AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Ordin
pentru aprobarea Strategiei de creştere a performanţelor
şi de eficientizare a activităţii sanitar - veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor din România

Văzând Referatul de aprobare nr. 425 din 6 februarie 2014, întocmit de
Direcţia Generală Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor din cadrul
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 63 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul art. 2 şi art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor emite următorul ordin:
Art. 1. - Se aprobă Strategia de creştere a performanţelor şi de eficientizare a
activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din România, prevăzută
în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor, institutele naţionale veterinare şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Preşedintele
Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Vladimir Alexandru Mănăstireanu

Bucureşti, 7 februarie 2014
Nr. 20

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Anexa la
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.20/2014

Strategia de creştere a performanţelor şi eficientizare a activităţii
sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din România

1. Analiza situaţiei
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită
în continuare ANSVSA, prin profilul ei, reprezintă o instituţie strategică de importanţă
naţională maximă, garantând siguranţa alimentară şi sănătatea oamenilor şi a şeptelului din
România.
Necesitatea adoptării unei strategii se impune datorită schimbării unora dintre
obiectivele fixate anterior în activitatea desfăşurată la nivelul autorităţii. Pentru atingerea
obiectivelor pe care ANSVSA şi le fixează prin această strategie, devine imperativă creşterea
performanţelor funcţionarilor publici din cadrul serviciilor de stat sanitar – veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor de la nivel central şi judeţean, precum şi eficientizarea activităţii
acestor servicii.
În fixarea obiectivelor strategiei, trebuie să se ţină cont de următoarele ţinte:
⋅
câştigarea de noi pieţe de desfacere pentru comerţul cu animale vii şi produse
alimentare;
⋅
alinierea la nevoia tot mai crescută, la nivel mondial, a cererii de alimente;
⋅
crearea unui climat de încredere referitor la gestionarea riscului transmiterii anumitor
entităţi patogene la om, pe cale directă sau indirectă;
⋅
reducerea pierderilor economice generate de scăderea producţiei zootehnice şi a
neconformităţii produselor alimentare datorate evolutiei unor boli la animale şi plante;
⋅
creşterea calităţii produselor alimentare oferite pieţii;
⋅
eficientizarea programului strategic naţional de supraveghere, monitorizare şi control,
protecţia animalelor şi protecţia mediului, în urma îndeplinirii căruia tot mai multe boli la
animale să fie eradicate, iar barierele impuse comerţului cu animale vii sau cu produse de
origine animală să fie depăşite;
⋅
creşterea raportului cost/eficienţă legat de gestionarea resurselor bugetare în
activitatea desfăşurată la nivelul direcţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DSVSA, inclusiv a
laboratoarelor din cadrul acestora, şi dotarea corespunzătoare cu echipamentele necesare
desfăşurării activităţii analitice a laboratoarelor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, denumite în continuare LSVSA.
Tot din analiza situaţiei prezente, s-a concluzionat că trebuie avut în vedere că
performanţa unor servicii poate fi afectată de factori intrinseci, printre care sunt de semnalat:
⋅
specificul geografic şi infrastructura căilor rutiere din ţara noastră;
⋅
sitemul de creştere a animalelor specific în sud-estul Europei;
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⋅
numărul exploataţiilor şi unităţilor din industria alimentară care beneficiază de
serviciile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
⋅
structura serviciilor veterinare din România;
⋅
necesarul de pregătire continuă a personalului prin instruiri naţionale şi/sau
internaţionale în vederea cresterii performantelor;
⋅
fluctuaţia şi mobilitatea specialişilor, determinate de deschiderea graniţelor europene;
⋅
procesul continuu de implementare a noilor cerinţe ale Uniunii Europene privind
activitatea sanitar -veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, capacităţile de diagnostic şi
testele de laborator, la care România, în calitatea ei de stat membru trebuie să se alinieze;
⋅
stadiul acreditării laboratoarelor în conformitate cu termenele stipulate de
regulamentele comunitare şi complexitatea determinărilor efectuate de către acestea;
⋅
calificativul obţinut la testările interlaboratoare din cadrul schemelor de
intercomparare;
Rezultatele analizei SWOT a ANSVSA realizată în anul 2013 demonstrează că
serviciile veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din România trebuie să întreprindă
următoarele măsuri de îmbunătăţire:
Interne:
a. reorganizarea structurilor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în
vederea creerii unor organizaţii performante;
b. instruirea personalului pentru a putea răspunde din punct de vedere profesional
la exigenţele standardelor europene;
c. eficientizarea activităţii laboratoarelor, în vederea îmbunătăţirii raportului
calitate/cost în activitatea de testare şi diagnostic;
d. elaborarea unor programe de supraveghere şi control în conformitate cu
nevoile reale de certificare a statusului de sănătate pentru animalele care fac
obiectul comerţului intracomunitar şi a exportului;
e. implementarea unor măsuri la frontierele de stat ale României capabile să
prevină introducerea pe teritoriul ţării a unor agenţi patogeni periculoşi pentru
sănătatea animală şi, implicit, umană;
f. crearea capabilităţilor de prevenire şi reacţie la bolile infecţioase considerate
majore, în conformitate cu legislaţia specifică privind sănătatea animală, a
cărei linie generală este că „este mai bine să previi, decât să combaţi”, ceea ce
ar atrage după sine limitarea costurilor economice, sociale şi de mediu, în
controlul bolilor;
g. eficientizarea programelor de supraveghere, monitorizare şi control în
sănătatea animală şi implementarea cu acurateţe a activităţilor planificate;
h. simplificarea şi îmbunătăţirea procedurilor de lucru generale şi specifice de la
nivelul serviciilor de stat sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
i. utilizarea eficace a reţelei intranet în vederea facilitarii comunicării interne;
j. efectuarea de misiuni de audit tehnic, periodic, conform programului anual şi
ori de câte ori este cazul, la nivelul structurilor tehnice de la toate nivelurile
ierarhice.
Externe:
a. reprezentarea specializată a instituţiei la întrunirile organizaţiilor europene şi
internaţionale pe domeniile specifice de activitate în vederea participării active
în procesul de decizie;
b. creşterea şi îmbunătăţirea imaginii şi vizibilităţi instituţiei prin comunicarea
eficientă în mass-media şi prin site-ul ANSVSA;
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c. intensificarea şi îmbunătăţirea colaborarii cu alte instituţii conexe domeniului
de activitate
din România precum şi cu organizaţiile europene şi
internaţionale de profil;
d. eliminarea restricţiilor sanitar - veterinare internaţionale impuse comerţului şi
deschiderea de noi pieţe externe pentru produsele româneşti.
Luând în considerare cele de mai sus şi faptul că la ora actuală, atât la nivel comunitar,
cât şi internaţional, comerţul devine din ce în ce mai globalizat, facilitând astfel mobilitatea
crescută a efectivelor de animale şi produselor alimentare, se impune îmbunătăţirea
capacităţii de reacţie a tuturor structurilor din sistemul naţional sanitar veterinar şi pentru
siguranţa alimentelor şi eficientizarea activităţilor din domeniu, în vederea realizării unui
control oficial riguros al sănătăţii animalelor, a produselor alimentare şi a hranei pentru
animale, cu asigurarea în primul rând a trasabilităţii lanţului alimentar, pentru a garanta
siguranţa consumatorilor.
2. Scop
Scopul prezentei strategii este acela de a îmbunătăţi performanţele şi eficienţa
activităţilor în domeniul sănătăţii şi bunăstarii animalelor, siguranţei alimentelor şi a
hranei pentru animale şi a controlului oficial în vederea:
asigurării conformităţii cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în
vigoare;
asigurării unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane, a intereselor
consumatorilor şi a funcţionării eficiente a pieţei interne;
informarea, stimularea şi încurajarea producătorilor interni, de
asemenea promovarea produselor indigene de calitate şi a produselor
tradiţionale astfel încât să fie stimulată creşterea economică.

3. Obiective generale
1. asigurarea unui cadru legislativ optim care reglementează activităţile sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
2. uniformizarea activităţilor curente prin elaborarea de modalităţi şi proceduri de lucru
specifice în vederea folosirii unui limbaj comun şi reducerea diferenţelor de abordare
a subiectelor similare;
3. dezvoltarea şi implementarea sistemelor electronice de gestionare şi control a
proceselor decizionale şi a proceselor de lucru specifice;
4. îmbunătăţirea competenţelor personalului în scopul creşterii performanţelor şi a
eficienţei activităţilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
5. creşterea eficacităţii activităţii LSVSA, şi imbunătăţirea raportului calitate preţ pentru
reducerea costurilor generate de activităţile analitice.
4. Obiective specifice
1. Obiectiv general - Asigurarea unui cadru legislativ optim care reglementează
activităţile sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
Obiective specifice
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Nr.
crt.
1.1.

1.2.

1.3.

Obiectiv specific
Analiza cadrului
legislativ existent
naţional şi european
Propuneri în vederea
elaborării, modificării
şi/sau aborgării actelor
normative, elaborarea
calendarului de
aprobare a
reglementărilor
Îmbunătăţirea şi
eficientizarea
programului acţiunilor
de supraveghere
multianual

Plan de acţiune

Termen de
îndeplinire
1.1.1 Identificarea elementelor legislative Până în
contradictorii, asemănătoare şi/sau căzute în iulie 2014
desuetudine şi a domeniilor care necesită
reglementare
1.2.1 Reducerea numărului de acte Până în
normative, asigurarea unui cadru legislativ decembrie
flexibil şi uşor de aplicat
2014

1.3.1 Dezvoltarea de aplicaţii IT care să Până în
permită planificarea coerentă şi eficientă a iulie 2015
activităţilor sanitare veterinare şi a
bugetului necesar precum şi controlul
realizării programului
1.3.2 Evaluarea datelor şi obţinerea
concluziilor obiective pentru a fi suport
decizional în strategiile pentru controlul şi
combaterea bolilor precum şi direcţionarea
fondurilor pe matrici, zone de producţie,
zone geografice cu risc.

2. Obiectiv general - Uniformizarea activităţilor curente prin elaborarea de modalităţi şi
proceduri de lucru specifice în vederea folosirii unui limbaj comun şi reducerea
diferenţelor de abordare a subiectelor similare
Obiective specifice
Nr.
crt.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Obiectiv specific

Plan de acţiune

Termen de
îndeplinire
Analiza procedurilor de lucru 2.1.1 Identificarea domeniilor şi Până în
specifice, pe domenii de activitate procedurilor
care
necesită iulie 2014
uniformizare şi stabilirea măsurilor
pentru realizare.
Elaborarea procedurilor de lucru
2.2.1 Uniformizarea serviciilor Până în
specifice, a instrucţiunilor şi a
publice
veterinare,
reducerea decembrie
ghidurilor de bune practici
timpului de soluţionare a diferitelor 2014
necesare
subiecte similare.
Pregătirea personalului care
2.3.1 Creşterea nivelului de Până în
utilizeaza procedurile,
cunoştinţe a personalului pentru iulie 2015
instrucţiunile sau ghidurile prin
înţelegerea corectă şi aplicarea
instruiri
uniformă a ghidurilor elaborate.
Controlul modului de
2.4.1 Indentificarea eventualelor Până în
implementare a reglementărilor pe carenţe
de
implementare
şi decembrie
domenii specifice de activitate
dispunerea
măsurilor
pentru 2015
conformare.
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3. Obiectiv general - Dezvoltarea şi implementarea sistemelor electronice de gestionare
şi control a proceselor decizionale şi a proceselor de lucru specifice
Obiective specifice
Nr.
crt.
3.1.

3.2.

3.3.

Obiectiv specific
Analiza la nivel central
şi teritorial a modului
de gestionare şi
circulaţie a
documentelor precum
şi elaborarea planului
de măsuri pentru
îmbunătăţire
Dezvoltarea sistemelor
electronice şi a bazelor
de date specifice şi
introducerea datelor
necesare

Instruirea personalului
responsabil de
utilizarea aplicaţiilor

Plan de acţiune

Termen de
îndeplinire
3.1.1 Identificarea lacunelor cu privire la Până în
gestionarea şi circulaţia documentelor;
iulie 2014
3.1.2 Identificare de măsuri concrete de
utilizare treptată a formatelor electronice;
3.1.3 Elaborarea şi aprobarea planului de
măsuri.
Dezvoltarea aplicaţiilor IT pentru:
3.2.1 elaborarea planului cifric;
3.2.2 controlul realizării programului de
supraveghere;
3.2.3 controlul şi eradicarea bolilor;
3.2.4 interconectarea aplicaţiilor existente şi
viitoare în domeniul identificării şi
înregistrării animalelor;
3.2.5 programul de supraveghere, controlul
si eradicarea bolilor, analizelor de laborator,
precum şi în domeniul activităţilor de
control;
3.2.6 standardizarea activităţii analitice a
LSVSA şi arondarea judeţelor către acestea
pe criterii de performanţă şi eficienţă.
3.3.1 Creşterea performanţelor personalului
implicat şi capacitate de reacţie rapidă în
cazurile în care este necesar;
3.3.2 Buna funcţionare a sistemului şi
reducerea riscului de producere a
evenimentelor neprevăzute.

Până în
septembrie
2015

Până în
decembrie
2015

4. Obiectiv general - Îmbunătăţirea competenţelor personalului şi creşterea
performanţelor şi eficienţei activităţilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor
Obiective specifice
Nr.
crt.
4.1.

4.2.

Obiectiv specific
Analiza resurselor umane
existente din punct de
vedere al necesarului de
pregătire profesională
Elaborarea unui plan de

Plan de acţiune

Termen de
îndeplinire
4.1.1 Asigurarea unei metodologii unitare Până în
şi coerente de desfăşurare a activităţii de mai 2014
instruire în funcţie de numărul şi
pregătirea personalului existent.
4.2.1 Alcătuirea unui plan de acţiuni în Până în
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instruiri care să acopere
necesităţile de pregătire ale
personalului din domeniu

vederea creşterii eficienţei, randamentului septembrie
şi performanţelor personalului sanitar – 2014
veterinar şi pentru siguranţa aliementelor;
4.2.2 Cursuri specifice de „formare de
formatori” – crearea la nivel central a unui
grup de experţi pe domenii specifice care
să realizeze instruirea în cascadă a
personalului.

5. Obiectiv general - Creşterea eficacităţii activităţii LSVSA şi îmbunătăţirea raportului
calitate-preţ pentru reducerea costurilor generate de activităţile analitice
Obiective specifice
Nr.
crt.

Obiectiv specific

5.1.

Uniformizarea
activităţilor
curente prin
elaborarea de
modalităţi şi
proceduri
operaţionale
specifice pentru
impunerea unui
limbaj comun şi
reducerea
diferenţelor de
abordare a
subiectelor
similare

Plan de acţiune

Termen
de
îndeplini
re
5.1.1 Elaborarea unui catalog al metodelor de analiză care să Până în
conţină informaţii despre echipamentele folosite, necesarul decembri
de resurse umane, materiale şi reactivi în vederea normării e 2014
consumului de materiale şi reactivi şi a timpului analitic
pentru înregistrarea acestora în LIMS;
5.1.2 Uniformizarea activităţilor de control oficial al
laboratoarelor prin definirea elementelor vulnerabile,
standardizarea listelor de verificare, a formularelor de
raportare/centralizare a neconformităţilor, abaterilor şi
sancţiunilor şi implementarea unor mecanisme de urmărire şi
raportare a planurilor de remediere;
5.1.3 Corelarea bazelor de date referitoare la operatorii din
industria alimentară şi la exploataţiile comerciale existente în
aplicaţia LIMS cu informaţiile existente pe site-urile
ANSVSA şi/sau DSVSA;
5.1.4
Revizuirea
procedurii
pentru
“Desemnarea
laboratoarelor care pot efectua analiza probelor prelevate în
cadrul controlului oficial privind hrana pentru animale şi
produsele alimentare, sănătatea şi bunăstarea animalelor”
5.1.5 Revizuirea procedurii “Evaluarea laboratoarelor sanitar
- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vederea
autorizării”
5.1.6 Stabilirea unui nomenclator cu denumirea metodelor de
analiză utilizate pentru analiza probelor prelevate în cadrul
controlului oficial, conform referenţialelor în vigoare şi
configurărilor LIMS, care să fie preluate în programul
acţiunilor strategice, în vederea unformizării termenilor;
5.1.7 Elaborarea de ghiduri pentru implementarea şi
validarea metodelor de analiză pentru fiecare domeniu,
ghiduri care să conţină inclusiv macheta protocolului de
validare;
5.1.8 Elaborarea unor proceduri generale comune prin care să
se uniformizeze activităţile curente de pe întreg procesul
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5.2.

Concentrarea
activităţii
laboratoarelor
sanitare
veterinare şi
pentru siguranţa
alimentelor
judeţene pe poli
de competenţă în
vederea creşterii
eficacităţii
analitice

5.3.

Reducerea
costurilor
generate de
efectuarea
analizelor şi de
achiziţia
materialelor şi
reactivilor

analitic (ex: tratarea cererii de analiză, recepţia probelor,
pregătirea probei pentru analiză, circuitul probelor,
asigurarea calităţii rezultatelor, raportarea rezultatelor, etc.)
5.1.9 Demararea acreditării procesului de organizare a
testelor de intercomparare;
5.1.10 Prioritizarea acreditării metodelor multireziduale
pentru reziduuri, contaminanţi, substanţe interzise, aditivi
alimentari/furajeri (ex.: reziduuri de antibiotice cu mai mulţi
analiţi per grupă, în loc de metode cu un singur antibiotic);
5.1.11 Dezvoltarea de laboratoare alternativă pentru
subiectele care fac obiectul unui singur laborator desemnat.
5.2.1 Concentrarea activităţii LSVSA pe domenii analitice
mai reduse având în vedere profilul de activitate şi numărul
unităţilor de industrie alimentară de pe raza judeţului,
capacitatea de producţie şi specificul geografic, tipul şi
numărul de probe analizate în control oficial astfel încât să se
elimine din lista de încercări acreditate cele pentru care nu
mai există probe sau numărul foarte redus al acestora nu mai
justifică plata acreditării;
5.2.2 Stabilirea de criterii în vederea alocării de resurse
umane şi financiare pe un domeniu mai restrâns de activitate
pentru a creşte capacitatea analitică, implicit şi eficacitatea;
5.2.3 Dezvoltarea sistemului analitic mobil (autolaboratoare)
astfel încât să poată efectua diferite activităţi specifice
(siguranţa alimentelor, sănătatea animalelor, transportul
probelor).
5.3.1 Elaborarea Programului acţiunilor de supraveghere,
prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi
protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor,
suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi a Programului
de supraveghere şi control în domeniul siguranţei
alimentelor, aplicabile multianual;
5.3.2 Elaborarea unei proceduri de întocmire a necesarului de
materiale şi reactivi centralizat la nivel naţional care să
impună folosirea unui limbaj comun în ceea ce priveşte
denumirea produselor şi specificaţiile tehnice ale acestora
pentru toate LSVSA şi pentru institutele naţionale veterinare;
5.3.3 Dezvoltarea aplicaţiei electronice în cadrul LIMS
pentru crearea stocurilor la nivel naţional de materiale şi
reactivi de laborator;
5.3.4 Redistribuirea între laboratoare a echipamentelor şi
materialelor disponibile, în funcţie de cerinţe;
5.3.5 Distribuirea fondurilor în funcţie de capacitatea
analitică dovedită a fiecărui laborator în parte;
5.3.6 Stabilirea la nivel central a priorităţii acreditării
metodelor de către LSVSA pentru toţi parametrii prevăzuţi
pe o matrice/profil, conform prevederile Programului
acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a
bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om,

Până în
iulie 2015

Până în
decembri
e 2014
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5.4.

5.5.

5.6.

Dezvoltarea şi
implementarea
unei aplicaţii
electronice de
gestionare şi
control a
proceselor
decizionale şi a
proceselor de
lucru specifice
Creşterea şi
îmbunătăţirea
imaginii şi
vizibilităţii
privind activitatea
laboratoarelor

Analiza
oportunităţii de
externalizare a
unor servicii

protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi
ecvideelor, respectiv ale Programului de supraveghere şi
control în domeniul siguranţei alimentelor;
5.3.7 Elaborarea unei proceduri de stabilire a unui grafic de
afluire a probelor arondate în vederea reducerii costurilor
generate de utilizarea probelor martor sau de control, evitarea
supraaglomerării activităţii analitice şi posibilitatea
constituirii unor seturi de probe pentru a elimina analiza ca
probă individuală reducând astfel consumul de kit-uri şi
reactivi;
5.3.8 Identificarea măsurilor necesare care să asigure
respectarea graficului de afluire a probelor.
5.4.1 Dezvoltarea unei aplicaţii electronice în cadrul LIMS Până în
care să identifice şi să arondeze, pe baza criteriilor de decembri
performanţă şi eficacitate stabilite, laboratorul spre care să se e 2015
aflueze probele prelevate în cadrul controlului oficial;
5.4.2 Integrarea LIMS în sistemele de monitorizare şi control
a activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
prin înregistrarea rezultatelor testărilor pentru fiecare
animal/crotalie individual.
5.5.1 Elaborarea de comunicate de presă şi participarea la
emisiuni TV de specialitate a diferitelor persoane cu abilităţi
tehnice şi de comunicare;
5.5.2 Creşterea gradului de încredere a populaţiei în
activitatea serviciilor veterinare, respectiv de a asigura
sanătatea publică şi protecţia teritoriului naţional de boli
transmisibile de mare difuzibilitate;
5.5.3 Participarea la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice;
5.5.4 Modernizarea şi optimizarea pagii web şi a site-ului
ANSVSA în vederea creşterii gradului de transparenţă faţă de
populaţie.
5.6.1 Efectuarea unui audit în vederea obţinerii de soluţii
pentru reducerea costurilor prin externlizarea unor domenii
specifice de activitate.

Până în
Decembri
e 2015

Până în
Decembri
e 2014

Responsabilii de implementare a obiectivelor specifice şi termenele de îndeplinire ale acestora
se regăsesc în „Graficul de acţiune”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta strategie.
Măsurile detaliate pentru implementarea fiecărui obiectiv specific vor fi stabilite de către
specialiştii din cadrul structurilor tehnice şi de control din structura ANSVSA, precum şi de către
instituţiile subordonate acesteia.
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