
DSVSA CLUJ



BAZA LEGALA
1.ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2008 , modificat 

EMITENT:     AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ 

VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

2.Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, cu amendamentele 

ulterioare.
3.ORDIN nr.96 din 2014 , MODIFICAT 

EMITENT:     AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ 

VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 

4.Ordinul nr. 29/2014

5.HG 984/2005-SANCTIUNI

6. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului 

Uniunii Europene nr. 882/2004/CE, cu amendamentele 

ulterioare



DEFINITII :

MAGAZIN ALIMENTAR –
unitate în care se desfăşoară activităţi pentru
păstrarea, prezentarea şi vânzarea separată de
produse de origine animală şi nonanimală
provenite din unităţi autorizate şi/sau
înregistrate sanitar veterinar şi pentru
siguranţa alimentelor,ambalateşi/sau
preambalate de producător.



-document de înregistrare sanitară
veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
documentul emis de DSVSA pentru
activităţile din unităţile supuse înregistrării
-proces-verbal de constatare - documentul
care se completează cu ocazia controlului
privind respectarea condiţiilor efectuat în
fiecare unitate din domeniu.



PENTRU A PUTEA FUNCTIONA UN MAGAZIN 
ALIMENTAR TREBUIE:
Sa obţina documentul de înregistrare sanitară 
veterinară şi pentru siguranţa alimentului, astfel 
trebuie depus la DSVSA următoarele documente:
1. o cerere scrisă
2. schiţa obiectivului
3. copia certificatului constatator 
4. copia a certificatului de înregistrare



În vederea eliberării documentului de 
înregistrare sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor,DSVSA verifică atât 
documentaţia depusă, cât şi, la faţa 
locului, îndeplinirea cerinţelor în domeniul 
specific şi a celor prevăzute în 
Regulamentul Parlamentului European şi al 
Consiliului Uniunii Europene nr. 
852/2004/CE, cu amendamentel
ulterioare.



Inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor întocmesc la faţa locului o un 
proces-verbal de constatare, cuprinzând concluzia 
evaluării:
1.Pentru unităţile care îndeplinesc cerinţele sanitare 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform 
legislaţiei specifice, se emite documentul de 
înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor
2. În cazul în care, se constată neîndeplinirea 
condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, în procesul-verbal de constatare vor fi 
înscrise deficienţele constatate, măsurile dispuse, 
precum şi termenele de remediere a deficienţelor, sub 
semnătura operatorului din sectorul alimentar.



La expirarea termenului de remediere a deficienţelor 
stabilit în procesul-verbal de constatare, operatorul 
din sectorul alimentar solicită, printr-o cerere 
scrisă,DSVSA , reverificarea unităţii.

Documentele de înregistrare sanitară veterinară şi 
pentru siguranţa alimentelor care nu au fost ridicate 
de la DSVSA , de către solicitanţi în termen de 30 de 
zile de la data eliberării vor fi anulate!

Pentru eliberarea documentului de înregistrare 
sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor 
pentru activităţile din magazinul alimentar , tariful 
este de 236 lei



Operatorii din sectorul alimentar se asigura că 
produsele comercializate către consumatorul 
final nu prezintă risc pentru sănătatea publică 
şi că sunt îndeplinite toate condiţiile stabilite 
de legislaţia în vigoare referitoare la:

a) etichetare;
b) asigurarea trasabilităţii;
c) parametrii de calitate şi siguranţă ai 

materiilor prime şi ai produselor finite;



d) controlul potabilităţii apei;
e) instruirea personalului;
f) controlul stării de sănătate;
g) eliminarea dăunătorilor (insecte, rozătoare,

păsări etc.);
h) eliminarea deşeurilor;
i) întreţinerea şi igiena spaţiilor şi a
echipamentelor;

j) aplicarea procedurilor de bune practici de
igienă, bazate pe principiile siguranţei alimentului



CONTROALE, MĂSURI ŞI SANCŢIUNI
-conform Ordinului 29/2014 inspectia se realizeaza 

anual, iar recoltarea de probe in caz de suspiciuni
- În cazul în care, la controalele efectuate DSVSA 
constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de 
funcţionare, notifică în scris acest fapt operatorului din 
sectorul alimentar 



-ŞI POATE DISPUNE URMĂTOARELE MĂSURI:
a) sancţionarea contravenţională în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) suspendarea activităţii până la 

remedierea deficienţelor constatate;
c) interzicerea desfăşurării activităţii pentru 

care nu sunt îndeplinite condiţiile sanitare 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
prevăzute în legislaţia naţională în vigoare;

d) reţinerea oficială a produselor alimentare 
de origine animală şi nonanimală



In anul 2014 

- au fost efectuate un numar de 483 controale in aceste 

obiective

-s-au aplicat  63 amenzi contraventionale conform HG 
984/2005, modificat in valoare de 160400 lei
-12 avertismente 
-3 OSA
-3 OIA
-326,938 kg produse aminentare au fost  retinute oficial



In anul 2015

- au fost efectuate un numar de 99 controale in aceste 

obiective

-s-au aplicat  10 amenzi contraventionale conform HG 
984/2005, modificat in valoare de 20400lei
-2 OSA
-2 OIA
-18,5 kg produse aminentare au fost  retinute oficial



Principalele deficiente in 2014
1.Desfasurarea de activitati fara document 
de inregistrare
2.Nerespectarea normelor de igiena
3. Etichetare neconforma
4. Depozitare si manipulare neconforma
Principalele deficiente in 2015
1.Desfasurarea de activitati fara document 
de inregistrare
2.Nerespectarea normelor de igiena
3. Etichetare neconforma si sistem de tras
4. Depozitare neconforma
5.Produse alimentare cu termen depasit.



VA MULTUMESC !


