AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR HUNEDOARA

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE D.S.V.S.A HUNEDOARA
PE 9 LUNI 2016

Intreaga activitate desfăşurată de D.S.V.S.A Hunedoara în calitate de autoritate competentă în asigurarea
sănătăţii animalelor şi siguranţei produselor alimentare s-a realizat având la bază legislaţia Uniunii Europene în
domeniu, în conformitate cu prevederile „ Programului acţiunilor de supraveghere , prevenire şi control al
bolilor la animale , al celor transmisibile de la animale la om , protecţia animalelor, protecţia mediului , în
concordanţă cu Planul de acţiuni pe anul 2016 pentru realizarea in judeţul Hunedoara a obiectivelor cuprinse
in Programul de Guvernare in direcţia siguranţei alimentelor, sănătăţii animalelor şi sănătăţii publice.
Obiectivele asumate şi urmărite în Planul de acţiuni şi în Programul Strategic au fost reprezentate de
stabilirea statusului de sanatate a animalelor domestice si sălbatice,a corelaţiei dintre bolile animalelor si
transmiterea acestora la om ,precum si asigurarea condiţiilor de igiena a produselor de origine animala provenite de
la acestea si a produselor de origine nonanimala destinate consumului uman , asigurarea sanatatii publice si
protejarea intereselor consumatorilor.
Aceste obiective au fost grupate pe responsabilităţi specifice ale compartimentelor din structura
D.S.V.S.A. Hunedoara, conform organigramei aprobate prin Ord.571/2014, modificat prin Ord.661/2014, după cum
urmează:
I.

SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE ANIMALA Activitatea desfasurata in

primele 9 luni ale anului 2016 de către personalul serviciului a fost orientata către :
1. Realizarea acţiunilor sanitare veterinare strategice care s-a desfăşurat conform programării in procent de
96%
2. Monitorizarea focarelor de boala declarate:
De la începutul anului 2016 au fost declarate si gestionate conform prevederilor legale următoarele focare de boli:
- FOCARE AIE -36
-FOCARE LEB-2
- FOCAR DE SCRAPIE-1
-FOCARE LEPTOSPIROZA-2
- FOCAR DE VAROOZA-1

Pentru toate focarele s-au luat imediat măsuri de combatere şi profilaxia difuzării bolilor, măsuri puse în aplicare de
Centrul Local de Combatere al Bolilor si concretizate prin întocmirea de programe de măsuri de combatere şi
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profilaxie, evaluare şi despăgubire a proprietarilor de animale in conformitate cu legislaţia in vigoare.
3.1mplementarea programelor naţionale de monitorizare.control si eradicare a anumitor boli si zoonoze ce
primesc cofinantare din partea Comisiei Europene
In anul 2016,s-a primit aprobarea UE pentru următoarele programe de monitorizare,control si eradicare
cofinantate:
-Programul de supraveghere pentru bluetongue
-Programele de control ale salmonelozelor zoonotice in populaţiile de găini ouatoare,găini de reproducţie,broi Ieri
-Programul de supraveghere ,control si eradicare a rabiei la vulpi
-Programul pentru monitorizarea si controlul pestei porcine -Programul
de supraveghere pentru gripa aviara
-Programele de monitorizare a encefalopatiilor spongiforme transmisibile
Pentru fiecare boala au fost respectate procedurile de implementare si monitorizare specifice fiind întocmite si
transmise rapoartele tehnice si financiare intermediare si finale .
II.

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATICA SI CONTROL ADMINISTRATIV

1.Actualizarea bazei de date privind identificarea si înregistrarea animalelor si in BND in
primele 9 luni ale anului 2016 se prezintă astfel:
In SNIIA judeţul Hunedoara exista următoarele efective de animale identificate in exploataţii:
Nr crt

SPECIA
NR.TOTAL ANIMALE
IDENTIFICATE

NR. ANIMALE IDENTIFICATE IN 2016 NR. ANIMALE
IDENTIFICATE IN 2016 in
in exploataţii nonprofesionale
exploataţii comerciale

1

bovine

301974

11142

3612

2

bubaline

1867

-

3

ovine

1176511

1
67559

4

caprine

73497

5

suine

462092

2811
16021

826
3822

III.

12945

SERVICIUL CA TA GRA FIERE .ÎNREGISTRARE ,EVALUARE TRACES

1. Asigurarea funcţionarii legale a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar .
Conform Ord .111/2008 cu completările si modificările ulterioare sunt înregistrate sanitar Veterinar
748 obiective (magazine alimentare,unitati alimentaţie publica,măcelării carmangerii etc) si 12 obiective
sunt autorizate sanitar veterinar pentru efectuarea de schimburi intracomunitare conform Ord.57/2010
cu completările si modificările ulterioare Conform Ord.16/2010 sunt autorizate sanitar veterinar,
înregistrate in SNIIA si monitorizate:61 exploataţii comerciale apicole ,1 incineratoare ,516 exploataţii
de tip A , si 9 unitat DDD respectandu-se legislaţia specifica pe fiecare specie privind condiţiile de
biosecuritate si bunăstare a animalelor.
In conformitate cu Ord.93/2008 sunt înregistrate 2 farmacii ,in conformitate cu Ord.109/2008 sunt
înregistrate 8 magazine furaje.
IV SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SIGURANŢA ALIMENTELOR
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Pentru apărarea sănătăţii publice s-au urmărit şi monitorizat următoarele aspecte:
1.Realizarea Programului strategic de supraveghere.prevenire si control a bolilor la
animale si a celor transmis ibile de la animale la om
In primele 9 luni ale anului 2016 programul strategic privind controlul oficial prin recoltări de probe ,a
fost realizat cu unele mici excepţii
Pentru produsele de origine nonanimala au fost planificate 367recoltari probe si au fost verificate prin
program strategic 362 din probele planificate
Pentru produsele de origine animala ,s-au prelevat 682 probe conform programării stabilite programul
strategic.
Au fost efectuate 1295 controale oficiale fata de 1120 prevăzute in programul strategic
2. Expertiza sanitar veterinara a produselor de origine animala
în vederea depistării bolilor transmisibile la om, prevenirii pătrunderii pe piaţă a produselor care
prezintă un risc major pentru sănătatea publică la nivelul D.S.V.S.A Hunedoara, se realizează monitorizare
permanentă şi constantă a zoonozelor cu raportarea situaţiilor apărute în conformitate cu reglementările
EFSA.
3. Monitorizare zoonoze
Toate animalele tăiate in cursul anului 2016(3909 bovine, 921 ovine,88 porcine, 148cabaline, 5896970 pui
broileri) au fost examinate pentru:
Bruceloză, Campylobacterioză , Echinococoză, Listerioză, Salmoneloză, Tuberculoză, Influenţa aviară,
Botulism, Leptospiroză, Yersinioză, Cisticercoză, Antrax, Trichineloză, Encefaolopatii Spongiforme
Transmisibile.

4. Monitorizare alerte
In primele 9 luni ale anului 2016 au fost gestionate 14 alerte pentru produse de origine animala si 11 alerte pentru
produse de origine nonanimala transmise prin SRAFF, fmd încheiate si soluţionate in timp util(max48h).
VLABORATORUL SANITAR VETERINAR SI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
LSVSA a fost acredita REN AR in anul 2009 obţinând certificatul de acreditare LI741,recreditat in anul
2013 si evaluat in anul 2014 obţinând certificat valabil pana in anul 2017.
In prezent sunt acreditate 26 analize.
In sinteza,activitatea LSVSA pe primele 9 luni ale anului 2016 se prezintă astfel:
>SECTIA HISTOPATOLOGIE SI EST a realizat următoarele analize: 7183examene
>SECTIA PARAZITOLOGIE-a realizat 2133 analize
>SECTIA BACTERlOLOGIE-a analizat 594 probe
>SECT1A ANATOMIE PATOLOGICA-a analizat 1301 probe
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>SECTIA VIRUSOLOGIE-a analizat 38243.probe
>SECTIA SEROLOGIE-a analizat 37567 probe
> SECŢIA CHIMIE ALIMENTARAa analizat 206 probe produse de origine animala si 448 probe produse de origine
nonanimala
>SECTIA ECOPATOLOGIE SI PROTECŢIA MEDIULUI -a analizat 519 probe >SECTIA TOXICOLOGIE a
analizat 981probe

VI. BIROUL DE INSPECŢIE SI CONTROL
Total controale pe primele 9 luni 2016 : 1112 controale
Pentru aspecte in neconcordanta cu legislaţia in vigoare constatate in timpul controalelor au fost aplicate 149
amenzi contravenţionale in valoare de 277500 l e i , 168 avertismente conform OG 2/2001 si au fost
emise 12 ordonanţe de suspendare a activitatii(OSA)
Nr.petitii înregistrate/solutionate :70 petitii înregistrate 70 petitii soluţionate
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VIL ACTIVA TA TEA SER VICIUL UI ECONOMIC ADMINISTRA TIV
l.Din punct de vedere al managementului economic eficienta in gestionarea mijloacelor financiare s-a
concretizat si in 2016 in evaluarea resurselor financiare alocate de la bugetul de stat si a veniturilor proprii(in
sensul creşterii acestora din urma),evaluarea si raţionalizarea cheltuielilor(cheltuielile au fost in concordanta cu
nevoile instituţiei in contextul bugetului alocat)
Prin Compartimentul Relaţii cu Publicul instituţia a desfasurat o activitate transparenta de informare
periodica in legătură cu activitatile instituţiei de interes general si specific ,comunicarea desfasurandu-se prin
presa locala ,prin mijloacele de comunicare radio,TV locale,prin participări la emisiuni de radio,TVcomunicate
de presa.

Propuneri de imbunatatire a activitatii
Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara

Cresterea si imbunatatirea vizibilitatii si imaginii institutiei printr-o
comunicare eficienta cu mass-media.
Intensificarea si imbunatatirea colaborarii cu alte institutii conexe
domeniului de activitate.
Cresterea raportului cost/eficienta legat de gestionarea resurselor
bugetare in activitatea desfasurata si dotarea corespunzatoare cu
echipamente necesare desfasurarii activitatii analitice a laboratorului sanitar
veterinar.
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