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Consideraţii introducive

În ultimii ani, având în vedere crizele alimentare cu care s-a 
confruntat Uniunea Europeană (UE) şi bineînţeles aderarea Ro-
mâniei la UE, s-a impus îniinţarea unor noi instituţii care să se 
ocupe atât de implementarea politicilor dezvoltate de Uniune în 
ceea ce priveşte siguranţa pentru produsele alimentare, cât şi de 
dezvoltarea politicilor naţionale în acelaşi domeniu.

În cele ce urmează, vom prezenta pe scurt instituţiile din 
România implicate în siguranţa pentru produsele alimentare, 
cu arătarea atribuţiilor care intră în competenţa iecăreia dintre 
acestea, precum şi cu arătarea principalelor activităţi realizate 
de iecare instituţie în parte, în vederea conturării cadrului institu-
ţional existent în România în acest domeniu. Am ales să tratăm 
următoarele instituţii pe care le-am considerat ca iind cele mai 
importante în cercetarea demarată de noi: Autoritatea Naţională 
Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Prezentul capitol este structurat pe trei secţiuni, prima sec-
ţiune iind dedicată îniinţării, funcţiilor, atribuţiilor, organizării şi 
funcţionării ANSVSA. A doua secţiune tratează aspectele care ţin 
de îniinţarea, obiectivele, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea 
ANPC, în timp ce în a treia secţiune ne vom referi la îniinţarea, 
rolul, funcţiile şi implicarea MADR în domeniul siguranţei pentru 
produsele alimentare.



2   Siguranţa pentru produsele alimentare

Secţiunea 1. Autoritatea Naţională  
Sanitar‑Veterinară şi pentru siguranţa alimentelor

1.1. Înfiinţare, funcţii

Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru siguranţa 
alimentelor (ANSVSA) a fost îniinţată în România ca principală 
instituţie însărcinată cu punerea în aplicare la nivel naţional a 
regulilor stabilite pe plan european.

Potrivit Legii nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hra-
nei pentru animale[1], „Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi 
pentru Siguranţa Alimentelor, (...) este autoritatea de reglementa-
re în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ce 
coordonează toate activităţile în acest domeniu, de la producerea 
materiilor prime până la consumator. Autoritatea este instituţia de 
legătură cu Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor 
şi acţionează pe bază de autonomie structurală, funcţională şi 
decizională[2]”.

ANSVSA a fost îniinţată prin Ordonanţa de Guvern nr. 42/2004[3], 
prin reorganizarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimente-
lor şi a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Minis-
terului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Organizarea şi 
funcţionarea ANSVSA au fost stabilite prin Hotărârea de Guvern 
nr. 130/2006[4], hotărâre abrogată prin adoptarea Hotărârii de Gu-
vern nr. 1415/2009[5]. Astfel, în prezent, organizarea şi funcţionarea 
ANSVSA sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern 1415/2009. 

[1] Publicată în M. Of. nr. 462 din 24 mai 2004, republicată în 
M. Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006.

[2] Art. 2 din Legea nr. 150/2004, republicată.
[3] M. Of. 94 din 31 ianuarie 2004.
[4] M. Of. nr. 90 din 31 ianuarie 2006.
[5] M. Of. nr. 834 din 03 decembrie 2009; modiicată prin Hotărârea 

nr. 514/2010 - pentru modiicarea art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 1.415/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veteri-
nare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea aces-
teia, din data de 8 iunie 2010 (M. Of. nr. 380 din 2010), prin Hotărâre 
nr. 283/2011 - pentru modiicarea şi completarea H.G. nr. 1.415/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veteri-
nare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea aces-
teia din data de 30 martie 2011 (M. Of. nr. 217 din 2011), prin Hotărârea 
nr. 1179/2011 - pentru modiicarea art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 1.415/2009 
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ANSVSA s-a alat în subordinea directă a Primului-ministru 
până în data de 22 decembrie 2012, când a trecut în subordinea 
Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 96 din 22 decembrie 2012[1].

Potrivit actului normativ mai-sus menţionat, în sarcina ANSVSA 
au fost stabilite următoarele cinci funcţii[2]: funcţia de reglementare, 
funcţia de control, funcţia de strategie, funcţia de administrare a 
structurilor din subordine şi funcţia de reprezentare.

Prin funcţia de reglementare se asigură, în conformitate cu 
strategia adoptată de către aceasta, realizarea cadrului juridic şi 
elaborarea reglementărilor speciice activităţilor din domeniul sani-
tar-veterinar şi al siguranţei alimentelor, cu respectarea legislaţiei 
naţionale şi europene[3].

Funcţia de control se exercită prin asigurarea supravegherii 
şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul său 
de activitate[4].

Prin intermediul funcţiei de strategie, se elaborează, în confor-
mitate cu politica Guvernului şi cu tendinţele pe plan internaţional, 
strategia în domeniul său de activitate, precum şi evaluarea, ana-

privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veteri-
nare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea aceste-
ia din data de 5 decembrie 2011 (M. Of. nr. 857 din 2011), prin Hotărârea 
nr. 1122/2012 - pentru modiicarea art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guver-
nului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţio-
nale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor 
din subordinea acesteia, din data de 29 noiembrie 2012, (M. Of. nr. 805 
din 2012) şi prin Ordin nr. 12/2013 - pentru modiicarea anexei nr. 3 la 

H.G. nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţio-
nale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor 
din subor dinea acesteia, din data de 11 februarie 2013 (M. Of. nr. 87 
din 2013).

[1] O.U.G. nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri 
de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modii-
carea unor acte normative a fost publicată în M. Of. nr. 884 din data de 22 
decembrie 2012 şi modiicată după cum urmează: prin O.U.G. nr. 6/2013 
(M. Of. nr. 98 din 2013), prin O.U.G. nr. 15/2013 (M. Of. nr. 154 din 2013), 
prin Legea nr 71/2013 (M. Of. nr. 171 din 2013), prin O.U.G. nr. 38/2013 
(M. Of. nr. 256 din 2013) şi prin O.U.G. nr. 6/2013 (M. Of. nr. 98 din 
2013).

[2] H.G. nr 1415/2009, doc. cit., art. 2.
[3] Ibidem, art. 2 lit. a).
[4] Ibidem, art. 2 lit. b).
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liza, managementul şi comunicarea riscului în domeniul său de 
activitate, dar şi proiecte de cercetare la nivel naţional şi european 
cu referire la aceste aspecte[1].

A patra funcţie îndeplinită de ANSVSA este aceea de adminis-
trare a structurilor din subordine, prin care se asigură coordonarea 
şi gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil în 
domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor[2].

Ultima funcţie prevăzută în sarcina Autorităţii este cea de re-
prezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guver-
nului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul 
său de activitate[3].

1.2. atribuţii

După cum reiese şi din denumirea ANSVSA, aceasta nu are 
competenţe doar în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, ci şi 
în ceea ce priveşte domeniul sanitar-veterinar. Competenţele 
acesteia în domeniul sanitar-veterinar sunt enumerate în art. 3 
alin. (1) lit. A) din hotărârea privind organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii. Având în vedere că activităţile desfăşurate de ANSVSA 
în domeniul sanitar-veterinar exced obiectului cercetării noastre, 
ne vom limita la a prezenta strict atribuţiile principale desfăşurate 
în domeniul siguranţei alimentelor.

Atribuţiile ANSVSA sunt prevăzute în art. 3 alin.(1) lit. B) din 
H.G. nr. 1415/2009, astfel cum a fost modiicată şi completată 
ulterior[4], aceste atribuţii sunt numeroase, actul normativ regle-

[1] Ibidem, art. 2 lit. c).
[2] Ibidem, art. 2 lit. d).
[3] Ibidem, art. 2 lit. e). 
[4] „1. elaborează şi implementează strategia şi legislaţia privind si-

guranţa alimentelor; 2. elaborează norme pentru siguranţa alimentelor, 
aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii, iar dacă este cazul, îm-
preună cu autorităţile competente, aprobate prin ordine comune; 3. pro-
movează şi coordonează elaborarea metodologiilor unitare de evaluare 
a riscului în domeniul siguranţei alimentelor; 4. realizează evaluarea ris-
cului şi stabileşte măsurile ce se impun atunci când apare o problemă 
majoră ce poate periclita sănătatea oamenilor; 5. coordonează activită-
ţile de elaborare a codurilor de bună practică şi alte asemenea activi-
tăţi; 6. coordonează metodologic activitatea de supraveghere şi control 
privind siguranţa alimentelor, de la producerea materiilor prime până la 
consumatorul inal; 7. asigură coordonarea elaborării şi implementării po-
liticilor guvernamentale în domeniul siguranţei alimentelor şi al biotehno-
logiei; 8. coordonează identiicarea specialiştilor în vederea participării 
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la activităţile Codex Alimentarius, precum şi la activităţile organismelor 
şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale în domeniul speciic de activi-
tate; 9. coordonează identiicarea specialiştilor în vederea participării la 
acţiunile organismelor şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale în do-
meniul standardizării, siguranţei şi calităţii alimentelor; 10. coordonează 
activitatea de control în domeniul siguranţei şi calităţii alimentelor, după 
modelul existent în ţările din Uniunea Europeană; 11. coordonează me-
todologic activitatea de control, testare şi expertizare a alimentelor, de 
la producerea materiilor prime până la distribuirea către consumator; 
12. realizează şi valoriică bazele de date proprii prin colectarea, clasii-
carea, corelarea, actualizarea permanentă, arhivarea şi diseminarea in-
formaţiilor privind monitorizarea înregistrărilor, avizărilor şi a autorizărilor 
privind siguranţa alimentelor, acordate de autorităţile publice cu atribuţii 
în acest domeniu, monitorizarea rezultatelor acţiunilor de supraveghere 
şi control privind siguranţa alimentelor, precum şi a cadrului legislativ în 
domeniu, datele statistice şi datele privind procesul de cercetare-dezvol-
tare; 13. coordonează activitatea de formare, instruire şi perfecţionare a 
personalului implicat în domeniul siguranţei alimentelor; 14. acordă avize 
ştiinţiice şi asistenţă tehnică în domeniul speciic de activitate; 15. re-
prezintă punctul naţional de contact şi coordonatorul la nivel naţional al 
Sistemului rapid de alertă pentru alimente şi furaje - SRAAF; 16. orga-
nizează un punct permanent de contact pe baza unui tel verde, telefon 
de urgenţă de la care orice persoană izică sau juridică poate obţine in-
formaţii obiective şi la care aceasta poate prezenta contestaţii în dome-
niul siguranţei alimentelor; 17. asigură supravegherea şi controlul privind 
respectarea condiţiilor generale din domeniul alimentar, prin punerea în 
practică a unor măsuri speciice care să conducă la diminuarea inciden-
ţei şi la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om; 18. supra-
veghează şi monitorizează, din punctul de vedere al siguranţei alimen-
telor, operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
industriei agroalimentare; 19. participă la activitatea de standardizare, 
gradare şi clasiicare a produselor agroalimentare, împreună cu celelal-
te instituţii abilitate; 20. reprezintă punctul de contact şi ţine permanent 
legătura cu autorităţile pentru siguranţa alimentelor, constituite la nivel 
naţional şi internaţional; 21. elaborează şi promovează acte normative 
în domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor şi participă la 
promovarea reglementărilor în domeniul calităţii alimentelor; 22. elabo-
rează programe naţionale în domeniul siguranţei alimentelor, împreună 
cu celelalte instituţii abilitate; 23. promovează şi coordonează activita-
tea de instruire şi perfecţionare a personalului în domeniul siguranţei 
alimentelor prin efectuarea de cursuri postuniversitare în domeniul său 
de activitate, în cadrul universităţilor acreditate în acest sens de Minis-
terul Educaţiei, Cercetării şi Inovării pe bază de protocol sau parteneriat 
încheiat cu instituţiile de învăţământ superior acreditate în domeniul si-
guranţei alimentelor; 24. elaborează şi avizează convenţii, parteneriate, 
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mentând un număr de treizeci şi şase de asemenea competenţe, 
care oferă o viziune amplă a activităţilor pe care ANSVSA le poate 
desfăşura într-un anumit moment în legătură cu siguranţa pentru 
produsele alimentare. Acestea, pentru a da câteva exemple, pot 
varia de la atribuţii în domeniul elaborării de proiecte de acte nor-
mative, la participarea la activităţile de standardizare, gradare şi 
clasiicare a produselor agroalimentare şi ajungând la elaborarea 
şi avizarea de convenţii, parteneriate, protocoale şi acorduri inter-
guvernamentale în domeniul său de competenţă.

O altă atribuţie stabilită în sarcina ANSVSA prin H.G. 
nr. 1415/2009 este aceea a armonizării cadrului legislativ naţi-
onal cu reglementările existente la nivelul UE în domeniul sigu-
ranţei pentru produsele alimentare. Aşa cum vom arăta, în opinia 
noastră, această atribuţie, împreună cu competenţele atribuite în 
vederea elaborării şi implementării strategiei şi legislaţiei privind 
siguranţa alimentelor şi elaborarea normelor pentru siguranţa ali-

protocoale şi acorduri interguvernamentale şi cu autorităţile centrale si-
milare din alte state privind colaborarea în domeniul siguranţei alimen-
telor, cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale; 25. organizează, 
coordonează, gestionează şi controlează activitatea de comerţ intraco-
munitar, import, export, tranzit şi inspecţie la frontieră în domeniul sigu-
ranţei alimentelor; 26. elaborează regulamentul de organizare şi funcţi-
onare şi stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile unităţilor din subordine 
în domeniul siguranţei alimentelor; 27. participă la elaborarea strategii-
lor naţionale şi internaţionale în domeniul terorismului şi bioterorismului 
alimentar; 28. cooperează şi răspunde împreună cu autorităţile adminis-
traţiei publice centrale de organizarea şi aplicarea măsurilor necesare 
pentru siguranţa alimentelor; 29. elaborează şi reactualizează planurile 
de contingenţă în domeniul siguranţei alimentelor; 30. notiică organis-
mele internaţionale WHO, EFSA, DG SANCO, FAO cu responsabilităţi în 
domeniul siguranţei alimentelor; 31. cooperează pe plan internaţional cu 
toate organizaţiile implicate în domeniul siguranţei alimentelor şi în alte 
domenii conexe pentru a păstra România în circuitul politicilor europene 
şi internaţionale speciice; 32. veriică aplicarea la nivel naţional şi teri-
torial a normelor privind siguranţa alimentelor; 33. asigură controlul oi-
cial la operatorii care produc, procesează, transportă şi comercializează 
alimente; 34. organizează activităţi speciice de audit în scopul realizării 
şi implementării prevederilor regulamentelor europene; 35. coordonea-
ză elaborarea Planului naţional unic de control integrat pentru România 
- PNUCI şi Raportul anual referitor la PNUCI; 36. îndeplineşte orice alte 
atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi în domeniul regle-
mentării alimentaţiei şi biotehnologiei stabilite prin legislaţia în vigoare 
naţională şi europeană”.



I. Dreptul naţional privind siguranţa pentru produsele alimentare 7  

mentelor, reprezintă cele mai importante atribuţii stabilite în sar-
cina ANSVSA. Nu mai puţin importantă este şi atribuţia ANSVSA 
de reprezentare a punctului naţional de contact şi coordonatorul 
la nivel naţional al Sistemului rapid de alertă pentru alimente şi 
furaje[1].

După cum vom vedea în următorul capitol dedicat formării 
şi aplicării normelor privitoare la siguranţa pentru produsele ali-
mentare, vom analiza în mod concret modalitatea de elaborare şi 
de implementare a normelor privind siguranţa pentru produsele 
alimentare. De aceea, de-a lungul acestui Capitol I ne vom centra 
doar pe prezentarea aspectelor legate de organizarea, funcţiona-
rea şi prezentarea generală a atribuţiilor instituţiilor implicate în 
siguranţa pentru produsele alimentare în România, fără a intra în 
detalii referitoare la principalele atribuţii care, în opinia noastră, 
sunt cele legate de activitatea legislativă a instituţiilor la care fa-
cem referire.

O altă atribuţie care, în opinia noastră, reprezintă un element 
cheie în dezvoltarea politicii privind siguranţa pentru produsele 
alimentare existente la nivel european este aceea a reglementării 
exprese a colaborării dintre ANSVSA şi Autoritatea Europeană 
pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), precum şi colaborarea cu 
alte instituţii, organe şi organisme europene sau internaţionale cu 
competenţe în domeniul siguranţei pentru produsele alimentare. 
Aceste aspecte urmează să ie tratate în detaliu în partea a II-a a 
prezentei cercetări, intitulată „Dreptul internaţional şi dreptul Uni-
unii Europene privitor la siguranţa pentru produsele alimentare”.

Aşa cum vom arăta, colaborarea dintre instituţiile implicate în 
politica de siguranţă alimentară, este vitală pentru buna funcţi-
onare a mecanismului prin intermediul căruia se asigură pentru 
consumatori un nivel înalt de siguranţă în ceea ce priveşte alimen-
tele. Acest aspect prezintă importanţă mai ales în momentul în 
care se ivesc probleme legate de siguranţa alimentelor, respectiv 
aşa-zisele crize alimentare, moment în care dacă există diicul-
tăţi în abilitatea instituţiilor de a colabora, nivelul de siguranţă al 
alimentelor poate i redus semniicativ, astfel încât se pot ridica 
suspiciuni din partea consumatorilor.

[1] În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1415/2009, doc. cit., art. 13. 
Detalii despre Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje sunt dis-
ponibile în partea a II-a a prezentei teze de doctorat, în capitolul privind 
acţiunile întreprinse de EFSA în domeniul siguranţei pentru produsele 
alimentare.
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1.3. organizare şi funcţionare

Potrivit dispoziţiilor H.G. nr. 1415/2009, astfel cum a fost mo-
diicată şi completată ulterior, „(1) Autoritatea este condusă de un 
preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepreşedinţi 
cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-mi-
nistru pe o perioadă de 5 ani. (2) Vicepreşedinţii exercită atribuţi-
ile delegate de preşedintele Autorităţii. Răspunderile şi atribuţiile 
vicepreşedinţilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii. 
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Autorităţii emite 
ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ 
se publică în Monitorul Oicial al României, Partea I”[1]. Aceste dis-
poziţii legale au fost reiterate şi în Ordinul preşedintelui ANSVSA 
nr. 1338 din 24 septembrie 2011[2].

Potrivit art. 4 alin. (8) din H.G. nr. 1415/2009, preşedintele 
ANSVSA are competenţa de a reprezenta autoritatea „în rapor-
turile cu ministerele, cu autorităţile administraţiei publice, cu alte 
autorităţi şi instituţii publice, cu persoanele izice şi juridice din ţară 
sau din străinătate, precum şi în justiţie. Preşedintele participă 
ca invitat la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme din 
domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor”.

Preşedintele ANSVSA are drept atribuţii principale, potri-
vit Ordinului mai sus citat, conducerea ANSVSA şi a unităţilor 
subor donate, numirea şi eliberarea din funcţie a personalului şi 
conducerea unităţilor subordonate[3]. În continuarea articolului ci-
tat, art. 7 din Ordin stabileşte suplimentar anumite atribuţii şi res-
ponsabilităţi în sarcina preşedintelui ANSVSA. Astfel, preşedintele 
ANSVSA este cel care prezintă Guvernului proiecte de acte nor-
mative în domeniile de activitate ale Autorităţii, semnează toate 
documentele care se înaintează Preşedinţiei, Parlamentului sau 
Guvernului, precum şi toate actele care angajează răspunderea 
pentru patrimoniul Autorităţii; aprobă/vizează documentele care, 
potrivit legii, intră în competenţa de aprobare/avizare a Autorităţii, 
în baza fundamentărilor/propunerilor înaintate de către direcţiile 
şi serviciile de specialitate ale instituţiei.

[1] Ibidem, art. 4 alin. (1)-(3) din H.G. nr. 1415/2009. 
[2] Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 1338/2011 este dispo nibil la ur-

mă toarea adresă web: http://www.ansvsa.ro/docu mente/admin/ROF% 
20ANSVSA%202011%20aprobat%20prin%20Ord.%20nr.%201338%20
din%2029.04.2011_12086ro.pdf.

[3] H.G. nr. 1415/2009, doc. cit., art. 6.
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De asemenea, preşedintele ANSVSA aprobă, în condiţiile legii, 
programul anual al achiziţiilor publice, nota justiicativă a achiziţiei 
publice, elaborată de către Serviciul Investiţii, Achiziţii, Patrimoniu 
şi Administrativ, raportul procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică, elaborat de către comisia de evaluare a ofertelor.

Tot în sarcina preşedintelui Autorităţii sunt prevăzute şi anumi-
te atribuţii care ţin de organizarea acesteia, respectiv: aprobarea 
structurii organizatorice detaliate a ANSVSA, numărul de posturi, 
precum şi statele de funcţii pentru aparatul propriu; aprobarea 
structurii organizatorice şi a statelor de funcţii pentru unităţile 
subordonate, aprobarea numirii sau angajării, modiicarea sau 
suspendarea raportului de serviciu/muncă, sancţionarea şi înce-
tarea raportului de serviciu/muncă pentru personalul aparatului 
propriu şi pentru personalul de conducere din cadrul unităţilor 
subordonate Autorităţii; aprobarea propunerilor direcţiilor sani-
tar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti, denumite în continuare D.S.V.S.A., cu 
privire la numărul de posturi alocat pentru circumscripţiile sani-
tar-veterinare zonale şi circumscripţiile sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, precum şi la nominalizarea funcţionarilor 
publici care coordonează activitatea în cadrul acestora; aprobarea 
deplasărilor în ţară şi în străinătate pentru personalul Autorităţii, 
precum şi deplasările în străinătate a conducătorilor unităţilor din 
subordine; aprobarea plăţii drepturilor salariale pentru personal 
şi programul de lucru al Autorităţii; aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Autorităţii; aprobarea cheltuielilor de 
protocol în limita plafonului maxim aprobat; aprobarea organizării 
şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante; 
aprobarea componenţei nominale a colectivelor de lucru din cadrul 
Autorităţii, precum şi îndeplinirea oricăror alte atribuţii reglemen-
tate de lege potrivit rangului său de demnitate publică.

În privinţa competenţelor vicepreşedinţilor ANSVSA, după cum 
se prevede în art. 4 alin. (2) din H.G. nr. 1415/2009, aceştia vor 
exercita acele atribuţii care le sunt delegate de către preşedintele 
acestei Autorităţi.

În cadrul ANSVSA funcţionează Secretariatul operaţional 
pentru Codex Alimentarius[1], acest program mixt dezvoltat de 
două dintre cele mai importante organizaţii internaţionale cu com-

[1] Pentru detalii privind Codex Alimentarius, a se vedea partea a II-a 
a prezentei teze de doctorat referitoare la dreptul internaţional privitor la 
siguranţa pentru produsele alimentare, Capitolul II, Secţiunea 1.
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petenţe în domeniul siguranţei pentru produsele alimentare la 
nivel internaţional reprezentând unul dintre cele mai controversate 
dar şi mai importante acţiuni dezvoltate în legătură cu siguranţa 
pentru produsele alimentare.

La nivelul ANSVSA funcţionează un Consiliu ştiinţiic şi un 
Consiliu consultativ, aşa cum rezultă din prevederile art. 7 din 
H.G. nr. 1415/2009. Consiliul ştiinţiic este format din cel puţin 7 şi 
cel mult 15 personalităţi recunoscute în domeniile de competenţă 
ale ANSVSA[1]. Consiliul ştiinţiic se întruneşte „trimestrial sau ori 
de câte ori este necesar pentru examinarea şi dezbaterea unor 
probleme din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimente-
lor şi prezintă avizele ştiinţiice la solicitarea Autorităţii”[2]. ANSVSA 
poate consulta Consiliul ştiinţiic în ceea ce priveşte elaborarea 
de acte normative din domeniul său de activitate, cu respectarea 
competenţelor stabilite în sarcina acestui consiliu.

Alături de Consiliul ştiinţiic, la nivelul ANSVSA funcţionează, 
aşa cum am arătat şi mai sus şi un Consiliu consultativ, format din 
„reprezentanţi ai ministerelor, ai altor autorităţi ale administraţiei 
publice competente în domeniul sanitar-veterinar şi pentru sigu-
ranţa alimentelor şi din reprezentanţi ai societăţii civile”[3]. Şedinţe-
le Consiliului consultativ sunt prezidate de Preşedintele ANSVSA, 
acestea desfăşurându-se periodic, la solicitarea preşedintelui. 
Principalele atribuţii ale Consiliului consultativ sunt „în domeniul 
stabilirii priorităţilor în ce priveşte cererile de consultări ştiinţiice 
privind identiicarea, evaluarea şi managementul riscului, precum 
şi ale situaţiilor de criză”[4]. Tot ca o atribuţie a acestuia este şi de 
prezentarea de avize consultative la solicitarea ANSVSA.

Având în vedere că la nivelul ANSVSA principalele acţiuni 
întreprinse în legătură cu siguranţa pentru produsele alimentare 
sunt dezvoltate în cadrul Direcţiei Generale Sanitar Veterinare şi 
pentru Siguranţa Lanţului Alimentar (DGSVSLA), această direc-
ţie generală având în structura sa trei direcţii, respectiv: Direcţia 
de Sănătate, Bunăstare şi Nutriţie Animală, Monitorizare Boli şi 
Supraveghere Sanitară Veterinară; Direcţia de Trasabilitate şi Si-
guranţa Alimentelor de Origine Animală; Direcţia de Trasabilitate 

[1] La momentul redactării prezentei teze de doctorat, componenţa 
Consiliului ştiinţiic al ANSVSA este disponibilă pe pagina oicială la ur-
mătoarea adresă web: http://www.ansvsa.ro/index.php?pag=6&pg=1.

[2] H.G. nr. 1415/2009, doc. cit., art. 8 alin. (4).
[3] Ibidem, art. 9 alin. (1).
[4] Ibidem, alin. (4).
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şi Siguranţa Alimentelor de Origine Non-Animală, Sistemul Rapid 
de Alertă[1], în cele ce urmează vom prezenta pe scurt atribuţiile 
ultimelor două direcţii enumerate mai sus, în scopul evidenţierii 
modalităţii concrete prin care ANSVSA este implicată în domeniul 
siguranţei pentru produsele alimentare prin intermediul direcţiilor 
alate în subordinea sa.

Aşadar, Direcţia de Trasabilitate şi Siguranţa Alimentelor de 
Origine Animală (DTSAOA) cuprinde în structura sa un serviciu, 
denumit Serviciul Igiena Alimentelor de Origine Animală şi Certi-
icare (SIAOAC) şi un Compartiment de Supraveghere şi Monito-
rizare contaminanţi şi Alte Substanţe (CSMCAS).

SIAOAC dispune de o serie de atribuţii şi responsabilităţi spe-
ciice stabilite în art. 48 din Ordinul nr. 1338/2011, respectiv: ela-
borarea de reglementări în domeniul sanitar-veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor, elaborarea de instrucţiuni tehnice în dome-
niul siguranţei alimentare, elaborarea de programe de suprave-
ghere, prevenire şi control, crearea şi coordonarea unui sistem 
de colectare şi raportare a datelor în domeniile de competenţă; 
monitorizarea, prelucrarea şi interpretarea datelor transmise prin 
sistemul de colectare şi raportare a datelor şi propunerea măsu-
rilor necesare; monitorizarea realizării acţiunilor din programele 
de supraveghere; coordonarea, îndrumarea tehnică şi veriicarea 
aplicării legislaţiei comunitare, a normelor armonizate cu legisla-
ţia comunitară, precum şi a altor acte normative; organizarea de 
instruiri periodice a personalului sanitar-veterinar care îşi des-
făşoară activitatea în domeniul siguranţei alimentelor, igienei şi 
expertizei produselor de origine animală; veriicarea modului de 
implementare şi respectare a legislaţiei care se referă la măsu-
rile de prevenire a unor encefalopatii spongiforme transmisibile; 
evaluarea informaţiilor colectate şi raportarea către Comisia Euro-
peană la solicitarea acesteia, datele şi măsurile care au fost luate 
în domeniul de competenţă al Serviciului[2].

[1] Pentru detalii, a se vedea Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţio-
nale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1338 din 29 
aprilie 2011 pentru aprobarea structurii organizatorice detaliate şi a Re-
gulamentului de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale Sani-
tare-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

[2] Aşa cum am arătat, atribuţiile şi responsabilităţile principale ale 
SIAOAC sunt reglementate de Ordinul nr. 1338 din 29 aprilie 2011, în 
art. 48. Având în vedere faptul că SIAOAC are stabilite în sarcina sa 36 
atribuţii, am ales să enumerăm doar atribuţiile pe care le considerăm 
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Totodată, în virtutea competenţelor atribuite SIAOAC, acesta 
are abilitatea de a aviza ghidurile de bune practici din domeniul 
produselor de origine animală destinate consumului uman, elabo-
rate de asociaţiile profesionale din industria alimentară. Alte prero-
gative ale acestuia constau în participarea la elaborarea planurilor 
de contingenţă şi monitorizarea modului de implementare a aces-
tora, participarea la elaborarea instrucţiunilor, procedurilor pentru 
implementarea legislaţiei comunitare şi naţionale referitoare la 
schimburile intracomunitare, exportul şi importul către/din ţările 
terţe, colaborarea cu autorităţile din ţările terţe, pentru stabilirea 
condiţiilor care trebuie îndeplinite în ceea ce priveşte importurile 
şi exporturile de produse de origine animală; participarea la pro-
gramele de instruire şi reuniunile grupurilor de experţi organizate 
de Comisia Europeană, implementarea ansamblului de politici 
şi proceduri în vederea asigurării atingerii obiectivelor stabilite[1].

CSMCAS are stabilite următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 
elaborarea de norme sanitar-veterinare conforme cu legislaţia în 
vigoare, asigurarea legăturii cu structurile specializate din cadrul 
Comisiei Europene în ceea ce priveşte contaminanţii din alimen-
tele de origine animală, coordonarea aplicării prevederilor Codex 

Alimentarius în domeniul alimentelor de origine animală, prin ela-
borarea de norme şi instrucţiuni speciice aplicabile domeniului de 
activitate în care dispune de competenţă; participarea la sesiunile 
de comunicări sau grupuri de lucru organizate atât de autorităţile 
naţionale cât şi de cele internaţionale referitoare la Codex Ali‑
mentarius; participarea la programele de instruire şi reuniunile 
grupurilor de experţi organizate de către Comisia Europeană şi 
de către EFSA[2].

După cum se poate observa, atât SIAOAC cât şi CSMCAS au 
atribuţii clar delimitate în domeniul siguranţei pentru produsele 
alimentare. Este evident faptul că odată cu aderarea României 
la UE, legislaţia adoptată de instituţiile competente trebuie apli-
cate în mod direct sau transpuse în dreptul naţional, în funcţie de 
actul normativ în cauză. Acest aspect este valabil, bineînţeles şi 
în ceea ce priveşte cazul particular al siguranţei pentru produ-
sele alimentare. Pentru a se garanta un nivel ridicat al protecţiei 
consumatorilor în ceea ce priveşte consumul de alimente sigure, 

mai importante; acest aspect nesemniicând că enumerarea făcută are 
caracter limitativ.

[1] Ibidem, art. 48.
[2] Ibidem, art. 49.


