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                                              Plan  de masuri si actiuni sanitar veterinare  

 ce vor fi   întreprinse în  judetul Galati pentru protejarea sanatatii cetatenilor in perioada premergatoare 

sarbatorilor de iarna 2022-2023 

 

  In scopul prevenirii aparitiei unor eventuale toxiinfectii alimentare/boli determinate de ingestia de alimente, 

datorate nerespectarii prevederilor legislatiei in vigoare in unitatile care prelucreaza, depoziteaza, transporta si 

comercializeaza produse alimentare, precum si pentru prevenirea raspandirii Pestei Porcine Africane in perioada 

premergatoare si in timpul sarbatorilor de iarna se vor intreprinde urmatoarele masuri : 

I Masuri tehnico administrative : In perioada 29.11.2022-24.12.2022 si respectiv 27.12.2022-30.12.2022   

in baza unui program saptamanal de control  se vor intreprinde actiuni de control oficial nediscriminatoriu si pe 

baza analizei de risc, in unitati de procesare carne, carmangerii, macelarii,(inclusiv cele care functioneaza in piete 

amenajate temporar ) unitati de comercializare cu amanuntul si en-gros a produselor alimentare, 

supermarketuri/hypermarketuri, laboratoare de cofetarie-patiserie, unitati de alimentatie publica, (restaurante, 

cafenele, pensiuni care prepara si servesc hrana consumatorilor) piete agroalimentare in care se valorifica 

produse alimentare, precum si alte tipuri de unitati autorizate/inregistrate sanitar veterinar si pentru siguranta 

alimentelor si piete amenajate temporar.  

 De asemenea, se vor organiza , 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 . 

Va fi asigurata permanenta la sediile Circumscriptiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor 

Tecuci si Galati. 

 La sediile circumscriptiilor si la sediul DSVSA 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, dupa 

cum urmeaza: 

    In perioada 29.11.2022-24.12.2022 si respectiv 27.12.2022-30.12.2022  in zilele lucratoare se va asigura 

permanenta in intervalul orar  830- 1700  iar sambata si duminica intre orele 0700 -1300 .  

        Cetatenii din Galati si localitatile limitrofe pot sesiza nereguli in domeniul sigurantei alimentelor la 

urmatoarele numere de telefon : 0236411177, dr. Tudose Ana si dr. Preda Mihaita  fiind persoanele  de contact 

din cadrul CSVSAO Galati –Piata Centrala Galati.      

       Cetatenii din Tecuci si  localitatile limitrofe pot sesiza nereguli in domeniul sigurantei alimentelor la 

urmatoarele numere de telefon : dr. Tabacaru Rodica  –Piata Tecuci -tel.0754261605   la sediul CSVSAO 

Tecuci.      
  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 0800 -1500, se vor efectua examene trichineloscopice directe in regim de circumscriptie sanitara 

veterinara si pentru siguranta alimentelor. 

 In conformitate cu prevederile Notei de serviciu a ANSVSA nr. 27465/29.11.2022 LSVSA Galati va 

organiza pana la data de  9.12.2022 instruirea personalului implicat in examinarea probelor de tesut muscular 

pentru decelarea Trichinella spp, angajat in cadrul D.S.V.S.A Galati precum si a altor medici veterinari .Se vor 

organiza instruiri in acest domeniu doar pentru persoanele care nu au fost instruite, la solicitarea acestora. 
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In vederea constientizarii consumatorilor asupra riscurilor pentru sanatatea publica care decurg in cazul taierii 

animalelor in spatii neautorizate si fara supraveghere sanitara veterinara,precum si in cazul consumului de carne 

de porc,care nu a fost testata pentru identificarea Trichinella spp.,DSVSA vor emite comunicate de presa prin 

care se vor recomanda ca aprovizionarea consumatorilor cu carne de porc sa se faca numai din unitati 

autorizate/inregistrate sanitar veterinar. 

 In scopul asigurarii protectiei consumatorilor,DSVSA pot solicita, in baza protocoalelor de colaborare 

incheiate de catre ANSVSA cu alte autoritati,atunci cand considera necesar,sprijinul altor institutii 

competente de la nivel judetean /local(prefecturi,primarii,consilii judetene,in ANAF,ANPC,IPJ,etc) . 

In timpul controalelor oficiale la suspiciune se pot recolta probe de alimente in cadrul Programului 

Strategic. 

c.Ouă şi produse din ouă destinate consumului uman: 

In perioada sarbatorilor se vor efectua controale oficiale in vederea verificarii existentei 

autorizarii/inregistrarii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in cazul operatorilor economici care 

produc, colecteaza, ambaleaza, transporta si comercializează ouă pentru consum. 

Vor fi verificate modul in care se efectueaza transportul ouălor, existenta inregistrarii sanitare veterinare 

pentru mijloacele auto, modul de depozitare si comercializare a oualor, marcarea oualor de consum in 

conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr.589/2008 privind regimul de comercializare a ouălor. 

Producătorii particulari pot comercializa ouă in cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de desfacere a 

acestora în pieţele agroalimentare/targuri, numai dupa efectuarea examenului ovoscopic de către personalul 

veterinar din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. 

Sunt interzise activitatile de comercializare a oualor în spaţii improvizate, fara asigurarea temperaturii şi 

a conditiilor de igienă corespunzătoare, comercializarea ouălor cu coaja crapată sau lovită sau marcate 

necorespunzator. In cazul identificarii unor astfel de deficiente, se vor lua masuri de retragere de la 

comercializare, confiscare, distrugere, precum si aplicarea de sanctiuni contraventionale si emiterea de ordonante 

de suspendare/ interzicere a activitatii operatorilor economici implicati. 

d.Lapte şi produse din lapte 

In timpul controalelor oficiale se va verifica daca producătorii agricoli care comercializeaza lapte şi 

brânzeturi în pieţele agroalimentare şi târguri, detin documente de înregistrare sanitară veterinară si pentru 

siguranta alimentelor, emise de către D.S.V.S.A. Galati conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 

cu modificari si completari. 

Laptele crud destinat vânzării directe către consumatorul final sau prelucrării în brânzeturi trebuie să 

provină numai de la animale sănătoase care nu suferă de boli ce pot fi transmise la om prin intermediul laptelui si 

care au fost crescute in exploatatii autorizate/inregistrate sanitar-veterinar.Producătorii care vând direct lapte crud 

către consumatorul final în pieţe trebuie să deţină documente care să ateste starea de sănătate a animalelor de la 

care a fost obţinut laptele - fise de sanatate completate de medicii veterinar din localităţile de origine si vizate de 

medicul veterinar zonal. 

Vor fi verificate conditiile de comercializare directa catre consumatorii finali a brânzeturilor  produse de 

producătorii agricoli, acestea trebuie expuse la vânzare doar în spaţiile special amenajate din pieţe agroalimentare 

şi târguri, în vitrine destinate acestui scop, în recipiente (tăvi) confectionate din materiale necorodabile, uşor de 

curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, inox, etc). De asemenea brânzeturile trebuie protejate corespunzător 

împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare către consumatorul final (de exemplu: în 

recipiente din material plastic, pungi din plastic incolore, etc). Sunt permise transportul şi păstrarea în vederea 

vânzării directe către consumatorul final a brânzeturilor, în recipiente confecţionate tradiţional din lemn (putini), 

cu condiţia că acestea să fie curate şi identificate corespunzător, pentru prevenirea contaminării şi asigurarea 

trasabilitătii produselor. 

Pentru comercializarea directa către consumatorul final a brânzeturilor obţinute de producătorii agricoli în 

pieţele agroalimentare şi târguri, se vor utiliza doar ambalaje de desfacere de unică folosinţă corespunzatoare 

(pungi de plastic alimentare, hârtie cerată alimentară, etc.) sau alte tipuri de recipiente curăţate şi igienizate 

corespunzător. 

Se va verifica asigurarea trasabilităţii brânzeturilor comercializate către consumatorul final, prin 

verificarea existentei informaţiilor scrise din partea producătorului care trebuie să conţină menţiuni referitoare la 

denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii. Se vor verifica metodele de 

etichetare utilizate : aplicarea pe ambalajul de transport sau comercializare a unor etichete adezive, utilizarea de 

pungi imprimate, afişarea din momentul expunerii la vânzare şi pe toată perioada comercializării, a unor 

informaţii înscrise pe tăbliţe şi/sau panouri aplicate deasupra sau în dreptul produsului prezentat.Laptele şi 
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brânzeturile obţinute de către producătorii agricoli trebuie să fie sigure pentru sănătatea consumatorilor şi să nu 

conţină germeni patogeni care pot produce toxiinfecţii alimentare la om. 

Medicii veterinari oficiali care asigura supravegherea pietelor agroalimentare vor verifica modul în care 

sunt respectate condiţiile sanitare veterinare pentru transportul, depozitarea  şi comercializarea laptelui şi a 

brânzeturilor obţinute de producătorii agicoli. 

e.Pestele si produsele din pescuit: 

In timpul controalelor oficiale se va verifica daca operatorii economici care comercializeaza 

comercializeaza  peste si  produse din pescuit, detin documente de înregistrare sanitară veterinară si pentru 

siguranta alimentelor, emise de către D.S.V.S.A. Galati conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 

cu modificari si completari. 

De asemenea vor fi verificate conditiile sanitare veterinare de functionare, modul in care este asigurata 

trasabilitatea pestelui si a produselor din pescuit, informatiile furnizate consumatorului de elementele de 

identificare, respectarea temperaturii de depozitare si comercializare, provenienta ghetii utilizate pentru 

mentinerea temperaturii, precum si daca gheata este in cantitate suficienta si a fost obtinuta din apa potabila 

I. Măsurile ce trebuie aplicate pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane (PPA)  

 Având în vedere:   -situația epidemiologică sub raportul pestei porcine africane (PPA) pe teritoriul României precum si 

apariția unor focare de pestă porcină africană (PPA) în țările vecine  conform datelor publicate de către Oficiul Internațional pentru 

Epizootii (OIE),in vederea prevenirii propagării PPA pe teritoriul României considerăm necesară intensificarea 

controalelor oficiale și aplicarea unor măsuri privind monitorizarea circulației pe teritoriul național a: porcinelor vii 

între exploatații și de la exploatații către abatoarele autorizate sanitar veterinar, preum si a cărnii de porc și a produselor 

obținute din carne de porc, sau care conțin carne de porc. 

În acest sens se vor organiza controale oficiale pentru verificarea modului de respectare, de către operatorii din 
sectorul alimentar, a prevederitor legale pesta porcină africană (PPA). 

 Astfel, inspectorii DSVSA Galați vor efectua controale oficiale asupra mijloacelor auto utilizate pentru 
transportul porcinelor vii, cu sprijinul reprezentanților inspectoratelor de Poliție județene, avându-se în vedere 
următoarele aspecte: 

-verificarea documentelor însoțitoare (certificate sanitare veterinare de transport, documente cu informatii despre lanțul 
alimentar, formularele de mişcare pentru suine vii, autorizatii de transport, registrul transportatorului, avize interjudețene), 
care trebuie să ateste originea loturilor de porci vii, rutele de deplasare prestabilite, precum și faptul că sunt respectate 
cerințele referitoare la perioada de timp obligatorie privind prezența porcilor în exploatațiile de origine, înainte de data 
transportului, examinarea clinică și testarea prin examen de laborator; 

- verificarea stării de igienă a mijtoacelor auto destinate pentru transportul loturilor de porci vii. 

Totodată vor fi verificate în trafic, cu sprijinul reprezentanților Inspectoratelor de Poliție județene, 

inclusiv mijloacele auto proprietate personală, în vederea verificării mișcării porcinelor vii, provenite di 

gopodăriile populației, precum și a cărnii proaspete de porc, a cărnii tocate, a cărnii preparate și a 

produselor din carne de porc, destinate consumului propriu și care au fost obțiute de la porci vii proveniți 

din exploatații nonprofesionale. 

Persoane de contact de la nivelul DSVSA GALATI  

-pentru sesizari  in domeniul sigurantei alimentelor  

Dr. Lenuta Ichim - Sef  Birou Control Oficial Alimente de origine Animala – tel. 0745 793 981 

Dr. Ana Tudose -coordonator : CSVSAO – 0745 662 183 

-pentru sesizari  in domeniul sanatatii animalelor : 

 Dr.  Maxim Adrian-sef SCOSBA -telefon  0784 252 803 
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