
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu  
 

ORDIN 
privind constituirea Comisiei mixte de control  având ca obiectiv 

verificarea  spaţiilor temporare de sacrificare a mieilor, a  
modului de producere, depozitare,  transport şi comercializare a 
cărnii de miel, precum şi a altor produse alimentare,  de origine 

animală sau non - animală, specifice Sărbătorilor Pascale  în 
unitățile de alimentație publică și pieţele agroalimentare 

 din  județul Sibiu  
 

Prefectul Judeţului Sibiu,  
În baza referatului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate şi Dezvoltare Economică, înregistrat sub nr. 

6703/23.03.2022, prin care se propune emiterea unui ordin pentru 
constituirea Comisiei mixte de control având ca obiectiv verificarea 
spaţiilor temporare de sacrificare a mieilor, a modului de producere, 
depozitare, transport şi comercializare a cărnii de miel, precum şi a altor 
produse alimentare, de origine animală sau non - animală, specifice 

Sărbătorilor Pascale în unitățile de alimentație publică și pieţele 
agroalimentare din județul Sibiu, 

Conform prevederilor art. 6 alin. (1), pct. I, subpunct 1, lit. b) din 
Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor 
prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu  modificările şi completările ulterioare, 
Având în vedere adresa Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu nr. 

9778/14.03.2022, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu cu 
nr. 6059/15.03.2022, comunicarea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor  Sibiu cu nr. 3989/87/16.03.2022, înregistrată la 

Instituția Prefectului  - Județul Sibiu cu nr. 6168/16.03.2022 și 
comunicarea Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor 
Sibiu, înregistrată la Instituția Prefectului Județul Sibiu cu nr. 

6450/21.03.2022  de nominalizare  a persoanelor care să facă parte din 
Comisia mixtă de control, 

În temeiul dispozițiilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu  modificările şi 
completările ulterioare, 
          emite următorul,  

O R D I N  : 

 
Art.1. - Se constituie Comisia mixtă de control  având ca obiectiv 

verificarea spaţiilor temporare de sacrificare a mieilor, a  modului de 



producere, depozitare, transport şi comercializare a cărnii de miel, precum 
şi a altor produse alimentare, de origine animală sau non - animală, 
specifice Sărbătorilor Pascale  în unitățile de alimentație publică și pieţele 

agroalimentare din  județul Sibiu, cu următoarea componenţa : 
 

1. Popescu Eduard Sorin,  reprezentant Direcţia Sanitară Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor Sibiu – coordonator comisie; 

2. Platon Elena, reprezentant Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Sibiu; 
3. Nartea Remus Viorel, reprezentant Direcţia de Sănătate Publică 

Sibiu; 
4. Lal Elena Virginia, reprezentant Direcția de Sănătate Publică Sibiu; 
5. Papp Diana, reprezentant Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Sibiu; 
6. Băilă Andreea, reprezentant Comisariatul Județean pentru Protecția 

Consumatorilor Sibiu; 
7. Madina Laura, reprezentant Instituţia Prefectului-Judeţul Sibiu – 

secretar    

comisie; 
 
  Art. 2. – Acţiunile de control se vor organiza în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 
21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind 
organizarea activităţii veterinare, cu modificările şi completările ulterioare, 
ale Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3. – Acțiunile de control se vor desfășura în baza unor tematici 
proprii de control, cât și a tematicilor stabilite de instituțiile ierarhic 

superioare și vor avea loc în piețe,  târguri, magazine, supermarketuri și 
hipermarketuri care comercializează produse specifice Sărbătorilor Pascale 
precum și în abatoarele autorizate pentru sacrificarea mieilor, având ca 
obiective generale:  

- verificarea condițiilor de igienă din spațiile de prelucrare, 
procesare, depozitare, transport și valorificare a produselor alimentare de 
origine animală și/sau nonanimală; 

- controlul stării de sănătate și a cunoștințelor fundamentale de 
igienă a personalului; 



- cerințe referitoare la marcarea cărnii și identificarea produselor de 
origine animală, în special prezența mărcii de sănătate după caz a 
certificatului de sănătate pentru carne; 

- respectarea programelor de autocontrol întocmite de operatori; 
- respectarea modului de asigurare a trasabilității, salubrității și 

conformității produselor comercializate; 
- respectarea modului în care sunt retrase de la comercializare 

produsele alimentare care prezintă neconformități; 

- respectarea modului de etichetare, prezentare și publicitate a 
alimentelor specifice Sărbătorilor Pascale; 

- interzicerea comercializării produselor de origine în alte locuri decât 
cele autorizate/ înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța 
alimentelor; 

- respectarea măsurilor de protecție sanitară dar și de protejare a 
persoanelor din jur în vederea prevenirii infecției cu virusul SARS- Cov-2. 

Art. 4.  – Comisia mixtă îşi va desfăşura acţiunile de control în 
perioada 01.04.2022 - 27.04.2022 şi are ca scop protejarea sănătății și 
siguranței populației în perioada premergătoare și în timpul Sărbătorilor 

Pascale. 
Art. 5. – Constatările şi măsurile propuse de Comisie vor fi cuprinse 

într-un raport care va fi înaintat conducerii Instituţiei Prefectului-Judeţul 
Sibiu, în termen de 10 zile de la data finalizării controalelor. 

Art. 6. - Comunicarea prezentului ordin membrilor comisiei mixte 

revine Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi 
Dezvoltare Economică. 
 

P R E F E C T, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  Secretar general, 

 Oltean Marius - Ion 
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