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Secretariatul Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 25.01.2022, ora 10˚˚ 

 
  

1. Prezentarea și aprobarea Programului orientativ de activitate al Colegiului 
Prefectural al Județului Sibiu pe anul 2022. 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
  Prezintă Instituția Prefectului – Județul Sibiu  
 

2. Informare privind rezultatele controalelor efectuate, având ca obiect verificarea 
modului de producere, depozitare, transport și comercializare a produselor specifice 
sărbătorilor de iarnă. 
  Prezintă: D-na Amalia Cindrea, comisar șef adjunct - Comisariatul 
Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu 
 

3. Sinteza acțiunii de control desfășurată de către Direcția Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor Sibiu în perioada sărbătorilor de iarnă. 
                    Prezintă: Dl. Șerban Țichindelean, director executiv - Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu 
 

4. Pregătirea sistemului de îngrijiri de sănătate în contextul evoluției valului 5 al  
pandemiei și raspândirii variantei Omicron. 
                    Prezintă: Dl. Lucian Blăguțiu, director executiv - Direcția de Sănătate 
Publică a Județului Sibiu 
 



 
 
 
 
 

COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
 
 
 

 
  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind Programul  orientativ de activitate al Colegiului 
Prefectural al Judeţului Sibiu pe anul 2022 

 
 

 Colegiul Prefectural al Judeţului Sibiu întrunit în şedinţă în data de 25.01.2022, 
 În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2)  lit. a din Regulamentul de 
funcţionare al Colegiului Prefectural al Judeţului Sibiu, 
 În temeiul art. 267 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare 
 
  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 Art.1. Se aprobă Programul orientativ de activitate al Colegiului Prefectural al 
Judeţului Sibiu pe anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2. Comunicarea prezentei hotărâri către membrii Colegiului Prefectural 
revine secretariatului tehnic al Colegiului Prefectural. 
 
 

Adoptată Sibiu la data de 25 ianuarie 2022 
 
 
 

PREFECTUL 
JUDEŢULUI SIBIU 
Mircea-Dorin Crețu 

 



  
 
 

PROGRAMUL ORIENTATIV DE ACTIVITATE AL 
COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 

 PE ANUL 2022 
 

 
 

Nr
crt  

TEMA 

DATA 
DESFĂŞURĂRI

I 
ŞEDINŢEI 

INSTITUŢIA CARE 
PREZINTĂ 

1  
Prezentarea și aprobarea Programului orientativ 
de activitate al Colegiului Prefectural al Județului 
Sibiu,  pe anul 2022. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

 
 

25 ianuarie 

 
Instituţia Prefectului – Judeţul 
Sibiu 

2 Informare privind rezultatele controalelor 
efectuate , având ca obiect verificarea 
modului de producere, depozitare, transport 
și comercializare a produselor. 
 

 
25 ianuarie 

 
Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor Sibiu 

3 Sinteza acțiunii de control desfășurată de 
către Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Sibiu, în perioada 
sărbătorilor de iarnă. 
 

 
25 ianuarie 

Direcția Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor 
Sibiu 

4 Pregătirea sistemului de îngrijiri de sănătate, 
în contextul evoluției valului 5 al pandemiei 
și răspândirii variantei Omicron. 
 

 
25 ianuarie 

Direcția de Sănătate Publică a 
Județului Sibiu 

5 Planul de acțiuni pe anul 2022, pentru realizarea 
în județul Sibiu a obiectivelor cuprinse în 
Programul de Guvernare. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

 
22 februarie 

 

 
Instituţia Prefectului – Judeţul 
Sibiu 

6 Modul de răspuns al Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență “Cpt. Dumitru Croitoru“ al 
Județului Sibiu, la situațiile de urgență produse 
pe teritoriul județului Sibiu în anul 2021. 

 
22 februarie 

Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă “ Cpt. Dumitru 
Croitoru”al judeţului Sibiu 
 
 

7 Securitatea și sănătatea în muncă în 
microîntreprinderile și întreprinderile mici 
care își desfășoară activitatea în județul Sibiu. 

 
22 februarie 

 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Sibiu 

 
8 Programul de măsuri al CJPC Sibiu privind 

supravegherea și controlul modului de 
 

29 martie 
 

Comisariatul Județean pentru 



producere, depozitare, transport și 
comercializare a produselor specifice 
sărbătorilor pascale. 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Protecția Consumatorilor Sibiu 

9 Necesitatea intensificării relației de 
colaborare cu autoritățile publice locale 
pentru susținerea și dezvoltarea activităților 
sportive la nivelul județului Sibiu. Acordarea 
sprijinului logistic privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fondurile 
publice pentru activități sportive desfășurate 
de către  structurile sportive de drept privat 
care funcționează pe raza județului Sibiu, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
350/02.12.2005. 
 

 
 
 
 

29 martie 

 
 
 
Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Sibiu 

10 Sistemul de gestionare a deșeurilor în județul 
Sibiu: Obligații privind colectarea, 
valorificarea și eliminarea deșeurilor; 
Implementarea sistemului garanție-depozit 
pentru deșeurile de ambalaje; Colaborarea cu 
alte instituții publice în vederea 
implementării și respectării legislației de 
mediu. 
 

 
 
 

26 aprilie 

 
 
 
Agenția pentru Protecția 
Mediului Sibiu 

11 Dinamica și evoluția accidentelor rutiere 
produse pe raza județului Sibiu, în anul 2021. 
 

26 aprilie Inspectoratul de Poliție 
Județean Sibiu 

12 Măsuri în domeniul Sănătății Publice aplicate 
de DSP Sibiu, conform Ordinului MS nr. 
1513/2020 în contextul circulației variantelor 
Delta și Omicron. 
 

 
31 mai 

 
Direcția de Sănătate Publică a 
Județului Sibiu 

13 Situația mesajelor de avertizare 
meteorologică și a riscurilor de avalanșă 
emise pentru județul Sibiu, în cursul anului 
2021. 
 

 
31 mai 

ANM-Centrul Meteorologic 
Regional Transilvania - Sud 

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

 
31 mai 

Direcția Județeană pentru 
Cultură Sibiu 

15 Riscul de COVID-19 ca boală profesională la  
28 iunie 

 
Direcția de Sănătate Publică a 



personalul din sectorul Sănătate și Asistență 
Socială. 
 

Județului Sibiu 

16 Modificări legislative privind sistemul public 
de pensii. 

 
28 iunie 

Casa Județeană de Pensii 
Sibiu 

17 Evoluția principalilor indicatori în activitatea 
vamală. 

 
28 iunie 

 

Direcția Regională Vamală 
Brașov – Biroul Vamal de 
Interior Sibiu 

18 Raport privind calitatea apei potabile în 
județul Sibiu, în anul 2021 și implicarea 
Direcției de Sănătate Publică a județului 
Sibiu, pentru sprijinirea producătorilor de apă 
potabilă, în vederea îmbunătățirii 
aprovizionării cu apă potabilă a populației 
județului Sibiu. 
 

 
 

26 iulie 

 
 
Direcția de Sănătate Publică a 
Județului Sibiu 

19 Activitățile desfășurate la nivelul I.P.J. Sibiu 
pe linia siguranței școlare, în anul școlar 
2021 – 2022. 
 

26 iulie Inspectoratul de Poliție al 
Județului Sibiu 

20 Informare privind stadiul plăților directe 
efectuate de APIA – Centrul Județean Sibiu 
în Campania 2021. Stadiul de primire a 
cererilor unice în Campania 2022 și 
efectuarea controlului administrativ al 
acestora. 
 

 
 

26 iulie 

 
Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură – Centrul 
Județean Sibiu 

21 Piața muncii la data de 30.06.2022 în 
contextul apariției Legii economiei sociale 
nr. 219/2015. 
 

 
26 iulie 

Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 

22 Evaluarea activităților desfășurate de 
efectivele din cadrul I.P.J. Sibiu, în vederea 
prevenirii și combaterii faptelor de violență 
domestică. 
 

 
26 iulie 

Inspectoratul de Poliție al 
Județului Sibiu 

23 Stadiul de pregătire al unităților de învățământ 
preuniversitar din județul Sibiu pentru începutul 
anului școlar 2022-2023. 
 

30 august Inspectoratul Școlar Județean 
Sibiu 

24 Concluzii referitoare la controlul respectării 
legislației privind accesibilizarea mediului 
fizic, informațional și comunicațional de 
către instituțiile publice și private din județul 
Sibiu. 

 
30 august 

 
Agenția Județeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială Sibiu 



 
25 Radiografia activității de control în semestrul 

I al anului 2022 din punct de vedere al 
relațiilor de muncă. 
 

 
27 septembrie 

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Sibiu 

26 Rezultatele obținute de elevii din 
învățământul preuniversitar din județul Sibiu 
la examenele naționale de sfârșit de ciclu. 
 

 
27 septembrie 

Inspectoratul Școlar Județean 
Sibiu 

27 Prevenirea incendiilor de vegetație de origine 
terestră. Principii și experiențe privind 
gestionarea peisajelor, a pădurilor și a 
zonelor împădurite în vederea siguranței și 
rezilienței în Europa. 
 

 
25 octombrie 

Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă “ Cpt. Dumitru 
Croitoru”al judeţului Sibiu 

 

28 
 

Exploatarea acumulării Gura Râului de pe 
râul Cibin-BH Olt, între anii 2010 – 2021. 
 

25 octombrie Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Sibiu 

29 Exploatarea acumulării Ighiș de pe pârâul 
Ighiș BH-Mureș, între anii 2010 – 2021. 
 

25 octombrie Sistemul Hidrotehnic Mediaș 

30 Programe de susținere a produselor deficitare la 
nivelul județului Sibiu. 
 

25 octombrie Direcția pentru Agricultură 
Județeană Sibiu 

31 Sprijinirea și promovarea practicării 
“Sportului pentru Toți“, la nivelul județului 
Sibiu: Asigurarea cadrului organizatoric, 
conform prevederilor Legii nr. 69/2000 – 
Legea Educației Fizice și Sportului – având 
drept obiectiv menținerea, întreținerea și 
dezvoltarea stării de sănătate a populației, 
folosirea bugetului de timp liber în mod 
plăcut, util și recreativ. 
 

 
25 octombrie 

 
Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Sibiu 

32 Informatizarea ANAF – Dezvoltarea 
comunicării cu contribuabilii prin 
imtermediul serviciilor on-line. 
 

 
25 octombrie 

Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Sibiu 

33 Digitalizarea serviciilor oferite de către 
Oficiul Național al Registrului Comerțului 
prin Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Sibiu – prezent și 
perspective. 
 

 
29 noiembrie 

Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Sibiu 



34 Prevenirea și combaterea înzăpezirii 
drumurilor naționale administrate, pentru 
sezonul rece 2022 – 2023. 
 

29 noiembrie Secția Drumuri Naționale 
Sibiu 

35 Cadastrarea sistematică, debirocratizare și 
simplificare administrativă. 
 

29 noiembrie Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Sibiu 

36 Programul de măsuri al Comisariatului 
Județean pentru Protecția Consumatorilor 
Sibiu privind supravegherea și controlul 
modului de producere, depozitare, transport 
și comercializare a produselor specific 
sărbătorilor de iarnă. 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

 
 

29 noiembrie 

 
Comisariatul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor Sibiu 

37 Aplicarea legislației privind acordarea 
beneficiilor de asistență socială pentru 
prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului 
de excluziune socială la nivelul județului 
Sibiu. 
 

 
21 decembrie 

Agenția Județeană pentru 
Plăți și Inspecție Socială Sibiu 

38 Acțiunile Direcției Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor Sibiu privind 
securitatea alimentară. 
 

21 decembrie Direcția Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor 
Sibiu 

39 Raport privind activitatea de inspecție și 
control desfășurată de Garda Națională de 
Mediu – Comisariatul Județean Sibiu 
conform Planului anual de activități pentru 
anul 2022. 
 

 
21 decembrie 

 
Garda Națională de Mediu – 
Comisariatul Județean Sibiu 
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         Nr. inreg.259/20.01.2022 
 
 
                        Catre,  

INSTITUTIA PREFECTULUI –Judetul SIBIU 
 
 
                       RAPORT SINTEZA 
 

Informare privind rezultatele controalelor efectuate de catre comisarii din cadrul 
Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Sibiu, in conformitate cu Hotararea 
nr 3 din 23 noiembrie 2021 a Colegiului Prefectural al Judetului Sibiu, avand ca obiect 
verificarea modului de producere, depozitare, transport si comercializare a  produselor 
alimentare si nealimentare, specifice sarbatorilor de iarna, in: magazine, unitati de alimentatie 
publica, piete agroalimentare, targuri, oboare, din judetul Sibiu , in perioada: 15.11.2021-
10.01.2022. 
 

 
I. OPERATORI ECONOMICI  CONTROLATI : 

 
 

      1.    SC Batranul Sas SRL Sibiu- punct de lucru  magazin alimente Targul de Craciun 
 2.  SC Casuta cu migdale  SRL –punct de lucru  amgazin alimente Targul de Crciun 
 3.  SC Restart Sibo Com  SRL din Sibiu restaurant  

             4.    SC  Sibienii La Taifas SRL-  Sibiu - restaurant. 
 5.  SC Iris Com  SRL  - SIBIU, restaurant 
 6.    SC English Home  SRL  – Selimbar magazin nealimentar 
 7.    SC Kaufland Romania SCS – Hypermarket Selimbar 
 8.    SC Carrefour Romania  SA - Hypermarket Selimbar 
 9.    SC Ro Aliment EU SRL –magazin alimentar Targul de Craciun 
10.   SC Claudino SRL magazin nealimentar-Targul de Craciun 
11.   SC  Estat SRL- magazin nealimentarTargul de Craciun 
12.   II Ungureanu Cornel SRL - magazinne alimentar Sibiu 
13.   II Demelorant- magazin nealimentar Sibiu 
14.   SC Mediosib SRL– magazin alimentar si nealimentar Sibiu  
15.   SC Mega Image  SRL- hipermarket Sibiu 
16.   SC Lidl Discount SRL – Sibiu  2 hipermarket, Selimbar 2 hipermarketuri 
17.   SC Profi Rom Food SRL-hipermarket Sibiu 
18.   SC Supeco Investment SRL  - Sibiu hipermarket 
19.   SC Simpa SA – Cisnadie magazin alimentar 
20.   SC Lagarder Retail SRL – Selimbar magazin alimentare si nealimentare 
21.   SC AUCHAN ROMANIA SA – Hypermarket Selimbar 
22.   PFA Giurca Ionut Razvan -magazin nealimentare Sibiu Targul de Craciun 
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23.   SC Stefi Dav Star SRL magazin alimente Sibiu -Targul de Craciun 
24.    SC Stefi Dav Star Traditional SRL magazin alimentar Sibiu-Targul de Craciun 
25.    SC Active Stone Europe SRL magazin nealimentare Sibiu –Targul de Craciun 
26.    SC Stoltoms SRL Sibiu magazin nealimentare –Targul de Carciun 
27.    SC Continental Hotels SA  prestare servicii  cazare si alimentatie publica Sibiu 
28.    SC Claudia C& L SRL Brasov produse nealimentare Targul de Craciun 
29.    SC Mega Image  SRL Sibiu produse alimentare si nealimentare Targul de Craciun 
30.    SC  Kaufland Romania SCS   Selimbar si Sibiu –produse alimentare 
31.    SC Profi Rom Food SRL Cisnadie si Sibiu ( 4 puncte de lucru) –produse alimentare 
32.    SC Bama Flex SRL Sibiu- prestare servicii alimerntatie publica 
33     SC Coffee& Beverage SRL- Sibiu- prestare servicii alimerntatie publica 
34.    SC R&M Activ SRL Sibiu- prestare servicii alimerntatie publica 
35.    SC Tom Tailor SRL  Selimbar produse  nealimentare 
 

 
 
II.  ABATERI CONSTATATE: 

 
• Lipsa totala elemente de identificare  (lipsa eticheta) la produsele din carne: carnati 

trandafir, muschi crud uscat, ceafa cruda uscata, leber, ciolan de porc afumat, 
cozonac cu diverse umpluturi (nuca, rahat, stafide, visine, etc). 

• Termen de valabilitate depasit/ caracteristici calitative neconforme, la: preparatele 
din carne( parizer vita, carnati de casa proaspeti); ciocolata si produse zaharoase; 
bauturi racoritoare; lapte si produse lactate( unt, smantana). 

• Lipsa lista de ingrediente la produsele neambalate (vrac): cremwursti, cascaval, 
branza de burduf, branza de vaci, telemea de oaie, cas afumat, produse de patiserie 
si cofetarie: foietaj cu diverse umpluturi, prajituri, masline. 

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

• Lipsa traduceri instructiuni de utilizare produse nealimentare. 
• Produse nesigure care au fost pastrate la temperaturi  diferite fata de cele prescrise 

pe etichetele producatorilor. 
• Lipsa verificare metrologica balanta electronica.  
• Lipsa afisare pret/unitatea de masura, la produsele alimentare comercializate la 

bucata. 
• Lipsa mentionare data de expirare, elemente alergene, precum si conditii si 

temperatura de depozitare la produsele: biscuiti cu crema de cacao, gogoasa cu 
umplutura pe baza de  fructe de padure, pizza, rulada cu crema, savarina si ecler. 

• Informatii greu lizibile a mentiunilor inscriptionate pe oua si pe cozonac cu diverse 
mpluturi. 

• Neafisarea denumirii unitatii si/sau a orarului de functionare. 
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III. SANCTIUNI  APLICATE:  

 
        Pentru abaterile constatate s-au aplicat urmatoarele sanctiuni : 

- 23  amenzi contraventionale in valoare de 114 000 lei; 
- 27  avertismente. 

 
IV. MASURI DISPUSE : 

 
      S-au dispus urmatoarele masuri: 

- oprirea temporara de la comercializare pana la remedierea deficientelor        
constatate a urmatoarelor cantitati de produse: 

                         -  33    litri  bauturi in valoare de 520 lei; 
     -244     kg alimente  in valoare de 8530 lei ; 
     -880     buc produse nealimentare; 
 
 

 
 

               Cu stima, 

          

            Comisar sef adj     

            CJPC Sibiu                                                     

             Amalia Cindrea                                                 
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DIRECȚIA	SANITARĂ	VETERINARĂ		
ŞI	PENTRU	SIGURANŢA	ALIMENTELOR	
SIBIU	
 

 

 

Către 

                                           Institutia Prefectului Județului Sibiu 

În atenția domnului Prefect, Mircea Dorin CREȚU 

 

Colegiul Prefectural al Județului Sibiu 

Ordinea de zi - Tematică: 

Sinteza acțiunii de control desfășurată de Direcția Sanitară Veterinară si pentru 
Siguranța Alimentelor Sibiu (DSVSA Sibiu) în perioada Sărbătorilor de Iarnă 

 

În scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare în perioada Sărbătorilor de 

iarnă, când, în mod tradiţional, consumul unor cantităţi de alimente de origine animală 

creşte, precum şi pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane (PPA), DSVSA 

Sibiu a dispus o serie de măsuri specifice, precum şi intensificarea controalelor sanitare 

veterinare în vederea verificării condiţiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, 

transportate şi valorificate carnea de porc şi alte alimente de origine animală destinate 

consumului uman.  

I. Măsuri tehnico-administrative: 

DSVSA Sibiu a stabilit un program de lucru, pentru perioadele, 29.11.2021 - 
24.12.2021 şi 27.12.2021 - 30.12.2021, în baza căruia întreg personalul cu atribuții și 

responsabilități de control, din cadrul DSVSA Sibiu și circumscripţii sanitare veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor oficiale (CSVSAO), au efectuat controale oficiale în scopul 

verificării modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare din abatoare, 

unităţile de tranşare a cărnii, unităţile de procesare şi depozitare a alimentelor de origine 
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animală și nonanimală, precum şi în următoarele categorii de unităţi de vânzare cu 

amănuntul: 

- carmangerii, măcelării, magazine alimentare care funcţionează în incinta pieţelor 

agroalimentare şi în alte locuri amenajate şi autorizate, precum şi târgurile şi expoziţiile 

unde se expun/comercializează produse alimentare; 

- unităţi de alimentaţie publică de tip pizzerii, cantine, unităţi de catering, restaurante 

care livrează hrana preparată consumatorilor finali în sistem de livrare la comandă, 

restaurante, pensiuni, care prepară şi servesc hrana consumatorilor finali; 

- cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie; 

- unităţi de tip hipermarket/supermarket, magazine alimentare, depozite alimentare, 

La nivelul DSVSA Sibiu şi al circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor oficiale (CSVSAO), în perioadele 29.11.2021 -24.12.2021 şi 27.12.2021 - 
30.12.2021, s-a asigurat permanenţa, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, a fost afişat 

programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care 

consumatorii au putut sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare 

veterinare.  

De asemenea, la nivelul DSVSA Sibiu şi al circumscripţiilor sanitare veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor oficiale (CSVSAO) s-au afişat locaţiile şi informaţii utile 

consumatorilor în care poate fi efectuat examenul pentru identificarea Trichinella spp. în 

carnea de porc. 

În vederea conştientizării consumatorilor asupra riscurilor pentru sănătatea publică 

care decurg în cazul tăierii animalelor în spaţii neautorizate şi fără supraveghere sanitară 

veterinară, precum şi în cazul consumului de carne de porc, care nu a fost testată pentru 

identificarea Trichinella spp., DSVSA Sibiu a emis comunicate de presă și a postat pe site 

– ul instituției materiale informative prin care s-a recomandat ca aprovizionarea 

consumatorilor cu carne de porc să se facă numai din unităţi autorizate/înregistrate sanitar 

veterinar. 

O atenţie deosebită a fost acordată și informării reprezentanţilor pensiunilor turistice si 

a punctelor gastronomice locale unde cu ocazia sărbătorilor de iarnă vor fi sacrificate 

porcine crescute în ferma/exploataţia proprie, în sensul utilizării cărnii obţinute (după 
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efectuarea examinării pentru identificarea Trichinellei) numai la obţinerea preparatelor 

culinare care sunt servite în hrana turiştilor, fiind interzisă orice formă de livrare a acestora 

în afara unităţii.  

Sacrificarea porcinelor se va face cu respectarea următoarelor condiţii: 

1. animalele au fost crescute numai în exploataţia proprie; 

2. animalele sunt identificate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare; 

3. exploataţia proprie deţine cod de exploataţie; 

4. medicul veterinar oficial a efectuat examenul animalului viu înainte de tăiere, 

precum şi al cărnii şi al organelor după tăiere, iar rezultatul acestor examinări este 

corespunzător; 

5. medicul veterinar oficial înregistrează aceste examene într-un registru special, 

menţinut de către proprietar la nivelul pensiunii. 

La nivelul județului Sibiu au fost examinate un număr de 5486 probe carne provenită 

de la porcii domestici din gospodăriile populației. 

Probele au fost examinate în cadrul LSVSA Sibiu precum și la nivelul circumscripţiilor 

sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, de pe raza județului. 

De asemenea au fost examinate probele provenite de la mistreți vânați de către 

asociațiile cinegetice, o probă fiind pozitivă, în acest caz cantitatea de carne de 60 kg a fost 

denaturată și neutralizată. 

În scopul asigurării protecţiei consumatorilor, DSVSA Sibiu, în baza protocoalelor de 

colaborare încheiate de către ANSVSA cu alte autorităţi publice, a efectuat acțiuni comune 

de control: 

-  controale în trafic, controale în piețe sau alte locuri neautorizate/înregistrate sanitar 

veterinar și în care au fost comercializate produse de origine animală și nonanimală. 

Ca urmare a emiterii Ordinului Prefectului județului Sibiu, nr. 623/26.11.2021, s-au 

constituit Comisie mixtă de control, având ca obiectiv verificarea modului de producție, 

prelucrare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine 

animală și nonanimală specifice sărbătorilor de iarna în unitățile de alimentație publică, 

piețe agroalimentare, târguri de animale, patiserii, cofetării, unități turistice, din judetul Sibiu 

precum și a prevenirii răspândirii virusului COVID 19. 



	

Pagina 4 din 10    
Sibiu, Strada Calea Șurii Mari  nr.21 , Județul Sibiu  

 Cod Poştal 550089, Telefon: 0269223069, 0269223314,  , Fax: 0269223753  

 E-mail: office-sibiu@ansvsa.ro , Web: www.sibiu.dsvsa.ro 

 Acțiunile comisiei, au avut ca obiective generale de control, următoarele : 

- Verificare igienei spatiilor de productie, prelucrare, depozitare, transport si 

comercializare a produselor alimentare de orifine animala si nonanimala. 

- Controlul stării de sănăte și igienă al personalului. 

- Respectarea cerintelor referitoare la marcarea cărnii și identificarea produselor de 

origine animală, în special prezența mărcii de sănătate dupa caz al certificatului de 

sănătate pentru carne. 

- Respectarea programelor de autocontrol întocmite de operatori. 

- Respectarea modului de asigurare al trasabilității, salubrității, și conformității 

produselor comercializate. 

- Respectarea modului de retragere de la comercializare a produselor alimenatre care 

prezintă neconformități. 

- Respectarea modului de etichetare al alimentelor. 

- Verificarea comercializării alimentelor în locuri special amenajate și 

înregistrate/autorizate sanitar veterinar. 

Au fost efectuate un numar de 178 controale pe diferite categorii de unități, 

constatând, abateri de la normele sanitare veterinare, la un numar de 39 unitati, 

sancționând contravențional 22 operatori alimentari cu amenzi în valoare de 206500 

lei și 17 averismente. 

Principalele neconformități identificare au fost depozitarea și etichetrea 

necorespunzatoare, funcționarea fără aprobarea sanitară veterinară, neîntreținerea 

spațiilor de lucru în condiții de igienă corespunzătoare, lipsa autorizație sanitare 

veterinare pentru mijloace de transport alimente. 

Categoria de 

unități 

Numar unități 

controlate 

Sancțiuni 

contravenționale 

Valoare 

amenzi 

Avertismente  

Unități 

abatorizare 

5 - - - 
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Unități ambalare 

ouă 

1 - - - 

Unități tranșare 1 - - - 

Fabrici procesare 

carne 

1 - - - 

Depozite 

frigorifice 

2 - - - 

Carmangerii 20 1 10000 - 

Măcelarii  1 - - - 

Centre prelucrare 

lapte 

4 - - - 

Restaurante 29 6 60000 6 

Pensiuni turistice 21 1 5000 - 

Pizzeria  4 1 10000 - 

Lab cof patiserie 18 1 10000 3 

Cofetării  1 - - - 

Supermarket  1 2 20000 - 

Magazine 

alimentare 

52 8 80000 8 

Catering 1 - - - 

Piața 

agroalimentară 

1 - - - 

Mijloace auto 7 1 1500 - 

Depozite 

alimentare 

3 1 10000 - 



	

Pagina 6 din 10    
Sibiu, Strada Calea Șurii Mari  nr.21 , Județul Sibiu  

 Cod Poştal 550089, Telefon: 0269223069, 0269223314,  , Fax: 0269223753  

 E-mail: office-sibiu@ansvsa.ro , Web: www.sibiu.dsvsa.ro 

 

In plus, la o acțiune comună cu celelalte instituții, nominalizate în Ordinul Prefectului 

județului Sibiu, nr. 623/26.11.2021, au fost verificați toți expozanții de alimente prezenți în 

Târgul de Craciun 2021, târg avizat pentru funcționare de către DSVSA Sibiu conform 

legislatiei.  

In această acțiune, pentru neconformitățile constatate, DSVSA Sibiu a aplicat 6 

avertismente și 3 amenzi în valoare totală de 30000 lei. 

În toate carmangeriile, măcelăriile care funcţionează în incinta pieţelor 

agroalimentare, precum şi în alte locuri amenajate şi autorizate în care a fost valorificată 

carnea şi alte produse de origine animală, s-a asigurat necesarul de personal sanitar 

veterinar şi permanenţa acestuia, prin prelungirea programului de lucru, inclusiv în zilele de 

sâmbătă şi duminică. 

II. Măsurile ce trebuie aplicate pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine 
Africane 

Având în vedere: 

Situaţia epidemiologică sub raportul apariţiei şi evoluţiei unor focare de pestă porcină 

africană (PPA) la nivelul județului Sibiu, a determinat creșterea exigenței privind 

supravegherea şi monitorizarea comerţului cu carne şi produse din carne de porc, precum 

şi intensificarea controalele oficiale și aplicarea unor măsurilor privind monitorizarea 

circulaţiei: 

-  porcinelor vii destinate sacrificării, pe întregul traseu de la ferme/exploataţii de porcine, 

către abatoarele autorizate sanitar veterinar; 

-  cărnii de porc şi a produselor obţinute din carne de porc, sau care conţin carne de porc. 

Astfel, în perioadele, 29.11.2021 - 24.12.2021 şi 27.12.2021 - 30.12.2021, au fost 
organizate controale tematice pentru verificarea modului de respectare, de către operatorii 

din sectorul alimentar, a condiţiilor sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor referitoare 

la trasabilitatea, ambalarea, transportul, depozitarea şi comercializarea cărnii proaspete de 

porc, precum şi a modului de marcare şi certificare a cărnii proaspete, a cărnii tocate, a 

cărnii preparate şi a produselor din carne de porc, sau care conţin carne de porc. 
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În cadrul acțiunilor efectuate în trafic, s-au efectuat controale oficiale asupra 

mijloacelor auto utilizate pentru transportul animalelor vii (porcine) și a produselor 

alimentare, cu sprijinul reprezentanţilor I.P.J Sibiu, avându-se în vedere următoarele 

aspecte: 

- modul de implementare a prevederilor legislative referitoare la interdicţia expedierii 

loturilor de porci vii proveniţi din exploataţii comerciale situate în judeţele/zonele cu restricții 

de PPA,  

- existenţa şi conformitatea documentelor însoţitoare (certificate sanitare veterinare 

de transport, documente cu informaţii despre lanţul alimentar, formularele de mişcare 

pentru suine vii, registrul transportatorului, avize interjudeţene), care trebuie să ateste 

originea loturilor de animale vii transportate, în special specia porcină,  

- starea de igienă şi realizarea operaţiunilor de curăţare şi dezinfecţia mijloacelor 

auto destinate pentru transportul loturilor de porci vii  

- respectarea condiţiilor minime obligatorii privind protecţia animalelor în timpul 

transportului. 

- deținerea autorizației sanitar veterinare pentru transport animale vii sau produse 

alimentare. 

Totodată, au fost verificate în trafic, cu sprijinul reprezentanţilor IPJ Sibiu, mijloacele 

auto proprietate personală, în vederea identificării mişcărilor ilegale de porcine vii, 

provenite din gospodăriile populaţiei situate în zonele afectate de PPA, precum şi a cărnii 

proaspete de porc, a cărnii tocate, a cărnii preparate şi a produselor din carne de porc, 

destinate consumului propriu si care au fost obţinute de la porcii vii proveniţi din 

exploataţiile non-profesionale situate în zonele aflate sub restricţii. 

Tot, în perioadele, 29.11.2021 - 24.12.2021 şi 27.12.2021 - 30.12.2021, la nivelul 

unităţilor de industrie alimentară (abatoare autorizate pentru sacrificarea de porcine, 

unităţi de tranşare şi procesare a cărnii de porc) personalul din cadrul DSVSA Sibiu a 

asigurat controlul calității cărnii și a produselor din carne.  

III. Măsurile care trebuie luate asupra produselor de origine animală şi 
nonanimală: 

Cu ocazia controalelor oficiale efectuate au fost verificate, următoarele aspecte: 
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a) Sacrificarea porcilor 

S-a urmărit, în principal dacă carnea comercializată a provenit de la porcine sacrificate 

în unităţi de abatorizare, fiind interzise tăierea porcilor în scopul comercializării de carne 

proaspătă în alte locuri sau spații decât cele autorizate sanitar veterinar. 

De asemenea s-a urmărit dacă carnea rezultată în urma sacrificărilor la nivelul 

gospodăriilor populaţiei, cu ocazia sărbatorior de iarnă, a fost destinată, exclusiv, 

consumului familial, în contextul în care este interzisă comercializarea cărnii acesteia şi a 

produselor din carne rezultate din aceasta. 

În cazul porcilor destinaţi sacrificării s-au verificat următoarele aspecte: 

- controlul stării de sănătate a porcilor vii şi admiterea pentru sacrificare în vederea 

consumului public numai a animalelor care sunt clinic sănătoase şi ţinând cont de 

originea/provenienţa acestora, în contextul evoluţiei focarelor de PPA. 

- verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului  şi în 

timpul tăierii, în toate unităţile aprobate pentru tăierea porcilor, inclusiv verificarea modului 

de completare al certificatelor de sănătate şi documentelor/formularelor de mişcare. 

- b) Carnea de porc 

În cazul cărnii de porc, cu ocazia controalelor s-a avut în vedere, următoarele 

aspecte: 

• verificarea respectării temperaturilor pe timpul transportului pentru carnea de porc (în 

stare refrigerată sau congelată), inclusiv modul de marcare şi etichetare a acesteia; 

- verificarea condiţiilor de depozitare şi comercializare a cărnii de porc; 

- interzicerea comercializării cărnii de porc şi a produselor din carne de porc în alte 

locuri decât cele autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; 

c) Ouă şi produse din ouă destinate consumului uman 

Scopul controalelor oficiale a fost acela de a verifica dacă producătorii şi comercianţii 

care valorifică ouă pentru consum uman, precum şi fermele producătoare şi a centrele 

de ambalare ouă sunt supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare, conform 

legislaţiei în vigoare; 

De asemenea s-a urmărit dacă, transportul ouălor s-a efectuat numai în mijloace auto 

autorizate sanitar veterinar, iar pe întreaga perioadă de depozitare şi comercializare s 
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- au asigurat condiţii de temperatură şi igienă corespunzătoare; 

Verificarea a presupus și dacă ouăle au respectat condițiile de comercializare, respectiv 

marcarea cu codul producătorului şi condiția ca acestea să provină din centre de 

ambalare ouă care să fie autorizate. 

d) Lapte şi produse din lapte 

 Prin controalele efectuate s-au urmărit condițiile privind comercializarea laptelui şi a 

brânzeturilor în pieţele agroalimentare, de către producătorii agricoli fiind verificate 

documentele de înregistrare sanitară veterinară, eliberate de către DSVSA Sibiu, 

urmărindu-se respectarea dispozițiilor legale, proveniența laptelui de la animale sănătoase, 

respectarea normelor de igienă precum și comercializarea produselor de către persoane cu 

o stare de sănătate atestată.  

- de asemenea s-a urmărit modul de etichetare și ambalare a produselor. 

e) Pestele şi produsele din pescuit 

Prin controalele efectuate s-au urmărit dacă spaţiile şi locurile în care se 

comercializează peştele şi produsele din pescuit îndeplineasc condiţiile de igienă şi dacă 

sunt înregistrate sanitar veterinar, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, cu 

modificările și completările ulterioare. 

f) Alte produse sau alimente de origine animală și unități de vânzare cu 
amănuntul a produselor alimentare de origine animală și nonanimală 

Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea sanitară veterinară a pieţelor 

agroalimentare, în care producătorii particulari expun spre vânzare produse sau alimente de 

origine animală, au interzis comercializarea produselor care nu sunt însoţite de documente 

care să ateste provenienţa acestora. 

În acest sens au fost efectuate acțiuni de control tematic în piețele alimentare, 

organizate în județul Sibiu, în vederea verificării modului de comercializare a unor alimente 

care prezintă caracteristici tradiţionale. 

g) Legume şi fructe provenite din ţări terţe si/sau comerţ intraunional, unități de 
fabricarea pâinii și produselor de panificație, patiserii, produse zaharoase 
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De asemenea, s-a dispus constituirea unor echipe de control, pentru verificarea 
unităţilor de depozitare a fructelor şi legumelor, unităților de fabricarea pâinii și produselor 

de panificație, patiseriilor, produse zaharoase, de pe raza judeţului Sibiu. 

DSVSA Sibiu, prin personalul angajat cu atribuții și responsabilități în domeniu 

sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, desfășoară în permanență activități privind 

apărarea sănătății animalelor, protecția animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la 

animale la om, siguranța alimentelor de origine animală și nonanimală destinate consumului 

uman, salubritatea furajelor pentru animale și protecția mediului, în raport cu creșterea 

animalelor, pe întreg județul Sibiu. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Dr. Șerban Constantin ȚICHINDELEAN 
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