AGENTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU
SIGURANTA PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALA

NOUL PACHET DE IGIENĂ GARANŢIA UNOR
ALIMENTE SIGURE

Agentia Sanitar-Veterinara si pentru
Siguranta Produselor de Origine Animala
ASVSPOA este instituţia abilitată
să controleze şi să asigure
implementarea legislaţiei în
vigoare cu privire la sănătatea
animalelor, sănătatea publică şi
siguranţa alimentelor

Prioritatile ASVSPOA
(sanatatea animalelor, sanatatea
plantelor si igiena alimentelor)
-

Preluarea aquisului comunitar;
Intărirea controlului frontierelor;
Modernizarea si restructurarea unităţilor şi laboratoarelor;
Controlul sănătăţii si identificarea animalelor;
Controlul reziduurilor;
Sănătatea plantelor;
Instruirea personalului veterinar.
(STRUCTURA si ORGANIZAREA seriviciilor veterinare va fi
efectuata pe baza acestor prioritati)

Introducere (1)
LEGISLATIA DE BAZA
Uniunea Europeana
Reg.178/2002 – Legea alimentelor, care
necesita abrogarea si inlocuirea cu un nou act
normativ care preia in totalitate prevederile
Regulamentului
4 Noi Reg. („Noul Pachet de
Igienă”01.01.06)
Republica Moldova
Legea nr. 78/2004, privind siguranta
alimentelor

Legislatia in UE










Reg. (CE) Nr. 178/2002 – Legea alimentelor
Reg. (CE) Nr. 852/2004 – Reguli generale privind
igiena alimentelor
Reg. (CE) Nr. 853/2004 – Reguli specifice de igiena
pentru alimentele de origine animala
Reg. (CE) Nr. 854/2004 – Controlul oficial al
alimentelor de origine animala
Reg. (CE) Nr. 882/2004 - Controlul oficial al
alimentelor si furajelor

Legislatia nationala
Reglementări privind “NOUL PACHET DE IGIENA” in
Republica Moldova
 HG nr. 412/2010 - Reguli generale privind igiena
alimentelor Reg. 852/2004
 HG nr. 435/2011 – Reguli specifice de igiena alimentelor
de origine animală Reg. 853/2004
 HG nr. 1112/2010 - controlul oficial al alimentelor de
origine animală Reg. 854/2004


REGULAMENTUL 882/2004 este in curs de transpunere

LEGISLATIA DE BAZA
Legea 78/2004 (Reg.178/2002) – Legea
alimentelor

PRINCIPII

Responsabilitate
Analiza riscului
Precautiunii
Transparentei
Trasabilitate

LEGISLATIA DE BAZA
Reg.178/2002 – Legea alimentelor
A pus bazele unor noi concepte in domeniul
igienei alimentelor.
Cea mai importanta modificare fata de vechile
directive – responsabilitatea producatorilor de
produse alimentare

LEGISLATIA DE BAZA
Reg.178/2002 – Legea alimentelor
Alte principii si definitii noi fata de vechile
directive:
1. Analiza riscului (art. 3, pct. 10)
- Evaluarea riscului (art. 3, pct. 11)
- Gestiunea riscului (art. 3, pct. 12)
- Comunicarea riscului (art. 3, pct. 13)

LEGISLATIA DE BAZA
Reg.178/2002 – Legea alimentelor
2. Principiul precautiunii (art. 7)
Posibilitatea de a dispune masuri suplimentare atunci
cand situatia o impune, pana la aparitia unor noi
informatii stiintifice.
3. Principiul transparentei (art. 9)
- Consultarea si informarea publicului si accesul acestuia
la documente
-

LEGISLATIA DE BAZA
Reg.178/2002 – Legea alimentelor

4. Principiul trasabilitatii (art. 3, pct. 15)
-

Capacitatea de a urmarii un aliment sau a
ingredientelor unui aliment pe parcursul
etapelor de productie, prelucrare si
distributie.

LEGISLATIE DE BAZA
H.G. 412/2010 (Regulamentul nr.
852/2004 al CE) (1)

1.

Stabileşte cerinţele generale de
igienă, care trebuie respectate
de operatorii din domeniul
alimentar:
In domeniul obtinerii de
produse primare (conditii
minime care trebuie sa le
indeplineasca cei care obtin
produse primare)

LEGISLATIE DE BAZA
Regulamentul nr. 852/2004 al CE (2)

2.











In domeniul vanzarii cu
amanuntul si productiei de
alimente

Conditii generale de igienă
Conditii structurale
Conditii de transport
Cerinţe privind
echipamentul
Controul deşeuri
alimentare
Controlul potabilitati apei
Igiena personalului

LEGISLATIE DE BAZA
Regulamentul nr. 852/2004 al CE (3)
Stabileste regulile generale care trebuie
respectate in toate unitatile cu profil alimentar
precum si activitatile care trebuie inregistrate
sanitar veterinar, in vederea:











Prevenirii contaminării
încrucişate
Controlului dăunătorilor
Controlului materiei prime
Controlul ambalarii şi împachetarii
corespunzatoare
Aplicarii controlului temperaturii
Aplicarii procedurilor bazate pe principiile
HACCP
Controlul starii de sanatate al personalului

LEGISLATIE DE BAZA H.G. 435/2011
(Regulamentul nr. 853/2004 al CE) (1)
Stabileşte cerinţe specifice pentru produsele de
origine animala si activitatile care se autorizeaza
sanitar veterinar după cum urmează:
 Carnea proaspătă (inclusiv vânat sălbatic)
 Carnea tocată, preparate din carne etc.
 Produse din carne
 Livrarea de grăsimi animale şi jumări
 Lapte crud şi produse din lapte
 Ouă şi produse din ouă
 Moluşte bivalve vii
 Picioruşe de broască şi melci
 Produse din peşte
 Colagen
 Gelatină

LEGISLATIE DE BAZA
Regulamentul nr. 853/2004 al CE (2)
Stabileşte cerinţe speciale
(suplimentare) pentru produsele
de origine animala si activitatile
care se autorizeaza sanitar
veterinar după cum urmează:
Cerinţe privind controlul

temperaturii

Sistemul de management
al Siguranţei Alimentelor,
HACCP

Identificarea şi controlul
punctelor critice în producţie

Instruirea personalului

Controlul materilor prime

1.
-

LEGISLATIE DE BAZA H.G.
1112/2010 (Regulamentul nr.
854/2004 al CE) (1)

Stabileste atributiile si responsailitatile medicului
veterinar oficial, care asigura supraveherea si controlul
sanitar veterinar in unitate:
Inspectia ante-mortem (pe fiecare specie)
Inspectia post-mortem (inspectia carnii)
Marcarea de sanatate;
Masuri care se aplica in caz de neconformitate a
unitatilor sau a produselor (detaliere);

Masuri care se aplica in caz de
neconformitate (art. 9)
-

-

impunerea unor masuri de igienizare;
Interdictia de plasare pe piata, import sau export;
returnarea, retragerea sau dupa caz distrugerea
produselor;
utilizarea produselor in alte scopuri;
suspendara activitatii unitatii;
retragerea autorizatiei unitatii;
retinerea oficiala (sechestrul) si reexpedierea;
orice alta masura considerata corepunzatoare.

LEGISLATIE DE BAZA
Regulamentul nr. 854/2004 al CE (2)
2. Stabileste gradul de pregatire pentru
acceptare ca medic veterinar oficial:
- Cunostiinte privind legislatia de baza;
- Cunostiinte si abiliati privind depistarea
fraudelor;
- Cunostiinte despre prevederile Codex
- Cunostiinte privind tehnologia de procesare
- Cunostiinte in prevenirea si combaterea
riscurilor;
- Cunostinnte HACCP (auditul programelor, etc)
- Cunostiinte despre EST, etc

LEGISLATIE DE BAZA
Regulamentul nr. 882/2004 al CE (1)
este in curs de transpunere
1. Stabileste cadrul organizatoric in baza caruia se
efectueaza controalele oficiale, efectuate de
serviciile veterinare de la nivel central, regional
si local;
2. Stabileste principiile in baza carora se
elaboreaza procedurile de control,verificare,
inspectie, audit etc;
3. Stabileste principiile in baza carora se
elaboreaza metodele de prelevare probe ;
4. Stabileste masurile care se iau asupra loturilor
necorespunzatoare provenite din import

LEGISLATIE DE BAZA
Regulamentul nr. 882/2004 al CE (2)
4. Stabileste principiile in baza carora se realizeza planurile
de control (strategiile de control anuale);
5. Stabileste metodele de control din partea Comisie
Europene, asupra tarilor terte ce intentioneaz sa export
in U.E.;
6. Stabileste sumele care trebuie percepute pentru
controlul oficial efectuat de medicul veterinar din unitati;
7. Obliga Autoritatea Veterinara Centrala sa elaboreze
proceduri natinale referitoare la inregistrarea si
autorizarea operatorilor din industria alimentara
(detalierea);

Inregistrarea/Autorizarea veterinara a
operatorilor din domeniul alimentar
-

In baza articolului 31 din Reg. 882/2004,
ASVSPOA trebuie sa elaboreze doua acte
normative astfel in care sa fie detaliate
procedura de inregistrare/autorizare a
operatorilor

Inregistrarea





-

Ce reprezinta inregistrarea pentru un
operator din sectorul alimentar?
Scopul inregistrarii este acela de a oferii autoritatii
veterinare datele necesare pentru ca acesta sa poata
efectua ori de cate ori e necesar o verificare in
conformitate cu prevederile Regulamentului 882/2004
Date cu privire la:
locul in care este situat obiectivul (adresa completa);
activitatile desfasurate;
numar, tipurile si cantitatile de produse obtinute;
locurile de comercializare sau livrare a produselor;

Inregistrarea








sta la baza elaborarii listelor oficiale intocmite
de autoritatea veterinara
informatiile in baza carora se face
inregistrarea sunt publice si pot fi transmise si
altor autoritati cu atributii in domeniu
informatiile sunt utilizate in scopul apararii
sanatatii publice
Autoritatea Veterinara elaboreaza si detine la
zi lista actualizata cu operatorii din domeniul
alimentar inregistrati.

Inregistrarea
(categoriile operatoriilor
alimentari)











tuturor operatorilor implicati in activitati de vanzare
directa a produselor primare;
carmangeriilor, macelariilor, stupinelor etc;
restaurantelor si cantinelor;
pensiunilor turistice unde se gatesc si prepara
alimente;
magazinele de desfacere a produselor de origine
animala;
supermarcheturilor, depozitelor alimentare

Autorizarea










este obligatorie pentru functionarea unitatilor de procesare a
alimentelor de origine animala (unitati supuse regulilor specifice
– abatoare, fabrici produse lapte, unitati produse din carne)
o unitate de procesare nu poate functiona daca nu a fost
autorizata de catre serviciile veterinare
autorizarea nu cuprinde urmatoarele activitati:
(a) legate de productia primara si vanzarea directa a produselor
primare;
(b) gatirea si servirea alimentelor;
(c) vanzarea cu amanuntul a alimentelor.

Autorizarea
- Autorizarea este un proces complex, care
poate dura mai multe luni.
- Acesta autorizare se va acorda numai
unitatilor care corespund prevederilor Reg.
852/2004 si 853/2004.
- Va presupune elaborarea unei documentatii
adecavate (schita, proiect cu amplasarea,
memoriu tehnic, fisa de evaluare etc).
- Unitatile care solicita autorizarea vor fi
verificate de mai multe ori atat de la nivel
central cat si de la nivel raional.

Implementarea sistemului HACCP obligatia operatorilor
1. „Sistemul HACCP este un instrument care ajută operatorii din
industria alimentară să realizeze un standard mai înalt de
siguranţă a alimentelor. Sistemul HACCP nu trebuie privit ca o
modalitate de auto-reglementare şi nu va înlocui controlul oficial”
2. Baza legala care impune elaborarea si aplicarea
autocontroalelor bazate pe principii HACCP – Reg 852/2004,
Anexă - Reguli generale pentru igiena produselor alimentare,
capitolul I, Prevederi generale, articolul 5, punctul 1
3. Operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să pună în
aplicare, să implementeze şi să menţină o procedură sau proceduri
permanente bazate pe principiile HACCP.

Multumesc pentru atentie !

