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DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  

ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

GALAȚI  SERVICIUL CONTROL OFICIAL SIGURANTA ALIMENTELOR 

 

Nr.11046 / 21.04.2022 

 

CATRE,  

                       INSTITUTIA PREFECTULUI GALATI 

                  In atentia d-lui prefect, Gabriel-Aurelian Panaitescu 

  

                                                   INFORMARE   

privind actiunile de monitorizare si control întreprinse în perioada Sărbătorilor 

pascale 2022 in vederea prevenirii aparitiei imbolnavirilor determinate de consumul de 

alimente 

Ca urmare a  Notei de Serviciu ANSVSA nr.  8405/25624/22.03.2022 , in scopul 

prevenirii aparitiei unor eventuale toxiinfectii alimentare/boli determinate de ingestia de 

alimente, din cauza nerespectarii prevederilor legislatiei in vigoare de catre operatorii 

economici care prelucreaza, depoziteaza, transporta si comercializeaza produselor alimentare, 

in perioada sarbatorilor pascale,  s-au efectuat actiuni de control oficial in unitati de 

procesare carne, carmangerii, macelarii, unitati de comercializare cu amanuntul si en-gros a 

produselor alimentare, supermarketuri/ hypermarketuri,  laboratoare de cofetarie-patiserie, 

unitati de alimentatie publica, precum si in alte tipuri de unitati autorizate/inregistrate sanitar 

veterinar si pentru siguranta alimentelor.  

           Se asigura permanenta in pietele autorizate sanitar veterinar, conform Programului de 

masuri 8428/28.03.2022 intocmit in baza  Notei de serviciu ANSVSA,  

 Tabel cu personalul din cadrul C.S.V.S.A.O al  D.S.V.S.A. Galati desemnat 

pentru asigurarea permanentei  in perioada Sarbatorilor pascale 2022,  coroborat cu 

programul pietelor agroalimentare  

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Serviciu/birou 

1 Dr. Ana Tudose Coord.CSVSAO -Galati-Piata 

Centrala 

2 Dr. Preda Marian Mihaita CSVSAO  Galati 

3 Dr. Botez Jorj CSVSAO Tecuci 

4 Dr. Tabacaru Rodica SCOSA - Tecuci-Piata 

5 Dr Marcu Dorin SCOSA - Tecuci-Piata 
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Nu au fost solicitari pentru spatii amenajate temporar pentru sacrificarea 

mieilor . 

Pe teritoriul judetului Galati exista o singura unitate de abatorizare autorizata in 

conformitate cu prevederile Ordinului ANSVSA nr. 57/2010 cu modificari si completari, 

pentru sacrificarea de ovine. 

Abator/ localitate 

 

Numar autorizatie Medic veterinar oficial 

Livada Serbanesti SRL 

Comuna  Liesti, judetul Galati 

ASVF  328 dr. Hagiu Costel  

 

 

În  perioada  28.03.2022 – 21.04.2022, inspectorii din cadrul Direcţiei Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Galati, au întreprins un număr de  582 acțiuni de 

control oficial în unităţile care produc, prelucrează, depozitează și valorifică produse de 

origine animală și non animală  . 

S-au aplicat  12 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 92 000 lei. 

Principalele neconformitati constatate au fost : 

-nerespectarea normelor stabilite de Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de 

valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a 

ustensilelor de lucru folosite; 

-încălcarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 

privind demonstrarea trasabilităţii produselor la producerea, prelucrarea, distribuţia, 

punerea pe piaţă sau comercializarea alimentelor sau a hranei pentru animale; 

 

 

Director executiv, 

Dr. Stefan Vasile 

 

 Nume, Prenume Functia Data Semnatura 

Avizat Dr. Stroia Carmen Sef SCOSA 21.04.2022  

Avizat/Elaborat Dr. Ichim Lenuta Sef  BCOAOA 21.04.2022  
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