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          Raport privind controalele efectuate in domeniul sigurantei alimentelor in perioada 

1.07. 2022-31.10.2022 

 

SIGURANTA ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA 

Controale oficiale planificate si realizate (evaluarea riscului-incadrarea pe grupe de risc, auditul, inspectii, 

monitorizare, prelevari de probe), la unitatile autorizate si cele inregistrate sanitar veterinar si pentru 

siguranta alimentelor in sectorul alimentelor de origine animala, au fost efectuate conform instructiunilor 

din programul strategic  anul 2022: 

 Total controale efectuate : 

a) la unitati autorizate (unitati de procesare a carnii, laptelui si pestelui, depozite frigorifice, unitati de 

transare a carnii, etc) : 

realizate : 404 

Audituri: 1 

Evaluari de risc :1 

b) La unitati inregistrate  (carmangerii, macelarii, depozite alimentare ) : 

realizate -1443 

Evaluari de risc : 72 

probe   de produse de origine animala recoltate  : 

a) la unitati autorizate -probe realizate    -129 

b) La unitati inregistrate :-Probe analizate – 70 

- Controale oficiale neplanificate (controale efectuate pe tematici de control transmise prin Note de 

Serviciu ANSVSA, alte tipuri de controale neplanificate)-163  

- Controale oficiale efectuate la petitii/ sesizari/reclamatii:6 

- Controale in vederea solutionarii notificarilor de alerta transmise prin SRAAF -platforma IRASFF -3 

alerte  . 

Total controale in domeniul produselor de origine animala -2093 

1.Principalele deficiente constatate cu ocazia controalelor oficiale desfasurate in cadrul 

Programului de control official, in perioada iulie octombrie 2022 in domeniul sigurantei 

alimentelor  de origine animala: 



-comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare şi a hranei pentru animale în 

spaţii necorespunzătoare sau neaprobate sanitar veterinar şi fără respectarea condiţiilor de igienă 

conform prevederilor legislaţiei în vigoare;  

-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;  

-ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare şi a celor destinate nutriţiei 

alimentelor, în vederea depozitării, transportului şi valorificării, şi comercializarea acestora neetichetate 

potrivit legislaţiei în vigoare; 

 Măsuri aplicate 

Pentru toate aceste tipuri de neconformități identificate s-au aplicat 8 sancțiuni contravenționale 

în valoare totala de 42.000 lei si 1 avertisment scris. 

 

SIGURANTA ALIMENTELOR DE ORIGINE NONANIMALA 

Realizare Program de Supraveghere si Control (PSC) 

Controale oficiale planificate si realizate (supraveghere și control, prelevări de probe evaluarea 

riscului și clasificare unităților pe categorii de risc), la unitatile inregistrate sanitar veterinar si 

pentru siguranta alimentelor de origine nonanimala, conform instructiunilor din programul 

strategic pentru anul 2022: 

Total controale realizate: 771 

Total prelevări probe realizate: 177 

Controale oficiale neplanificate-Controale efectuate pe tematici de control transmise prin Note de 

Serviciu ANSVSA, alte tipuri de controale neplanificate  337 din care: 

Controale oficiale efectuate: 188 (Controale in baza NS ANSVSA+ alte tipuri controale) 

 Controale oficiale efectuate la petitii/ sesizari/reclamatii: 4 

Recontroale: 30 

 Controale in vederea solutionarii notificarilor transmise prin SRAAF/AAC, platforma IRASFF si 

prin platforma AAC-115 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

NECONFORMITĂȚI IDENTIFICATE ȘI MĂSURI APLICATE PENTRU 

NECONFORMITĂȚI CONSTATATE 

 Siguranța alimentelor de origine nonanimală 

Neconformități identificate 



 

-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; 

-neiniţierea de îndată, de către operatorul din sectorul alimentar care consideră sau are motive să 

creadă că un produs alimentar pe care l-a importat, produs, prelucrat, fabricat sau distribuit nu 

satisface cerinţele privind siguranţa produselor alimentare, a procedurilor pentru retragerea sau 

rechemarea produsului alimentar respectiv de pe piaţă în cazul în care produsul alimentar a ieşit 

de sub controlul imediat al respectivului operator iniţial; 

-neinformarea de îndată a autorităţilor competente despre procedura de retragere sau rechemare 

a produsului alimentar; 

- 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; 

- nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile de 

depozitare a produselor alimentare, a produselor de nutriţie pentru animale şi a produselor de uz 

veterinar; 

- nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a cerinţelor stabilite de autoritatea sanitară 

veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă pentru importul, exportul şi tranzitul de 

animale, produse alimentare, produse medicinale de uz veterinar, alte produse de uz veterinar sau 

de produse destinate nutriţiei animalelor; 

- neanunţarea de către persoanele fizice sau juridice a începerii ori sistării activităţii supuse 

controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor 

- nerespectarea de către producătorii şi procesatorii de produse alimentare şi furaje a 

parametrilor privind proprietăţile organoleptice, fizico-chimice, microbiologice şi toxicologice ale 

produselor finite, conform standardelor, specificaţiilor tehnice şi normelor sanitare veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor în vigoare 

Măsuri aplicate pentru neconformități constatate 

Pentru toate aceste tipuri de neconformități identificate s-au aplicat un număr de 17 sancțiuni 

contravenționale în valoare totala de 195.000 lei si 5 avertismente scrise. 

Total sanctiuni applicate in domeniul sigurantei alimentelor 25 in valoare totala de 237 000 lei si 6 

avertismente scrise. 
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