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                                            ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 20.12.2022, ora 10.30 

 
  
 

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

         Prezintă: d-na Gabriela Oltean, șef serviciu Beneficii de Asistență Socială,  
                      Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială și Egalitate de Șanse  
                      din cadrul Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu 

 
2. Acțiunile Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 

Sibiu privind securitatea alimentară. 
 

          Prezintă: dl. Șerban Țichindelean, director executiv al Direcției Sanitare  
                        Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu 

 
3. Raport privind activitatea de inspecție și control desfășurată de Garda 

Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu, conform Planului 
anual de activități pentru anul 2022. 
 
Prezintă: d-na Elena Daniela Anghel, comisar șef al Comisariatului Județean al  
              Gărzii Naționale de Mediu Sibiu 

 
4. Diverse 

 

















                              
                                                            DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ 
                      ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
                      SIBIU 
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ACȚIUNILE 

DIRECȚIEI SANITARE VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA 

ALIMENTELOR SIBIU 

PRIVIND 

SIGURANȚA ALIMENTARĂ 

        INTRODUCERE 

        Direcția Sanitară Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor Sibiu (D.S.V.S.A Sibiu) 

este organizată și funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea 

Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, finanțată din subvenții 

acordate de la bugetul de stat şi din venituri proprii. 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor are autoritatea și 

responsabilitatea aplicării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar veterinar și pentru 

siguranța alimentelor pe teritoriul județului Sibiu, a gestionării, realizării și controlului 

activității sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor la acest nivel, precum și alte 

competențe delegate de autoritatea națională centrală sanitar-veterinară și pentru siguranta 

alimentelorr. 

 

       OBIECTIVELE GENERALE  DSVSA 

    -    Implementarea și asigurarea respectarii prevederilor cadrului juridic și a 

reglementărilor specifice activitătilor din domeniul sanitar veterinar și al siguranței 

alimentelor, cu respectarea legislației nationale și europene ; asigurarea supravegherii și 

controlului aplicarii și respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, la nivelul 

județului SIBIU 

    -    Asigurarea desfașurării activităților sanitar-veterinare publice organizate la 

nivelul județului SIBIU pentru realizarea obiectivelor ANSVSA. 

    -    Asigurarea implementarii cerințelor privind siguranța alimentelor, de 

laproducerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator și 

http://www.sibiu.dsvsa.ro/
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asigurarea unui nivel de protecție a vieții și sănătății umane bazat pe analiza riscului. 

   -           Protejarea intereselor consumatorilor incluzind practici corecte în comerțul 

cu alimente, ținind cont, atunci cand este cazul, de protecția sănătății și bunăstării 

animalelor, a sanătății plantelor și a mediului înconjurator; realizarea liberei circulații a 

alimentelor și a hranei pentru animale, fabricate sau puse pe piata în conformitate cu 

principiile și cerintele generale prevazute de legislația aplicabilă 

     -     Asigurarea apărării sănătății animalelor, protecției animalelor, prevenirii 

transmiterii de boli de la animale la om, a siguranței alimentelor destinate consumului 

uman,salubritatii furajelor pentru animale și protectiei mediului, în raport cu cresterea 

animalelor, identificarea și înregistrarea bovinelor, ovinelor, caprinelor, suinelor, 

cabalinelor; ridicarea barierelor economice prin eradicarea bolilor care constituie 

obstacole în desfașurarea comerțului 

    -        Dezvoltarea cooperarii cu instituțiile statului, organizații non guvernamentale, 

asociații publice și private reprezentate la nivel teritorial, precum și cu alte instituții 

nationale/internaționale pe domeniul său de activitate 

     -   Coordonarea activității în domeniul siguranței și calități alimentelor și 

colaborarea cu alte autorități locale implicate, conform limitelor de competență legale. 

 

           BAZA LEGALĂ  PRIVIND TEMATICA SIGURANȚEI ALIMENTELOR 

1. Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 

2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura 

aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și 

bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor 

2. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 

29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare 

3. Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al parlamentului european și al consiliului din 28 

ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației 

alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de 

stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare 

4. Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare 

5. ORDINUL nr. 66 din 2 mai 2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la 

http://www.sibiu.dsvsa.ro/
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animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia 

mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi 

ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de 

supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor 

6. ORDINUL nr. 111 din 16 decembrie 2008privind aprobarea Normei sanitare veterinare și 

pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și 

pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu 

amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a 

activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a 

produselor alimentare de origine nonanimală 

7. ORDINUL nr. 113 din 17 decembrie 2008privind aprobarea Instrucțiunilor pentru 

organizarea și desfășurarea activității de control oficial în unitățile de prelucrare, 

procesare, depozitare, transport, valorificare și comercializare a produselor și 

subproduselor alimentare de origine nonanimală 

8. Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile 

microbiologice pentru produsele alimentare 

    ACTIVITĂȚI TEMATICE DESFAȘURATE ÎN ANUL 2022 

1. Acţiuni pentru elaborarea Planului de Combatere si Prevenire a Fraudelor Alimentare 

-       colectarea de date care să stea la baza întocmirii Programului de Combatere şi Prevenireia 

Fraudelor Alimentare astfel încât acesta să se bazeze pe o analiză a riscurilor conform art. 9 (2) 

din Reg. 625/2017.  

-     solicitare la asociaţiile profesionale pentru a-şi exprima punctul de vedere privind domeniile 

pe care le consideră necesare a fi incluse în Planul de Combatere a Fraudelor Alimentare.  

-   evaluarea din punct de vedere analitic a posibilităţilor de testare de care dispun 

laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru a efectua analize în 

vederea determinării fraudelor alimentare (ce categorii de testări pot efectua) - Zoonoze - 

elaborarea de instrucţiuni/ ghiduri pentru zoonozele care trebuie monitorizate obligatoriu 

conform Directivei 99/2003 anexa 1 punctul A; 

-   elaborarea Planului de monitorizare şi control pentru E. coli VTEC/ STEC din alimente de 

origine animală, luându-se în considerare recomandările EFSA 

-   elaborarea unor proceduri privind modalitatea de acţiune la nivelul focarelor de toxiinfectii 

alimentare, respectiv pentru aplicarea măsurilor la nivelul focarelor de toxiinfecţie alimentară, 

ce sunt de competenţa medicilor veterinari oficiali  

http://www.sibiu.dsvsa.ro/
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/258062
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/234706
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-    elaborarea unei proceduri de lucru pentru medicii veterinari oficiali de la nivelul abatoarelor 

autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea animalelor ungulate domestice, privind 

modalitatea de identificare și monitorizare a zoonozelor (ex. echinococoză, tuberculoză, 

bruceloză) şi aplicarea măsurilor stabilite de legislaţie  

-  organizarea de instruiri trimestriale cu medicii veterinari de la nivelul DSVSA privind 

îmbunătătirea/ eficientizarea activităţii sanitare veterinare si pentru siguranţa alimentelor. 

-   revizuirea notelor de serviciu începând cu anul 2021 - până în prezent rezizuirea Planului de 

Contingenţa pe Siguranţa Alimentelor revizuirea Planului de Contingenţa în domeniul laptelui şi 

produselor lactate 

- implementarea normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 217/2016 privind risipa 

Alimentară . 

2. Acțiuni privind siguranţa alimentelor de origine non-animală 

-   controlul oficial pentru verificarea conformităţii produselor alimentare de origine nonanimală 

cu cerinţele legislative europene şi naţionale privind conţinutul de contaminanţi: modificarea 

frecvenţei controlului în unităţile care procesează, depozitează şi valorifică produse de origine 

nonanimală, în funcţie de clasificarea unităţilor în categorii de risc conform Regulamentului 

(CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare, şi art. 11 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 

625/2017 cu amendamentele ulterioare, după cum urmează: stabilirea unei frecvenţe de 

control „tematic” de cel puţin o dată la 2 ani, în unităţile care procesează, depozitează şi 

valorifică produse de origine nonanimală, pentru verificarea modul în care sunt respectate 

cerinţele R 178/2002 (cum ar fi trasabilitate, proceduri de retragere/rechemare, R 852/2004 

privind implementarea principiilor HACCP, şi cerintele R 1333/2008 utilizarea aditivilor în 

procesul tehnologic, 

-  stabilirea de controale oficiale pentru verificarea informaţiilor referitoare la produse 

alimentare puse la dispoziţia consumatorului final prin intermediul etichetei sau al altor 

documeilte însoţitoare şi verificarea cerinţelor stabilite în Regulamentului (CE) nr. 2073/2005. 

cu amendamentele ulterioare pentru operatorii din domeniul alimentar care produc alimente 

gata de consum 

-    stabilirea de controale oficiale pentru apele minerale naturale şi de izvor 

-  efectuarea de controale oficiale al aditivilor/substanţelor interzise în alimente pentru 

anumite matrici; 

-   efectuarea de controale oficiale pentru soia şi porumb modificate genetic. care să vizeze 

produsele alimentare considerate a fi cele mai susceptibile riscului de fraudare (ex.: ierburi şi 

condimente, ceaiuri, ulei, produse organice etc.). 

http://www.sibiu.dsvsa.ro/
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3.Situația centralizată a controalelor  

 

TOTAL  CONTROALE OFICIALE – 961 (599 – SCOSA, 362-CSVSA) privind verificarea respectarii 

normelor privind siguranţa alimentelor în unităţile care produc, prelucrează, procesează, 

depozitează, transportă, valorifică şi comercializează alimente de origine animală şi non-

animală, pe teritoriul de competenţă al DSVSA, raportate si transmise la A.N.S.V.S.A., efectuate 

prin tehnici corespunzătoar , conform procedurilor  ANSVSA din care: 

     -  599 controale realizate conform PSC ( origine animala -86 in unitati autorizate, 289  

controale in unitati de vanzare cu amănuntul de origine animal  si non animal  224 ) 

   -   362 controale neplanificate (controale tematice conform notelor de Serviciu ANSVSA, 

SRAFF, recontroale, controale cu alte institutii judetene, reclamatii, toxiinfecții alimentare, 

controale in exploatatii , controale importuri /exporturi alimente de origine non animală, etc) 

Detalii,specificatii 

A) REALIZAREA PLANUL CIFRIC ANUAL – 1584 controale  

Specificatie   Plan Realizat % Realizare 

Control oficial produse de origine animală  961 972 100 % 

Control oficial produse de origine non animală 224 449 100% 

Total controale 1185 1421 100% 

Probe alimente de origine animală prelevate din unități 

autorizate/înregistrate 

145 145 

 

100% 

Probe din produse de origine nonanimală ( microbiologic 

din salate, sucuri, apa, sanitații suprafețe, contaminanti, 

pesticide, aditivi, alergeni, organism modificate genetic) 

37 37 100% 

 

B) ALTE  CONTROALE/ACTIVITĂȚI NEPLANIFICATE  - 399 acțiuni, astfel: 

• 184 controale  Note de serviciu ANSVSA implementate și raportate în termen 

• 24 controale/10 Notificari de alerta /participări la soluţionarea alertelor transmise prin 

S.R.A.F.F. pentru produsele de origine animală şi non animal.  

• 45 actiuni comune cu alte institutii judetene abilitate ( Institutia Prefectului Sibiu, IPJ 

Sibiu)  

• 37 controale la  sesizari, reclamații   

• 4  controale în vama/importuri produse de origine non animală 

• 29 controale loturi pentru emitere certificate sanătăte export produse de origine non 

animal. 

http://www.sibiu.dsvsa.ro/
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C) MASURI ȘI SANCȚIUNI  

• în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controalele oficiale efectuate, în 

conformitate cu prevederile legale, s-au aplicat: 

- 84  avertismente, conform OG 2/2001 

- 40  amenzi contraventionale, conform prevederilor HG Nr. 984/2005, in valoare 

totala de  484.800  lei  

• 2,74 tone de produse alimentare de origine animală şi non-animală neadecvate 

consumului (expirate, modificari organoleptice, neidentificate, etc), supuse masurii de 

reţinere oficială/sechestru, de retragere şi/sau distrugere. 

În timpul controalelor oficiale, au fost constatate urmatoarele tipuri de 

abateri/neconformități: 

•  nerespectarea fluxului tehnologic, intersectarea operațiunilor salubre cu cele insalubre,  

•  neintreținerea igienică a spațiilor,suprafetelor de lucru, utilajelor, ustensilelor 

utilizate în producția alimentară și alimentație publica, 

•  manipularea neigienică a  produselor alimentare în alimentația publica,  

• depozitarea necorespunzătoare a  alimentelor, în unități de depozitare,procesare, 

alimentație public, 

•  identificarea și etichetarea alimentelor în timpul depozitării,comercializarii către 

consumatorul final, 

•  utilizarea  la producerea sau depozitarea produselor alimentare a personalului fără 

calificare corespunzătoare, 

• Transport produse alimentare cu mijloc de transport neautorizat sanitar veterinar, 

neigienizat si nedezinfectat, 

•  Funcționarea unităților fără obținerea documentului de înregistrare sanitar veterinar și 

pentru siguranța alimentelor,  conform prevederilor Ordinului ANSVSA 111/2008. 

 

        DSVSA SIBIU, prin personalul de specialitate, efectuează verificări permanente 

privind respectarea condițiilor sanitare veterinare si pentru siguranța alimentelor, pe tot 

parcursul producerii, transportului, depozitării si comercializării produselor alimentare, in 

vederea asigurării consumatorilor de faptul că produsele sunt salubre, evitandu-se prin aceasta 

apariția  toxiinfecțiilor alimentare. 

 

 
               

http://www.sibiu.dsvsa.ro/











