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DECIZIE
or. Hînceşti

din 16 martie 2012

nr. 01/07

Cu privire la reglementarea măsurilor
specifice de igienă alimentară pe teritoriul
raionului Hîncești

Pentru a garanta aplicarea coordonată a normelor privind igienta
produselor alimentare, reglementate prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1191 din
23.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele
maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe
produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale,
respectiv, întru realizarea efectivă a Regulilor generale de igienă a produselor
alimentare aprobate prin Hotărîrea Guvernului Nr. 412 din 25.05.2010, în
temeiul art.43 alin.(1) lit. j) și alin.(2); art.46 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul Raional Hîncești
DECIDE:
1. Se aprobă planul de măsuri privind aplicarea normelor specifice de
igienă a produselor alimentare pentru agenţii economici din raionul
Hînceşti conform anexei la prezenta decizie.
2. Se împuternicește Președintele Raionului Hîncești, dl Grigore
COBZAC cu dreptul de a dispune măsuri prin acte administrative
privind realizarea coordonată a planului aprobat.
3. Transpunerea corectă a măsurilor specifice și controlul îndeplinirii
conforme a deciziei în cauză se pune în sarcina dlui Efim MORARU,
Vicepreședintele Raionului Hîncești.

Preşedintele şedinţei
Contrasemnează:
Secretarul Consiliului Raional Hînceşti

Anatolie LOGHIN
Dorian TAŞCĂ

Anexa la Decizia Consiliului Raional
Hîncești nr. 01/07din 16 martie 2012

Planul
de măsuri cu privire la mecanismul
de implementare şi aplicare a normelor de
igienă a produselor agroalimentare pe teritoriul raionului Hînceşti
Nr.
d/o
1.

a)

b)

c)

d)
2.
a)

b)

c)

d)

3.
a)

b)

Denumirea activităţii

Termen

Responsabil

Eficienţa

Notă

Informarea agenţilor economici producători de producţie vegetală şi animală, transportatorilor, comercianţilor şi
consumatorilor cu privire la normele generale de igienă a produselor de origine agroalimentară.
Alcătuirea bazei de date a agenţilor
Permanent
grupul operativ raional
economici în domeniul producerii produselor
agroalimentare în vederea respectării
normelor de igienă generală şi transmiterea
ei tuturor structurilor cointeresate.
Informarea agenţilor economici cu activitatea Permanent
CSP*
în domeniul agroalimentar cu prevederile
DSVSPOA*
generale de igienă, precum şi a cerinţelor
DRSFCS*
specifice de igienă pentru produsele
agroalimentare.
Instalarea la pieţe a panourilor publicitare
Permanent
CSP*
pentru informarea populaţiei cu privire la
DSVSPOA*
normele generale de igienă pentru produsele
DRSFCS*
agroalimentare şi drepturile consumatorului.
Amplasarea informaţiei corespunzătoare pe
Permanent
grupul operativ raional
SITE-ul Consiliului raional
Activităţi cu agenţii economici antrenaţi în domeniul producerii producţiei agroalimentare.
Efectuarea controlului de laborator la
Permanent
CSP*
conţinutul de pesticide şi nitraţi în produsele
DSVSPOA*
alimentare, agroalimentare la agenţii
economici cu activitate în domeniul
alimentar şi comercianţii din pieţe.
Efectuarea controlului sanitar-veterinar:
Permanent
DSVSPOA*
- prevenirea contaminării producţiei
de origine agroalimentară.
- ambalării şi împachetării
- aplicării cerinţelor specifice pentru
produsele de origine
agroalimentară.
Implementarea concepţiei noi în domeniul
Permanent
CSP*
igienei alimentelor:
DSVSPOA*
- responsabilitatea producătorilor de
DRSFCS*
produse agroalimentare;
- analiza riscului (evaluarea,
gestionarea, comunicarea);
- Precauţiunea (posibilitatea de a
dispune măsuri suplimentare atunci
cînd situaţia o impune);
- Transparenţă (consultarea
informarea publicului şi accesul
acestea la documente).
Controlul agenţilor economici cu activitate în Permanent
DRSFCS *
domeniul agroalimentar la modul de utilizare
a produselor de uz fitosanitar.
Reacţia operativă în cazuri excepţionale (intoxicare, iradiere ş.a).
Informarea urgentă a populaţiei prin
Dupa caz
Grupul operativ raional
mijloacele mass-media raionale despre
impactul negativ asupra sănătăţii în caz de
contaminare.
În cazuri excepţionale de emis hotărîri
Dupa caz
Grupul operativ raional

c)

4.
a)

b)

5.
a)

privind interzicerea comercializării
produselor contaminate şi utilizării lor
conform legislaţiei în vigoare.
Întreprinderea măsurilor de localizare şi
Dupa caz
Grupul operativ raional
nimicire a produselor agroalimentare
contaminate cu substanţe toxice şi
radioactive.
Certificarea agenţilor economici cu activitate în domeniul agroalimentar.
Efectuarea certificării sanitare (contra cost) a Permanet
CSP*
produselor agroalimentare autohtone şi de
DRSFCS *
import cu efectuarea investigaţiilor de
laborator la conţinutul de pesticide, nitraţi,
substanţe radioactive atît a producătorilor cît
şi a comercianţilor
Certificarea agenţilor economici în
Permanet
DRSFCS*
agricultură utilizatori de produse de uz
fitosanitar.
Verificarea regimului de comerţ a produselor agroalimentare
Efectuarea zilnică a controlului sanitar –
Permanet
CSP*
veterinar a produselor agroalimentare pentru
DSVSPOA*
prevenirea contaminării populaţiei,
confirmarea rezultatelor de laborator,
aplicarea cerinţelor specifice pentru
produsele de origine agroalimentară.

b)

Efectuarea controlului produselor de uz
fitosanitar în scopul certificării lor, a
materialului semincier şi săditor în privinţa
aprecierii calităţii şi originii.

6.

Organizarea controlului operativ şi inopinat al produselor de origine vegetală şi animală
la locul de comerţ autorizat.
Verificarea calităţii şi cantităţii produselor
Permanet
CSP*
agroalimentare la locul de comercializare cu
DSVSPOA*
prezentarea actelor de însoţire a producţiei o
CRP*
dată în 2 săptămîni

a)

7.
a)

b)

c)
d)

Permanet

DSVSPOA*

Utilizarea produselor agroalimentare contaminate cu substanţe toxice şi radioactive.
Preîntîmpinarea oficială a producătorilor şi
comercianţilor cu privire la neadmiterea
comercializării lotului identificat contaminat
Asigurarea înlăturării din unitatea de comerţ
a lotului de produse agroalimentare
necondiţionat (contaminat).
Informarea organelor de drept, primăriei
despre depistarea unor asemenea cazuri.
Utilizarea lotului de produse agroalimentare
contaminate prin nimicire în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

Dupa caz

Grupul operativ raional

Dupa caz

Grupul operativ raional

Dupa caz

Grupul operativ raional

Dupa caz

Grupul operativ raional

Notă:
CSP* - Centrul de Sănătate Publică
DSVSPOA* - Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală
DRSFCS* - Direcţia raională de supraveghere fito-sanitară şi control semincier
CRP – Comisariatul raional de Poliţie

Secretarul Consiliului Raional Hîncești

Dorian TAȘCĂ

