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Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor - cadrul 

normativ, strategic şi instituţional

• Direcția Sanitară Veterinara si pentru Siguranța
Alimentelor Satu Mare este organizată ca instituție
publică cu personalitate juridică în subordinea Autorității
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
finanțată din subvenții acordate de la bugetul de stat şi
din venituri proprii, şi reprezintă autoritatea sanitar –
veterinară şi pentru siguranța alimentelor la nivelul
județean.



Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor - cadrul 

normativ, strategic şi instituţional

Direcția Sanitara Veterinara şi pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare şi-a desfăşurat
activitatea în conformitate cu :

• Ordonanța de Guvern nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activității sanitar-
veterinare şi pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;

• Legea nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activității veterinare, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr.1415/2009 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naționale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor şi a unităților din subordinea acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare

• Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța
Alimentelor nr. 571 din 27.06.2014, modificat prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr.
661/11.08.2014 pentru aprobarea structurii organizatorice cadru şi a Regulamentului de
organizare şi funcționare ale direcțiilor sanitare veterinare şi pentru siguranța alimentelor
județene, respectiv a municipiului Bucureşti.



Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor - cadrul 

normativ, strategic şi instituţional

• Domeniul de activitate îl reprezintă totalitatea acțiunilor şi activităților sanitar-
veterinare şi pentru siguranța alimentelor inițiate, desfăşurate şi finalizate, în
vederea asigurării şi garantării sănătății animalelor, sănătății publice, protecției
animalelor, protecției mediului şi a siguranței alimentelor.

• Activitatea DSVSA Satu Mare a urmărit implementarea legislației naționale /
comunitare în domeniul sanitar veterinar având la baza programul de
supraveghere şi control pentru anul 2017 în sensul respectării prevederilor HG
1156/2013 şi a Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr.35/30.03.2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere,
prevenire , control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la
animale la om, protecția animalelor si protecția mediului, de identificare şi
înregistrare a bovinelor , suinelor, ovinelor , caprinelor si ecvideelor, precum si a
normelor metodologice de aplicarea programului de supraveghere si control in
domeniul siguranței alimentelor.



Organizarea şi funcţionarea
DSVSA în anul 2017

• Potrivit Ordinului președintelui ANSVSA nr. 571 din
27.06.2014, modificat prin Ordinul preşedintelui ANSVSA
nr. 661/11.08.2014 , D.S.V.S.A. Satu Mare este condusă un
director executiv (medic veterinar), şi un director
executiv adjunct (medic veterinar), numiți prin ordin al
preşedintelui A.N.S.V.S.A.



În anul 2017 structura 
organizatorică a DSVSA Satu Mare 

a fost următoarea

• Serviciul Control Oficial Sănătatea Animalelor

• Serviciul Control Oficial Siguranța Alimentelor

• Serviciul Evidența Informatică şi Control Administrativ

• Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, TRACES

• 4  - C.S.V.Z.

• 4 – C.S.V.S.A.

• Serviciul Antifraudă

• Serviciul Economic şi Administrativ

• Serviciul Laborator

• Compartiment Sănătate Animală

• Birou Siguranța Alimentelor

• Compartiment Poliția Sanitară Veterinară a Animalelor

• Compartiment Juridic şi Resurse Umane

• Compartiment Audit Public Intern



Activitatea DSVSA Satu 
Mare în anul 2017



Serviciul Control Oficial Sănătatea 
Animalelor

Obiectivele anului 2017 au fost stabilite prin HG 1156/2013 si Ord 35/2016 care stabilesc
Programul Acțiunilor Strategice de interes național, în principal fiind reprezentate de:

• supravegherea clinică permanentă a tuturor efectivelor de animale aflate în proprietatea
gospodăriei populației şi a fermelor.

• supravegherea activității exploatațiilor autorizate / înregistrate sanitar veterinar

• prelevarea de probe biologice pentru efectuarea de examene de laborator în vederea
depistării bolilor infecto-contagioase, parazitare inclusiv probe de apă şi furaje.

• efectuarea de tratamente curative şi profilactice.

• efectuarea de operațiuni imunoprofilactice ( vaccinări)

• efectuarea de acțiuni de dezinfecție, dezinsecție şi deratizare.

• efectuarea de necropsii pentru animalele moarte.



Serviciul Control Oficial Sănătatea 
Animalelor

• verificarea ecarisării teritoriului pentru prevenirea apariției bolilor la animale şi oameni şi
protecția mediului înconjurător.

• promovarea programelor speciale cofinanțate pentru determinarea statusului de sănătate
privind: pesta porcina clasica; encefalita spongiformă bovina; scrapia; salmonelozele
păsărilor; rabia; boala limbii albastre, pesta porcina africana

• testarea animalelor din gospodăriile populației si ferme comerciale in vederea stabilirii
statusului de sănătate în direcția :tuberculoza; leucoza enzootica bovina; bruceloza;anemia
infecțioasă ecvină

• instruiri permanente cu medicii veterinari zonali, concesionari , fermieri , medici veterinari
care au contracte cu ferme de animale precum şi informări şi difuzări de pliante şi alte
materiale către populație în vederea conştientizării acestora privind riscurile apariției unor
focare de boli la animale.

• controlul activității de identificare şi înregistrare a efectivelor de animale din specia bovină,
ovină şi caprină, porcină

• controlul circulației medicamentelor şi produselor biologice de uz veterinar

Întreaga activitate desfăşurată pe anul 2017 a avut ca principal obiectiv supravegherea şi
menținerea stării de sănătate a animalelor de pe raza județului Satu Mare.



Serviciul Control Oficial Sănătatea 
Animalelor

Situația efectivelor de animale în gospodăriile populației / 
exploatații autorizate la data de 31.12.2017

bovine ecvine ovine caprine porcine păsări iepuri animale

de

blana

Fam

albine

câini pisici

Exploataţii

non- profesional

32339 5780 226883 12113 57527 307553 11544 420 14016 36363 9635

FERME 10762 153 25327 1473 85396 1857172 0 0 10450 0 0

Total 43101 5933 252210 13586 142923 2164725 11544 420 24466 36363 9635



Realizare plan cifric 2017

Boala U/M plan realiz.

Denumirea acțiunii

BLUETONGUE
Supravegherea serologică

BOVINE exam 614 594

OVINE exam 0 0

CAPRINE exam 0 0

Supraveghere entomologică

capturi culicoizi
capturi

18 17

PESTA PORCINĂ CLASICĂ

Domestic

Supravegherea serologică
exam

6928
6600

Supraveghere virusologică exam 466 828

Supravegherea clinică exam

Salbatic

Supravegherea serologică
exam

786
1103

Supraveghere virusologică
exam

786
1114



Realizare plan cifric 2017

Supravegherea serologică   (Supraveghere serologica la porci 

domestici in zona de protectie si supraveghere PPA in perioada 

25.09.-09.10.2017)

exam

0 domestic

629 mistret

2819 domestic

1103 mistret

Supraveghere virusologică exam
369 domestic

629 mistret

1044 domestic

1114 mistret

INFLUENŢA AVIARĂ
I. Păsări domestice:

Supravegherea serologică

galinacee exam 390 350

palmipede exam 125 125

Supraveghere virusologică exam 0 0

II. Păsări sălbatice

Supraveghere virusologică exam 10 17

SALMONELOZE 
Găini de reproductie exam 384 332

Găini ouătoare exam 86 94

Broiler exam 453 495

Curcani exam 0 0



Realizare plan cifric 2017

REZISTENŢA ANTIMICROBIANA exam

BOALA DE NEWCASTLE (Pseudopesta aviară)
Supravegherea serologică exam 2380 2062

Supravegherea virusologică exam 0 0

TIFOZA exam 0 13

PULUROZA exam 60 207

MICOPLASMOZA
Probe de sange exam 0 0

Embrioni morti si pui neviabili probe 0 0



Realizare plan cifric 2017

RABIA                                                                                                                        
Supravegherea virusologică

animale domestice
exam

0 6

animale salbatice
exam

0 12

Recoltare vulpi 

supraveghere activă
probe 160

AN 2017 – 135

Camp II 2016 – 80 din care 33 intrate in Ian 2017

Camp I 2017 – 80

Camp II 2017 – 22 Dec 2017 + 23 pana 16.01.2017

Determinarea makerului 

tetraciclină
exam 160

AN 2017 – 135

Camp II 2016 – 80 din care 33 intrate in Ian 2017

Camp I 2017 – 80

Camp II 2017 – 22 Dec 2017 + 58 pana 31.01.2017

Determinarea 

anticorpilor 

postvaccinali-ELISA

exam 160

AN 2017 – 135

Camp II 2016 – 80 din care 33 intrate în Ian 2017

Camp I 2017 – 80

Camp II 2017 – 22 Dec 2017 + 23 până 16.01.2017

BOALA AUJESZKY



Realizare plan cifric 2017
BOALA AUJESZKY

Supravegherea serologică exam 312 315

Supraveghere virusologică exam 14

Probe de creier exam 5

PARATUBERCULOZA

Supravegherea serologică

la taurine şi bubaline exam 0 0

la ovine şi caprine exam 0 13

BRUCELOZA  

Supravegherea serologică

Bovine exam 29683 26107

Ovine şi caprine

Infecția cu Brucella melitensis

masculi exam 6962 6931

femele exam 11499 10639

Infecția cu Brucella suis                                                                                                    

masculi exam 505 344

femele exam 845 922

TUBERCULOZA

în exploatațiile calificate oficial indemne

TCS
testări

43777
41378

în exploatațiile in curs de calificare

TU
testări

TCS 
testări

228



Realizare plan cifric 2017
Boala U/M plan realiz.

Denumirea acțiunii

ENCEFALOPATIA SPONGIFORMĂ BOVINĂ

bovine sănătoase clinic sacrificate pentru consum uman (tăieri normale) în vârsta de 

peste 30 luni

exam 3284 1171

bovine cu semne clinice la inspecția antemortem în vârsta de peste 24 luni
exam 95 51

bovine sacrificate de urgență în vârsta de peste 24 luni
exam 66 17

bovinele moarte în vârsta de peste 24 luni
exam 95 150

bovine suspecte de ESB, indiferent de vârstă
exam 5 3

bovine ucise în cadrul măsurilor de eradicare a ESB în

vârsta de peste 24 luni

exam 0 0

SCRAPIA

ovine si caprine sacrificate pentru consum uman în vârstă de peste 18 luni exam 260 530

ovine si caprine care nu sunt sacrificate în vederea consumului uman în vârstă de peste 

18 luni
exam 260 270

ovine suspecte, indiferent de vârstă exam 0 0

ovine si caprine ucise în cadrul măsurilor de eradicare a bolii în vârstă de peste 18 luni exam 0 0



Realizare plan cifric 2017

ANEMIA INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Supravegherea serologică a tuturor ecvideelor în vârstă de peste 6 luni
exam 6416 7125

DURINA

Supravegherea serologică exam 0 0

LEUCOZA ENZOOTICĂ BOVINĂ

Supraveghere serologică  la toate taurinele si bubalinele in varsta de peste 24 luni

exam 29683 26248

BOLILE INFECŢIOASE ŞI PARAZITARE LA ALBINE

LOCA EUROPEANA exam 0 0

LOCA AMERICANA exam 642 150

NOSEMOZA exam 642 142

VAROOZA exam 642 142

ANTRAX
Supraveghere pasiva-Examene clinice exam

BOLILE PESTILIOR, MOLUSTELOR SI CRUSTACEELOR
exam

0 6



Realizare plan cifric 2017
ACŢIUNI IMUNOLOGICE OBLIGATORII SAU DE URGENŢĂ PENTRU UNELE BOLI LA ANIMALE

BOALA DE NEWCASTLE operațiuni

629310 GP

1100000 Ferme 

efectiv rulat-luna

544689

GP

24998390 Ferme

ANTRAX

CABALINE operațiuni 6416 6559

BOVINE operațiuni 42769 40470

OVINE operațiuni 305373 322855

CAPRINE operațiuni 13706 14198

RABIA

CÂINI operațiuni 43982

Campania Oct 

2016- feb 2017-

39801

Campania Oct 

2017- Dec  2017

14466

PISICI operațiuni 10654

Campania Oct 2016-

feb 2017- 3744

Campania Oct 2017-

Dec  2017

1722



Situaţia evoluţiei focarelor de 
boala în anul 2017

1.Trichineloza

- au fost depistate un număr de 20 suine cu trichineloza în 16 focare (exploatații)

2.Tuberculoză bovină:

- s-au depistat 45 bovine tuberculinopozitive la testul intradermic TCS care au 
fost sacrificate 

- TOTAL focare 2017 - 13 din care : 8 focare declarate in anul 2017,  1 focar 
declarat in 2016 ;  3 focare declarate in 2015 si 1 focar din 2014.

3.Anemia infecțioasă a cabalinelor

- în urma examenelor de laborator  s-a confirmat AIE  la un numar de 7 cabaline 
in 7 focare fiind eliminate din focar un număr de 7 cabaline



Situaţia evoluţiei focarelor de 
boala în anul 2017

4. Varooza

s-au declarat 4 focare 

5.Leucoza enzootică bovină

au fost declarate 3 focare cu 4 animale pozitive - sacrificate

6. Loca americană 

s-au declarat 2 focare 

7. Pesta Porcină Africană

au fost declarate 2 focare cu 7 porcine – moarte ucise, sacrificate

Situaţia epizootologică a judeţului Satu Mare – focare nestinse la 31.12.2017

- 3 focare de tuberculoza bovina

- 12 focare de trichineloza (stinse in luna Ianuarie 2018) 

- 1 focare de Lucoza enyootică bovină



Farmacovigilența şi nutriție animală 

În cadrul programului de control al reziduurilor şi
contaminanților pe anul 2017 :

• - PNCR (animale si produse de origine animala)  - 122 
probe (trim. I, II, III)

• - PNCF (furaje)   - 147  probe (trim. I, II, III)



Controale efectuate în perioada 01.01-31.12.2017 – 260 
TOTAL și 4086 exploataţii verificate decont Ord 106/2015

Ferma păsări

Nr. Crt Tip verificare Număr controale

1. Biosecuritate 25

1. Bunastare 11

1. Farmacovigilenta 17

1. Ancheta epizootologica 7

TOTAL 60



• SCOSA – Ferma Bovine

• SCOSA – Ferma suine

Nr. Crt Tip verificare Număr controale

Biosecuritate 4

Farmacovigilența 1

Bunăstare 4

Acțiuni sanitar veterinare/diverse 16

TOTAL 25

Nr. Crt Tip verificare Număr controale

1 Biosecuritate 40

2 Farmacovigilenta 11

3 Bunăstare 14

7 Fişă inspecție PPC - 16

8 TOTAL 81



• SCOSA CSVA

• SCOSA Ferma ovine

• SCOSA Depozit furaje

Nr. Crt Tip verificare Număr controale

1 Verificare acțiuni sanitar veterinare Ord 106/2015 4086 exploatații

Nr. Crt Tip verificare Numar controale

1 Controale în trafic 44 actiuni

Nr. Crt Tip verificare Număr controale

1 Biosecuritate/activitate 1

Nr. Crt Tip verificare Număr controale

1 Farmacovigilența 39

2 SNCU 2

3 Furaje 8

4 TOTAL 49



Instruiri si pregătire profesionala

• În anul 2017 au fost efectuate un număr de 24 instruiri cu: medicii
veterinari concesionari, medicii veterinari zonali, fermieri pe diverse
specii de animale, reprezentanții fondurilor de vânătoare etc.

• Tematica instruirilor cuprinde toate domeniile activității sanitar
veterinare:

• Legislație sanitara veterinara privind biosecuritatea în exploatațiile
de animale, zooigiena, protecție şi bunăstarea animalelor în ferme, în
timpul transportului, în timpul uciderii, nutriție, farmacovigilența,
reziduuri produse si produse nedestinate consumului uman,
identificarea, înregistrarea animalelor, despăgubiri, ecarisarea
teritoriului, implementarea Programul Acțiunilor Strategice de
interes național , CLCB , ULS etc.



Serviciul Control Oficial Siguranţa
Alimentelor

• În cadrul Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor şi
Circumscripțiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor
şi-au desfăşurat activitatea în anul 2017, un număr de 18 medici
veterinari şi 3 asistenți veterinari, care au nominalizate
responsabilități precise, menite de a urmării şi coordona întreaga
activitate din sectorul de igienă şi sănătate publică a județului Satu
Mare, conform fisei postului.

• Supravegherea unităților care produc, prelucrează, depozitează,
transportă şi valorifică produse de origine animală, s-a efectuat prin
medicii veterinari oficiali care funcționează in cadrul SCOSA si în cele
4 circumscripții sanitare veterinare şi pentru siguranța alimentelor,
organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.



Controale  planificate si  realizate  în 
unități autorizate:

Nr. unități PLAN REALIZAT

1. Depozit frigorific : 5 5 10                                                

2. Abator carne roşie:                3 680 680

3. Abator carne pasare: 2 216 216                  

4. Unități de procesare carne : 10 1783 1768

5. Unități de procesare lapte: 5 98 105

6. Centre colectare lapte: 1 23 23    

7. Centru ambalare oua: 5 9 9

8. Unitate procesare oua lichide: 1 2 2



Controale  planificate si  realizate  în 
unități  înregistrate:

Nr. unități PLAN REALIZAT

1. Carmangerii:                              12 46 59

2. Măcelării:                                    22 75 92

3. Centre colectare vânat: 2 2 2 

4. Centre prelucrare lapte: 1 8 4

5. Automate de lapte crud: 10 17 17

6. Magazin desfacere peste: 2 2 3

7. Restaurante: 172 83 119

8. Pizzerii: 36 14 22

9. Laborator patiserie: 12 12 19

10. Pensiuni turistice: 4 4 5

11. Depozit alimentar: 12 12 29

12. Supermarket/Hipermarket: 23 23 34

13. Cantine: 35 35 60

14. Magazin alimentar: 450 340 366

15. Cattering: 5 5 5

16. Produse primare destinate VD: 297 712 882

TOTAL 1.390 1.718



Probe  de laborator prelevate si 
examinate

PLAN REALIZAT

1. Depozit frigorific: 4 5

2. Abator carne roşie: 55 55

3. Abator carne pasare: 66 66

4. Unități de procesare carne: 78 76

5. Unități de procesare lapte: 42 42

6. Centre colectare lapte: 3 3

7.  Carmangerie: 27 28

8.  Măcelării: 4 4

9.  Centru de prelucrare lapte: 6 6

10. Laborator patiserie: 4 5

11.Automat vânzare lapte crud: 2 2

12.Supermarket/Hipermarket: 8 8

TOTAL 299 300



Animale examinate antemortem şi postmortem în abatoare:

- BOVINE                 - 1.861 capete;

- PORCINE           - 104.426 capete;(inclusiv examen 
trichineloscopic)

- OVINE+CAPRINE  - 1134 + 6 capete;

- PASARI                        - 9.634.728 capete. 

Animale examinate trichineloscopic în cadrul CSVSA:(pentru 
consum familial)

- PORCINE                           - 4.409 capete ,din care pozitive 
19;



Cantități de produse de origine 
animala supuse controlului sanitar 

veterinar
- Carne bovine - 619,2 tone;

- Carne  tineret bovin - 107,13 tone ;

- Carne ovine - 29,85 tone;

- Carne porcine - 16.590,0 tone;

- Carne pui - 25.282,0 tone;

- Carne curci - 1,6 tone

- Carne găini reforma - 149,93 tone

- Carne tocata - 2.327,0 tone;

- Carne preparata – 682,36 tone;

- Carne separata mecanic -1664,0 tone;

- Preparate din carne - 13.945,0 tone;

- Lapte vaca - 230.108,0 mii Hl;

- Lapte capra - 1.604,0 mii Hl;

- Produse lactate - 20.566,8 tone;



Cantități de produse de origine 
animala supuse controlului sanitar 

veterinar
- Peste - 70,168 tone;

- Peste crescătorie - 6,15 tone;

- Oua - 79.253,697 mii buc.;

- Produse din oua - 104,82 tone;

- Miere albine - 30,302 tone;

- Preparate culinare - 262 kg

- Alte produse de origine animală - 517 tone;

- SNCU - 7.755 tone;

- Aditivi – 303 tone;

- Ambalaje – 197,99 tone. 



Serviciul Evidenta Informatizata şi 
Control Administrativ

În decursul anului 2017, s-au efectuat următoarele acțiuni de instruire, control, inspecții, etc. :

I. Un număr de 14 instruiri cu medicii veterinari oficiali, medicii veterinari împuterniciți, cu privire la legislația
specifică în domeniul identificării animalelor, utilizarea aplicației de identificare, inspecții.

II. Inspecții

În perioada raportată, personalul cu atribuții de inspecție din cadrul serviciului, împreună cu medicii veterinari
oficiali au efectuat inspecții şi controale în exploatațiile nonprofesionale şi comerciale prinse în eşantionul
APIA, conform Ordinului MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind
ecocondiționalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România la un număr total
de: 158 exploatații din care: 15 exploatații comerciale şi 143 exploatații non-profesionale.

În aceste locații au fost verificate un număr total de 26148 animale, din care:

2950 capete bovine,

9890 capete ovine,

272 capete caprine

1056 capete suine.

În perioada raportată personalul cu atribuții de inspecție din cadrul serviciului pentru neregulile constatate a
aplicat un număr total de 123 avertismente conform Ordonanța 2/2002



Serviciul Evidenta Informatizata şi 
Control Administrativ

III. Animale identificate

Animale identificate de medicii veterinari împuterniciți:

Total animale identificate: 180211 capete, din care:

- Bovine 12365 capete

- Ovine 133741 capete

- Caprine 3103 capete

- Suine  56446 capete

IV. Paşapoarte bovine

• În perioada raportată au fost tipărite 19161 paşapoarte pentru bovine şi
bubaline.



Serviciul Evidenta Informatizata şi 
Control Administrativ

V. Înregistrarea si instruirea utilizatorilor SNIIA, a exploatațiilor
comerciale de bovine, ovine, caprine, suine respectiv exploatațiile
comerciale de tip A, conform legislației în vigoare .

- exploatații comerciale de tip A bovine: 27

- exploatații comerciale de tip A ovine: 16

- exploatații comerciale de tip A suine: 3

- tabără de vară pentru animale: 10



Serviciul Evidenta Informatizata şi 
Control Administrativ

VI. Verificare şi avizare deconturi conform prevederilor legale, pentru încasarea
contravalorii manoperei de identificare și înregistrare a animalelor din exploatațiile
comerciale nonprofesionale.

În perioada raportată au fost verificate si avizate un număr de 660 dosare decont si
au fost verificate în teren prin acțiune de supracontrol un număr de 66 dosare.

VII. Verificare și avizare deconturi conform prevederilor legale, pentru încasarea
contravalorii activității de inspecție a animalelor din exploatațiile nonprofesionale.

În perioada raportată au fost verificate si avizate un număr de 63 dosare decont
inspecții cuprinzând un număr total de 19932 exploatații nonprofesionale inspectate,
conform programului cifric al acțiunilor sanitare veterinare pentru anul 2017

VIII. Soluționare cereri schimbare rase

În perioada raportată au fost depuse si solicitate un număr de 960 cereri pentru
modificarea raselor la bovine si ovine, fiind operate aceste modificări la un număr de
1800 bovine și 100 ovine



Serviciul Catagrafie, Înregistrare, 
Evaluare, TRACES

• În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare al
DSVSA, Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, TRACES a
desfășurat activități în toate domeniile ce-i revin. În acest sens au fost
verificate 887 dosare depuse în vederea obținerii de autorizații /
înregistrări pentru unități sau activități supuse controlului sanitar
veterinar și pentru siguranța alimentelor precum și a mijloacelor de
transport care necesită deținerea unor astfel de aprobări.

• În baza documentațiilor verificate au fost întocmite de către
specialiști din cadrul serviciului inclusiv medici zonali și din cadrul
circumscripțiilor de control alimente, 841 referate în vederea
acordării autorizațiilor, înregistrărilor respectiv vizelor pentru unități
și mijloace de transport cu activitate în domeniul de competență al
DSVSA - ului.



Serviciul Catagrafie, Înregistrare, 
Evaluare, TRACES

Urmare a acestei activități s-au eliberat în cursul anului 2017 un număr 
de

• 420 documente de înregistrare în conformitate cu Ord. 111 / 
2008 din care:

• 75 pentru unități din domeniul siguranței alimentelor de origine non-
animală și anume: 32 unități de procesare (brutării, plăcintării, covrigării,
etc.), 36 unități de desfacere a produselor alimentare de origine non-
animală și 7 unități de depozitare;

• 245 pentru unități din domeniul siguranței alimentelor de origine animală, 
mai precis 101 unități de desfacere, 120 unități de alimentație publică 
(baruri, restaurante, pizzerii, fast-food, etc.), 24 unități de procesare;

• 100 documente de vânzare directă reprezentând 92 vânzare directă miere, 7 
vânzare directă lapte și 1 automat pentru vânzare lapte



Serviciul Catagrafie, Înregistrare, 
Evaluare, TRACES

• 1 autorizație sanitară veterinară pentru unități de procesare alimente 
de origine animală în conformitate cu Ordinul 57 / 2010;

• 103 autorizații mijloace de transport;

• 243 vize mijloace de transport;

• 34 autorizări în domeniul sănătății animalelor, respectiv 29 dintre 
acestea eliberate în conformitate cu Ord. 16 / 2010, 1 eliberată în 
conformitate cu Ord. 83 / 2014 și 4 în conformitate cu Ord. 109 / 2010 
modificat și completat cu Ord. 44 / 2017;

• 86 înregistrări în același domeniu, mai precis 68 în baza Ord. 112 /
2010, 8 în baza Ord. 16 / 2010 și 10 în baza Ord. 109 / 2010 modificat și
completat cu Ord. 44 / 2017;



Serviciul Catagrafie, Înregistrare, 
Evaluare, TRACES

• În paralel cu activitatea de autorizare / înregistrare, a fost realizată în
baza procedurilor transmise de ANSVSA evaluarea unităților și
încadrarea acestora în categorie de risc pentru un număr de 107
procesatori cu activitate în domeniul fabricării, depozitării,
comercializării, distribuției și transportului produselor de origine animală
și non-animală,

• Totodată s-au efectuat 36 misiuni de audit în unități autorizate în
conformitate cu Ordinul 57 / 2010, potrivit nivelului de competență și al
procedurilor stabilite de ANSVSA pentru unitățile de profil supuse
controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor.

• Prin personalul responsabil au fost înregistrați în registre speciale
operatorii cu activitate de comerț intracomunitar, import-export și
tranzit de animale vii ajungându-se la cifra de 1269 mișcări în TRACES .



Serviciul Catagrafie, Înregistrare, 
Evaluare, TRACES

• Totodată s-au înregistrat un număr de 518 notificări de comerț intracomunitar cu
produse alimentare de origine non-animală, realizându-se prin sondaj controlul
depozitelor aparținând societăților care au desfășurat această activitate.

• Au fost organizate acțiunile necesare la exportul produselor alimentare din 
România către țări terțe, în cazul în care acestea au solicitat documente care să 
ateste cerințele legate de domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța 
alimentelor.

• În conformitate cu protocolul încheiat cu FEADR (AFIR), au fost analizate 141 de 
proiecte în privința aspectelor legate de proiectarea, construcția unității, evitarea 
contaminării alimentelor în vederea accesării fondurilor europene.

• Potrivit procedurilor în vigoare au fost emise 7 ordonanțe de suspendare a 
activității și 11 ordonanțe de interzicere a activității pentru unități care nu au mai 
respectat condițiile de autorizare / înregistrare.



Serviciul Catagrafie, Înregistrare, 
Evaluare, TRACES

• Au fost efectuate de-a lungul anului instruiri pentru personalul
DSVSA în vederea asigurării implementării actelor normative în
vigoare și a instrucțiunilor sanitare veterinare și pentru siguranța
alimentelor în ceea ce privește calitatea alimentelor, siguranța
biologică și toxicologică.

• În conformitate cu notele de serviciu s-a întocmit și transmis la
ANSVSA lista unităților farmaceutice veterinare și a unităților de
asistență veterinară precum și cea a unităților din domeniul nutriției
animalelor.

• Pe tot parcursul anului, SCÎET a asigurat realizarea și actualizarea
bazelor de date cu privire la unitățile respectiv mijloacele de
transport autorizate / înregistrate care au fost puse la dispoziția
structurilor din cadrul DSVSA și ANSVSA.



Serviciul Catagrafie, Înregistrare, 
Evaluare, TRACES

• Prin personalul circumscripțiilor sanitare veterinare zonale s-a contribuit la
întocmirea documentelor necesare pentru acordarea despăgubirilor pentru
animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor
de boli transmisibile ale animalelor.

• Totodată au fost supravegheate în condițiile legii lucrările de dezinsecție,
dezinfecție și deratizare în caz de suspiciuni sau de confirmare de boli ale
animalelor cu verificarea corectitudinii întocmirii documentelor justificative.

• Prin același personal de specialitate s-au desfășurat activități referitoare la
identificarea și înregistrarea animalelor incluzând și activități de evaluare în
exploatațiile de animale.

• Cu personalul din cadrul circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța
alimentelor, s-a asigurat identificarea și monitorizarea unităților, realizându-se
astfel actualizarea permanentă a catagrafiei acestora.

• În funcție de complexitatea activității DSVSA-ului, angajații SCÎET au participat în
limitele de competență și la alte acțiuni dispuse de conducerea acesteia.



Serviciul Antifraudă

• Organizarea și funcționarea Serviciului Antifraudă a fost
reglementată prin Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Direcțiilor Sanitare - Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor județene, respectiv a municipiului București,
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor nr.
571/2014, cu modificările ulterioare/Regulamentul de
Organizare și Funcționare al Institutului, aprobat prin Ordinul
Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și
pentru Siguranța Alimentelor nr. 571/2014.



Serviciul Antifraudă

• În componența Serviciului Antifraudă fac parte un număr de 7
medici veterinari din care un Șef de serviciu, și un număr de 6
inspectori de specialitate cu atribuții în înregistrarea și
rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor, activități de inspecție în
domeniul sănătății animalelor și inspecției în igiena alimentar
și siguranța alimentelor, întocmirea și gestionarea sancțiunilor
contravenționale, verificări în târguri, aglomerări de animale,
expoziții de animale precum și în traficul rutier. Participă cu
alte instituții publice la acțiuni comune de inspecție sau la
cercetarea unor presupuse abuzuri și ilegalități în domeniul
specific de activitate, etc.



Serviciul Antifraudă

• Au fost verificate: exploatații profesionale și non profesionale de
animale, depozite alimentare, unități de alimentație publică, unități
de vânzare cu amănuntul, supermarketuri, piețe agroalimentare,
brutării, laboratoare de cofetărie, unități ambalare produse de
origine non animală, depozite, unități de procesare carne, unități
procesare lapte, târguri , aglomerări de animale, piețe ,primării,
cabinete medicale veterinare , Puncte de Trecere a Frontierei,
Magazine Alimentare, Puncte Alimentare , din componența stațiilor
de alimentare cu carburanți , gări și autogări.

• În cursul anului 2017, inspectorii din cadrul Serviciului Antifraudă din
cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
Satu – Mare , au efectuat un număr de 476 controale și verificări în
unitățile autorizate sau înregistrate de pe raza județului.



Serviciul Antifraudă

• Urmare a acestor verificări s-au aplicat 118 sancțiuni
contravenționale, în valoare totală de 155. 200 lei în conformitate cu
HG 984/2005 modificat, pentru încălcarea legislației sanitare
veterinare și pentru siguranța alimentelor, a normelor sanitare
veterinare, nerespectarea biosecurității și a bunăstări animalelor, sau
pentru comercializarea și deținerea de animale neidentificate.

• Împreună cu reprezentanți ai IPJ Satu Mare, Poliției de Frontieră,
Jandarmeriei s-au efectuat controale privind circulația animalelor și
produselor alimentare iar pentru transportul fără documente sanitare
veterinare au fost aplicate 59 de sancțiuni contravenționale în valoare
de 50.220 lei, conform HG 984/2005.



Serviciul Antifraudă

• Conform protocoalelor interinstituționale s-au derulat verificări pentru
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în domeniul comerțului cu mărfuri
alimentare (carne, produse din carne, pește, ouă, lapte, miere, legume – fructe)
provenite din import sau comerț intracomunitar.

• Pentru prevenirea și combaterea ilegalităților în domeniul producerii și
comercializării mierii de albine s-au efectuat acțiuni de verificare, împreună cu
reprezentanți ai MADR, pentru depistarea neconformităților, a falsurilor sau
pentru substituirea de produse melifere de către producătorii, depozitari și
comercianții, acestui produs.

• La solicitarea Instituției Prefectului, împreună cu reprezentanți ai altor instituții
(DSP , APM , DADR, IPJ ) s-a participat la verificarea unor sesizări venite din
partea cetățenilor și au fost realizate controale în echipe mixte, cu ocazia
Sărbătorilor Pascale Catolice Și Ortodoxe, a Sărbătorilor de Iarnă, atât de
Sărbătoarea Crăciunului cât și cu ocazia revelionului 2017 – 2018.



Serviciul Antifraudă

• Pentru prevenirea apariției în perioada 01.01.2017. – 31.07.2017, și apoi a
combaterii Pestei Porcine Africane, în perioada 01.08..2017 – 31.12. 2017, s-au
întreprins următoarele măsuri: de limitare a circulației porcinelor pe teritoriul
județului Satu Mare; de interzicere totală a funcționării târgurilor, a
aglomerărilor de animale, a expozițiilor de animale, a piețelor din județ.

• Împreună cu reprezentanți ai IPJ, Poliția de Frontieră, Jandarmeria și Polița
Locală au fost efectuate controale în localități în jurul târgurilor, aglomerărilor de
animale, a piețelor, precum și în trafic pe Drumurile Naționale și Județene pentru
a urmării circulația ilicită și necontrolată a animalelor, în special a suinelor pe raza
județului Satu – Mare.

• În urma acestor acțiuni s-au supus rețineri/sechestrului oficial și apoi confiscate
un număr de 32 capete suine în valoare de 11.200 lei. Pentru a se evita o
eventuală diseminare a unor focare de boală pe teritoriul județului Satu – Mare, s-
a dispus că suinele să fie eutanasiate și apoi incinerate într-o unitate de ecarisare
a teritoriului autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor



Serviciul Antifraudă

• În cursul anului 2017 au fost verificate un număr de 63 de
Cabinete Medicale Veterinare de Asistență de pe raza
județului Satu Mare. Pentru deficiențe în activitatea
sanitară veterinară au fost sancționate contravențional 2
Cabinete Medicale Veterinare Concesionate – cu 1000 de
lei, pentru nedeținerea registrului de consultații și
tratamente și cu 7.500 de lei, pentru neidentificarea
suinelor în termenul legal.



Serviciul Antifraudă

• S-au întreprins măsuri de verificare a respectării condițiilor generale și
specifice de igienă precum și respectarea condițiilor privind marcarea,
ambalarea, etichetarea și depozitarea produselor alimentare în unități de
procesare a cărnii și laptelui, de depozitare și comercializare a produselor
alimentare. Aceleași acțiuni au fost declanșate împreună cu Inspectori de
Specialitate din cadrul Serviciului Control Oficial Sănătate Animală și
Serviciul Control Oficial Siguranța Alimentelor, în unitățile de producție ,
depozitare, transport și desfacere cu amănuntul a ouălor, cu verificarea,
recoltarea și urmărirea contaminanților și a reziduurilor din ouă în special
al produsului Fipronil

• Pentru neregulile constatate în acest domeniu, s-au aplicat 39 sancțiuni 
contravenționale și au fost sechestrate și dirijate către unități de 
neutralizare 629 kg produse alimentare în valoare de 9.955 lei.



Serviciul Antifraudă

• Pe parcursul anului 2017 s-au primit în vederea verificării și
soluționării 116 petiții din partea cetățenilor fie direct de la
aceștia sau altele redirecționate de la alte instituții, petiții care
au fost soluționate integral în termenele legale. Reprezentanții
Serviciului Antifraudă au participat la verificarea privind
ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin
pentru fermieri în România conform Ordinului Comun MADR –
MMAP – ANSVSA nr. 352/636/542/2015, în campania februarie
– martie 2017, realizându-se un număr de 17 de verificări .



Serviciul Antifraudă

Total controale efectuate 476

Petiţii primite spre soluţionare 116

Petiţii soluţionate 116

Petiţii nesoluţionate 0

Amenzi contravenţionale 118

Valoare sancţiuni - Lei 155.200

Avertismente 3

Confiscate total - Kg 1.749

Confiscate total - Lei 21155

Acţiuni în târguri 18

Acţiuni în pieţe 24

Controale trafic 59

Verificare ecocondiţionalitate 17

Acţiuni comune cu I.P.J. 15

Acţiuni comune cu Poliţia de Frontieră 8

Acţiuni comune cu alte Instituţii 43



Serviciul Laborator

• Conform Ord. ANSVSA nr. 101/01.09.2017, pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui ANSVSA nr
122/2014 privind desemnarea laboratoarelor, LSVSA Satu Mare a fost desemnat în vederea efectuării
analizelor pentru probele prelevate în cadrul Controlului Oficial, după cum urmează:

• Anexa A. Sănătatea și Bunăstarea Animalelor prevede un număr de 80 de încercari (analize) ce pot fi
executate în cadrul Programului Oficial,

• Anexa B. Siguranța Alimentelor și a hranei pentru animale prevede un număr de 344 de încercari (analize)
ce pot fi executate în cadrul Programului Oficial

• LSVSA are acreditate 66 de proceduri privind încercarile de laborator și a fost nominalizat ca Laborator
zonal pentru mai multe profile;

• Biologie moleculară pentru Pestă porcină clasică, Pesta porcină africană, Gripă aviară şi Organisme
modificate genetic;

• Virusologie pentru viroze entero-pulmonare IBR/IPV și diagnosticul PPC prin IFD;

• Chimie alimentară pentru determinări nitriți, determinarea acidului L-glutamic din alimente;

• Controlul reziduurilor şi radioactivității pentru determinarea radioactivității din produse alimentare;

• Bacteriologie pentru controlul Salmonellozelor zoonotice şi pentru monitorizarea rezistenței
antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale: Salmonella spp., Campylobacter, E. coli;

• Microbiologia alimentelor pentru produse de origine nonanimală şi aprecierea stării de igienă din abatoare
şi unități de alimentație publică;

• Parazitologie pentru identificarea genurilor şi speciilor de Culicoide;

• Serologie pentru detectarea anticorpilor antibrucelici.



• În cadrul Biroului Sănătate animală s-au examinat un
număr de 140884 probe.

• În cadrul Biroului Siguranta alimentelor s-au efectuat 
analize pentru un număr de 6785 de probe.

• Analizele s-au efectuat pentru probe recoltate în cadrul
Programului de Supraveghere şi programele de
autocontrol a agenților economici din județul Satu Mare
şi din județele arondate (Maramureş, Bihor, Sălaj, Bistrița
Năsăud, Sibiu, Timiş, Cluj).



• Analiza reclamaţiilor şi/sau sesizărilor

În anul 2017, nu s-au înregistrat reclamații privind
activitatea laboratorului, atât în Program Oficial cât și
Autocontrol.

• Feedbackul de la clienţi

Conform fişei de evaluare a modului de desfăşurare a
procesului pentru satisfacerea clienților – Chestionar
Feedback cod. FL – 02-04, s-au acordat calificative de
“bun”, „foarte bun” şi „excelent”.



Asigurarea resurselor materiale

• Pentru asigurarea resurselor materiale pentru anul 2017, s-au întocmit referate de
necesitate pentru: aparatură, kituri, medii de cultură, reactivi, materiale de
referință, instrumentar, servicii de etalonare. Au fost demarate procedurile de
achiziție prin licitatie electronica, unde participa și cate un specialist din fiecare
laborator, conform legislației în vigoare.

• În cadrul laboratorului exista o comisie de receptie a produselor licitate care face
receptia primara: documentele insotitoare, cantitatea. Fiecare laborator face
receptia produselor (cantitativ, calitativ) dupa care semneaza bonul de transfer
de la magazia DSVSA. În urma evaluarilor calitative a produselor s-a constatat ca
firmele cu care L.S.V.S.A. a avut contract în anul 2016 au efectuat, în general,
servicii corespunzatoare. A făcut excepție firma S.C. Farmavet S.A. care a oferit
produse biologice cu termen de valabilitate scurt, care au fost returnate. Situatia
a fost notificata, urmand sa se livreze produse din loturi noi cu o valabilitate mai
lunga.

• În conformitate cu cerintele P.G.L.-03 s-a intocmit lista furnizorilor de servicii,
echipamente, materiale şi etalonări metrologice.

• Furnizorii pentru anul 2017 se regasesc în “Lista furnizorilor”, conform Anexei
atasate .



Propuneri pentru dezvoltarea și 
îmbunătătirea activităţii

• Menținerea acreditării pentru încercările prevăzute în anexa Certificatului de acreditare nr. 307 LI.

• Participarea la instruiri în cadrul LNR pentru implementarea și validarea unor metode noi în scopul
acreditării ulterioare a acestora.

• Participarea analistilor și înlocuitorilor acestora la instruiri în cadrul LNR-urilor pentru implementarea
unor metode noi.

• Aprovizionarea cu materiale de referința certificate, medii de cultura, kit-uri, reactivi pentru
menținerea calității rezultatelor și trasabilitatea măsurării.

• Planul de etalonare sa cuprindă echipamentele critice, pentru menținerea încrederii în rezultatele
obținute.

• În laboratorul de Microbiologie sa se valideze metoda „Detectia și enumerarea Campylobacter spp.
Partea 2 Tehnica de numărare a coloniilor EN ISO 10272-2”, conform cerintelor EFSA prevăzute de
Regulamentul (CE) 2073/2005, modificat cu Regulamentul (UE) 1495/2017, privind Campylobacterul în
carcasele de pui pentru îngrașare.

• În laboratorul de Biologie moleculară să se valideze metoda analitică privind indentificarea genomului
virusului Bluetongue prin tehnici PCR.

• În laboratorul de Virusologie să se valideze și implementeze metoda de izolare a virusului rabic pe
culturi celulare.

• Participarea la simpozioane, comunicări stiintifice, sesiuni de informare și instruire



Serviciul economic şi administrativ

• Exercițiul financiar 2017 s-a subscris în totalitate restricțiilor specifice
impuse atât pe plan local cât şi din partea ANSVSA. Astfel, s-a ales un
program prudent, menit să asigure în bune condiții funcționarea
instituției şi realizarea obiectului principal de activitate. Instituția a
făcut achiziții de mijloace fixe in valoare de 114.153,78 lei,
reprezentând un autoturism transport persoane, computere,
software pentru computere și soft antivirus.

• Contextul realizării programului a avut în vedere în permanență
adoptarea unei politici financiare adecvate, bazată pe o strictă
disciplină financiară, prin respectarea prevederilor legale privind
execuția bugetară, de cheltuire judicioasă a resurselor alocate, în
conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. Activitatea
de ansamblu a sectorului economic s-a dedicat în totalitate
armonizării creşterii calitative a programului bugetar.



În cursul anului 2017 DSVSA Satu Mare a realizat următoarele venituri 
pe categorii:

1. Venituri din activități  conf.Ord.64/2007      1.230.659,28 lei

2. Venituri din analize de laborator                     837.478,46 lei

3. Venituri din autorizații                                       36.296,06 lei

4. Venituri din activități conf.Ord.113/2008          20.381,40 lei

5. Venituri din paşapoarte, adeverințe card          163.387,95 lei

6. Venituri din taxa de înregistrare                       104.760,01 lei

TOTAL                                                   2.392.963,16 lei 



Denumirea indicatorului pe 

Buget
Buget venituri Încasări Procent

33.04.00 – Taxe si tarife pentru 

analize si servicii efectuate de 

laborator 

1.412.000 1.141.922 80,87%

33.08.00 - Venituri si prestări 

de servicii
1.182.000 1.251.041 105,84%

Execuția bugetului pentru anul 2017 este în procent de 92,24%, respectiv 

cheltuieli în valoare de 15.652.215 lei față de bugetul de 16.272.000 lei.



Compartiment Juridic şi Resurse
Umane

• Raportul de activitate este aferent perioadei cuprinsa între 01.01.2017 - prezent şi
are ca scop evaluarea activității întreprinse de către responsabilul cu activitatea
de juridic şi resurse umane din cadrul DSVSA Satu-Mare, în perioada de referința,
evidențierea soluțiilor pentru evidențierea activității compartimentului, precum şi
propuneri pentru îmbunătățirea activității compartimentului.

• Organizarea şi funcționarea compartimentului Juridic şi Resurse Umane este
reglementate de Regulamentul de organizare şi funcționare al Direcției Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor Satu-Mare aprobat prin Ordinul
Preşedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța
Alimentelor nr.571/27.06.2014, cu modificările şi completările ulterioare.

• Conform acestuia în decursul anului 2017 activitatea juridică şi cea de resurse
umane a urmărit să sprijine continuu salariații în vederea pregătirii profesionale,
să dezvolte şi sa mențină calitatea mediului de muncă, să comunice politicile de
personal tuturor salariaților, precum şi să ajute conducerea instituției la
menținerea eticii profesionale.



• Printre obiectivele anului 2017 au fost; pregătirea profesională a
salariaților prin participarea la cursuri, seminarii, schimburi de
experiență, pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi a
obiectivelor instituției cu maximă eficacitate şi profesionalism.

• În vederea aprofundării de către salariați a legislației specifice
activităților desfăşurate de, a fost elaborat Programul anual de
perfecționare profesională al salariaților instituției pentru anul 2018
care a fost comunicat către conducerea Autorității Naționale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor, în vederea centralizării şi
transmiterii către Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

• Având în vedere prevederile Legii nr.188/199, (r2) cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii - cadru nr.284/2010 cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale H.G. nr.611/2008 a
H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
în cursul anului 2017 au fost organizate un concurs/examen pentru
ocuparea unor posturi vacante şi trei examene de promovare în grad
profesional, pentru funcționarii publici şi personal contractual care
îndeplineau condițiile pentru participarea la acest examen



Activitatea juridică

• introducerea acțiunilor în justiție şi la alte organe cu atribuții jurisdicționale, modificarea sau renunțarea la
pretenții sau căi de atac, cu aprobarea conducerii D.S.V.S.A. Satu-Mare;

• reprezentarea intereselor D.S.V.S.A. Satu-Mare ca parte procesuală în fața instanțelor judecătoreşti de
orice grad, a organelor de cercetare penală şi a altor organe de jurisdicție, în baza delegației de
împuternicire;

• numărul dosarelor în care instituția a fost parte în anul 2017 - 16 dosare

• numărul dosarelor soluționate favorabil instituției - 11

• numărul dosarelor soluționate favorabil părții adverse - 3

• numărul dosarelor nefinalizate - 2

• inițierea acțiunilor de recuperare a creanțelor D.S.V.S.A. Satu-Mare inclusiv prin forme de executare silită şi
lichidare judiciară a debitului la solicitarea structurii de specialitate;

• întocmirea punctelor de vedere cu privire la modalitatea de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti
în care D.S.V.S.A. Satu-Mare a fost parte;

• avizarea de legalitate contractelor şi actelor adiționale la contractele încheiate de D.S.V.S.A. Satu-Mare,
întocmite de Serviciul Economic şi Administrativ,si contractele de furnizare, de lucrări şi de servicii,
respectiv contractele care privesc activitatea proprie a D.S.V.S.A. Satu-Mare.

• acordarea de consultanță juridică personalului D.S.V.S.A. Satu-Mare pe problemele din domeniul sanitar
veterinar şi pentru siguranța alimentelor.



• S-au întocmit şi vizat de un număr de 264 de decizii, privind încadrarea,
modificarea, sancționarea şi încetarea raporturilor de muncă, respectiv de serviciu
ale personalului, precum şi decizii cu caracter administrativ.

• De asemenea au fost îndeplinite şi activitățile ce privesc gestiunea resurselor
umane şi alte activități cu caracter permanent:

• întocmirea statelor de funcțiuni şi de personal

• evidența fişelor de post şi a rapoartelor de evaluare,

• gestionarea dosarelor profesionale şi personale ale salariaților,

• întocmirea de situații/raportări către ANSVSA

• actualizarea ori de câte ori a fost cazul, în programul REVISAL, a informațiilor cu
privire la drepturile salariale şi orice alte modificări intervenite în contractele
individuale de muncă ale salariaților care au acest statut;

• actualizarea informațiilor privind funcțiile publice şi funcționarii publici pe portalul
de gestiune a funcțiilor publice, ANFP;

• gestionarea evidenței efectuării concediilor de odihnă, a concediilor pentru
incapacitate temporara de munca, a altor tipuri de concedii

• gestionarea şi actualizarea adeverințelor de vechime a funcționarilor publici şi
personalul contractual, menținerea la zi a modificărilor intervenite în cariera
acestora privind drepturile salariale, modificări ale raportului de serviciu, încetarea
acestuia, promovări, întocmirea de acte adiționale pentru prelungirea contractelor
de muncă ale personalului contractual angajat pe perioadă determinată;



• eliberarea adeverințelor privind plata contribuției de asigurări sociale pentru
întocmirea dosarului de pensie, a contribuției la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi
a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de sănătate, si a altor adeverințe din
care rezulta calitatea de salariat

• asigurarea comunicării actelor administrative emise de către directorul executiv al
către serviciile/compartimentele implicate;

• colaborarea cu toate compartimentele din cadrul instituției, în limita
competențelor şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi acordarea de
consultanță în vederea punerii în aplicare a prevederilor legislației specifice
resurselor umane;

• asigurarea secretariatul comisiilor de concurs precum şi al comisiilor de soluționare
a contestațiilor; a secretariatului comisiei de disciplina.

• urmărirea calendarului promovărilor şi avansărilor, în vederea aplicării în timp util a
prevederilor legale în vigoare;

• gestionarea rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale a
funcționarilor publici si a personalului contractual

• asigurarea de sprijin tehnic compartimentelor, în vederea evaluării performanțelor
profesionale individuale, conform actelor normative în vigoare;

• redactarea de adrese din oficiu, conform necesităților apărute în desfăşurarea
activității de resurse umane;

• redactarea de situații lunare privind monitorizările de personal şi monitorizarea
cheltuielilor de personal.



Compartiment de Audit Public 
Intern

• Activitatea în acest domeniu s-a desfășurat conform “Planului de activitate pe anul 2017“ aprobat de
conducerea D.S.V.S.A., după cum urmează:

• Misiuni de audit privind domeniul bugetar

• Sistemul contabil și fiabilitatea acestuia.

• Misiuni privind domeniul resurse umane

• Îmbunătățirea sistemului de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului.

• Misiuni de audit privind domeniul juridic

• Activitatea juridică.

• Misiuni de audit privind funcțiile specifice

• Evaluarea activităților desfășurate în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța
Alimentelor.

• Activitatea de audit intern s-a finalizat prin formularea de recomandări în scopul îmbunătățirii activității
instituției.

• Activitatea de audit intern a contribuit la îndeplinirea obiectivelor DSVSA, prin prezentarea sistematică de
rapoarte si recomandări cu privire la eficiența sistemului de control intern, a procesului de administrare a
riscurilor și a proceselor de conducere.

• În cursul anului 2017, implementarea recomandărilor formulate ca urmare a misiunilor de audit public
intern, au dus la eficientizarea activității instituției.



Relaţia DSVSA cu cetăţenii

• În anul 2017 activitatea de informare a cetățenilor a cunoscut o intensificare, generată de
complexitatea și diversitatea provocărilor cu care s-a confruntat instituția, pe cele două
paliere de esențiale ale atribuțiilor sale: sănătatea animalelor și siguranța alimentelor.

• Atribuțiile și responsabilitățile specifice domeniului comunicare și relații cu publicul a fost
realizată prin persoana desemnată prin decizia directorului executiv.

• În ceea ce privește informările și comunicatele de presă, în acest an au fost elaborate,
postate pe site-ul instituției şi transmise către mass-media un număr de 130 de informări de
presă și 136 comunicate de presă. Ca urmare a transmiterii informărilor au apărut și au fost
difuzate un număr de 214 articole de presă precum și reportaje televizate.

• Cu suportul serviciilor de specialitate au fost elaborate 74 informații de interes
public(postere, afișe, fluturași) și făcute publice prin:

• afișare la sediul instituției

• mass-media

• postare site

• mediatizare directă prin intermediul lăcașurilor de cult, unități școlare

• În cadrul emisiunilor televizate precum și a interviurilor date în mass-media locala și
națională, directorul executiv și persoana desemnată ca și comunicator al instituției au
prezentat o serie de teme cum ar fi: Trichineloza, Pesta Porcină Africană, Pesta Porcină
Clasică, Anemia Infecțioasă Ecvină, Influența Aviară, Bolile Albinelor și altele.


