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DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
CĂLĂRAŞI

Nr. 19064 / 09.12.2014

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

În conformitate cu adresa dvs. nr. 8103 / 02.12.2014, referitoare la
reuniunea Colegiului Prefectural din data de 12.12.2014, vă transmitem alăturat
materialul cu „Măsurile dispuse în perioada următoare pentru protejarea
populaţiei la achiziţionarea de produse şi servicii specifice sărbătorilor de iarnă.”
Menţionăm 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 Călăraşi prin Decizia
nr 182/02.12.2014, s-au dispus urmatoarele:
1. Inspectorii de specialitate ai D.S.V.S.A Călăraşi vor participa in echipe de
control în perioada 2.12 – 29.12.2014, 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 fiecafe zi de sambata si duminica la
nivelul targurilor de animale vii autorizate sanitar vetreinar: Calarasi, Budesti cat si
in localitati in care se organizeaza aglomerari de animale: Minastirea, Lehliu Gara
2. Conform prevederilor Ordinului A.N.S.V.SA 29/2014, in perioada 45.12.2014 la nivelul D.S.V.S.A. – L.S.V.S.A Călăraşi 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
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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.
Orice suspiciune de infestatie cu Trichinella spp. constatata de catre medicii
veterinari concesionari, va fi confirmata sau infirmata, dupa caz, de catre L.S.V.
Călăraşi;
In cazuri pozitive la trichineloza masurile vor fi luate de catre medicii
veterinari zonali impreuna cu inspectori ai D.S.V.S.A Călăraşi.
3. Medicii veterinari oficiali, medici veterinari de libera practica, agenti
economici – exploatatii comerciale porcine, targuri de animale vii, cat si primariile,
avps-urile 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 , cat si asupra semnelor de boala pentru influenta aviara (gripa
aviara) si a pseudopestei aviare, a bluetongue avand in vedere situatia
epidemiologica a aevolutiei acestor boli in State Membre si tari terte.
4. D.S.V.S.A Călăraşi in cadrul cntroalelor oficiale prin medicii veterinari
va urmari, in principal, urmatoarele aspecte:
-respectarea conditiior sanitare veterinare de functionare a unitatilor care
comercializeaza produse de origine animala, care au fost autorizate, inregistrate
sanitar veterinar, precum si a mijloacelor de transport al produselor de origine
animala;
-respectarea conditiilor de depozitare a produselor de origine animala;
-provenienta alimentelor de origine animala modul in care sunt detinute
produse de
origine animala, a modului in care sunt manipulate si expuse la vânzare;
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-respectarea latului frigurific prin controale privind detinerea de vitrine
frigorifice care sa mentin ~ o temperatura corespunzatoare si care sa evite
contaminarea produselor;
-respectarea cerintelor referitoare la marcarea carnii si identificatrea a
produselor de
origine animala, in special prezenta marcii de sanatat pe carcasele, semicarcasele
si sferturile de caracase provenite de la porcine si existenta, dupa caz, a
certificatului de sanatate pentru carne;
-respectarea cerintelor referitoare la marcarea produselor de origine
animala;
-respectarea

cerintelor referitoare la etichetarea produselor de origine

animala;
-respectarea conditiile de functionare a unitatilor inregistrate sanitar
veterinar din
sectorul alimentatiei publice, a pensiunilor agroturistice, unde se vor organiza
mese festive, precum si a pietelor agroalimentare in care se comercializeaza
produse de origine animala;
-interzicerea taierii animalelor in scopul comercializarii carnii sau a
produselor rezultate pentru consum public, În alte locuri sau patii, decât cele
autorizate sanitar veterinar;
-interzicerea comercializarii produselor de origine ani Ia in alte locuri
decât cele autorizate/ inregistrate sanitar veterinar;
-verificarea existentei echipamentelor si a aparaturii necesare efectuarii
examenului trichineloscopic in cadrul CSV
- aplicarea dispozitiilor privind sacrificarea porcilor proveniti din gospodariile
populatiei in abatoarele autorizate sanitar veter inar, unde sunt efectuate controale
veterinare ale animalelor vii si a carnii provenite de la acestea, in conformitate cu

prevederile legale privind conditiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la
miscarea suinelor vii pe teritoriul Romaniei.
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Totodata, o atentie deosebita se va acorda asupra mod lui in care sunt
respectate conditiile sanitare veterinare În târgurile organizate pentru vânzarea
animalelor vii precum si cele organizate periodic de autoritatile locale in vederea
comercializarii produselor alimentare de origine animala traditionale.
5. In vederea asigurarii respectarii conditiilor sanitare veterinare pentru
comercializarea carnii de porc, provenita din unitati autorizate sanitar veterinar,
D.S.V.S.A Călăraşi 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.
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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;
- 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 Ordinului A.N.S.V.S.A 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
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de vanzare stradal, in care nu este asigurata o temperatura si o stare de igiena
corespunzatoare.
9.

D.S.V.S.A Călăraşi 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
În cazul În care, cu ocazia controalelor oficiale sunt identificate neconformitati,
se va dispune aplicarea de masuri in conformitate cu prevederile legislatiei
sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in vigoare, respectiv
retragerea/confiscarea produselor alimentare, sanctionarea contraventionala,
suspendare sau interzicerea activitatii unitatilor, impunerea unor masuri urgente
de igienizare a patiilor si locurilor respective etc.

La nivelul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
Călăraşi 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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