AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
ORDIN
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare,
transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine
nonanimală
Văzând Referatul de aprobare nr. 6994 din 7 decembrie 2017 al Direcţiei Generale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor,
ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de
sănătate şi de bunăstare a animalelor, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5) şi ale art. 48 alin. (7) 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 prevederilor art. 4 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. I. – La articolul 4 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi
desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport,
valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 29 decembrie 2008, cu modificările şi
completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Prezentul ordin se aplică până la data de 31 decembrie 2018.”
Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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PRESEDINTE – SECRETAR DE STAT
Dr. Geronimo Răducu BRANESCU

REFERAT DE APROBARE
Având în vedere statutul de stat membru al României, elaborarea legislaţiei naţionale în
domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor are ca scop prevederea normelor naţionale
pentru implementarea legislaţiei comunitare ce se aplică direct la nivelul statelor membre, respectiv
Regulamente şi Decizii ale Comisiei Europene şi Consiliului şi transpunerea prevederilor
Directivelor Comisiei Europene.
Controlul oficial pe teritoriul României, începând cu 1 ianuarie 2007, se realizează în
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 882/2004 al Parlamentului European şi Consiliului
din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformităţii cu
legislaţia în domeniul alimentelor şi furajelor, sănătăţii şi bunăstării animale, de către autorităţile
competente desemnate, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
fiind instituţia coordonatoare în domeniul siguranţei alimentelor.
În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 882/2004, autorităţile competente trebuie
să efectueze controale oficiale bazate pe proceduri documentate care să conţină informaţii şi
instrucţiuni pentru personalul care desfăşoară această activitate. De asemenea, Regulamentul
Comisiei Europene nr. 882/2004 prevede la Capitolul VI “Finanţarea controalelor” faptul că
autorităţile competente trebuie « să se asigure de disponibilitatea resurselor financiare adecvate
pentru a furniza personalul necesar şi alte resurse necesare pentru controalele oficiale, prin orice
mijloace pe care le consideră conrespunzatoare, inclusiv prin stabilirea de onorarii sau taxe. »
Clasificarea unităţilor din acest domeniu în funcţie de risc şi stabilirea frecvenţei
controalelor pentru fiecare categorie de risc în parte a fost realizată astfel încât să fie acoperite toate
tipurile de unităţi supuse controlului oficial, din domeniul produselor de origine nonanimală.
În acest context, în anul 2009 a fost adoptat Ordinul ANSVSA nr. 113/2008 privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în
unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor
şi subproduselor de origine nonanimală.
Având în vedere evoluţia unităţilor care trebuie evaluate şi controlate, precum şi frecvenţa
necesară privind controalele efectuate, a fost agreată prelungirea aplicării Ordinului pentru anii
2010 – 2017, astfel încât să fie menţinuţi în continuare în sistem specialiştii angajaţi în baza
Ordinului ANSVSA nr. 113/2008 şi să fie organizate programe de instruire pentru acest personal
care să permită realizarea adecvată a activităţii de control oficial.
Din datele colectate de Direcţia Siguranţa Alimentelor de Origine Nonanimală reiese ca au
fost:
- identificate şi înregistrate un număr 146.746 unităţi
- evaluate un număr de 8929 unităţi, în perioada ianuarie -septembrie 2017
- realizate un număr de 83.531 inspecţii şi controale, în perioada ianuarie - octombrie 2017.
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Analizând aplicarea acestui Ordin pe perioada 2009-2017 se poate aprecia că activităţile
desfăşurate au contribuit cu certitudine la atingerea unui nivel ridicat al siguranţei alimentelor şi ca
atare considerăm oportună prelungirea aplicabilităţii Ordinului 113/2008 până la data de 31
decembrie 2018.
Neaplicarea prevederilor Ordinului privind activitatea de control oficial ar putea pune în
pericol realizarea activităţii de control oficial al alimentelor în condiţii adecvate, conform cerinţelor
europene, precum şi credibilitatea ANSVSA şi a României privind capacitatea acesteia de a gestiona
controlul pe piaţă al produselor alimentare şi reacţia promptă în cazul în care sunt identificate
riscuri/riscuri potenţiale privind sănătatea şi interesele consumatorilor.
Având în vedere discuţiile din cadrul şedinţei Consiliului Consultativ al ANSVSA din data
de 28.11.2017 privind necesitatea adoptării unor măsuri de modificare/completare a cadrului
legislativ pentru desfăşurarea controalelor oficiale care să permită îmbunătăţirea acestuia, propunem
următorul calendar de actvităţi care să permită elaborarea şi promovarea legislaţiei aferente până la
sfârşitul lunii martie 2018, astfel:
1. ANSVSA va solicita formularea de propuneri din partea patronatelor/asociaţiilor
profesionale de profil – termen limită pentru transmiterea propunerilor: 8 ianuarie 2018;
2. ANSVSA va întocmi proiecte de modificare /completare a legislaţiei – termen: sfârşitul
lunii ianuarie 2018;
3. ANSVSA va organiza 2 întâlniri ale Consiliului Consultativ pentru discutarea proiectelor
legislative în cursul lunii februarie 2018;
4. ANSVSA va publica pe site proiectul legisltiv – termen : sfârşitul lunii februarie 2018;
5. ANSVSA va adopta proiectul de act normativ până la sfârşitul lunii martie 2018.
În acest context a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea Ordinului
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control
oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a
produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală, al carui referat avem rugămintea săl aprobaţi.
Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL
Dr. Cristian DUICU
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Dr. Bogdan LICĂRETE
DIRECTOR
Monica NEAGU
Intocmit: Şef Serviciu Felix NICOLESCU
Consilier Marius STAN
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