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                                            ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 31.01.2023, ora 10.00 

 
  
 
 

1. Prezentarea și aprobarea Programului orientativ de activitate al Colegiulu 
Prefectural al Județului Sibiu pentru anul 2023. 

            PROIECT DE HOTĂRÂRE 
  Prezintă: Instituția Prefectului – Județul Sibiu  
 

2. Informare privind modul de realizare a activităților/acțiunilor, greutățile 
întâmpinate și măsurile dispuse pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor 
cuprinse în Planul de măsuri al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor Sibiu, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu 
și Direcției de Sănătate Publică Sibiu, pentru buna desfășurare a activităților de 
comercializare a produselor alimentare și nealimentare tradiționale, atât în 
perioada premergătoare, cât și în timpul Sărbătorilor de iarnă 2022 – 2023, la 
nivelul județului Sibiu, aprobat prin Hotărârea nr. 4/29.11.2022 a Colegiului 
Prefectural al Județului Sibiu. 

Prezintă: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor           
              Sibiu 
             Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu 
             Direcția de Sănătate Publică Sibiu 

    
3. Principalele modificări aduse Codului fiscal cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 

2023. 
            Prezintă: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu 

  
4. Diverse 
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 ANEXA la Hotărârea  nr. 1 a Colegiului Prefectural al Județului Sibiu   
 

 
PROGRAMUL ORIENTATIV AL ȘEDINȚELOR COLEGIULUI 

PREFECTURAL PENTRU ANUL 2023 
( întocmit în baza propunerilor formulate de membrii Colegiului Prefectural Sibiu) 

 
                                                                     

                                                                                                                                                                        PREFECT 
                                                                                                                                                                      MIRCEA DORIN CREȚU 

 
 
 
 
     

nr. 
crt. 

LUNA ȘI DATA 
DESFĂȘURĂRII 

ȘEDINȚEI 

ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI INSTITUȚIA CARE A PROPUS/PREZINTĂ TEMA DE PE 
ORDINEA DE ZI 

1 IANUARIE 
31.01.2023 

Prezentarea și aprobarea Programului orientativ de activitate al 
Colegiului Prefectural al Județului Sibiu pentru anul 2023 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Instituția Prefectului -Județul Sibiu 

2 IANUARIE 
31.01.2023 

Informare privind modul de realizare a activităților/acțiunilor, 
greutățile întâmpinate și măsurile dispuse pentru ducerea la 

îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Planul de măsuri al DSVSA, 
CJPC și DSP, pentru buna desfășurare a activităților de 
comercializare a produselor alimentare și nealimentare 

tradiționale, atât în perioada premergătoare, cât și în timpul 
Sărbătotilor de iarnă 2022 – 2023, la nivelul județului Sibiu, 

aprobat prin Hotărârea nr.4/29.11.2022 a Colegiului Prefectural al 
Județului Sibiu. 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Sibiu 

 
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Sibiu 
 

Direcția de Sănătate Publică Sibiu 



 

 

3 IANUARIE 
31.01.2023 

Principalele modificări aduse Codului fiscal cu aplicabilitate de la 
01 ianuarie 2023. 

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu 

4 FEBRUARIE 
28.02.2023 

Planul de acțiuni pe anul 2023 pentru realizarea în județul Sibiu a 
obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 

5 FEBRUARIE 
28.02.2023 

Dinamica și evoluția accidentelor rutiere produse pe raza județului 
Sibiu în anul 2022 

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu 

6 FEBRUARIE 
28.02.2023 

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 2022. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Cpt. Dumitru 
Croitoru” al Județului Sibiu 

7 MARTIE 
28.03.2023 

Raport privind îndeplinirea Planului de acțiuni pe anul 2022, 
pentru realizarea în județul Sibiu a obiectivelor cuprinse în 
Programul de Guvernare al județului Sibiu. 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu 

8 MARTIE 
28.03.2023 

Evaluarea activităților desfășurate de efectivele din cadrul IPJ 
Sibiu în vederea prevenirii și combaterii faptelor de violență 
domestică. 

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu 

9 MARTIE  
28.03.2023 

Evoluția infecțiilor respiratorii acute și a gripei în județul Sibiu, în 
sezonul 2022 – 2023. 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu 

10 APRILIE 
25.04.2023 

Promovarea sportului pentru toți și dezvoltarea infrastructurii 
sportive, accesibilă tuturor cetățenilor județului Sibiu. 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu 

11 APRILIE 
25.04.2023 

ntarea Strategiei Județene de Gestionare a Deșeurilor în context 
Implementarea Strategiei Județene de Gestionare a Deșeurilor în 
contextul economiei circulare.ul economiei circulare. 

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu 

12 APRILIE 
25.04.2023 

Sinteza acțiunilor de control desfășurate de către Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, Comisariatul 
Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu și Direcția de 
Sănătate Publică a Județului Sibiu în perioada Sărbătorilor Pascale 
2023. 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Sibiu 

 
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Sibiu 
 

Direcția de Sănătate Publică Sibiu 
13 MAI 

30.05.2023 
Variațiile parametrilor meteorologici înregistrați la stațiile 
meteorologice din județul Sibiu în cursul anului 2022, în contextul 
schimbărilor climatice 

Centrul Meteorologic Regional Transilvania -Sud 



 

 

14 MAI 
30.05.2023 

Simplificarea procedurilor de avizare și autorizare în domeniul 
protejării patrimoniului construit și efectele generate de acestea. 

 
Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu 

 
15 IUNIE 

27.06.2023 
Acțiunile de îndrumare și control ale Agenției Județene pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, în cazul angajatorilor beneficiari 
de subvenții din bugetul asigurărilor pentru șomaj. 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Sibiu 

16 IUNIE 
27.06.2023 

Dezvoltarea și prioritizarea agriculturii românești - principii 
fundamentale, mod de promovare și implementare a metodelor 
inovative și a modalităților de consiliere a fermierilor români. 

Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu 

17 IUNIE 
27.06.2023 

Evoluția fondului forestier din județul Sibiu în perioada 2020 – 2022. 
Programe de finanțare pentru împădurirea terenurilor. 

Garda Forestieră Brașov 
Serviciul Garda Forestieră Județeană Sibiu 

18 IUNIE 
27.06.2023 

 
Modificări legislative privind sistemul public de pensii. 

 
Casa Județeană de Pensii Sibiu 

19 IULIE 
25.07.2023 

Rezultatele triajului epidemiologic în unitățile de educație și 
învățământ din județul Sibiu, în anul școlar 2022 – 2023. 
 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu 

20 IULIE 
25.07.2023 

Informare privind stadiul plăților directe efectuate de APIA – Centrul 
județean Sibiu în campania 2022. Stadiul de primire a cererilor unice 
în Campania 2023 și efectuarea controlului administrativ al 
acestora. 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – 
Centrul Județean Sibiu 

21 IULIE 
25.07.2023 

Importanța și rolul activităților turistice în viața copiilor, elevilor și 
tinerilor 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu 

22 AUGUST 
29.08.2023 

Concluzii referitoare la controalele tematice efectuate de către 
Serviciul Inspecție Socială în Județul Sibiu în semestrul I din anul 
2023. 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu 

23 AUGUST 
29.08.2023 

Stadiul de pregătire al unităților de învățământ pentru începutul 
anului școlar 2023 – 2024. 

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 

24 AUGUST 
29.08.2023 

Evoluția principalilor indicatori în activitatea vamală. Biroul Vamal de Interior Sibiu 

25 SEPTEMBRIE 
26.09.2023 

Starea învățământului sibian privind rezultatele școlare obținute de 
absolvenții învățământului gimnazial și liceal în urma susținerii 
examenelor naționale. 

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 



 

 

 

26 SEPTEMBRIE 
26.09.2023 

Evaluarea activităților desfășurate pentru creșterea gradului de 
siguranță al elevilor și cadrelor didactice în anul școlar 2022 - 2023 

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu 

27 SEPTEMBRIE 
26.09.2023 

Relațiile de muncă – element de echilibru în dezvoltarea economico 
– socială a județului Sibiu 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu 

28 SEPTEMBRIE 
26.09.2023 

Programul national de cadastru și carte funciară ( PNCCF) Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu 

29 OCTOMBRIE 
31.10.2023 

Prevenirea incendiilor la godpodăriile din mediul rural. Principii și 
tipuri de intervenții. Incendiile de locuințe și anexe gospodărești în 
contextual creșterii numărului de arderi de vegetație uscată. 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Cpt. Dumitru 
Croitoru” al Județului Sibiu 

30 OCTOMBRIE 
31.10.2023 

Evaluarea activităților desfășurate de efectivele de investigații 
criminale din cadrul IPJ Sibiu, pe linia localizării persoanelor 
dispărute. 

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu 

31 OCTOMBRIE 
31.10.2023 

Monitoringul integrat și calitatea resurselor de apă din bazinul 
hidrografic Olt, aferent județului Sibiu. 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu 

32 OCTOMBRIE 
31.10.2023 

Monitoringul integrat și calitatea resurselor de apă din bazinul 
hidrografic Mureș, aferent județului Sibiu. 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș 

33 NOIEMBRIE 
28.11.2023 

Accesibilitatea tuturor cetățenilor la servicii de specialitate de 
calitate, acces la un pachet complet de investigații paraclinice, 
spitalizare de zi și servicii conexe serviciilor medicale. 

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu 

34 NOIEMBRIE 
28.11.2023 

Securitatea și sănătatea în muncă în era digital. Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu 

35 NOIEMBRIE 
28.11.2023 

Informare privind activitatea ARR Agenția Sibiu, în ceea ce privește 
licențierea și autorizarea operatorilor de transport rutier și a 
personalului de specialitate, în conformitate cu HG 625/1998, cu 
completările și modificările ulterioare 

Autoritatea Rutieră Română - ARR 

36 NOIEMBRIE 
28.11.2023 

Sinteza activității Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Sibiu la un an de la adoptarea Legii nr. 265/2022 privind 
registrul comerțului 

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Sibiu 



 

 

37 DECEMBRIE 
19.12.2023 

Raport privind acordarea beneficiilor de asistență socială la nivelul 
județului Sibiu în anul 2023. 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu 

38 DECEMBRIE 
19.12.2023 

Raport privind activitatea de inspecție și control desfășurată de 
Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu, conform 
Planului annual de activități pentru anul 2023. 

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sibiu 

39 DECEMBRIE 
19.12.2023 

Activitățile întreprinse de Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Sibiu privind prevenirea și combaterea 
zoonozelor. 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor Sibiu 

 
 
 
 
Notă: Programul este unul orientativ, el putând să sufere modificări în funcție de problemele sau situațiile noi care ar putea apărea pe parcursul anului 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Madina 
Tel. 0269/210104, int.120 
Email: laura.madina@prefecturasibiu.ro 
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CATRE 

INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL SIBIU 

 

Realizarea 

Planului  de măsuri al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor Sibiu, pentru buna desfășurare a activităților de 

comercializare a produselor alimentare, atât în perioada premergătoare, 

cât și în timpul sărbătorilor de iarnă 2022 – 2023, la nivelul Județului 

Sibiu in perioada 30.11.2022- 08.01.2023 

       Obiective: 

- Verificarea respectării legislației specifice pe domenii de competență 

- Protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achiziționa produse 

neconforme sau periculoase și de a li se presta servicii care ar putea să le 

afecteze siguranța, viața și sănătatea;  

- Supravegherea efectivelor de animale receptive la Encefalopatiile Spongiforme 

Transmisibile, prin acţiuni de supraveghere clinica şi analize în laborator  

- Implementarea Programului de prevenire şi combatere a Pestei Porcine Clasice, 

a Pestei Porcine Africane și a Influenței Aviare, prin asigurarea măsurilor de 

biosecuritate, controale în exploatațiilor cu porcine/păsări, monitorizarea 

circulaţiei efectivelor, supravegherea speciilor receptive prin examene clinice 

şi examene de laborator  

- Prevenirea și combaterea Trichinelozei 

-  Asigurarea calităţii şi salubrităţii produselor alimentare destinate consumului 

uman, prin examene organoleptice şi analize efectuate la laboratorul 

D.S.V.S.A, din probele afluite conform programului de supraveghere obligatoriu 

şi a programului de autocontrol  
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Actiuni propuse: 

• Desfășurarea de acțiuni de control în unitățile din incinta Târgurilor de Crăciun 

organizate pe raza județului Sibiu;   

• Desfășurarea de acțiuni de control în piețe agroalimentare; 

• Verificarea unităților de alimentație publică, pensiunilor agroturistice care 

organizează evenimente festive specifice sărbătorilor de iarnă; 

Desfășurarea de acțiuni de control privind calitatea, modul de comercializare și  

etichetare a produselor din carne și alte produse specifice sărbătorilor de 

iarnă; 

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

unităţiilor, stabilit în urma evaluării şi luarea de măsuri corective, urmărindu-

se:  respectarea normelor de sănătate 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; 

etichetarea produselor, cu informarea corectă privind producătorul, denumirea 

corectă, componentele acestora, modul de păstrare şi data expirării; 

• Controale în trafic pe rutele intens circulate, în colaborare cu lucratorii IPJ 

SIBIU și ai Biroului Poliție Autostrăzi. 

• Examinarea clinica a animalelor din speciile receptive; 

• Afluirea de probe la laboratorul DSVSA SIBIU;  

• Examene clinice la porcine și păsări;  

• examene de laborator la probe provenite de la porcii mistreţi recoltaţi în 

perioada campaniei de vânătoare și de la suinele din gospodăriile populației;  

• Controale la exploataţii comerciale, pentru verificarea respectării normelor de 

biosecuritate, condiţiile de microclimat, precum și controlul circulaţiei 
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porcinelor/păsărilor pe teritorul judeţului şi al ţării prin eliberarea de avize 

interjudețene;  

• Examinarea probelor provenite de la porcii domestici si salbatici; 

• 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, depistarea fraudelor alimentare, gradul 

de radioactivitate, calitatea apei şi teste de sanitaţie pentru supravegherea 

stării de igienă a unităţilor;  

 

Actiuni  efectuate: 

- 250  controale efectuate  in unitati autorizate/inregistrate sanitar veterinar si 

pentru siguranta alimentelor  in care se produc, proceseaza, depoziteaza, 

distribuie, comercializeaza alimente, soldate cu 22 amenzi, in valoare totala 

194800 lei; confiscarea a 107 kg carne neidentificata;  

- 8 actiuni comune cu IPJ Sibiu si lucratorii Biroului Politie Autostrazi, fiind  

verificate un numar de 88 mijloace auto  si s-au aplicat  3 amenzi in valoare 

totala de 4500 lei, pentru nerespectarea  normelor  sanitare-veterinare si 

pentru siguranta alimentelor privind  transportul produselor alimentare, 

precum si transport ovine neidentificate; 

- Au fost examinate clinic animalele din speciile receptive ( ovine, bovine si 

caprine) destinate sacrificarii si consumului uman, precum si animalele moarte, 

cu afluirea de probe la laboratorul DSVSA SIBIU. De asemenea, au fost 

efectuate actiuni de monitorizare a focarelor de Scrapie de pe raza judetului 

Sibiu; 

-  347 probe afluite la LSVSA Sibiu pentru Encefalopatii Spongiforme 

Transmisibile; 

-  268 probe cu 556 investigatii afluite la LSVSA Sibiu, pentru analize 

microbiologice ale alimentelor, hrana penru animale, apa; 54 probe cu 114 
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investigatii afluite la LSVSA Sibiu pentru analize fizico-chimice la alimente, 

hrana pentu animale, apa; 

-  Au fost examinate clinic suinele din exploatatiile nonprofesionale situate in 

zonele cu restrictii a focarelor de PPA, suinele destinate sacrificarii din 

exploatatiile comerciale ( 1800 animale ), intreg efectivul de gaini outoare si 

pui de carne detinut de catre fermele comerciale; 

- 87 probe afluite la LSVSA Sibiu pentru Pesta Porcina Africana; 89 probe afluite 

la LSVSA Alba pentru Pesta Porcina Africana (RT-PCR); 5 probe afluite la LSVSA 

Alba pentru Pesta Porcina Clasica (RT-PCR); 

- S-au efectuat controale la o exploatatie comerciala de suine, 8 exploatatii 

comerciale de pasari, fara a ase constata neconformitati. De asemenea, s-au 

efectuat un numar de 28 de controale la exploatatiile nonprofesionale de 

suine, fiind aplicate un numar de 4 sanctiuni contraventionale, in valoare 

totala de 6300 lei. 

- 268 probe cu 556 investigatii solicitate, afluite la LSVSA Sibiu, pentru analize 

microbiologice ale alimentelor, hrana penru animale, apa; 

-  54 probe cu 114 investigatii solicitate, afluite la LSVSA Sibiu pentru analize 

fizico-chimice la alimente, hrana pentu animale, apa; 

In perioada de referinta, toate obiectivele propuse si detaliate in Planul de 

masuri, au fost realizate si nu s-au inregistrat toxiinfectii sau alte incidente alimentare.        

      De asemenea, nu s-au inregistrat cazuri de zoonoze, pe raza Judetului Sibiu. 

      Cu deosebita stima, 

 

 



     
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU 
Sibiu, str. Gh. Bariţiu, nr. 3 cod 550178  Tel.: 0269 - 210071 / 211566  Fax :0269-217092 

e-mail : inspectiasanitara_sibiu@yahoo.com ; website : : www.dspsibiu.ro  
 CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ  

Operator prelucrare date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE)679/2016 
înregistrat sub nr.38232 la ANSPDCP 

                                                                                                                                    Nr.SB-486/25.01.2023 
 

 
Informare privind modul de realizare a activităților/acțiunilor cuprinse în planul 

de măsuri pentru buna desfășurare a activităților de comercializare a 
produselor alimentare și nealimentare tradiționale, atât în perioada 

premergătoare, cât și în timpul sărbătorilor de iarnă 2022-2023 
Serviciul Control în Sănătate Publică – DSP jud.Sibiu 

 
   În conformitate cu prevederile Protocolului nr.RL3398/25860/2012 încheiat între 
Ministerul Sănătății şi Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor, atribuțiile în domeniul alimentului ale personalului împuternicit pentru 
control de către Ministerul Sănătății constau în : 
-Controlul oficial al respectării legislației în vigoare în ceea ce privește aditivii 
alimentari, aromele, enzimele, coloranții, materialele în contact cu alimentul, apele 
minerale naturale îmbuteliate, apa potabilă îmbuteliată, suplimentele alimentare ce 
intră în sfera de competență a Ministerului Sănătății, alimentele tratate cu radiații 
ionizante, alimentele la care s-au adăugat vitamine, minerale și alte substanțe, 
alimentele cu destinație nutrițională specială, sarea iodată, mențiunile nutriționale și 
de sănătate înscrise  pe etichetele produselor alimentare 
 -Verificarea dotării și utilizării corespunzătoare a produselor biocide avizate de către 
Comisia Națională pentru produse biocide 
  -Verificarea efectuării examinărilor medicale conform prevederilor HG 355/2007 (A) 
de către personalul unităților 
  -Verificarea efectuării cursului de instruitre noțiuni fundamentale de igienă conform 
preverilor Ord.MS 2209/2022 
- Controlul monitorizării calității apei potabile 

       Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu Planul de măsuri aprobat 
prin Hotărârea emisă de către Instituția Prefectului nr.4/29.11.2022, Serviciul Control 
în Sănătate Publică din cadrul DSP jud.Sibiu a efectuat  controale și recontroale în 
unități comerciale, de alimentație publică, unități de cazare din județul Sibiu. 
     Desfășurarea acțiunilor  de control a vizat : 
 ● Unitățile din incinta Târgurilor de Crăciun 
  S-a efectuat un număr de 37 controale cu 1 recontrol în Târgurile de Crăciun din 
municipiul Sibiu și orașul Avrig în 19 chioșcuri/tonete cu profil comerț respectiv  18 cu 
profil alimentație publică. 
   În ceea ce privește Târgul de Crăciun din localitatea Cârțișoara s-au formulat 
prescripții și recomandări organizatorilor evenimentului în vederea încadrării 
funcționării în prevederile legislative în vigoare. 
● Unități din incinta piețelor agroalimentare – 22 controale cu 6 recontroale 
Au fost controlate magazine, chioșcuri producători particulari care comercializau 
produsele proprii precum și unități de alimentație publică din incinta acestor piețe, 
respectiv 17 unități cu profil comerț și 4 unități alimentație publică.S-a efectuat 
inclusiv un control general al pieței conform competențelor. 
● Unități de cazare 
Au fost controlate 8 unități de cazare respectiv 6 hoteluri și 2 pensiuni turistice 
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● Unități cu profil comerț alimentar și alimentație publică  
Au fost controlate 6 unități cu profil comerț, 30 unități alimentație publică,  3 brutării; 
s-au efectuat 4 recontroale. 
  S-au aplicat în total  55 de sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile 
HG nr.857/2011 din care :  
47 avertismente pentru : 
 -neefectuarea pentru o parte din personal a cursurilor de instruire privind însușirea 
noțiunilor fundamentale de igienă 
  - lipsa ritmicității pentru controlul medical periodic al personalului care lucrează în 
sectorul alimentar 
  -utilizarea biocidelor cu termen de valabilitate expirat  
-  neefectuarea corectă a operațiunilor de curățenie și dezinfecție  
- neetichetarea produselor alimentare 
- neutilizarea corectă sau conform instrucțiunilor producătorului a produselor biocide 
și 8 amenzi în cuantum total de 25.200 lei pentru : 
 -lipsa produselor biocide pentru dezinfecția suprafețelor 
 -control medical periodic neefectuat  
 -neefectuarea cursurilor de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de 
igienă de către întregul personal 
-neefectuarea operațiunilor de curățenie și dezinfecție 
    Au fost retrași de la utilizare 10,8 litri produse biocide cu termene de valabilitate 
expirate.   
   În cadrul celor 11 recontroale efectuate în  total s-a constatat remedierea 
deficiențelor identificate în cadrul controalelor. 
 Referitor la colaborarea cu unitățile sanitare cu paturi și monitorizarea zilnică a 
raportărilor acestora în legătură cu apariția unor posibile focare de toxiinfecții 
alimentare urmarea consumului de produse alimentare neconforme, ca rezultat al 
acțiunilor susținute întreprinse de către instituțile cu atribuții de control, nu au fost 
raportate/confirmate focare de toxiinfecții alimentare în perioada premergătoare și în 
timpul Sărbătorilor de iarnă. 
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Nr. Inreg.  147/30.01.2023 
 

PROGRAM  DE MĂSURI PRIVIND SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL MODULUI DE PRODUCERE, DEPOZITARE, TRANSPORT SI 
COMERCIALIZARE A PRODUSELOR SPECIFICE SĂRBĂTORILOR DE IARNA  

 
 

Nr. 
Crt. 

 
                      Obiectiv  

 
                                                       Denumirea acţiunii 

 
Termen 
de  
realizare 

0                  1                                                                     2 4 
1         Protejarea 

consumatorilor impotriva 
riscului de a achiziţiona 
produse neconforme sau 
periculoase şi de a li se presta 
servicii care ar putea să le 
afecteze siguranţa  

1.1 Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni  de control privind calitatea, modul de 
comercializare şi etichetare a produselor din carne si alte produse specifice sărbătorilor 
de iarna.   

        S-au desfasurat  atat controale tematice  cat si operative la  un numar de 42 operatori 
economici  din jud. Sibiu , care comercializeaza produse din carne si preparate de carne, 
operatori care au fost gasiti cu abateri de la legislatia protectiei consumatorilor.  S-au aplicat 
un numar de 54 de amenzi contraventionale  in valoare de 325.000 lei  si 25 avertismente.                              

 
 
 
11.11.2022 
- 
10.01.2023 

1.2 Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni  de control privind  calitatea şi modul de 
comercializare, etichetare, prezentare şi publicitate a produselor de patiserie şi cofetărie, 
ciocolată si produse din ciocolată, vinuri, bauturi alcoolice si nealcoolice. 

        S-au desfasurat  controale tematice  la  un numar de 65 operatori economici  din 
jud.Sibiu , care comercializeaza produse de patiserie şi cofetărie, ciocolată si produse din 
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ciocolată, vinuri, bauturi alcoolice si nealcoolice, operatori care au fost gasiti cu abateri de la 
legislatia protectiei consumatorilor.  S-au aplicat un numar de 44 de amenzi contraventionale  
in valoare de 382.000 lei  si un numar de 30 avertismente. 

 
1.3 Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni  de control privind  calitatea,  modul de comercializare, 
etichetare, prezentare şi publicitate a jucăriilor, ornamentelor  si a altor produse nealimentare specifice  
sărbătorilor de iarna. 
   S-au desfasurat  controale tematice  la  un numar de 22 operatori economici  din jud.Sibiu , care 
comercializeaza  jucării,  ornamente  si a altor produse nealimentare specifice  
sărbătorilor de iarna, operatori care au fost gasiti cu abateri de la legislatia protectiei 
consumatorilor. S-au aplicat un numar de 28 de amenzi contraventionale  in valoare de 
279.000 lei  si un numar de 24 avertismente. 
 

2         Solutionarea petiţiilor 
consumatorilor din judetul 
Sibiu 

2.1  Primirea şi soluţionarea cu prioritate a sesizărilor consumatorilor care au ca obiect 
produse sau servicii specifice sărbătorilor de iarna. 
    Au fost inregistrate un numar de 34 de reclamatii avand ca obiect produse cat si servicii 
specifice desfasurarii activitatilor  operatorilor economici din domeniul Horeca, care au fost 
solutionate  cu prioritate. 

11.11.2022 
- 
10.01.2023 

3           Creşterea nivelului de 
informare al consumatorilor 
şi de consiliere al operatorilor 
economici din judetul Sibiu  
in perioada sarbatorilor de 
iarna  

3.1 Desfăşurarea de campanii şi acţiuni de informare  a operatorilor economici despre modul 
corect de producere, depozitare, transport şi comercializare a produselor specifice 
sărbătorilor de iarna. 
    S-au consiliat operatorii economici care si-au desfasurat activitate de comercializare si 
prestare servicii din Targul de Craciun in perioada 17.11.2022 -03.01.2023, cat si ceilalti 
operatori economici controlati in cadrul tematicilor. 

 
11.11.2022 
- 
10.01.2023 
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   comisar sef adjunct CJPC Sibiu  
             Amalia Cindrea 


















