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                            Informare privind actiunile de monitorizare si control  

             ce vor fi intreprinse  in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna  

 

                  

 

In scopul prevenirii aparitiei unor eventuale toxiinfectii alimentare sau boli determinate de 

ingestia de alimente, datorate nerespectarii prevederilor legislatiei in vigoare in unitatile care 

produc, prelucreaza, depoziteaza, transporta si comercializeaza produselor alimentare, in 

perioada premergatoare  sarbatorilor de iarna, in baza Programului de masuri aprobat, 

reprezentantii DSVSA GALATI au intreprins si vor intreprinde actiuni de control oficial in 

unitati de procesare carne, carmangerii, macelarii, unitati de comercializare  a produselor 

alimentare, laboratoare de cofetarie-patiserie, unitati de alimentatie publica, piete 

agroaliment are in care se valorifica produse alimentare, precum si alte tipuri de unitati 

autorizate/inregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor.  

De asemenea, sunt in derulare actiuni de verificare a miscarilor de animale vii pe drumuri 

publice, controale in trafic pentru verificarea conditiilor de bunastare a animalelor in timpul 

transportului si a efectuarii transporturilor cu mijloace de transport autorizate/inregistrate sanitar 

veterinar impreuna cu reprezentanti ai altor institutii . 

 Este asigurata permanenta la sediile Circumscriptiilor Sanitare Veterinare si pentru 

Siguranta Alimentelor Tecuci si Galati. La sediile circumscriptiilor vor fi afisate programul 

de efectuare a examenelor trichineloscopice directe, numele si prenumele personalului de 

specialitate care va afectua aceste examene, precum si numerele de telefon la care cetatenii 

pot solicita informatii referitoare la modul de recoltare si prezentare a probelor de tesut 

muscular destinat examenului trichineloscopic sau pot face sesizari/reclamatii. 
    In zilele lucratoare se asigura permanenta in intervalul orar  830- 1700  iar sambata si 

duminica intre orele 0700 -1300 .  

  De asemenea in perioada mentionata de luni pana vineri (cu exceptia sarbatorilor legale), 

intre orele 0830 -1600 , in Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor, 

personalul de specialitate va efectua examene trichineloscopice prin digestie artificiala, iar 

sambata si duminica (cu exceptia sarbatorilor legale), intre orele 08 -15, se vor efectua 

examene trichineloscopice directe in regim de circumscriptie sanitara veterinara si pentru 

siguranta alimentelor. 

In  perioada 29.11.2022-15.12.2022,  inspectorii din cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Galati, au intreprins  291 actiuni de control  
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             Total unitati controlate in perioada  29.11.2022-15.12.2022 

 

Nr 

crt 

Obiectiv/Activitate desfasurata conf codului CAEN Nr controale 

1 Unitati procesare carne si produse din carne 8 

2 Abator 1 

3 Pescarie   1 

4 Hale produse de origine animala 1 

5 Carmangerii 8 

6 Macelarii 31 

7 Unitati de alimentatie publica  62 

8 Laboratoare cofetarie-patiserie 10 

9 Centru de prelucrare lapte independente  1 

10 Unitate procesare peste /deposit frigorific  1 

11 Unitati produse proaspete din pescuit  2 

12 Depozite alimentare (inclusive produse vegetale) 29 

13 Hypermarketuri/supermarketuri 19 

14 Alte unitati de comercializare cu amanuntul 

(magazine alimentare si magazine legume fructe) 

102 

15 Unitati morarit 4 

16 Unitati fabricate produse alimentare (orig non 

animala ) 

3 

17 Unitati fabricare ceai 1 

18 Unitati fabricare vin 1 

19 Comert cu ridicata produse de origine non animala 6 

 TOTAL 291 

 

In timpul controalelor oficiale efectuate  au fost urmarite urmatoarele aspecte : 

 

    Verificarea condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare a unităţilor care procesează, 

depozitează, transport si comercializeaza produse alimentare, autorizate/inregistrate sanitar 

veterinar si pentru siguranta alimentelor, precum si verificarea mijloacelor de transport al 

produselor alimentare, 

 Verificarea îndeplinirii condiţiilor sanitare veterinare de funcţionare a unităţilor de alimentaţie 

publică, pensiunilor agroturistice, precum şi a pieţelor agroalimentare în care se comercializează 

produse de origine animală si nonanimala; 

 Verificarea asigurarii conditiilor sanitare veterinare de functionare a pietelor agroalimentare in 

care se comercializeaza produse alimentare, in special pentru produsele alimentare de origine 

animala care trebuie comercializate doar in sectoare special amenajate, fiind interzis comertul 

stradal sau in locuri neautorizate, 

 Verificarea respectării condiţiilor de depozitare si manipulare a produselor 

alimentare, 

 Verificarea trasabilitatii alimentelor, 

 Verificarea modului de marcare a carnii si de identificare a produselor alimentare de origine 

animala, in special a prezentei marcii de sanatate pe carcasele, semicarcasele si sferturile de 
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carcase provenite de la suine si a existentei certificatului de sanatate publica veterinara pentru 

carnea proaspata, 

 Interzicerea comercializării produselor alimentare de origine animală în alte locuri decât cele 

autorizate/înregistrate sanitar veterinar, 

 Interzicerea tăierii animalelor în scopul comercializării cărnii sau produselor rezultate pentru 

consum public, in alte locuri sau spaţii decât cele autorizate sanitar veterinar, 

 Verificarea efectuarii examenului trichineloscopic direct de către medicii veterinari oficiali sau 

alţi medici desemnaţi de D.S.V.S.A. Galati, se recomanda efectuarea examenelor 

trichineloscopice in localitatea de origine cu scopul respectarii normelor de profilaxie  a pestei 

porcine clasice, 

 Verificarea starii de sanatate a animalelor si admiterea la sacrificare in vederea consumului public 

numai a animalelor sanatoase crescute in gospodarii, ferme si localitati indemne de boli 

transmisibile, 

 

In urma verificărilor au fost constatate  neconformităţi, care au fost sancţionate contraventional  

astfel: 

- 2 sanctiuni contraventionale, conform H.G. 984/2005, cu o valoare totală de  4 000 de lei ;  
- 1  avertismente; 

 

Principalele neconformitati constatate au fost urmatoarele: 

- comercializarea directa catre consumatorul final de produse alimentare de origine animala si 

non animala  fara respectarea normelor sanitare veterinare sau in spatii neaprobate 

-nerespectarea normelor de igiena pe fluxul tehnologic. 

 

Reprezentanti ai institutiei noastre vor efectua si in perioada urmatoare actiuni de 

control impreuna cu reprezentantii altor institutii cu atributii de control in domeniul 

produselor alimentare, la solicitarea acestora.  
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