
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL SIBIU 

 
ORDIN 

privind constituirea la nivelul județului Sibiu a unei comisii care să identifice 
unele terenuri ce vor fi special amenajate în scopul neutralizării  

deșeurilor de origine animală 
 

Prefectul Judeţului Sibiu,  

În baza referatului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi Dezvoltare 
Economică, înregistrat sub nr. 14687/05.11.2019, prin care se propune emiterea unui ordin 
privind constituirea la nivelul județului Sibiu a unei comisii care să identifice unele terenuri ce vor 
fi special amenajate în scopul neutralizării deșeurilor de origine animală, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2008 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 
830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei 
porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de 
risc, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 24/2016 privind 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile Manualului Operațional pentru intervenția în focarele de 
pestă porcină africană, ediția a IV – a 2019, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor, 

Ținând cont de nominalizările făcute de Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, Direcția 
de Sănătate Publică a Județului Sibiu, Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu, Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Sibiu, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, Direcția Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, pentru persoanele 
care să facă parte din această comisie, 

În temeiul dispozițiilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
          emite următorul,  

O R D I N  : 
 

Art. 1. - Se constituie Comisia care să identifice terenurile ce vor fi special amenajate în 
scopul neutralizării deșeurilor de origine animală, în următoarea componență: 

 

1.  Dobrotă Maria Cecilia 
Șef serviciu – Calitatea factorilor de mediu – Agenția pentru 

Protecția Mediului Sibiu 

2.  Circo Cristina Biolog – Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu 

3.  Ciucu Cătălin Responsabil SNCU – DSVSA Sibiu 

4.  Langa Rareș Călin Ing. - Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș 

5.  Ștefănescu Mihai Asistent principal - Direcția de Sănătate Publică Sibiu 

6.  Popescu Silviu Consilier superior - Direcția pentru Agricultură Sibiu 

7.  Avram Doru Șef formație Sebeș - Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba 

8.  
Reprezentant al Unității 

Locale de Sprijin 

Unitățile administrativ teritoriale din județul Sibiu 

Art. 2 – (1) În situația în care transportul până la cea mai apropiată unitate autorizată 

pentru procesarea sau incinerarea subproduselor de origine animală nu îndeplinește cerințele de 

colectare în siguranță de către unitățile de ecarisare sau capacitățile de eliminare a acestora sunt 

depășite și există pericolul propagării virusului, autoritățile competente au dreptul de a dispune  



îngroparea la fața locului a cadavrelor rezultate în urma aplicării măsurilor de control a pestei 

porcine africane. 

(2) Etapele care trebuie respectate în procedura de îngropare sunt următoarele : 

a) Identificarea terenului corespunzător ce va fi utilizat pentru îngropare; 
b) Solicitarea autorizației de îngropare de la unitățile județene  ale Ministerului 

Mediului și a Ministerului Apelor și Pădurilor; 
c) Procurarea materialelor necesare dezinfectării solului, izolării cadavrelor; 
d) Identificarea altor produse sau materiale infectate care trebuie îngropate; 
e) Identificarea echipamentului și mijloacelor tehnice necesare îngropării; 

Art. 3. – În identificarea terenului corespunzător ce va fi utilizat pentru îngropare, consiliile 

locale și primăriile au următoarele atribuții și responsabilități : 

a) Colaborează cu reprezentanți ai Jandarmeriei Române în cadrul activităților de 
pază a obiectivelor, dacă este cazul, precum și la instalarea semnelor și a 
panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecție și de 
supraveghere și în jurul fermelor/curților unde boala a fost confirmată oficial; 
aceste semne se instalează și pe drumurile ce delimitează granițele zonelor de 
protecție și de supraveghere; 

b) Participă la evaluarea animalelor, în vederea acordării despăgubirilor prevăzute de 

legislația în vigoare; 
c) În cazul neutralizării prin metode alternative, identifică și pun la dispoziție 

terenurile pentru îngropare; 
d) Pun la dispoziție utilajele și sprijină cu personal activitățile referitoare la încărcare, 

săpare, astupare, care sunt necesare în cadrul neutralizării alternative. 
Art. 4. – La selectarea locului de neutralizare prin îngropare a cadavrelor trebuie ținut 

cont de următorii factori : 
a) Să existe suficient pământ la suprafață pentru acoperirea locației; 
b) Să fie asigurat drenajul apei; 

c) Vântul dominant să bată în direcția unor zone nepopulate și fără exploatații de 
animale receptive; 

d) Să fie asigurat accesul rapid și ușor la căile de transport; 
e) Locația să fie într-o zonă inaccesibilă publicului (vizual). 

Art. 5. - Condițiile de amplasare a locului de îngropare sunt stabilite cu consultarea 
prealabilă a Direcției de Sănătate Publică, a Administrației Naționale “Apele Române” prin 
structurile subordonate, a Agenției pentru Protecția Mediului și a autorității administrației publice 
locale pe a cărei rază administrativ teritorială a fost identificat focarul de pestă porcină africană 
sau au fost identificate locurile pentru aplicarea metodelor alternative de distrugere. 

Art. 6. - Comunicarea prezentului ordin revine Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate şi Dezvoltare Economică. 
 

 
 
 
 
 

P R E F E C T, 

Maria Minea 
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