglementată de Legea nr. 272/2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru fiecare copil 

faţă de care s-a luat o măsură de protecție specială - plasament, plasament în regim de urgență 

sau tutelă,  se acordă o alocaţie lunară, în cuantum de 600 lei/ lună iar pentru copiii care dețin un 

certificat de încadrare în grad de handicap, cuantumul alocației este de 900 lei/luna (majorat cu 

50%).  

Până în luna noiembrie 2019, alocaţia de plasament s-a acordat pentru un numar mediu lunar de 

723 beneficiari, iar suma totală plătită a fost în cuantum de 5.149.116 lei. 

5. Indemnizația lunară aferentă concediulului de acomodare, reglementată de Legea 

nr.273/2004, privind procedura adopției, cu modificările și completările ulterioare, conform 

căreia, adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri 

supuse impozitului pe venit, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, activităţi 

independente sau activităţi agricole, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de 

maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de 

o indemnizaţie lunară,  în cuantum de 1700 lei/lună. 

Acest tip de indemnizație se acordă de la data de 12.08.2016, iar pană la această dată se află în 

plată un numar mediu de 5 beneficiari, suma totală plătită fiind în cuantum de 88.844 lei.  

 

III.  Beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, după cum 

urmează: 

1. Indemnizație/sprijin lunar pentru copiii/adulții cu dizabilitate, acordate în conformitate cu 

prevederile art.31 si ale art.32 din OUG nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară 

pentru creșterea copilului, cu modificările si completările ulterioare, care se acordă părintelui care 

are în întreținere un copil cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani și până la vârsta de 7 ani, 

respectiv persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată, care are în întreţinere un copil şi care nu 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului 

şi indemnizaţiei lunare aferente, în cuantumuri cuprinse între 188 lei/lunar și 1250 lei/lunar.  
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Numărul mediu de beneficiari pentru aceste tipuri de beneficii în perioada ianuarie 2019 -noiembrie 

2019, a fost de 213 persoane, suma totală plătită fiind în cuantum de 1.825.798 lei. 

 

2.Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este 

reglementată de Legea nr. 584/2002, privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în 

România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA şi de HG nr.429/2008, 

privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, cu 

modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantum de 16 lei/zi pentru adulţi şi 15 lei/zi 

pentru copii. În prezent, un numar mediu de 149 persoane beneficiază de acest tip de beneficiu, 

suma totală plătită în anul 2019 fiind de  777.770 lei.  

3. Prestaţii sociale pentru persoanele cu handicap, care se acordă de către Agenţia Judeţeană 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii nr. 1019/2018 din 20 decembrie 2018. Dreptul la asistenţă socială sub formă 

de prestaţii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, 

depuse la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, în condiţiile prevăzute 

de lege, în funcție de evaluarea sociopsihologică a persoanelor, efectuată de către Serviciul de 

Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap.  

Prestaţiile sociale acordate  potrivit prevederilor art. 58 din Legea 448/2006 - republicată şi 

actualizată, sunt : 

a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: 

  1. în cuantum de 350 lei, pentru adultul cu handicap grav;  

2. în cuantum de 265 lei, pentru adultul cu handicap accentuat;  

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:  

1. în cuantum de 150 lei, pentru adultul cu handicap grav;  

2. în cuantum de 110lei, pentru adultul cu handicap accentuat;  

3. în cuantum de 60 lei, pentru adultul cu handicap mediu;  
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Adultul cu handicap vizual grav primeşte pentru plata însoţitorului o indemnizaţie echivalentă cu 

salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din 

sectorul bugetar, în cuantum de 1263 lei. 

La nivelul judeţului Sibiu, numărul mediu de persoane beneficiare de drepturi persoane cu handicap 

este de 15.166, pentru care s-a plătit pănă la data de 30.11.2019, suma totală de 72.334.969 lei. 

Numărul total de persoane  care primesc beneficii de asistență socială și  plățile efectuate în luna 

NOIEMBRIE 2019 și cumulat de la începutul anului 2019, se prezintă astfel: 

Nr.crt. 
Tipuri de 
cheltuieli 

Numar de 
beneficiari 

luna 
NOIEMBRIE 

2019 

Plati 
efectuate 

luna 
NOIEMBRIE 

2019 

Numar 
MEDIU de 

beneficiari 
(cumulat 

de la 
inceputul 
anului) 

Plati efectuate 
(cumulate de la 

inceputul anului) 

1 
Alocatia de stat 
pentru copii 74.598 13.382.181 74.591 120.435.958 

2 
Alocatia de 
plasament  730 475.596 723 5.149.116 

3 

Alocatie pentru 
sustinerea familiei 
Legea 277/2010 3.366 631.805 3.586 7.244.163 

4 

Indemnizatie 
crestere copil OUG 
111/2010 4.554 10.251.923 4.636 110.392.119 

5 

Stimulent de 
insertie crestere 
copil OUG 
111/2010 2.205 1.516.480 2.216 17.228.133 
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6 

Indemnizatii si 
ajutoare OUG 111 
art 31,32 215 175.002 213 1.825.798 

7 

Indemnizatie 
lunara concediu in 
vederea adoptiei 6 10.200 5 88.844 

8 
Indemnizatii 
lunare hrana (HIV) 149 71.430 145 777.770 

9 Ajutor social VMG 2.492 694.911 2.641 8.264.044 

10 
Ajutoare de 
urgenta 

2 
12.000 15 58.000 

11 
Drepturi persoane 
cu handicap 

28.669 
6.582.699 28.628 72.334.969 

12 
Ajutoare incalzire 
energie termica 0 0 21 7.198 

13 
Ajutoare incalzire 
energie electrica 0 0 24 14.671 

14 
Ajutoare incalzire 
cu gaze naturale 0 0 1.297 811.617 

15 
Ajutoare incalzire 
cu lemne 0 0 494 84.915 

 

Total beneficii de 
asistență socială 116.986 33.804.227 119.239 344.739.997 

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Sibiu întreprinde tot ceea ce este necesar pentru 

asigurarea unei aplicări corecte, unitare şi nediscriminatorii a legislaţiei privind sistemul de 

beneficii de asistenţă socială pentru toţi cetaţenii români. 

DIRECTOR EXECUTIV,                                            SEF SERVICIU SBASPSSISES, 

BOGDAN LAURA                         Oltean Gabriela 
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LUCRĂRI SISTEMATICE DE CADASTRU ÎN UNITĂȚIILE 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE CUPRINSE ÎN 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ 
 
 
 
 Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) gestionează 
sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizând astfel un sistem unitar și 
obligatoriu de evidență tehnică, juridică și economică, de importanță națională a tuturor 
imobilelor de pe întreg teritoriul țării. 
 În considerarea acestor atribuții (responsabilității), Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară (ANCPI) prin oficiile teritoriale gestionează Programul Național de 
Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), program instituit în temeiul prevederilor art. 9, alin. 
(23) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 a fost aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 294/29.04.2015, care detaliază activitățile acestui program și 
sumele necesare realizării lor. 
 Înregistrarea tuturor proprietăților imobiliare din România într-un registru unic este 
un deziderat comun al statului și cetățenilor care va asigura: 

• realizarera unui inventar complet al imobilelor; 
• siguranța circuitului civil al imobilelor; 
• clarificarea regimului juridic al proprietăților imobiliare publice și private; 
• dezvoltarea economiei și a agriculturii la toate nivelurile.  

 Acest deziderat poate fi atins prin finalizarea înregistrării terenurilor agricole 
până la sfârșitul anului 2020, pentru a asigura implementarea schemelor de plăți în 
agricultură, ceea ce va contribui la atingerea obiectivului Programului Național de Cadastru 
și Carte Funciară și deschiderea gratuită a cărților funciare pentru toate imobilele din 
România, până în anul 2023. 
 
 Scopul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 constă, 
conform legii, în următoarele: 

§ înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România în sistemul integrat de 
cadastru și carte funciară; 

§ realizarea planului cadastral al imobilelor; 
§ deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale. 
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 Obiectivul principal al Programului Național de Cadastru și Carte Funciară îl 
reprezintă înregistrarea sistematică în masă, gratuită, din oficiu, a tuturor proprietăților 
din unitățile administrativ-treritoriale. Proprietarii imobilelor pot beneficia de înregistrarea 
gratuită a proprietăților, în cadrul înregistrării sistematice organizate la nivelul unității 
administrativ-teritoriale pe raza căreia se află situate imobilele. 
 Principalii beneficiari ai intabulării gratuite sunt proprietarii și posesorii ori alți 
deținători ai imobilelor identificați în unitățile administrativ-teritoriale în care se 
desfășoară serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor. 
 
 Beneficiile implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 
(PNCCF) sunt: 

a. Accelerarea înscrierii gratuite a terenurilor, cu precădere în extravilan, ceea ce 
va contribui la stabilirea amplasamentului, limitelor și suprafeței acestora și la 
sprijinirea implementării schemelor de plăți în agricultură; 

b. Atragerea investitorilor în agricultură, ca urmare a clarificării situației juridice și 
tehnice a tuturor terenurilor agricole; 

c. Realizarea unei evidențe actualizate a domenului public și privat al unităților 
administrativ-teritoriale și al Starului Român; 

d. Actualizarea situației juridice a imobilelor ce au făcut obiectul înregistrării 
sistematice, în privința cărora nu au fost dezbătute moștenirile, prin plata 
certificatelor de moștenitor pentru aceste imobile de către Agenția Națională 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI); 

e. Realizarea unui inventar complet al proprietăților imobiliare care asigură 
siguranța circuitului civil al proprietăților imobiliare; 

f. Consemnarea situației reale în registrele de evidență ale primăriilor cu privire la 
terenuri, construcții și proprietari, ca urmare a măsurătorilor cadastrale efectuate 
pentru toate terenurile și construcțiile; 

g. Realizarea unei baze de date reale de impozitare a terenurilor. 
 

 Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se finanțează din  
- Veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI); 
- Fonduri externe nerambursabile (prin Programul Operațional Regional POR 2014-2020), 
- Bugetele locale ale primăriilor. 
 Acest program (PNCCF) se derulează la nivelul întregului UAT sau la nivel de 
sector cadastral astfel: 
 a). prin finanțare din fonduri externe nerambursabile, pentru 660 de unități 
administrativ-teritoriale din mediul rural, prin proiectul major inclus în Axa prioritară 11 din 
Programul Operațional Regional POR 2014-2020; 
 b). prin lucrări contractate de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (ANCPI)/primării, care asigură derularea lucrărilor: 

• . la nivelul întregului UAT; 
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•  la nivelul sectorului cadastral extravilan și intravilan prin finanțarea de 
către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) 
a primăriilor care contractează astfel de lucrări de înregistrare 
sistematică. 

 
 La nivelul județului Sibiu implementarea Programului Național de Cadastru și Carte 
Funciară (PNCCF) se prezintă astfel: 
 
 1. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este beneficiarul 
Proiectului Major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare 
a proprietăților în zonele rurale din România”. Proiectul face obiectul Axei prioritate 11 – 
„Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și carte 
funciară”, finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, proiect ce se va 
derula în perioada 2018 – 2023. 
 Scopul proiectului este de a stimula economia rurală, de a încuraja creșterea și 
dezvoltarea socială, de a facilita dezvoltarea infrastructurii și de a promova incluziunea 
socială prin inbunătățirea acoperirii și incluziunii sistemului integrat de cadastru și carte 
funciară în zonele rurale ale României. 
 Proiectul major completează obiectivul Programului Național de Cadastru și Carte 
Funciară prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 
unități administrativ-teritoriale situate în zone rurale ale României. 

Selectarea  UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de 
prioritizare:  

• localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în 
Master Planul General de Transport al României; 

• localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii în cadrul altor programe; 

• localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare 
privind accesul informal la proprietate. 
  

 Din județul Sibiu au fost selectate 14 unități administrativ-teritoriale din mediul rural 
care fac parte din acest proiect major: Arpașu de Jos, Bârghiș, Bazna, Biertan, Cârța, 
Cârțișoara, Hoghilag, Jina, Laslea, Porumbacu de Jos, Roșia, Șelimbăr, Turnu Roșu, 
Valea Viilor. 

În anul 2018 a fost lansată licitația pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare 
sistematică a imobilelor pentru primul lot de 194 de UAT-uri din cele 660 de comune din 
toate județele țării. Printre cele 194 de comune s-au numărat și 5 unități administrati-
teritoriale din județul Sibiu: Arpașu de Jos, Cârțișoara, Porumbacu de Jos, Șelimbăr și 
Turnu Roșu. 
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Datorită faptului că, pentru cele 5 comune din județul Sibiu nu a fost depusă nicio 
ofertă de achiziționare a serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor, Agenția 
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a reluat procedura de licitație în 
luna aprilie 2019, dar nici de această dată nu s-a arătat nimeni interesat de contractarea 
lucrărilor de înregistrare sistematică pentru aceste 5 comune. 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a publicat în data 
de 11 octombrie 2019 procedura de licitație pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare 
sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 215 de unități 
administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de județe. Din acest lot fac parte alte cinci comune 
din județul Sibiu: Bârghiș, Biertan, Cârța, Laslea și Roșia. 

 Achizițiile se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața 
totală estimată a celor 5 unități administrativ-teritoriale este de 50.341 ha. 

 Procedura este în desfășurare, fiind finalizată prin încheierea de contracte 
multianuale/UAT pentru o perioadă de 24 de luni.  

 
2. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și S.C. Cornel&Cornel 

Topoexim S.R.L au semnat Acordul-cadru nr. 24239/03.10.2017 privind prestarea 
serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și 
Carte Funciară prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară – LOT 7 , ce 
are ca obiect înregistrarea sistematică a imobilelor situate în 4 unități administrativ-
teritoriale din județele Covasna si Sibiu. Din județul Sibiu au fost selectate comuna Gura 
Râului și comuna Cristian. 

 În baza Acordului-cadru a fost semnat Contractul Subsecvent nr. 1245/17.01.2018 
având ca obiect servicii de înregistrare sistematică pe întreg UAT-ul Gura Râului, intravilan 
și extravilan, și care a intrat în vigoare în data de 19.01.2018. 

 În prezent, contractul este în derulare, Prestatorul a predat în data de 07.10.2019 
Livrarea nr. 2 - Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare, în vederea 
recepției de către comisia constituită la nivelul Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Sibiu, un număr total de 10517 imobile acoperind o suprafață de 10524 ha.   

 Recepția are ca scop verificarea respectării cerințelor specificațiilor tehnice care au 
stat la baza încheierii contractului și a reglementărilor din domeniul cadastrului și 
publicității imobiliare.  

Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului va avea loc în luna ianuarie a anului 
2020 pentru o perioadă de 60 zile în vederea informării proprietarilor/posesorilor și a altor 
deținători legali cu privire la rezultatele lucrărilor de înregistrare sistematică. În toată 
această perioadă se pot depune cereri de rectificare însoțite de documentele doveditoare 
în vederea rectificării eventualelor erori.  

Conform graficului de activități, preconizăm încărcarea imobilelor în sistemul integrat 
de cadastru și carte funciară (eTerra) și eliberarea extraselor de carte funciară pentru 
informare la mijlocul anului 2020.  
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Tot în baza acordului cadru mai sus menționat, ANCPI a semnat Contractul 
Subsecvent nr. 11608/26.03.2019 având ca obiect servicii de înregistrare sistematică pe 
întreg UAT-ul Cristian, intravilan și extravilan, și care a intrat în vigoare în data de 
27.03.2019 având o durată estimată de 82 de săptămâni.  

3. Lucrările de înregistrare sistematică derulate în cadrul PNCCF, inițiate de unitățile 
administrativ-teritoriale din județul Sibiu, având ca obiect sectoare cadastrale, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 35/2016 privind modificarea şi 
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare se prezintă astfel: 
 3.1. În cadrul Finanțării II au fost încheiate un număr de 15 contracte pentru 
finanţarea  lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale 
pentru sectoare cadastrale, cu o valoare totală de 1.684.690,5 lei și un număr de 15 
contracte de prestări servicii, pentru un număr total de 28.175 imobile, cuprinse în 229 
sectoare cadastrale, acoperind o suprafață de aproximativ 13.258 ha;  
 Contractele s-au încheiat pe o perioadă de 24 luni. Din aceste contracte s-au 
finalizat prin emiterea de extrase de carte funciară pentru informare un număr de 10.204 
imobile acoperind o suprafață de 3.807 ha pentru care ANCPI a decontat suma de 
540.961 lei. Restul contractelor au fost reziliate prin ajungere la termen. 
 3.2. În cadrul Finanțării III au fost încheiate un număr de 43 contracte pentru 
finanţarea  lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale 
pentru sectoare cadastrale, cu o valoare totală de 4.636.681,22 lei și un număr de 45 
contracte de prestări servicii, pentru un număr de 61.417 imobile cuprinse în 488 sectoare 
cadastrale, acoperind o suprafață de aproximativ  35.217 ha; 
 Contractele s-au încheiat pe o perioadă de 18 luni. Din aceste contracte s-au 
finalizat prin emiterea de extrase de carte funciară pentru informare un număr de 506 
imobile acoperind o suprafață de 135 ha pentru care ANCPI a decontat suma de 51.561 
lei. Restul contractelor sunt în vigoare, urmând a fi finalizate până la 31.05.2020. 
 3.3. În cadrul Finanțării IV au fost încheiate un număr de 12 contracte pentru 
finanţarea  lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale 
pentru sectoare cadastrale, cu o valoare totală de 923.998,22 lei și un număr de 12 
contracte de prestări servicii, pentru un număr de 12.366 imobile cuprinse în 122 sectoare 
cadastrale, acoperind o suprafață de aproximativ  8.549 ha; 
 Contractele s-au încheiat pe o perioadă de 18 luni, urmând a fi finalizate până la 
sfârșitul anului 2020. 
 3.4. În cadrul Finanțării V au fost încheiate un număr de 31 contracte pentru 
finanţarea  lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale 
pentru sectoare cadastrale, cu o valoare totală de 3.693.215,11 lei și un număr de 32 
contracte de prestări servicii, pentru un număr de 43.957 imobile cuprinse în 353 sectoare 
cadastrale, acoperind o suprafață de aproximativ  27.299 ha; 
 Contractele s-au încheiat pe o perioadă de 18 luni, urmând a fi finalizate până la 
sfârșitul anului 2020. 
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 3.5. În luna noiembrie a acestui an a fost aprobat în Consiliul de Administrație al 
ANCPI bugetul destinat finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică realizate pe 
sectoare cadastrale, Finanțarea VI. La nivelul județului Sibiu, au solicitat finanțare un 
număr de 47 de UAT-uri eligibile. Suma totală alocată pentru acestea fiind de 7.165.000 
lei. În cursul lunii decembrie, OCPI a comunicat fiecărui UAT suma alocată cât și 
contractele de finanțare în vederea semnării acestora. 
 
  Pentru accelerarea lucrărilor de înregistrare sistematică derulate la nivelul întregului 
UAT sau la nivel de sector cadastral, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (ANCPI) a întreprins și întreprinde toate măsurile necesare legislative și 
operaționale necesare, atât pentru încheierea contractelor de finanțare cât și pentru 
derularea în condiții optime a acestor lucrări. În acst sens, se actualizează în permananță 
site-ul special destinat Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, precum și 
procedurile și documentele necesare demarării și derulării în condiții optime a lucrărilor, 
precum: Procedura de finanțare, Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor de cadastru, 
ghiduri și instrucțiuni necesare întocmirii acestor lucrări de către persoanele fizice/juridice 
autorizate ce vor fi contractate de către primării, etc. 
 Prin ultimele modificări aduse Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate norme (OUG nr. 
31/2018; Legea nr. 185/2018; Legea nr. 105/2019) care să asigure accelerarea 
înregistrării sistematice. 
 Totodată, s-a urmărit stimularea persoanelor fizice şi juridice autorizate care 
execută lucrări de înregistrare sistematică prin majorarea cu 40% a sumelor decontate de 
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru deschiderea unei 
cărţi funciare, în funcţie de gradul de dificultate al terenului.  
 Astfel, ANCPI va plăti, începând cu 1 ianuarie 2020, persoanelor fizice și juridice 
autorizate să execute lucrări de cadastru general între 84 și 184 de lei (fără TVA) pentru 
înregistrarea unui imobil în evidențele de cadastru și carte funciară prin Programul 
Naţional.  
 În vederea conștientizării  și implicării primăriilor, a persoanelor fizice/juridice 
autorizate care pot executa lucrări de cadastru general, Oficiul de cadastru și Publicitate 
Imobiliară Sibiu a trimis îndrumări primăriilor și persoanelor fizice/juridice autorizate, au 
fost organizate întâlniri de lucru cu privire la necesitatea derulării lucrărilor de înregistrare 
sistematică, s-au efectuat deplasări în teren pentru a veni în sprijinul primăriilor și a 
persoanelor fizice/juridice autorizate. 
 Lucrările de înregistrare sistematică cuprinse în cadrul Programului Național de 
Cadastru și Carte Funciară constituie o prioritate a României. 
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INFORMARE 

 

Activitatea Direcției Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu 

în raport cu cele două ramuri de activitate, privind siguranța alimentelor de origine 

animală și non-animală, prevenirea toxiinfecțiilor alimentare, precum și bunăstarea 

animalelor prin combaterea bolilor transmisibile la animale și de la animale la om. 

 

 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu, prin personalul de 

specialitate şi-a propus pentru anul 2019, o serie de acţiuni menite să asigure baza tehnico 

– materială şi umană pentru implementarea şi realizarea programelor şi a strategiilor 

specifice, prevăzute în Programul de Guvernare, precum şi acţiuni de verificare şi control, 

cuprinse în programul instituţiei, privind respectarea legislaţiei de către operatorii din 

domeniul creşterii animalelor pentru asigurarea unui status de sănătate corespunzător 

speciilor de animale şi păsări care se cresc în judeţul Sibiu, şi a operatorilor  din sectorul 

alimentar, în toate etapele producerii, prelucrării, distribuţiei, produselor alimentare de 

origine animală şi nonanimală. 

 În acest sens, comform actelor normative în vigoare privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a 

unităţilor din subordinea acesteia şi a Programul de supraveghere, prevenire şi combatere a 

bolilor la animale, a celor transmisibile la om, protecţia animalelor şi a mediului, pentru 

anul 2019, s-a urmărit implementarea acestor obiective, pe domenii de activitate, astfel: 

 

În domeniul organizatoric şi administrativ 

 

Ø Consolidarea compartimentelor, birourilor şi a servicilor, în funcţie de noile 

cerinţe pentru eficienţa sporită a activităţii prin : 

• analiza şi repartizarea personalului încadrat pe criterii de pregătirea 

profesională şi de calitate umană; 

• stabilirea atribuţilor de serviciu conform fişei postului; 

• analiza propunerilor de creştere a eficienţei activităţii specifice; 

În acest context au fost complectate, prin redistribuire/angajare, posturile la nivelul 

structurii de organizare în cadrul serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul 
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D.S.V.S.A, în laboratorul de diagnostic precum şi la Circumscripțiile Sanitare Veterinare 

și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale şi Circumscripțiile Sanitare Veterinare. 

concesionate. 

De asemenea în baza ORD. 113/2008, ORD. 42 / 2004 și  ORD. 64/2008, au fost 

reactualizate contractele de muncă pe periodă determinată cu arondarea a 4 medici 

veterinari oficiali la unităţi de abatorizare, pentru a se asigura asistenţa de specialitate 

permanentă. Activitatea sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentului este asigurată de 

11 inspectori din cadrul structurii de control oficial de origine animală și nonanimală din 

cadrul instituției și a celor 8 circumscripții sanitar veterinare pebtru siguranța alimentelor 

oficiale teritoriale.  

În baza contractelor de concesiune și a contarctelor subsecvente/acord cadru se 

asigură activitatea cuprinsă în Programul Strategic Național, transpusă prin Programul 

Cifric Anual cu un număr de 43 medici veterinari de liberă practică împuterniciți care 

desfășoară activitatea ăn cele 54 circumscricții sanitar veterinară din județ. 

Instituirea unui sistem de monitorizare a activităţii. tuturor serviciilor, prin: 

întocmirea şi urmărirea programului de lucru zilnic pentru fiecare angajat din cadrul 

compartimentelor, birourilor şi serviciilor, concret, pe tematici şi acţiuni planificate; 

raportarea modului de realizare a programului stabilit săptămânal; responsabilizarea 

coordonatorilor de servicii; crearea de relaţii profesionale eficiente; 

• îmbunătăţirea sistemului de control; 

Ø Perfecţionarea permanentă a personalului sanitar-veterinar, prin participare la 

pregătiri profesionale de profil, instruiri la nivel central şi local, conferinţe, 

simpozioane. Personalul de specialitate din cadrul D.S.V.S.A Sibiu a participat la 

18 instruiri,  simpozioane, conferinţe organizate la nivel central, iar la nivel local 

s-au organizat 8 instruiri cu medicii veterinari oficiali şi 10 instruiri cu medicii 

concesionari din teritoriu. 

Ø Promovarea şi comunicarea prin intervenţii în mass-media locală şi centrală, 

(presa scrisă, posturi de radio) a actelor normative componente a legislaţiei 

specifice, a programelor şi strategiilor propuse de conducerea D.S.V.S.A. Sibiu, 

pecum şi a realizării acestora în diferite etape de implementare. 

Ø Buna gestionare a cheltuielilor şi plăţilor prin repartiţia pe capitole şi articole a 

bugetului repartizat, ţinând cont de situaţia economică generală şi necesitatea 

gospodăririi eficiente a fondurilor alocate de la bugetul de stat şi din venituri 

proprii, prin măsuri privind reducerea cheltuielilor, la cheltuieli materiale şi 

servicii prin: 

• reducerea consumului de carburanţi prin utilizarea eficientă a mijloacelor 

de transport şi a deplasărilor în teritoriu. 
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• reducerea furniturilor de birou şi a altor cheltuieli materiale care nu 

necesitau priorităţi de achiziţii; economisiri şi utilizarea judicioasă a 

resurselor energetice.  

 Prin continuitatea contractelor de concesiune existente în comformitate cu 

prevederile Ordinului A.N.S.V.S.A. nr.139 / 2014 cât și prin licitațiile organizate conform 

prevederilor legale pentru un număr de 11 circumscripții sanitar veterinare de asistență,  s-

a asigurat, cu medicii de liberă practică împuterniciţi, serviciile de supraveghere, prevenire 

şi control al bolilor la animale şi al bolilor transmisibile de la animale la om, de protecţie a 

animalelor şi a mediului, serviciile de indentificare şi înregistrare a animalelor şi a mişcării 

acestora, precum şi de corectare a eventualelor erori sau neconformităţi generate de 

nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greşeli de înregistrare, pentru un număr 

total de 54 de Circumscripţii Sanitare Veterinare de Asistenţă, concesionate. 

 

Acţiuni în domeniul siguranţei alimentelorde origine animală și non-animală, 

prevenirea toxiinfecțiilor alimentare 

 

 Pentru a asigura piaţa de desfacere judeţeană, naţională, intracomunitară şi exportul 

cu produse alimentare de calitate şi salubre, Conducerea Direcţiei Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor a Judeţului Sibiu, prin personalul de specialitate are în 

obiectiv implementarea în anul 2019 o sumă de proceduri şi mecanisme de control, care să 

asigure că alimentele care ajung pe masa consumatorului îndeplinesc condiţiile de calitate 

şi că riscul contaminării este redus la minim, prin: 

Þ Realizarea unei baze de date cât mai complete prin identificarea şi autorizarea / 

înregistrarea, a tuturor obiectivelor funcţionale din judeţ care au activitate de 

producere, procesare, de transport, de depozitare şi comercializare produse 

alimentare de origine animală şi vegetală. 

Þ Asigurarea asistenţei de specialitate în funcţie de cerinţele legislative, la nivel 

judeţean, la unităţiile de specialitate din teritoriu şi în unităţiile  de procesare şi 

desfacere cu produse alimentare. 

Þ Instruirea autorităţilor de control în domeniul siguranţei alimentare. 

Þ Implementarea legislaţiei comunitare privind clasificarea obiectivelor 

identificate, în conformitate cu activităţile lor specifice, prin evaluari anuale, 

încadrarea în categoria de risc şi monitorizarea progreselor acestora.  

Þ Monitorizarea implementatrii H.A.C.C.P (Analiza Riscurilor şi Punctelor Critice 

de Control) şi auditarea programelor implementate. 

Þ Efectuarea de controale şi inspecţii oficiale, corelate cu gradul de risc a 

unităţiilor, stabilit în urma evaluării şi luarea de măsuri corective, urmărindu-se: 
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• respectarea normelor de sănătate animală care reglementează producţia, 

procesarea, depozitarea şi distribuţia produselor de origine animală 

destinate consumului uman;  

• condiţiile generale de funcţionare şi de igienă a unităţilor de profil;  

• condiţiile optime la recepţie, la procesare, depozitare, expunere şi 

desfacere a materiilor prime şi a produselor finite; 

• existenţa documentelor care atestă originea (trasabilitatea), cantitatea, 

calitatea produselor şi efectuarea acţiuniilo D.D.D;  

• etichetarea produselor, cu informarea corectă privind producătorul, 

denumirea corectă, componentele acestora, modul de păstrare şi data 

expirării; 

Þ Supravegherea calităţii şi salubrităţii, prin prelevări de probe la materii prime, 

semifabricate, produse finite, pentru  examen microbiologic, fizico-chimic, 

pentru determinarea aditivilor, a contaminanţilor, pesticide şi alte rezidii, pentru 

organisme modificate genetic, gradul de radioactivitate, calitatea apei şi  teste de 

sanitaţie pentru supravegherea stării de igienă a unităţilor.  

Þ Colaborare cu celelalte instituţii implicate prin schimburi de informaţii şi 

mecanisme de verificare prin S.R.A.A.F, sistemul Traces, prin asistenţă reciprocă 

intre administraţiile, judeţene, naţionale şi internaţionale, după caz, cât şi prin 

tehnici şi procedee de screening, statistice şi de laborator.  

Þ Aplicarea de măsuri corective în cazul constatării de necomformităţi care pot 

pune în pericol sănătatea consumatorului 

 La 31 octombrie 2019 în sectorul alimentar din judeţul nostru sunt autorizate şi 

înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, 3.592 de obiective din care: 5 

unităţi de abatorizare, 90 de carmangerii, măcelării, 157 unităţi de procesare lapte, 2 centre 

de prelucrare lapte integrate în exploataţie, 10 centre de colectare lapte, 48 depozite 

alimentare, 66 super și hipermarketuri 1.694 unităţi de comercializare, 930 unităţi de 

alimentaţie publică, 155 cantine şcolare şi sociale, 208 laboratoare de cofetărie, patiserie, 

28 lactomate, 199 stupine, 518 unităţi, specifice, de procesare şi comercializare produse de 

origine non animală  

 De asemenea sunt supravegheaţi 715 producători individuali, înregistraţi, care 

valorifică producţia primară de lapte, miere şi ouă, peşte, precum şi alte unităţi cu profil 

zootehnic şi prestatoare de servicii în domeniu. 

 În acest an, în baza atribuțiilor de serviciu, privind verificarea respectarii normelor 

din domeniul siguranţei lanțului alimentar în unităţile care produc, prelucrează, 

procesează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează alimente de origine 

animală şi non-animală, pe teritoriul de competenţă al DSVSA conform ROF/ fiselor 

postului, a celorlalte decizii și sarcini suplimentare, specialiștii din cadrul DSVSA Sibiu au 

efectuat acțiuni planificate cu referire la: 1.170 controale de supraveghere în unități 

înregistrate și autorizate pentru funcționare, 975 prelevări probe oficiale conform 
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Programul național de supraveghere probe, pentru determinări de criterii cu impact pentru 

siguranța alimentelor/ microbiologice, fizico-chimice, contaminanți, pesticide, alergeni, 

aditivi, organisme modificate genetic, teste sanitație pentru verificarea eficienței igienizării 

unitățiilor de profil. 

Alte activități și acțiuni au fost realizate prin 82 controale tematice specifice 

coordonate de la nivel central, 18 notificări prin SRAFF, în România și U.E, 26 acțiuni 

comune cu alte instituții judetene, 36 controale de monitorizare s.n.c.u, 82 inspecții în 

exploatații de animale, în colaborare cu alte servicii din DSVSA, 14 controale în Vama 

Sibiu la importuri produse de origine non animală, 60 controale la cererea operatorilor a 

exporturilor de produse origine non animală și 110 controale desfășurate în unități de 

alimentație publică, în zone cu activitate turistică, la nivelul unităților de abatorizare de pe 

raza județului Sibiu au fost examinate antemortem un numar de 27.029 porci, 790 bovine 

și 25.863 ovine, consecutive au fost expertizată sanitar veterinar întreaga cantitate de carne 

si organe rezultată, iar în unitățile de procesare carne a fost expertizată sanitar veterinar o 

cantitate de 18.112 tone (produse din carne, conserve etc) 

 În timpul controlului s-au întocmit note de servici şi s-au stabilit măsuri de remediere 

a deficienţelor şi abaterilor de la normele sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 

specifice activităţii acestora. 

 S-au efectuat controale la cantine care funcţionează în incinta unităţilor de 

învăţământ, ale unor fundaţii şi cantine sociale precum şi la 186 unităţi şcolare unde 

funcţionează programul “laptele şi cornul”. 

 De asemenea s-a verificat în pieţele agroalimentare, pieţe volante şi la manifestări 

tradiţionale organizate ocazional de autorităţiile locale, modul de producere, păstrare şi 

comercializare a produselor alimentare de origine vegetală şi animală de către micii 

producători. 

 Pentru prevenirea apariţiei unor toxiinfecţii alimentare în perioada Sărbătorilor 

Religioase, când în mod tradiţional, consumul unor alimente de origine animală şi 

nonanimală creşte în mod considerabil, conducerea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Sibiu, a dispus o serie de măsuri suplimentare, concentrate asupra 

modului cum se produce, depozitează, transportă şi se comercializează, carnea de miel, 

produse din lapte, ouă şi alte produse alimentare specifice acestei perioade. 

 În acest sens, personalul de specialitate din cadrul D.S.V.S.A. Sibiu, de la 

Circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor şi medicii imputerniciţi 

de la nivelul comunelor, au fost programaţi să verifice modul cum sunt respectate normele 

sanitare veterinare la unităţiile de tăiere animale, în târguri de animale, pieţe 

agroalimentare, unităţi de procesare, depozitare, comercializare şi de alimentaţie publică şi 

să dispună măsuri de remediere şi de sancţionare, în situaţiile de încălcare a legislaţiei din 

domeniu.   
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 Producerea şi valorificarea laptelui, a fost atent monitorizată de la procesul de 

obţinere în exploateţie, la colectare, transport la procesare, până la consumator, având la 

bază normele U.E. care stabilesc norme specifice de igienă şi calitate pentru laptele crud 

destinat prelucrării, cu prioritate în unităţile de procesare a laptelui, autorizate pentru 

schimburi intracomunitare obligate, de la 1 ianuarie 2014, să recepţioneze şi să proceseze 

doar lapte crud provenit de la exploataţii cu vaci, care îndeplinesc criterile de calitate 

impuse prin legislaţia europeană din acest domeniu. 

 S-a reactualizat programul cu măsuri care să contribuie la îmbunătăţirea şi 

menţinerea calităţii laptelui crud, materie primă, program obligatoriu pentru factorii cu 

responsabilitate în această activitate, respectiv, producătorii de lapte materie primă, 

responsabilii centrelor de colectare lapte, transportatorii şi procesatorii de produse din 

lapte. 

 Au fost verificate respectarea acestor obligaţii prin controale organizate la 16 

exploataţii comerciale de vaci cu lapte, 154 exploataţii comerciale de tip A cu efective mai 

mari de vaci, 4 unităţi de procesare lapte, 8 hipermarketuri care comercializează, cantităţi 

mari de lapte şi produse din lapte, 4 hale agroalimentare şi 28 dozatoare pentru 

comercializare lapte crud. 

 În laborator, au fost examinate probe de lapte crud pentru determinarea parametrilor 

de calitate, toate probele analizate s-au încadrat în parametrii admişi pentru N.T.G. şi 

N.C.S. 

 Prin expertizarea produselor destinate comerţului intracomunitar şi exportului, 

respectiv, miere de albine (1.253 tone), conserve din carne (2.003  tone), preparate din 

carne  (996  to.) brânzeturi (120 tone), carne de melc (179 tone),  şi  6  to lână, nu au fost 

sesizate încălcări ale normelor legale privind parametrii de calitate, microbiologici şi 

prezenţa rezidurilor. 

 Inspectorii D.S.V.S.A. Sibiu au semnalat unele necomformităţi şi abateri de la 

normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind : 

• întreţinerea igienei în spaţiile de lucru, a utilajelor şi ustensilelor de lucru; 

• necorelarea spaţiilor de depozitare şi expunere cu volumul mărfurilor afuite 

spre comercializare; 

• lotizarea şi etichetarea unor produse alimentare necomformă; 

• transportul produselor alimentare cu mijloace de transport şi ambalaje 

necorespunzătoare; 

• echipament de lucru murdar; 

• lipsa monitorizării temperaturii în spaţiile de expunere; 

• respectarea graficului stabilit, pentru verificarea calităţii produselor 

alimentare destinate consumului uman prin afluirea de probe la laboratorul 

D.S.V.SA Sibiu; 

• comercializare de produse alimentare în locuri şi spaţii neautorizate şi fără 
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documente specifice. 

 Pentru deficienţele constatate au fost sancţionaţi cu avertismente şi amenzi, agenţi 

economici şi operatori comerciali, astfel: 94 amenzi 643.700 lei și 32 avertismente pentru 

agenți economici din domeniul producerii, procesării. depozitării și distribuției de materii 

prime și produse finite, 21 amenzi în valoare de 21.000 la operatori economici din zonele 

turistice, precum și reţinere oficială, sechestru, retragere şi distrugere a produselor  

alimentare, de origine animală şi non-animală neadecvate consumului (expirate, modificari 

organoleptice, neidentificate, etc) - 

 

Acţiuni  în domeniul bunăstării animalelor prin combaterea bolilor transmisibile la 

animale și de la animale la om. 

 

 La data de 30.11.2019 situația efectivelor de animale existente în județul Sibiu se 

prezintă astfel: bovine total 48.286 capete din care 32.923 capete în gospodăriilie 

populației iar 15.363 capete deținute de persoane juridice, cabaline total 4.620 capete din 

care 4.522 capete în gospodăriile populației și 98 capete deținute de persoane juridice, 

ovine total 545.682 capete din care 513.606 capete în gospodăriile populației 32.075 

capete deținute de persoane juridice, porci total 49.011 capete din care 28.927 capete în 

gospodăriile populației 20.084 capete deținute de persoane juridice, păsări total 918.046 

capete din care 132.009 capete în gospodăriile populației 786.037 capete deținute de 

persoane juridice, (câini și pisici 30.860 capete) 

 În vederea atingerii obiectivelor din domeniul asigurării statusului de sănătate la 

efectivele de animale şi păsări care se cresc în judeţul nostru, s-a acţionat pe următoarele 

direcţii : 

Þ Inventarierea efectivelor din exploataţiile comerciale, comerciale de Tip A şi 

exploataţii nonprofesionale prin actualizarea stocului real din exploataţie cu 

baza naţională de date. 

Þ Implementarea normele metodologice de aplicare a Programului de 

supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor la animale, a celor transmisibile 

la om, protecţia animalelor şi a mediului pentru acest an, prin: 

• promovarea programelor cofinanţate; 

• reactualizarea programelor de prevenire şi combatere a bolilor 

cuprinse în lista A şi B a O.I.E. 

• instruirea personalului de specialitate; 

Þ Supravegherea clinică a stării de sănătate a efectivelor, prin inspecţii la 

exploataţiile comerciale şi în exploataţiile nonprofesionale de la gospodăriile 

populaţiei. 
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Þ Măsuri de supraveghere a bolilor transmisibile, prin examinarea în laborator a 

probelor recoltate de la animale şi păsări în acest scop.  

Þ Monitorizarea realizării acţiunilor sanitare veterinare şi luarea măsurilor 

corective. 

Þ Întărirea autorităţii şi a responsabilităţilor medicilor veterinari zonali, ca verigă 

importantă de legătură pentru comunicare, informare şi supraveghere a 

activităţii profesionale, între D.S.V.S.A şi teritoriu arondat. 

Þ Monitorizarea circulaţiei animalelor, a medicamentelor, produselor biologice şi 

a subproduselor de origine animală. 

Þ Controale privind respectarea normelor de biosecuritate, a normelor de 

protecţie şi bunăstare a animalelor din exploataţiile comerciale şi exploataţii 

nonprofesionale din gospodăriile populaţiei, protejarea animalelor în perioada 

anotimpurilor cu temperaturi scăzute, sau caniculare 

 Obiectivele programelor autorităţiilor sanitare veterinare centrale şi judeţene, 

prevăzute pentru anul 2019, sunt stabilirea statusului de sănătate a animalelor domestice şi 

sălbatice, a corelaţiei dintre bolile animalelor şi transmiterea acestora la om, precum şi 

asigurarea condiţiilor de igienă a produselor de origine animală, provenite de la acestea, 

destinate consumului uman, asigurarea sănătăţii publice şi protejarea intereselor 

consumatorilor.  

Pentru situaţiile cu risc epidemiologic major, cu implicaţii pentru sănătatea publică 

şi economia naţională, precum şi în spaţiul intracomunitar, determinat de apariţia unei 

pandemii, epidemii, boli emergente şi boli transfrontaliere, organismele de specialitate din 

cadrul Uniunii Europene asigură fonduri prin cofinanţarea monitorizării, prevenirii şi 

combaterii unor boli transmisibile. 

Prin acest spijin financiar sunt asigurate premizele implementării operative şi 

eficiente a măsurilor specifice fiecărui program naţional şi judeţean de prevenire şi 

combatere a unor boli transmisibile grave, asigurând crescătorilor de animale şi păsări, 

creşterea de efective sănătoase cu un potenţial de producţie ridicat şi inplicit venituri 

substanţiale prin valorificarea de animale şi păsări vii sau produse obţinute de la acestea.   

În acest context, pentru Judeţul Sibiu, au fost aprobate pentru acest an, programe 

cofinanţate din fonduri U.E. pentru următoarele boli: 

 

                                     Bluetongue la bovine ovine și caprine 

                                     Encefalopatii spongiforme transmisibile, 

                                     Pesta porcină clasică 

                                     Influenţa aviară sau pesta aviară 

                          Salmoneloza la găinile ouătoare 
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                          Salmoneloza la puii de carne broiler 

                          Turbarea sau rabia la vulpi 

        Pesta Porcina Africana 

 

Boala Limbii Albastre (Bluetongue) 

 

A fost monitorizat, în conformitate cu normele U.E., comerţul cu animale 

intracomunitar si exportul si s-a dispus aplicarea măsurilor prevăzute de Regulamentul 

Comisiei Europene nr.394/2008, referitoare la deplasarea animalelor din speciile receptive 

(bovine, ovine şi caprine) provenite din zonele de restricţie din statele europene unde au 

fost semnalate cazuri de boală.  

• Supravegherea serologică prin afluirea de probe de sânge recoltate de la animalele 

receptive, din circumscriptiile sanitare veterinare de asistenta tinta aprobate pentru 

monitorizarea bolii limbii albastre. 

•     3  localitati ţintă de supraveghere stabilite la  Bazna, Arpasu de Sus şi Rosia 

(zone considerate favorabile dezvoltării vectorilor de transmitere a bolii, respectiv, 

ţânţari) 

• Zonele limitrofe fermelor cu efective mari de bovine, ovine şi caprine; 

În anul 2019 au fost efectuate  examene de laborator,din care 744 probe de la bovine 

din localitati tinta,si 607 probe la rumegatoare din schimburi intracomunitare, toate 

probele fiind negative.  

 

Encefalopatiile Spongiforme Transmisibile 

 

Cunoscute şi sub denumirea de Boala vacii nebune și Scrapie, sunt maladii specifice 

îndeosebi bovinelor şi ovinelor adulte, manifestate prin afecţiunea creierului care devine 

spongios ca un burete, sistemul nervos central se descompune, boala fiind mortală.  

 Prin programul de supraveghere se stabilesc reguli pentru prevenirea, controlul şi 

eradicarea bolii, obiectivul prioritar fiind evitarea apariţiei unei crize alimentare şi 

asigurarea unui nivel ridicat de sănătate publică şi de securitate alimentară. 

În cadrul măsurilor de prevenire a contaminării speciilor de animale receptive sunt 

monitorizate prin examene specifice în cadrul laboratorului sanitar veterinar din cadrul 

D.S.V.S.A. Sibiu, probele recoltate de la : 

• orice bovină cu vârsta de peste 24 de luni destinată consumului uman şi care face 

obiectul unei sacrificări de urgenţă; 
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• orice bovină cu vârsta de peste 30 de luni, sacrificată în condiţii normale în scopul 

consumului uman sau în cadrul unei campanii de eradicare a ESB; 

• orice bovină cu vârsta de peste 24 de luni care nu este destinată consumului uman, 

moartă sau sacrificată în cadrul unei epidemii, 

• un procent anual de ovine sau de caprine cu vârsta de peste 18 luni sacrificate cu 

destinaţia consum uman. 

•  orice ovina cu varsta  de peste 18 luni moarta. 

În cursul anului 2019 au fost examinate la laborator probe recoltate de la 478 bovine 

sănătoase, bovine moarte 56, de la 1.023 ovine moarte și 2.765 ovine sacrificate, 109 

caprine moarte ăi 595 caprine sacrificate, iar teste EST cervidee - 161.  Au fost efectuate 6 

controale privind supravegherea clinică a efectivelor de animale receptive în unitățile 

comerciale de creștere. În urma controalelor efectuate s-a concluzionat că în unitățile de 

creștere menționate nu se administrează în hrană proteine de origine animală și se respectă 

conduita Reg CE 999/2001, modificat prin Reg 630/2013 CE. În cursul anului 2019 au fost 

declarate opt focare de scrapie ovină în localitățile Tălmacel, Șoala, Salcau, Armeni, Gusu, 

Velț si Blăjel. În cursul acestui an au fost stinse un numar de opt focare în localitățile 

Presaca, Loamneș, Topârcea, Gusu, Velț, Blăjel și Salcau. 

 

Pesta Porcină Clasică 

 

 În conformitate cu prevederile Ord.35/2016, conform programului pentru 

monitorizarea, controlul și eradicarea pestei porcine clasice în cursul anului 2019  s-au 

analizat prin test ELISA 581 probe din  exploatații comerciale și de tip A- supravegere 

activă, iar in cadrul supravegherii pasive- in exploatații comerciale s-au testat virusologic 

119 probe; În cadrul supravegherii active la mistreți s-au testat  serologic 1.411 probe, iar 

în cadrul supravegherii pasive s-au testat IFD 119 probe  și PCR 1501 probe. 

 

Gripa aviară (Influienţa Aviară ) 

 

Pentru protejarea teritoriului judeţului nostru şi implicit a efectivelor de păsări 

receptive, acţiuniile de supraveghere a bolii, s-au asigurat prin : 

• Stabilirea zonelor de risc pe culoarul râurilor Olt şi Cibin, în localităţiile cu 

gospodării care au contact cu luciul de apă (Tălmaciu,Avrig. Porumbacu, Noul 

Român,  Bradu) şi în jurul a trei ferme comerciale (Medivet, Adeltib, Ovosib, 

Ovosib Invest, Rinadi, S.C.Oua de Tara).  
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• Supravegherea clinică a stării de sănătate a păsărilor domestice şi sălbatice din 

zonele ţintă. 

• Au fost efectuate 1055 examene de laborator fiind recoltate un numar de 462 de 

probe din gospodariile populației și fermele comerciale, toate cu rezultate negative;  

                    

Salmonelozele 

         

Programul de prevenire şi combatere a Salmonelozelor la păsări este canalizat pe 

fermele de găini ouătoare , pui de carne broiler si gainile de reproductie, respectiv: 

• Supravegherea unui efectiv de 107.828 de găini ouătoare crescute în 6 ferme 

comerciale şi a unui efectiv rulat în acest an de 10.008.332 pui de carne în 5 ferme 

pui de carne. 

• Efectuarea de controale periodice pentru supravegherea clinică a efectivelor 

existente 

• Asigurarea măsurilor de biosecuritate şi de profilaxie generală în fermele 

comerciale. 

• Supravegherea prin examene bacteriologice efectuate în laboratorul de diagnostic, 

stabilite pe un procent de probe recoltate din cadavre de la păsări moarte şi fecale. 

Au fost efectuate în cadrul programului de supraveghere examene bacteriologice, 

respectiv 24 probe de la găini ouătoare - control oficial, 8 probe de la pui de carne – 

control oficial si 96 probe de la gaini de reproductie -  conform pogramului stabilit 

conform Dec.722/2013. 

  

Rabia (turbarea) 

 

Rabia, este în atenţia serviciilor veterinare din România şi din Uniunea Europeană, 

fiind întocmite în acest sens programe naţionale şi judeţene de prevevenire şi combatere a 

bolii, unele acţiuni cofinanţate din fonduri U.E.(vaccinarea antirabică la vulpe) 

Programul de prevenire şi combatere a Rabiei la animalele domestice şi  sălbatice în 

judeţul Sibiu, pentru anul 2019, ca parte componentă a programului naţional elaborat în 

acest scop de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, 

cuprinde o serie de măsuri de supraveghere şi control a bolii, în populaţia de animale 

receptive la această boală, prin: 

Ø Identificarea şi confirmarea cazurilor de Rabie prin teste de laborator şi depistarea 

originii bolii. 

Ø Oprirea răspândirii bolii prin delimitarea de zonele infectate. 
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Ø Controlul permanent a stării de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice 

receptive.  

Ø Reducerea numărului de animale cu potenţial ridicat de infectare şi de răspândire a 

bolii din zonele rabigene, prin măsuri specifice. 

Ø Catagrafia câinilor şi pisicilor din localităţi şi a vulpilor din mediul silvatic. 

Ø Imunoprofilaxia antirabică prin vaccinarea carnasierelor domestice şi a vulpilor din 

zona silvatică. 

Ø Respectarea legilaţiei în vigoare precum şi a regulilor de recoltare, ambalare şi 

transport al probelor pentru diagnosticul Rabiei. 

 Au fost examinate în laboratorul de diagnostic al D.S.V.S.A. Sibiu, 2 probe vulpi 

moarte, 6 animale domestice (5 ovine si 1bovina) şi 105 vulpi împuşcate în fondurile de 

vânătoare. 

Protecţia animalelor domestice receptive a fost asigurată prin vaccinarea antirabică 

efectuată în campania 2019, pentru un numar de 27916 caini si 1909 pisici prin care se 

asigura imunitatea  pentru un an de zile. Totodata s-au distribuit un numar de 3500 momeli 

vaccinale in vederea vaccinarii manuale a vulpilor din mediul silvatic. 

 

Pesta porcina africana P.P.A. 

 

La ora actuală, in județul Sibiu au fost declarate un numar de 6 focare in 

gospodariile populatiei – 5 focare active ( Sura Mica, Alamor, Amnas, Sacel, Selimbar) si 

un focar stins Colun), iar in mediul silvatic sunt confirmate patru cazuri pozitive ( FV 20 

Sura Mica, FV 16 Apold, FV 14 Saliste) 

Au fost notificate 63 consilii locale și 46 fonduri de vânătoare, cu privire la măsurile 

de prevenire a pestei porcine africane, precum și a gestionării S.N.C.U., conform 

legislației în vigoare.  În cursul anului s-au examinat un număr de 230 porci domestici din 

exploatațiile comerciale și 157 porci domestici din gospodăriile populației, din acețtia 138 

probe fiind negative și 19 probe pozitive – examen virusologic , precum și un numar de 

526 mistreți , din care 4 probe pozitive și 522 probe negative.  

Pentru ca acţiunile prevăzute în programul să fie operaţionale şi eficiente, a fost 

stabilit un set de măsuri obligatorii pentru crescătorii de porcine, măsuri care fac referire 

la:  

• Catagrafierea populaţiilor de porcine domestice şi sălbatice existente. 

• Identificarea şi introducerea în B.N.D a porcinelor din toate exploaratiile 

nonprofesionale de porcine. 

• Înregistrarea în baza de date funcţională, a tuturor exploataţiilor de porcine şi a 

efectivelor, pe rase şi categorii şi operarea evenimentelor (intrări, ieşiri) la data 

producerii acestora. 
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• Controlul sever şi permanent al circulaţiei porcinelor domestice, pe teritoriul local, 

judeţean, naţional şi în activitatea de import, cu respectarea prevederilor legale (aviz 

sanitar veterinar, documente de mişcare şi de atestarea stării de sănătate a 

animalelor). 

• Verificarea mijloacelor de transport animale, privind respectarea normelor de 

bunăstare şi a condiţiilor în care se asigură igienizarea la înbarcarea şi debarcarea 

porcinelor. 

• Creşterea porcilor în adăposturi închise, asigurând condiţiile de igienă şi 

microclimat, şi să nu vină în contact cu alte porcine din afara exploataţiei. 

• Interzicerea creşterii porcinelor domestice pe gropile de gunoi sau  în vecinătatea 

fondurilor de vânătoare pentru a evita contactul cu populaţia de mistreţi. 

• Interzicerea hrănirii porcinelor domestice cu deşeuri de abator sau resturi menajere 

nesterilizate. 

• Respectarea normelor de biosecuritate în exploataţiile cu porcine, 

• Sacrificarea şi valorificarea cărnii de porc şi a derivatelor, numai în condiţiile 

impuse de legislaţia specifică. 

• Comunicarea, imediată, medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi şi a 

medicilor veterinarii oficiali, despre modificările care apar în starea de sănătate a 

porcinelor, sau înregistrarea de animale moarte în exploataţia proprie.     

• Asigurarea ecarisării teritoriului, conform prevederilor legislaţiei în domeniu. 
  

 

BOLI NECOFINANȚATE 

                  

Pseudopesta aviară  

  

 Au fost afluite către LSVSA Sibiu un număr total de 1.249 probe pentru stabilirea 

titrului de  anticorpi în direcția  Pseudopestei  Aviare  din fermele comerciale de păsări și 

s-au vaccinat contra bolii de Newcastle un numar de 10.008.332  păsări în exploatațiile 

comerciale și un număr de 243.717 păspri în gospodăriile populației. 

 

Anemia infecțioasă ecvină  

 

 - au fost testate prin testul Coggins un numar de 4.816 capete ecvidee în cadrul 

programului strategic. În urma acestor testări au rezultat un numar de 3 capete ecvidee 

anemo-pozitive, dintre acestea au fost eliminate un numar de 3 capete. Până la sfârșitul 
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anului se vor stinge cele două focare existent, județul Sibiu devenind indem privind 

Anemie infecțioasă ecvină. 

 

Bruceloza bovină și ovină, leucoza bovină, tuberculoza și paratuberculoza bovină  

 

 Prin efectuarea acţiuniilor specifice, efectivele de bovine crescute în exploataţiile 

comerciale şi în exploataţiile nonprofesionale au fost calificate ca indemne astfel: pentru 

T.B.C. 7.263 capete din 4.765 exploataţii de la gospodăriile populaţiei – actiunea fiind în 

derulare şi 2.320 capete din 305 exploataţii comerciale si de tip A- actiunea este în 

derulare-, pentru L.E.B. 20.914 capete din 4.765 exploataţii de la gospodăriile populației şi 

6.014 capete din 17 exploataţii comerciale și din 205 exploatații de tip A.; pentru 

Bruceloză, 20.914 capete din 4.765 exploataţii ale gospodăriilor populaţiei și 5.460 capete 

din exploatatiile comerciale și cele de tip A. În cursul anului 2019 au fost afluite la 

laboratorul de diagnostic 27.107 probe pentru diagnosticul leucozei enzootice bovine, 

25.871 probe pentru diagnosticul brucelozei, 32 probe pentru diagnosticul 

paratuberculozei, 38383 probe pentru diagnosticul brucelozei la ovine, 151 probe pentru 

diagnosticul brucelozei la suine și 1.295 examene trichineloscopice prin examene directe 

și digestie artificială. 

 Prin efectuarea de controale la exploataţii cu bovine, porcine şi păsări, la abatoare, 

controale în trafic (cu sprijinul personalului din I.P.J.) inspectorii DSVSA Sibiu au urmărit 

în permanență modul în care sunt respectate normele de biosecuritate, protecţia şi 

bunăstarea animalelor atât pe perioada cazării cât și pe perioada transportului 

(microclimatul și asigurarea hranei şi a apei potabile). 

Alte controale au avut drept țintă unităţile furnizoare de furaje prin recoltarea de 

probe care au fost examinate în laboratorul instituției și în alte laboratoare acreditate, 

efectuându-se analize privind calitatea acestora precum și examene de laborator privind 

eficienţa acţiunilor de dezinfecţii  în adăposturile cu animale.   

 S-a verificat respectarea legislaţiei privind circulaţia medicamentelor, a produselor 

biologice şi a furajelor medicamentate în unitățile furnizoare, depozite de medicamente şi 

farmacii veterinare. 

 Controalele şi evaluările efectuate au identificat şi unele abateri de la normele sanitare 

veterinare, respectiv: 

• abateri de la normele de protecţie şi bunăstare a animalelor de fermă; 

• transportul animalelor cu mijloace de transport neechipate corespunzător şi 

care nu asigură confortul specific speciei de animale, 

• mişcarea animalelor din exploataţii, neidentificate cu documente sanitare 
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veterinare incomplete (document de mişcare, paşaport pentru cabaline şi 

bovine)  

• abateri de la legislaţia specifică circulaţiei medicamentelor şi respectarea 

proceduriilor în efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare obligatorii. 

 

Personalul din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor 

desfășoară activitate permanentă materializată prin controale oficiale în fiecare etapă a 

lanțului alimentar, de la fermă la consumator, în toate unitățile în care se produc, 

procesează, depozitează și valorifică produse de origine animală și nonanimală având ca 

obiectiv prioritar asigurarea consumatorilor că alimentele sunt salubre și nu le pun în 

pericol săsătatea. 

Anul 2019, a constituit pentru personalul din reţeaua sanitară veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor din judeţul Sibiu, o noua încercare în creşterea responsabilităţii 

profesionale, pentru implementarea strategiilor prevăzute în Programul Guvernului, cu 

referire la activitatea specifică profesiei noastre. 

În acest context, considerăm că s-a reuşit, în general să se instituie o disciplină 

profesională operativă şi eficientă, o colaborare permanentă în cadrul instituției, între 

conducerea instituţiei şi personalul din teritoriu, precum şi cu alte instituții la nivel 

judeţean şi naţional, factori care au contribuit la obţinerea de bune rezultate profesionale, 

cu implicaţii atât în domeniul economic cât şi în interesul populaţiei judeţului nostru. 

 

 

                    Director Executiv 

 

     Dr. Ţichindelean Şerban Constantin 

 

 

 

 

 

 


