Republica Moldova
Prezentare cu tema:
“Conditii sanitare veterinare
pentru desfasurarea activităţilor de VÂNZARE
DIRECTĂ de produse primare,
precum si a activităţilor de VÂNZARE CU
AMĂNUNTUL de produse de origine animala”

Baza legala
- Prevederile Art. 1, alin (4) din Regulamentul
Consiliului 852/2004 si ale art. 31 din
Regulamentul Consiliului 882/2004 (HG nr.
412/2010)

(ASVSPOA - ca autoritate de reglementare in coordonarea activitatilor

din domeniul sanitar veterinar, trebuie sa stabileasca conditiile care
reglementeaza furnizarea directa de catre producator de cantitati mici
de produse primare catre consumatorul final si trebuie sa stabilesca
si procedurile care trebuie urmate pentru inregistrarea acestora)

INREGISTRAREA NU SE APLICA:

- In cazul produselor primare obţinute
de către producătorii particulari şi care
sunt destinate consumului propriu

INREGISTRAREA SE APLICA
1. In cazul micilor producatori care VAND
DIRECT produse primare;
2. In cazul unitatilor de VANZARE CU
AMANUNTUL a alimentelor de origine
animala;

INREGISTRAREA VETERINARA
Document conform
Legislatiei nationale

Document conform
legislatiei nationale
Produse primare obtinute
in ferma proprie, sau direct din natura
1. Micii producatori
care desfasoara
activitati de vanzare
directa de produse
primare

Produsele obtinute in unitati
autorizate/inregistrate sau la
fata locului

Numai in localitate

2. Unitatilor de
vanzare cu
amanuntul a
alimentelor de
origine animala

Piete, targuri, oboare, exopozitii
sarbatori religioase organizate
Direct consumatorului
de autoritatile de la nivel local,
Unitati cu
final la locul producerii
raionar si regional
vanzare cu
amanuntul
Unitati de procesare
apartinad
autorizate in orice cantitate
producatorului
indiferent de distanta la care
din raion

se afla unitatea

Direct
consumatorului
final la locul
producerii,
inclusiv catre
alte unitati de
alimentatie
publica din raion

SCOPUL INREGISTRARII
Scopul inregistrarii este acela de a oferi autoritatii
veterinare datele necesare pentru ca autoritatea
veterinara sa poata controla in orice monent, in
conformitate cu prevederile Regulamentului 882/2004,
unitatile de vanzare directa si de vanzare cu amanuntul
Datele furnizate autoritatii veterinare sunt referitoare la:
- locul in care se desfasoara activitatea (adresa completa);
- activitatile desfasurate;
- numar de animale, produsele obtinute, personalul care
participa la activitati, mijloace de transport, etc;
- locurile de comercializare sau livrare a produselor
obtinute;

1. VANZARE DIRECTA
Furnizarea directă de catre producator a
produselor primare către consumatorul final sau
furnizarea acestora în cantităti mici către unitaţi de
vânzare cu amănuntul din localitate sau dintr-o
localitate învecinată.
Exemplu: un crescator de vaci care vinde
laptele obtinut de la vacile sale, un pescar care
prinde peste si il vine, un vanator care vinde vanatul
prins, un crescator de pasari care vinde ouale
obtinute de la gainile proprii, etc.
În termenul de vânzare directă a produselor primare NU SUNT
INCLUSE ACTIVITATILE DE LIVRARE de la locul de producere a
produselor primare în vederea procesării ulterioare la unităţile
autorizate sanitar veterinar, care pot fi efectuate fara a fi restrictionate
din punct de vedere al cantitatilor si razei de distributie.

PRODUSE PRIMARE
Produse primare – produsele rezultate din
producţia primară, incluzând produsele
obţinute din creşterea animalelor, sau cele
provenite din vânătoare sau pescuit.
Din categoria produselor primare fac parte:
laptele colectat direct de la animale, pestele
pescuit, ouale, mierea extrasa, incusiv
carnea de pasare sau iepure obtinte in ferma,
vanatul, scoicile si melcii vii etc.

NU SUNT PRODUSE PRIMARE:
- Carnea obtinuta de la bovine, porcine, cabaline, ovine,
caprine, etc;
- Produsele din lapte procesate - branza, smantana,
casul, urda etc;
- Pestele eviscerat, decapitat, fileurile etc;
- Mierea de albine omogenizata sau incalzita;
- Orice alt produs primar care a fost supus unui tratament
(fierbere, afumare, sarare etc).
Aceste produse trebuie obtinute in unitati de procesare
autorizate (abatoare, fabrici produse carne, fabrici
procesare lapte etc) sau in unele unitati de vanzare cu
amanuntul inregistrate (carmangerii, centre de prelucrare
lapte, centru colectare peste etc)

Obligatii ale micilor producatori
- Inregistrarea acestora la Directiile
raionale;
- Aplicarea masurilor de prevenire a
contaminarii produselor primare,
mentinerea sanatatii a animaleor
mentinerea igienei echipamentelor,
prevenirea introducerii zoonozelor, etc.
- Anuntarea autoritatii veterinare asupra
produselor primare care pot constitui un
risc pentru sanatatea publica.

Documente necesare pentru vanzarea
directa a produselor primare
1. documentul de înregistrare sanitară veterinară;
2. actul de identitate al producatorului;
3. carnetul de sănatate (fişa de aptitudini a
producatorului);
4. carnetul de sănatate al animalelor de la care au
fost obţinute produsele primare;

2. VANZARE CU AMANUNTUL
Definitie: furnizarea de produse alimentare de origine
animală, obţinute în unităţi înregistrate/autorizate sanitar
veterinar sau/şi furnizarea restrânsă, localizată şi limitată
de produse alimentare de origine animală obţinute în
cantităţi mici în unităţi de desfacere cu amănuntul la locul
producerii şi care sunt comercializate către:
1) consumatorul final la locul producerii;
2) alte unităţi de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar veterinar de
pe teritoriul R. Moldova;
3) către unităţi de alimentaţie publică înregistrate sanitar veterinar, fără
a depăşi limitele de suprafaţă ale teritoriului R. Moldova;
4) consumatorul final cu ocazia târgurilor, pieţelor, expoziţiilor,
sărbătorilor religioase, etc., organizate periodic de către autorităţile de
la nivel local, raional si regional.

TERMENI
1) furnizare restrânsă – valorificarea în cantităţi mici a
produselor alimentare către consumatorul final prin alte
unităţi de vânzare cu amănuntul
Ex. carnea transata intr-o macelarie care este destinata comercializarii
in alt magazin apartinand producatorului;

2) furnizare localizată – valorificarea produselor alimentare
pe o raza bine delimitată în jurul unităţii de obţinere, nefiind
necesara o supraveghere deosebită, în special privind
condiţiile de transport şi respectarea lanţului frigorific .
Ex. branza obtinuta intr-un centru de prelucrare lapte care este
destinata comercializarii directe catre consumatorul final pe raza judetului;

3) furnizare limitată - obţinerea la locul de vânzare a unei
categorii de produse alimentare destinate valorificării către
consumatorul final prin alte unităţi de vânzare cu
amănuntul.
Ex. numai preparate carne, numai branza sau smantana, numai peste
sau produse din pescuit etc;

CANTITATI MICI
Următoarele cantităţi de produse de origine
animală obţinute în unitatea de vânzare cu
amănuntul şi care sunt destinate vânzării către
consumatorul final prin alte unităţi de vânzare cu
amănuntul:
1. carne preparată şi produse din carne – până la 2000kg/săptămână;
2. lapte pasteurizat si alte produse lactate lichide – 1000l/săptamână;
3. branzeturi – până la 1000kg/săptămână;
4. peşte şi produse din pescuit – până la 1000kg/săptămână;
5. vânat sălbatic şi produse din vânat – până la 300kg/lună;
6. carne de pasăre, lagomorfe şi produse – până la 500kg/lună.”
7. melci şi moluşte – până la 500kg/lună;
8. ouă de consum – până la 1000 ouă/lună.

Conditii pentru vanzarea cu
amanuntul
Acestea sunt prevazute in Regulamentul Consiliului nr.
852/2004 (HG 412/2010) - conditii generale pentru:
- proiectare design si constructie
- tavane pereti si pardosele
- spatii pentru depozitare si procesare
- echipamente de curatare si dezinfectie
- spalatoare de maini
- ventilatie si canalizare
- deseurile rezultate, etc.
- ambalare, transport, igiena personalului instruirea
acestuia, etichetare etc.

Responsabilitatile operatorilor din
domeniul vanzarii cu amanuntul

-

Responsabilii trebuie să se asigure că produsele obţinute
şi comercializate către consumatorul final, nu prezintă
risc pentru sănătatea publică şi că sunt îndeplinite toate
condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare referitoare la:
etichetare,
asigurarea trasabilităţii,
parametrii de calitate şi salubritate ai materiilor
prime şi produselor finite,
controlul apei,
instruirea personalului şi controlul stării de sănătate,
controlul dăunătorilor,
monitorizarea deşeurilor,
întreţinerea şi igiena spatiilor şi a echipamentelor.

TIPURI DE UNITATI SI ACTIVITATI DE
VANZARE CU AMANUNTUL CARE SE
SUPUN INREGISTRARII
-Carmangerie care produce carne tocata sau preparata pe care le
comercializeaza la fata locului sau care sunt destinate
comercializarii cu ocazia targurilor, pietelor, organizate periodic
de autoritatile competente.
-Centru de prelucrare lapte care receptioneaza laptele de la
producatorii din localitate sau de la ferma proprie si pe care il
prelucreaza in branza pe care o comercializeaza la fata locului
sau pe care o transporta catre un magazin apartinand aceluiasi
proprietar din judet, catre restaurante sau in piete
- Centru colectare peste, macelarie, restaurante, magazine etc,
impreuna cu cantitatile si locurile in care pot fi comercilizate
produsele obtinute.

Derogari cu privire la cantitati si
distante
Directiile raionale, in baza analizei
riscului pe care îl prezintă produsele de
origine animală destinate consumului
uman si ţinând cont de unitaţile situate
in zone cu restricţii geografice, pot
dispune marirea cantităţilor de produse
de origine animală obţinute şi a razei de
distribuţie.

-

CONCLUZII
Branza si produsele din lapte, carnea rosie, produsele din carne, produsele
din peste, mierea cupajata vor fi obtinute numai in unitati
autorizate/inregistrate sanitar veterinar care respecta prevederile
Regulamentelor Consiliului din 852/2004 si 853/2004 si vor fi
comercializate numai ambalate sau preambalate

-

Micii producatori vor vinde direct in piete sau targuri numai produsele
primare ca lapte, oua, miere iar pentru aceasta trebuie sa respecte
prevederile din Anexa nr. 1 din Regulamentelor Consiliului din 852/2004

-

Laptele de la stane va fi prelucrat in branza numai la nivelul unitatilor sau
centre de prelucrare lapte care sa indeplineasca conditiile de igiena

-

Toti operatorii din domeniul alimentar vor fi inregistrati de catre autoritatea
veterinara si pot fi supusi oricand unui control din partea autoritatii
veterinare

-

Vanzarea directa sau vanzarea cu amanuntul se va efectua numai in baza
documentului de inregistrare eliberat de DSVSPOA raionala care
efectueaza controlul sanitar veterinar la locul producerii sau la locul
comercializarii

Va multumesc pentru atentie!

