AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
CĂLĂRAŞI

Nr. 22903 / 17.12.2013

CÃTRE,
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI
CĂLĂRAŞI
D-lui Prefect- Iacob George

În conformitate cu adresa dvs. nr. 8034 / 9.12.2013, referitoare la
reuniunea Colegiului Prefectural din data de 19.12.2013, vă transmitem
alăturat materialul cu masurile dispuse in perioada următoare pentru
protejarea populatiei la achizitionarea de produse si servicii specifice
sărbatorilor de iarna.
Mentionam faptul ca materialul va fi prezentat dr. Eugenia Popescu.

Cu stimă,

D I R E C T OR E X E C U T I V,
Dr. Vasile Nedelcu
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,,Masuri ce urmeaza a fi dispuse in perioada urmatoare pentru protejarea
populatiei la achizitionarea de produse si servicii specifice Sarbatorilor de
iarna’’ prin Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Calarasi
În baza unui program de lucru aprobat de către directorul executiv al
Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Calarasi prin
Decizia nr 20303/25.11.2013, au fost dispuse urmatoarele:
1. Conform Protocolului încheiat
intre Ministerul Administratiei si
Internelor si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta
Alimentelor, inspectorii de specialitate ai DSVSA Calarasi vor participa in
echipe mixte intrainstituţionale, în perioada 15.12.2013 – 27.12.2013, la
actiunile de control in Trafic si in targurile de animale vii, urmarind modul în
care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare privind respectarea
legislaţiei sanitare veterinare referitoare la transportul de animale vii,
produse şi subproduse de origine animală pe drumurile publice, precum si
pentru combaterea furturilor de animale
Astfel, se vor efectua controale :
In data de 15.12.2013 si 22.12.2013 la nivelul targurilor de animale vii din
Calarasi, Budesti si in localitatea Minastirea;
In data de 17 – 20 – 23 – 27.12.2013 vor fi efectuate controale in Trafic
la nivelul punctelor Oltenita, Drajna, Canton – Cuza Voda;
2. Conform adresei DSVSA Calarasi nr 20299/25.11.2013 in perioada
02.– 09.12.2013 la nivelul DSVSA – LSVSA Calarasi s-au organizat instruiri ale
personalului sanitar veterinar implicat in efectuarea examenului
trichineloscopic .
Au participat medici veterinari de libera practica si asistenti veterinari
din cadrul circumscriptiilor sanitare veterinare concesionate, medici
veterinari oficiali din cadrul unitatilor de abatorizare, personalul implicat in
efectuarea examenului de digestie artificiala la nivelul unitatilor de
abatorizare.
Instruirea a fost finalizata prin testarea participantilor cu sustinerea
probei practice, testarea cunostintelor si emiterea adeverintelor de
participare la instruirea anuala;
La nivelul circumscriptiilor sanitare veterinare concesionate s-a dispus
afisarea programului de lucru, a datelor de contact (numar telefon), cat si a
materialului informativ privind obligativitatea efectuarii examenului
trichineloscopic la porcinele care vor fi sacrificate in gospodariile populatiei;
Sacrificarea porcilor in gospodăriile populaţiei se poate face doar
pentru consum propriu, fiind interzisa comercializarea carnii si a produselor
rezultate de la aceştia.
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Orice suspiciune de infestatie cu Trichinella spp. constatata de catre
medicii veterinari concesionari, va fi confirmata sau infirmata, dupa caz, de
catre LSV Calarasi;
In cazuri pozitive la trichineloza masurile vor fi luate de catre medicii
veterinari zonali impreuna cu inspectori ai DSVSA Calarasi.
3. Prin adresa DSVSA Calarasi nr 20794/02.12.2013, medicii veterinari
oficiali, medici veterinari de libera practica, agenti economici – exploatatii
comerciale porcine, targuri de animale vii, cat si primariile au fost notificati si
s-a dispus afisarea materialului informativ asupra semnelor clinice de boala
a pestei porcine clasice si pestei porcine africane in locuri vizibile .
4. DSVSA prin inspectorii de specialitatea a desfasurat campania de
informare a fermierilor si producatorilor de furaje cu privire la masurile ce
trebuie intreprinse pentru asigurarea conformitatii furajelor cu standardele
Uniunii Europene, fiind efectuate instruiri si distribuit ghidul ANSVSA ,,Furaje
Sanatoase pentru Animale’’ la nivelul medicilor veterinari de libera practica,
agenti economici – exploatatii comerciale animale, producatori de furaje
pentru animale, primarii.
5. In vederea asigurarii respectarii conditiilor sanitare veterinare pentru
comercializarea carnii de porc, provenita din unitati autorizate sanitar
veterinar, DSVSA Calarasi va efectua controale si in pieţe agroalimentare,
unitati de comercializare a produselor alimentare, unitati de alimentatie
publica urmarind:
-condiţiile sanitare veterinare de funcţionare a unitatilor care
comercializeaza produse alimentare, daca au fost autorizate/inregistrate
sanitar veterinar precum si mijloacele de transport a produselor alimentare;
-condiţiile de depozitare a alimentelor;
-provenienţa alimentelor;
-cerinţe referitoare la marcarea carnii, prezenta mărcii de sanatate pe
carcase, existenta dupa caz a certificatului de sanatate pentru carne;
-cerinţe referitoare la etichetarea produselor alimentare;
-modalitatea de stabilire a termenelor de valabilitate;
- verificarea conditiilor privind transportul carnii de porc care trebuie
efectuat numai in mijloace auto autorizate sanitar veterinar si insotit de
certificate veterinare care sa ateste salubritatea acestora;
- verificarea depozitarii si comercializarii carnii de porc si interzicerea
efectuarii acestor operatiuni in spatii improvizate in care nu este asigurata o
temperatura si o stare de igiena corespunzatoare ;
- verificarea modului in care sunt marcate carcasele de porc si interzicerea
comercializarii acestora in cazul in care nu sunt respectate prevederile
Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 10/2008;
- efectuarea examenelor de specie ;
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-verificarea documentelor legale care insotesc transportul si care atesta ca
produsele au fost supuse controlului sanitar veterinar.
-mişcarea animalelor către pieţe pentru comercializare se va face doar cu
documente sanitare veterinare
- carnea de vanat salbatic (mistret) se poate comercializa pentru consum
uman numai daca au fost afluite catre centre de colectare vanat
(Manastirea, Calarasi, Natural Hunting, Sohatu) unde s-a efectuat examenul
postmortem si au fost recoltate probe pentru efectuarea analizlor pentru
decelare trichina si PPC; admiterea in consum se face dupa comunicarea
rezultatelor prin buletinele de analiza cu rezultat negativ.
6. Conform prevederilor Ord. ANSVSA nr. 111/2008, modificat si
completat ulterior, producatorii locali de produse lactate, care
intentioneaza sa comercializeze/puna pe piata aceste produse, au obligatia
sa se inregistreze la DSVSA judeteana cu aceste activitati de vanzare cu
amanuntul de produse lactate (branzeturi).
Accesul micilor producatori de produse lactate in spatiile special
amenajate din piete, targuri se poate face numai pe baza certificatului de
producator, care constituie actul doveditor al provenientei produselor
lactate.
Certificatul de producator se elibereaza de primariile comunelor, la
solicitarea scrisa a producatorului.
Producatorii locali care valorifica pentru consum public produsele din
lapte in pietele agroalimentare vor avea in mod obligatoriu asupra lor un
carnet de sanatate a animalelor, eliberat si vizat trimestrial de catre medicul
veterinar de la locul unde se află animalele, pe baza verificarii starii de
sanatate a animalelor.
Medicii veterinari oficiali care asigura supravegherea pietelor
agroalimentare vor verifica modul in care sunt respectate conditiile sanitare
veterinare pentru transportul, depozitarea si comercializarea produselor
lactate.
7. verificarea conditiilor privind transportul oualor ; (mijloace de
transport autorizate sanitar veterinar, suspendarea autorizarii sanitare
veterinare pentru mijloacele de transport care nu mai indeplinesc conditiile
sanitare veterinare ) ;
- verificarea depozitarii si comercializarii oualor si interzicerea desfasurarii
activitatii in spatii improvizate in care nu este asigurata temperatura si starea
de igiena corespunzatoare ;
- interzicerea comercializarii oualor nemarcate in unitatile de desfacere ;
- efectuarea examenului ovoscopic de catre personalul veterinar din cadrul
circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor pentru
ouale valorificate de catre producatorii particulari precum si verificarea
modului in care sunt indeplinite conditiile de desfacere a acestora in pietele
agroalimentare;
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- interzicerea comercializarii oualor cu coaja crapata sau lovita si a oualor
de rata, retragerea de la vanzare a acestora si dirijarea pentru valorificare in
scopuri tehnice, confiscarea sau distrugerea acestora;
- conform prevederilor Ord. ANSVSA nr. 111/2008, completat si modificat
ulterior, micii producatorii locali, care intentioneaza sa comercializeze/puna
pe piata aceste produse, au obligatia sa se inregistreze la DSVSA judeteana
cu aceasta activitate de vanzare directa ( oua provenite de la maxim 50
de gaini).
8. Medicii veterinari oficiali care asigura supravegherea sanitara
veterinara a pietelor agroalimentare in care producatorii particulari expun
spre vanzare produse sau alimente de origine animala, vor interzice
comercializarea produselor care nu sunt insotite de documente care sa
ateste provenienta acestora si a alimentelor care in urma controlului sanitar
veterinar au fost declarate necorespunzatoare.
Se va interzice comercializarea produselor si a alimentelor de origine
animala in spatii improvizate, nesupuse controlului sanitar veterinar, sau in
sistem de vanzare stradal, in care nu este asigurata o temperatura si o stare
de igiena corespunzatoare.
9. DSVSA va organiza controale oficiale si inspectii pentru verificarea
modului cum se efectuează marcarea şi certificarea produselor de origine
animala (cărnii proaspete, ouălor şi produselor din lapte, alte produse de
origine animala), conform normelor sanitare veterinare în vigoare la nivelul
unitatilor care vor organiza festivitatea de Revelion
Avand in vedere derularea masurilor din data de 15.12.2013, pentru
neconformitatile constatate au fost aplicate un numar de 22 sanctiuni
contraventionale in valoare totala de 13 400 lei, din care:
- in targuri animale vii Calarasi si Budesti : 3 sanctiuni in valoare totala de
1800 lei si 1 avertisment pentru transport si comercializare de animale vii
(suine) fara documente sanitare veterinare conform H.G. 984/2005.
- in unitati de comercializare produse de origine animala si nonanimala au
fost aplicate 8 avertismente conform O.G. 2/2001 si 10 sanctiuni
contraventionale in valoare de 11600 lei pentru comercializare in locuri
neautorizate sanitar veterinar, cu nerespectarea lantului de frig si a
conditiilor de depozitare conform H.G. 984/2005.
La nivelul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Calarasi al Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor şi al Circumscripţiilor Sanitare Veterinare Zonale va fi asigurată
permanenţa, cu afisarea programului de lucru, locaţiile de pe raza judeţului
unde poate fi efectuat examenul pentru identificarea Trichinellei spp. din
carnea de porc, precum şi numerele de telefon la care consumatorii pot
sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitar veterinare.
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